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 امللخص العرب 

يف ظل ظروف اقتصادية غري مناس بة   ،مواهجة متطلبات احلياةميكن من خاللها مه الوسائل الىت أ  وس يةل من ة الزراعية احمللية، تعاوني امجلعيات ال تعترب 

ال أ نه يوجد قصور يف احمللية،  اعيةرالز  ةالتعاوني امجلعيات ىل الرمغ من ال مهية البالغة دلور ع يف أ نه البحث هذا مشلكة . وقد حتددت حمليًا وعاملياً  كفاءة  ا 

كفاءة   من خالل قياس امجلعياتء هذه أ  تقيمي أ دذلا فقد اس هتدف هذا البحث  ،امجلعيات، ومن مث اخنفاض فعاليهتا حنو حتقيق أ هدافهاتكل معظم ء أ  أ د

  التحليل الوصفي والمكي، طريقيتعىل  . وقد اعمتد البحث يف حتقيق هدفهاملعايري واملؤرشات املالية اليت حتقق هذا الهدف وذكل ابس تخدام بعض هئا،أ دا

ىل اس تخدام بعض ال ساليب الرايضية واال حصائية لكام تطلب ال مر ذكل، هبدف التعرف عىل العالقات الىت حتمك املتغريات الرئي  هذا  س ية ىف ابال ضافة ا 

، واليت بلغت  بعينة ادلراسة للجمعيات التعاونية الزراعية احملليةمن واقع املزيانيات العمومية وقد اس متد البحث بياانته  . وأ يضًا القياس المكى لها البحث،

أ عىل معدل،   أ ن  . وبتطبيق معيار معدل الفائض الاقتصادي، تبني2020/ 2019مجعية، من حمافظيت البحرية والاسامعيلية، وذكل خالل عام  73أ عدادها 

، تبني أ ن تطبيق مؤرشات نسب الس يوةل املاليةاكن ىف تعاونيات اال صالح الزراعي. يلهيا تعاونيات ال رايض املس تصلحة. مث تعــــاونيـــات االئامتن الزراعي. وب 

عاونيات ال رايض املس تصلحة، وتعاونيات االئامتن  أ عىل نسب التداول قد حققهتا تعاونيات اال صالح الزراعي. يلهيا يف املركز الثاين، والثاين مكرر، ت

مث تعاونيات   الزراعي. وحبساب نس بة الس يوةل احلادة، تبني أ ن أ عىل نس بة قد حققهتا تعاونيات االئامتن الزراعي. يلهيا تعاونيات ال رايض املس تصلحة.

يفائية ادلين، تبني أ ن أ فضل أ نواع تع ىل املوجودات  اال صالح الزراعي. وبتطبيق مؤرشات نسب ا  جاميل اخلصوم ا  اونيات العينة، من حيث نســـــــــــــبة ا 

جاميل اخل صوم اىل حقوق  اال جاملية، يه تعاونيات اال صالح الزراعي. مث تعاونيات االئامتن الزراعي. يلهيا تعاونيات ال رايض املس تصلحة. وحبساب نس بة ا 

 يد هبا هذه النس بة عن الواحد الصحيح، ويه نســـــــــــبًا غري مرغوبة. التعاونيني، تبني أ ن اكفة تعاونيات العينة، اكنت تز 

 . تعاونيات ال رايض املس تصلحة  , تعاونيات اال صالح  , تعاونيات االئامتن  , املس توى احمليل  , كفاءة أ داء   : الاسرتشادية لكامت  ال

 مقدمة 

ة الزراعية، وخباصة املس توى احمليل مهنا،  تعاوني امجلعيات ال تعترب 

العديد من املهام   يف أ دأ ءمه الوسائل الىت تس تخدهما ادلوةل أ  وس يةل من 

من مواهجة   ،متكني القامئني ابلعمل يف خمتلف ال نشطة الزراعيةالالزمة ل 

.  يف ظل ظروف اقتصادية غري مناس بة حمليًا وعاملياً  ، متطلبات احلياة

ويربز دور امجلعيات التعاونية الزراعية احمللية يف ظل املناخ اجلديد،  

واذلي تتضح معامله يف أ ن صغار املزارعني قد يكونوا همددين ابلهتميش،  

نتاجية، ومن مث   وذكل بعدم قدرهتم عىل املشاركة يف أ ٍي من املراحل اال 

عدم القدرة عىل جين مثار التحرر الاقتصادي، ال مر اذلي يتطلب  

تنظمي معل جامعي حقيقي يتبناه املزارعون، ويعمل عىل حتسني كفاءهتم  

نتاجية، وزايدة دخوهلم احلقيقية وقدرهتم  يف  اس تخدام املوارد اال 

نتاجية القطاع الزراعي. ويطلق   التنافس ية، مبا ينعكس أ ثره عىل زايدة ا 

عىل هذا العمل امجلاعي مسمى "التعاونيات اجلديدة" واذلي يقرتحه  

 الاقتصاد املؤسيس اجلديد.   

امجلعيات  دلور  الكبرية: عىل الرمغ من ال مهية مشلكة البحث

ط هبا من همام خلدمة  افامي ين  ،مس توايهتا اعية مبختلفرالز  ةالتعاوني 

ال أ نه يوجد قصور يف   أ عضاهئا خاصة، وخدمة اجملمتع املصي عامة، ا 

فعاليهتا حنو حتقيق   اخنفاض، ومن مث عياتتكل امجل معظم ء أ  أ دكفاءة 

  احملليةيات ويتضح ذكل يف ادلور اذلي ميكن أ ن تؤديه امجلع  ،أ هدافها

لتعامل مع املزارعني يف أ داء هماهما،  ل قناة املبارشة المتثل مهنا، حيث أ هنا 

 . 1980لس نة  122طبقًا لقانون التعاون الزراعي رمق 

امجلعيات  ء أ  : اس هتدف هذا البحث قياس كفاءة أ دهدف البحث

ابس تخدام  مص العربية، وذكل  التعاونية الزراعية احمللية يف مجهورية

 بعض املعايري واملؤرشات املالية اليت حتقق هذا الهدف. 

 الطريقة البحثية ومصادر البياانت: 

التحليل الوصفي   طريقيتاعمتد البحث يف حتقيق هدفه، عىل 

ىل اس تخدام بعض ال ساليب الرايضية واال حصائية والمكي،  ابال ضافة ا 

لىت حتمك  لكام تطلب ال مر ذكل، هبدف التعرف عىل العالقات ا

ومت   .القياس المكى لها  فضاًل عنالبحث، هذا املتغريات الرئيس ية ىف 

اس تخدام بعض مقاييس كفاءة ال داء ىف التعاونيات، وذكل بتقيمي بعض  

اجملموعات من الظواهر ذات الصةل بأ داء التعاونيات الزراعية، وعىل  

ة  قياس بعض املؤرشات الاقتصاديفضاًل عن ال خص ال داء املايل، 

من واقع  وقد اس متد البحث بياانته  .البحث  ال خرى الىت حتقق أ هداف

  بحث،بعينة ال  ،احمللية للجمعيات التعاونية الزراعيةاملزيانيات العمومية 

   . 2020 / 2019خالل عام  

جراء حص شامل ل  : عينة البحث الزراعية   ةتعاوني لجمعيات ال مت ا 

% من أ عداد  75يف مص، وتبني أ ن حوايل  احمللية متعددة ال غراض

حمافظات من بني حمافظات مص، وقد   تسعتكل التعاونيات ينحص يف 

، وقد اكنت  التسعمت حسب عينة عشوائية حملافظتني من احملافظات 
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، وقد لوحظ أ ن  البحرية والاسامعيليةنتيجة السحب ممثةل يف حمافظيت 

  متعددة ال غراضحملية زراعية مجعية تعاونية  649تضم  البحريةحمافظة 

مجعيات تعاونية زراعية حملية لالئامتن   404، مهنا بزمام تكل احملافظة

صالح الزراعي،  139الزراعي،    106مجعية تعاونية زراعية حملية لال 

، بيامن تضم حمافظة  مجعيات تعاونية زراعية حملية لل رايض املس تصلحة

بزمام   متعددة ال غراضلية حم زراعية مجعية تعاونية  54 الاسامعيلية

  7مجعية تعاونية زراعية حملية لالئامتن الزراعي،  37مهنا تكل احملافظة، 

صالح الزراعي،  مجعيات تعاونية   10مجعيات تعاونية زراعية  حملية لال 

اتبعة  مجعية  45 مت اختيار وقد  زراعية حملية لل رايض املس تصلحة. 

مجعية تعاونية زراعية حملية   20ا مهن، حملافظة البحرية بطريقة عشوائية

صالح الزراعي،   14لالئامتن الزراعي،  مجعية تعاونية زراعية حملية لال 

  28 مجعية تعاونية زراعية حملية لل رايض املس تصلحة، كام مت اختيار 11

مجعية  11اتبعة حملافظة الاسامعيلية بطريقة عشوائية أ يضًا، مهنا مجعية 

مجعيات تعاونية زراعية حملية  7امتن الزراعي، تعاونية زراعية حملية لالئ

صالح الزراعي،  مجعيات تعاونية زراعية حملية لل رايض  10لال 

جاميل عدد امجلعيات اليت مت اختيارها    73املس تصلحة، وبذكل يكون ا 

من مجةل عدد   % تقريباً 10أ ي بواقع  مجعية تعاونية زراعية حملية،

  703مبجمتع ادلراسة، والبالغة امجلعيات التعاونية الزراعية احمللية 

جراء الاس تبيان خالل شهري أ كتوبر، ونومفرب من   ات،مجعي  وقد مت ا 

 . 2020عام 

   هتا: ا نتاجئ البحث ومناقش 

 امجلعيات التعاونية الزراعية احمللية:  أ واًل: معايري كفاءة أ داء  

امجلعــــــيات التعاونية الزراعية احمللية،  ءأ  أ د كن قياس مدى كفاءة مي 

من خالل اســــــــــــتخدام بعض املعـــــــــايري املتفق علهيا يف قياس  

كفاءة ال داء ابمجلعيات التعاونية الزراعـــــــــية، أ اًي اكن نوعها، أ و  

تكل املعايري فامي  أ مه  قياهما، أ و جماالت أ نشـــــطهتا. وتمتثل  الغرض من 

 ييل:  

 معايري منطية: 

يف قياس كفاءة  فعاليهتا املهنج التعاوين أ قر يه تكل املعايري اليت 

ال داء، واليت تتضمن الزتام التعاونيات ابل صول، واملبادئ التعاونية، يف  

دارة مجيع ش ئوهنا، واليت  متزيها عن غريها من املنظامت  تنظمي وا 

تتضمن  المنطية أ ن تكل املعايري" (2)وتكزن". وقد أ وحض (1)ال خرى

يف ابب العضوية املفتوح، ودميقراطية  ثةلمت ال صول واملبادئ التعاونية، امل 

اال دارة، والفائدة احملدودة عيل رأ س املال، والعائد عيل املعامالت،  

 اونيات. ونرش التعلمي، والتعاون بني التع

 معايري وظيفية: 

تعمتد هذه املعايري عيل طبيعة وأ هداف ووظائف التنظاميت 

الاقتصادية الىت تقدهما   اخلدماتالتعاونية، وتمتثل ىف مدى كفاءة 

التعاونية الزراعية ل عضاهئا، كام تتضمن هذه املعايري مقدار ما توفره  

ج اكلتقاوي، مس تلزمات الانتا خدمات انتاجية الزراعية من  ةالتعاوني 

وال مسدة، واملبيدات، والقروض، وامليكنة الزراعية، يف املواعيد 

املناس بة، ومدي توفرها و كفايهتا، وكذكل مدي رضاء أ عضاء التعاونية  

 .(3)الزراعية عن اخلدمات املقدمة هلم

ميية:   معايري   تنظ

يه تكل املعايري اليت تتضمن قياس مدى كفاءة اس تخدام املوارد  

، حيث أ ن العنص البرشي هو احملرك  تعاونيةالبرشية واملادية املتاحة لل 

وادلافع الرئييس لتحقيق ال هداف املرجوة ل ي منظمة تعمل يف ظل  

وتقاس   .ظروف مناس بة، جتعل ال عضاء أ كرث انامتًء واهامتمًا مبنظمهتم

د ارهتا  تكل املعايري ببعض املقاييس اليت متزي طبيعة التعاونية من انحية ا 

والعالقات القامئة بني  وتنظميها، والعالقات القامئة بيهنا وبني أ عضاهئا، 

وبني غريها من مكوانت البنيان التعاوين الزراعي، وكذكل   التعاونية

 .(4)وبني املؤسسات ال خرى غري التعاونية العالقات القامئة بني التعاونية

 معايري ومؤرشات مالية:  

تس تخدم يف قياس مدى قدرة  يت ال املعايري واملؤرشاتيه 

التعاونية عىل أ ن حتتفظ لنفسها بقدرٍة ماليٍة متكهنا من تقدمي  

وقمي تقدير أ ي من هذه  التسهيالت، واخلدمات الالزمة ل عضاهئا. 

تكل املعايري   مهومن أ  املعايري خالل فرتة زمنية مقدارها عام واحد. 

 ييل: ا واملؤرشات م

 :(5) ( الرحبية)  الاقتصاديمعيار معدل الفائض 

من مقاييس الكفاءة الاقتصادية الشامةل، واليت   يعترب هذا املعيار

تعرب عن العالقة بني صاىف الفائض املتحقق للتعاونية "العائد"، وهو ما  

يطلق عليه يف خمتلف املرشوعات الاقتصادية ال خرى امس "صاىف  

جاميل املصوفات اليت تنفق يف سب يل تقدمي اخلدمات،  الرحب"، وبني ا 

دارية، أ  سو  ء اكنت هذه املصوفات خاصة ابلتشغيل، أ و مصوفات ا 

هالك املوجودات الثابتة واملتداوةل. ويمت قياس   أ و مصوفات تتعلق اب 

 هذا املعيار اكل يت: 

جاميل املصوفا)معدل الفائض الاقتصادي=    ت(صاىف الفائض ÷ ا 

x 100 

  ت(صاىف الفائض ÷ ا جاميل اال يرادا)معدل الفائض الاقتصادي= 

x100 

صاىف الفائض ÷ قمي املوجودات  )معدل الفائض الاقتصادي = 

 . x100 ( املوجودات املتداوةل الثابتة + قمي

 ( 6) ( النسب املالية ) بعض املؤرشات املالية  

والاقتصادي  تتعدد النسب املالية املس تخدمة يف التحليل املايل 

 فامي ييل:    أ شاكل هذه النسب. وتمتثل أ مه ل عامل التعاونيات 

هذه النسب مفيدة يف حتليل أ عامل  تعترب : نسب الس يوةل املالية

أ دوات هامة للرقابة املالية عىل  د ونشاط التعاونيات، حيث تع

التشغيل، كام أ هنا تس تخدم مكؤرشات لتقيمي ال داء التعاوين بصفٍة عامة،  

 ال داء املايل والاقتصادي للتعاونيات بصفٍة خاصة. ومن مضن  وتقيمي

 نسب الس يوةل املالية:
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نس بة التداول: ويطلق علهيا نس بة الس يوةل العادية، وىه تقيس  

  هجة الزتاماهتا الس نوية اجلارية، وتظهر مدى قدرة التعاونية عىل موا

 اكل يت:وميكن حساب نس بة التداول 

 املوجودات املتداوةل ÷ املطلوابت املتداوةل نس بة التداول = 

وتدل هذه النس بة عىل مدى تغطية املوجودات املتداوةل  

نه للمطلوابت املتداوةل، ومن الناحية المتويلية  جيب أ ن تكون  فا 

املوجودات املتداوةل ضعف املطلوابت املتداوةل، أ و تساوى مرة ونصف  

 . (1:1,5(أ و) 1:2مهنا، أ ى أ ن نس بة التداول جيب أ ن تكون )

نس بة الس يوةل احلادة: ويطلق علهيا نس بة الس يوةل الرسيعة أ و 

الفورية،  وىه تقيس مدى قدرة التعاونية عىل مواهجة الزتاماهتا  

 اكل يت:  الفورية، أ و املفاجئة، اليت قد تتعرض لها، وحتسب 

املوجودات املتداوةل رسيعة ادلوران ÷   نس بة الس يوةل احلادة =

 املطلوابت املتداوةل.  

أ ن املوجودات رسيعة ادلوران يه املوجودات املتداوةل   حيث

،  امنقوصًا مهنا البضاعة وحساابت اذلمم اليت تزيد مدهتا عن س تني يوم

وتعترب هذه النس بة أ يرس وأ كرث اس تخدامًا من نس بة التداول، ويالحظ  

أ ن نس بة واحد حصيح تعترب نس بة مقبوةل، حيث تس تطيع التعاونية من  

   . الزتاماهتا واجبة السداد فوراً  خالل ذكل، مواهجة

وىه تقيس مدى قدرة التعاونية عىل الوفاء   يفائية ادلين: ا  نسب 

ابلزتاماهتا املالية يف املدى الطويل، ويطلق علهيا أ يضًا نسب ادلفع أ و  

السداد، أ و درجة املديونية املس تحقة، حيث تبني مدى مسامهة لك  

ومن أ مه   . التعاونية ومرشوعاهتامن أ عضاء التعاونية ادلائنني، يف متويل 

يفائية ادلين  : (7)نسب ا 

ىل املوجودات اال جاملية هذه  وتساعد : نس بة املطلوابت اال جاملية ا 

جاميل   وبني يف معرفة نوع وطبيعة العالقة بني ال موال املقرتضة النس بة ا 

ال موال املستمثرة يف التعاونية، واليت متثلها املوجودات اال جاملية. ويمت  

 حساهبا اكلتايل: 

ىل املوجودات اال جاملية املطلوابت  = نس بة املطلوابت اال جاملية ا 

 اال جاملية ÷ املوجودات اال جاملية

 (. 3:1وتكون هذه النس بة مقبوةل عندما متثل ) 

  : ىل حقوق التعاونيني )الرثوة الصافية( نس بة املطلوابت اال جاملية ا  

  وبني  وتوحض هذه النس بة العالقة بني المتويل اذلي يمت ابالقرتاض،

المتويل اذلايت)أ ي املقدم من أ عضاء التعاونية(، وحتسب هذه النس بة  

 اكلتايل:

ىل حقوق التعاونيني = املطلواب ت  نس بة املطلوابت اال جاملية ا 

عىل   1:1أ و نس بة  1,1:1وتعترب نس بة  . اال جاملية ÷ حقوق التعاونيني

 ، نس بة مقبوةل أ و مرضية لصاحل التعاونية. كرثال  

  نسب درجة ملكية ال عضاء ملوجوداهتم التعاونية وتدعميهم لها، 

ىل املوجودات الاجاملية للتعاونية.   ومهنا: نس بة حقوق التعاونيني ا 

   وحتسب اكل يت: 

ىل املوجودات اال جاملية = حقوق  نس بة حقوق التعاونيني ا 

 التعاونيني ÷ املوجودات اال جاملية.

ال عضاء لهذه التعاونية، ة وهذه النس بة تقيس وتظهر درجة ملكي

زادت هذه النس بة دل   وعادة ما تس تخدم ىف صورة نس بة مئوية، ولكام

 ( 1كام هو موحض يف اجلدول رمق )  ،ة املركز املايل للتعاونيةقو ذكل عىل 

تطبيق بعض املعايري واملؤشـــــرات املالية عىل امجلعيات التعاونية   اثنيًا: 

 الزراعية احمللية بعينة البحث 

نواع الثالثة للجمعيات التعــــــــــــاونية   جاملية بني ال  مقارنة ا 

 لزراعـــــــية احمللـــــــية بعينة البحث ا

نواع الثالثة   تطبيق معيار معدل الفائض الاقتصادي عىل متوسطات ال 

 للجمعيات التعــــــــــــاونية الزراعـــــــية احمللـــــــية بعينة البحث: 

تشري نتاجئ حساب معيار معدل الفائض الاقتصادى ىف تعاونيات  

ىل  2العينة املبحوثة، واليت توحضها التقديرات احملسوبة ابجلدول رمق ) (، ا 

أ ن أ عىل معدل فائض اقتصادى ابس تخدام املصوفات اكن ىف تعاونيات  

اال صالح الزراعي، حيث بلغ هذا املعدل، بعينة حمافظة البحرية 

(، بيامن بلغ هذا املعدل لتكل التعاونيات، بعينة  %28,17حوالـــي)

جاميل معدل  %16,66حمافظة الاســـامعيلية حوايل ) (، وبذكل يكون ا 

الفائض الاقتصادي ابســتخدام املصوفات لهذا النوع من التعاونيات  

(. يلهيا تعاونيات ال رايض املس تصلحة، حيث بلغ %19,99حوايل )

ســـــتخدام املصوفات لهذه التعاونيات،  معدل الفائض الاقتصادى اب

(، بيامن بلغ هذا املعدل  %17,82بعينة حمافظة الاسامعيلية حوالــــــي )

(، وبذكل  %12,80لتكل التعاونيات، بعينة حمافظة البحرية حوايل )

جاميل معدل الفائض الاقتصادي ابســتخدام املصوفات لهذا   يكون ا 

(. يلـهيا يف املرتبة ال خـرية  %15,35النوع من التعاونيات حوايل ) 

تعاونيات االئامتن الزراعي، حيث بلغ معدل الفائض الاقتصادى  

ابســـتخدام املصوفات لهذه التعاونيات، بعينة حمافظة الاسامعيلية  

(، بيامن بلغ هذا املعدل لتكل التعاونيات، بعينة حمافظة  %11,38حوالـي)

جاميل معدل الفائض   (، وبذكل يكون%3,58البحرية حوايل ) ا 

الاقتصادي ابســـــتخدام املصوفات لهذا النوع من التعاونيات حوايل  

%(. ال مر اذلى يوحض مدى كفاءة التشغيل ىف ال نواع الثالثة  6,46)

 من تكل التعاونيات.    

وفامي يتعلق مبعدل الفائض الاقتصادى ابس تخدام اال يرادات، فقد  

حققت تعاونيات اال صالح الزراعي أ يضًا أ عىل معدل فائض اقتصادي،  

حيث بلغ هذا املعدل لهذه التعاونيات، بعينة حمافظة البحرية  

(، بيامن بلغ هذا املعدل لتكل التعاونيات، بعينة حمافظة  %21,98حوايل)

جاميل معدل الفائض  %14,28ايل)الاسامعيلية حو  (، وبذكل يكون ا 

الاقتصادي ابســـتخدام اال يرادات لهذا النوع من التعاونيات  

(. يلهيا أ يضًا تعاونيات ال رايض املس تصلحة، حيث بلغ  %16,66حوايل)
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معدل الفائض الاقتصادى ابســتخدام اال يرادات لهذه التعاونيات، بعينة 

(، بيامن بلغ هذا املعدل لتكل  %15,13حمافظة الاسامعيلية حوالـي) 

(، وبذكل يكون  %11,34التعاونيات، بعينة حمافظة البحرية حوايل)

جاميل معدل الفائض الاقتصادي ابسـتخدام اال يرادات لهذا النوع من   ا 

(. يلهيا يف املرتبة ال خرية أ يضًا تعاونيات  %13,31التعاونيات حوايل)

ائض الاقتصادى ابســـــــتخدام  االئامتن الزراعي، حيث بلغ معدل الف

اال يرادات لهذه التعاونيات، بعينة حمافظة الاسامعيلية  

(، بيامن بلغ هذا املعدل لتكل التعاونيات، بعينة حمافظة   %10,22حوايل)

جاميل معدل الفائض  %3,45البحرية حوايل ) (، وبذكل يكون ا 

يات حوايل الاقتصادي ابســــتخدام اال يرادات لهذا النوع من التعاون 

%(،  ال مر اذلى يتطلب رفع هذا املعدل يف ال نواع الثالثة من  6,06)

التعاونيات بصفة عامة، ويف تعاونيات االئامتن الزراعي بصفة خاصة،  

نفاق مبا ال يؤثر عىل الايرادات ىف   وذكل عن طريق احلد من أ وجه اال 

 تكل التعاونيات. 

نواع الثالثة للجمعيات  تطبيق بعض املؤرشات املالية عىل متوسطات ا ل 
 التعــــــــــــاونية الزراعـــــــية احمللـــــــية بعينة ادلراســـــــــــــــــــــــــــة: 

بتطبيق مؤرشات نسب الس يوةل   مؤرشات نسب الس يوةل املالية: 

املالية عىل تعاونيات العينة حمل ادلراسة، واليت توحضها التقديرات 

(، تبني أ ن أ عىل نسب التداول قد حققهتا  3 )احملسوبة ابجلدول رمق 

تعاونيات اال صالح الزراعي، حيث بلغت نس بة التداول لهذه  

، بيامن بلغت هذه  )1,09التعاونيات، بعينة حمافظة البحرية حوايل)

،  )1,06النس بة لتكل التعاونيات، بعينة حمافظة الاســــامعيلية حوايل)

وبذكل تكون نس بة التداول اال جاملية، لهذا النوع من التعاونيات حوايل  

(. يلهيا يف املركز الثاين، والثاين مكرر، تعاونيات ال رايض  1,07)

املس تصلحة، وتعاونيات االئامتن الزراعي، حيث بلغت نس بة التداول  

(، فقد بلغت نس بة التداول لتعاونيات  1,02اال جاملية هلام حوايل )

(، كام  1,02رايض املس تصلحة، بعينة حمافظة البحرية حوالــــــــــــي)ال  

بلغت هذه النس بة أ يصًا لتكل التعاونيات، بعينة حمافظة الاســـامعيلية  

(. أ ما تعاونيات االئامتن الزراعي، فقد بلغت نس بة 1,02حوايل )

(، يف حني بلغت هذه  1,09التداول بعينة حمافظة الاسامعيلية حوايل )

 (.  0,95لنس بة بعينة حمافظة البحرية حوايل )ا

وحبساب نس بة الس يوةل احلادة يف تعاونيات العينة، تبني من  

(، أ ن أ عىل نس بة للس يوةل احلادة، قد  3تقديرات نفس اجلدول رمق)

حققهتا تعاونيات االئامتن الزراعي، حيث بلغت نسبهتا بعينة حمافظة  

لغت نسبهتا بعينة حمافظة البحرية  (، بيامن ب0,92الاســـامعيلية حوالــي)

(، وبذكل تكون نس بة الس يوةل احلادة اال جاملية، لهذا 0,87حوايل)

(. يلهيا تعاونيات ال رايض  0,89النوع من التعاونيات حوايل)

املس تصلحة، حيث بلغت نس بة الس يوةل احلادة لهذه التعاونيات، بعينة  

نسبهتا، بعينة حمافظة  (، بيامن بلغت 0,93حمافظة البحرية حوالـــــي )

(، وبذكل تكون نس بة الس يوةل احلادة  0,79الاسامعيلية حوايل)

(. وأ خرياً تأ يت  0,87اال جاملية، لهذا النوع من التعاونيات حوايل ) 

تعاونيات اال صالح الزراعي، حيث بلغت نس بة الس يوةل احلادة لهذه  

غت نسبهتا،  (،  بيامن بل 0,85التعاونيات، بعينة حمافظة البحرية حوالـي)

(، وبذكل تكون نس بة الس يوةل  0,81بعينة حمافظة الاسامعيلية حوايل ) 

(. ولكها نسب  0,83احلادة اال جاملية، لهذا النوع من التعاونيات حوايل)

تقل عن الواحد الصحيح، ال مر اذلى يس تدعى رفع نس بة الس يوةل  

نون  احلادة هبذه التعاونيات، وذكل عن طريق زايدة اال يرادات واملدي 

والنقدية سوأ ء ابلبنك أ و ابلصندوق، أ و ختفيض اخلصوم املتداوةل حىت  

 ميكن لهذه التعاونيات مواهجة الزتاماهتا واجبة السداد فوراً. 

(، أ ن  4يتضح من تقديرات اجلدول رمق)  مؤرشات نسب ايفائية ادلين: 

ىل   جاميل اخلصوم ا  أ فضل أ نواع تعاونيات العينة، من حيث نســبة ا 

يفائية ادلين، اكنت يه تعاونيات   املوجودات اال جاملية وىه من نســـب ا 

اال صالح الزراعي، حيث بلغت نسبهتا بعينة حمافظة الاســــامعيلية 

(، بيامن بلغت هذه النس بة بعينة حمافظة البحرية حوايل 0,79حوالـي)

(، وبذكل تكون النس بة اال جاملية، لهذا النوع من التعاونيات  0,82)

يلهيا تعاونيات االئامتن الزراعي، حيث بلغت نس بة   (.0,80حوايل)

ىل املوجودات اال جاملية لهذه التعاونيات، بعينة حمافظة   جاميل اخلصوم ا  ا 

(، بيامن بلغت نسبهتا بعينة حمافظة البحرية  0,84الاسـامعيلية حوالـي)

(، وبذكل تكون النس بة اال جاملية، لهذا النوع من  0,91حوايل)

(. يلهيا يف املرتبة ال خرية تعاونيات ال رايض  0,87التعاونيات حوايل) 

ىل املوجودات   جاميل اخلصوم ا  املس تصلحة، حيث بلغت نس بة ا 

(، بيامن  0,95اال جاملية لهذه التعاونيات، بعينة حمافظة البحرية حوالـي) 

(، وبذكل تكون  1,22بلغت نسبهتا، بعينة حمافظة الاسامعيلية حوايل)

(. وىه نتاجئ  1,06نوع من التعاونيات حوايل)النس بة اال جاملية، لهذا ال 

ىل مدى قوة ال ساس املاىل لهذه التعاونيات حسب درجة  تشري ا 

ترتيهبا، فلكام زادت هذه النسـبة لكام زاد عامل اخلطر اذلي هيدد أ عامل  

جاميل اخلصوم اىل حقوق التعاونيني،   التعاونية وبقاهئا. وحبساب نس بة ا 

( تبني أ ن اكفة أ نواع  4ة ىف نفس اجلدول رمق) ومن واقع التقديرات الوارد

تعاونيات العينة حمل ادلراسة اكنت تزيد هبا هذه النس بة عن الواحد  

دارة   ىل طبيعة وشلك ا  الصحيح، ويشري هذا النوع من النسب ا 

دارة التعاونية يس يطر علهيا   ذا اكنت ا  التعاونية وملكيهتا، وتعين ما ا 

عىل ال كرث، يه   1:1أ و  1,1:1ة أ عضاؤها أ م املقرضون، وتعترب نس ب 

النس بة املقبوةل أ و املرغوبة لصاحل التعاونية، وعىل ذكل فا ن النسب الىت  

 حصلت علهيا هذه التعاونيات اكنت متثل نس بًا غري مرغوبة. 

 امللخص: 

مه الوسائل  أ  وس يةل من ة الزراعية احمللية، تعاوني امجلعيات ال تعترب 

متكني القامئني  عديد من املهام الالزمة ل ال يف أ داءالىت تس تخدهما ادلوةل 

يف   ،من مواهجة متطلبات احلياة ،ابلعمل يف خمتلف ال نشطة الزراعية

مشلكة  . وقد حتددت ظل ظروف اقتصادية غري مناس بة حمليًا وعامليًا 

  ةالتعاوني امجلعيات ىل الرمغ من ال مهية البالغة دلور ع يف أ نه البحثهذا 

ال أ نه يوجد قصور يف احمللية،  اعيةرالز  تكل  معظم ء أ  أ دكفاءة ا 

ذلا فقد   ، امجلعيات، ومن مث اخنفاض فعاليهتا حنو حتقيق أ هدافها

كفاءة   من خالل قياس امجلعياتء هذه أ  تقيمي أ داس هتدف هذا البحث 

وذكل ابس تخدام بعض املعايري واملؤرشات املالية اليت حتقق هذا   هئا،أ دا

 التحليل  طريقيت عىل  لبحث يف حتقيق هدفه . وقد اعمتد االهدف



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (46) No. (1) June (2021) 379-391 Elbuttat et al 

383 
 

ىل اس تخدام بعض ال ساليب الرايضية  الوصفي والمكي، ابال ضافة ا 

واال حصائية لكام تطلب ال مر ذكل، هبدف التعرف عىل العالقات الىت  

وقد   .البحث، وأ يضًا القياس المكى لها هذا حتمك املتغريات الرئيس ية ىف 

للجمعيات التعاونية  زيانيات العمومية من واقع املاس متد البحث بياانته 

مجعية، من   73، واليت بلغت أ عدادها بعينة ادلراسة الزراعية احمللية

 .  2019/2020حمافظيت البحرية والاسامعيلية، وذكل خالل عام 

وبتطبيق معيار معدل الفائض الاقتصادي عىل متوسطات ال نواع  

  أ ن  لـــية بعينة ادلراســـة، تبنيالثالثة للجمعيات التعــاونية الزراعـــية احمل 

أ عىل معدل فائض اقتصادى ابس تخدام املصوفات اكن ىف تعاونيات  

(. يلهيا  %19,99اال صالح الزراعي، حيث بلغ هذا املعدل حوايل)

تعاونيات ال رايض املس تصلحة، حيث بلغ هذا املعدل هبا  

(. يلهيــــا يف املرتبة ال خــــرية تعــــاونيـــات االئامتن  %15,35حوايل)

(. ال مر اذلى  %6,46هذا املعدل هبا حوايل )  الزراعي، حيث بلغ

يوحض مدى كفاءة التشــغيل ىف ال نواع الثالثة من تكل التعاونيات.   

وفامي يتعلق مبعيار معدل الفائض الاقتصادى ابس تخدام اال يرادات، فقد  

حققت تعاونيات اال صالح الزراعي أ يضًا أ عىل معدل، حيث بلغ هذا  

ا أ يضًا تعاونيات ال رايض املس تصلحة،  (. يلهي%16,66املعدل حوايل)

(. يلهيا يف املرتبة ال خرية  %13,31حيث بلغ هذا املعدل هبا حوايل )

(. ال مر  %6,06أ يضًا تعاونيات االئامتن الزراعي، مبعدل بلغ حوايل )

اذلى يتطلب رفع هذا املعدل يف ال نواع الثالثة من التعاونيات بصفة  

الزراعي بصفة خاصة، وذكل عن طريق  عامة، ويف تعاونيات االئامتن 

نفاق مبا ال يؤثر عىل الايرادات ىف تكل التعاونيات.   احلد من أ وجه اال 

، تبني أ ن أ عىل نسب التداول تطبيق مؤرشات نسب الس يوةل املاليةوب 

قد حققهتا تعاونيات اال صالح الزراعي، حيث بلغت نسبهتا  

مكرر، تعاونيات ال رايض  (. يلهيا يف املركز الثاين، والثاين 1,07حوايل)

املس تصلحة، وتعاونيات االئامتن الزراعي، حيث بلغت نس بة التداول  

(. وحبساب نس بة الس يوةل احلادة، تبني أ ن  1,02للٍك مهنام حوايل ) 

أ عىل نس بة للس يوةل احلادة، قد حققهتا تعاونيات االئامتن الزراعي،  

رايض  (. يلهيا تعاونيات ال  0,89حيث بلغت نسبهتا حوايل ) 

(. مث تأ يت تعاونيات اال صالح  0,87املس تصلحة، بنس بة بلغت حوايل )

(. ولكها نسب  0,83الزراعي يف املرتبة ال خرية، بنس بة بلغت حوايل )

تقل عن الواحد الصحيح، ال مر اذلى يس تلزم رفع نس بة الس يوةل احلادة  

ة  هبذه التعاونيات، وذكل عن طريق زايدة اال يرادات واملدينون والنقدي

سوأ ء ابلبنك أ و ابلصندوق، أ و ختفيض اخلصوم املتداوةل حىت ميكهنا  

يفائية  مواهجة الزتاماهتا واجبة السداد فوراً. وبتطبيق مؤرشات نسب ا 

ادلين، تبني أ ن أ فضل أ نواع تعاونيات العينة، من حيث نســـــــــــــبة  

ىل املوجودات اال جاملية، اكنت يه تعاونيات اال   جاميل اخلصوم ا  صالح  ا 

(. يلهيا تعاونيات االئامتن الزراعي،  0,80الزراعي، بنس بة بلغت حوايل)

(. يلهيا يف املرتبة ال خرية  0,87حيث بلغت هذه النس بة هبا حوايل )

(.  وىه  1,06تعاونيات ال رايض املس تصلحة، بنس بة بلغت حوايل)

ىل مدى قوة ال ساس املاىل لهذه التعاونيات حسب درجة  نتاجئ تشري ا 

يهبا، فلكام زادت هذه النســـــــــــــــبة لكام زاد عامل اخلطر اذلي  ترت

جاميل اخلصوم اىل حقوق   هيدد أ عامل التعاونية وبقاهئا. وحبساب نس بة ا 

التعاونيني، تبني أ ن اكفة أ نواع تعاونيات العينة حمل ادلراسة، اكنت تزيد  

من النسب  هبا هذه النس بة عن الواحد الصحيح، ويشــــري هذا النوع 

دارة   ذا اكنت ا  دارة التعاونية وملكيهتا، وتعين ما ا  ىل طبيعة وشلك ا  ا 

التعاونية يس يطر علهيا أ عضاؤها أ م املقرضون، وتعترب نســـــــــــــبة  

عىل ال كرث، يه النس بة املقبوةل أ و املرغوبة لصاحل   1:1أ و  1,1:1

تعاونيات  التعاونية، وعىل ذكل فا ن النسب الىت حصلت علهيا هذه ال 

 اكنت متثل نســـــــــــبًا غري مرغوبة. 

 املراجع: 
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لكية الزراعة، جامعة عني مشس،  الزراعي، دكتوراه، قسم الاقتصاد

1999 . 

براهمي عص)دكتور(، حسني عبد الوهاب  همديمحمد  )دكتور(، تقيمي ال داء  ا 
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tomorrow, Holyake book,manchester,  

Malcolm Sarget, 1982. Agricultural Coـــــoperation, 
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ىل املوجودات اال جاملية مكؤرش لقياس املركز املايل للتعاونية نس بة حقوق   : 1جدول    التعاونيني ا 
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Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (46) No. (1) June (2021) 379-391 Elbuttat et al 

384 
 

 . 2020/ 2019خالل عام    معدل الفائض الاقتصادى ملتوسطات ال نواع الثالثة للجمعيات التعاونية الزراعية احمللية بعينة البحث  : 2جدول  

 البيان
 أ نواع التعاونيات 

جاميل   متوسط ا 
  صوفاتقمية امل

 )ابجلنيه(

جاميل قمية  متوسط  ا 
 )ابجلنيه(  يراداتاال  

صاىف الفائض  
 )ابجلنيه(*

معدل الفائض  
ابس تخدام  الاقتصادى

 املصوفات** 
)%( 

الفائض   معدل 
ابس تخدام   الاقتصادى

 اال يرادات***
 )%( 

 3,45 3,58 6491,5 187940,2 181448,7 تعاونيات االئامتن الزراعي مبحافظة البحرية
 10,22 11,38 12064,8 118027,2 105962,4 الاسامعيلية تعاونيات االئامتن الزراعي مبحافظة  

 6,06 6,46 18556,3 305967,4 287411,1 اال جاملــــــــــــــــــــــــــي 
 21,98 28,17 77212,8 351319,9 274107,1 تعاونيات اال صالح الزراعي مبحافظة البحرية

عاونيات اال صالح الزراعي مبحافظة  ت
 الاسامعيلية 

674127,4 786431,7 112304,3 16,66 14,28 

 16,66 19,99 189517,1 1137751,6 948234,5 اال جاملـــــــــــــــــــــــــــي 
 11,34 12,80 14271 125780,8 111509,8 تعاونيات ال رايض املس تصلحة مبحافظة البحرية 

 تعاونيات ال رايض املس تصلحة
 مبحافظة الاسامعيلية

114715,4 135167,6 20452,2 17,82 15,13 

 13,31 15,35 34723,2 260948,4 226225,2 اال جاملــــــــــــــــــــــــــــي 
جاميل اال يرادات   جاميل املصوفات  –)*( صايف الفائض = ا   ا 

جاميل املصوفات   x 100)**( معدل الفائض الاقتصادي ابس تخدام املصوفات = صايف الفائض ÷ ا 
جاميل اال يرادات   x 100)***( معدل الفائض الاقتصادي ابس تخدام اال يرادات = صايف الفائض ÷ ا 

 ( ابمللحق اال حصايئ   6، 5،  4، 3،  2، 1مجعت وحسبت من اجلداول أ رقام )  املصدر:

 . 2019/2020ات نسب الس يوةل املالية ملتوسطات ال نواع الثالثة للجمعيات التعاونية الزراعية احمللية بعينة البحث خالل عام مؤرش  : 3جدول  

 البيان
 أ نواع التعاونيات 

متوسط املوجودات  
 املتداوةل )ابجلنيه( 

متوسط املطلوابت  
 املتداوةل )ابجلنيه( 

متوسط املوجودات  
 رسيعة ادلوران 

 )ابجلنيه(

نس بة 
 التداول*

نس بة الس يوةل 
 احلادة** 

 0,87 0,95 258599,5 296136,5 282052,4 تعاونيات االئامتن الزراعي مبحافظة البحرية 
 0,92 1,09 246067,7 268316,3 291783 تعاونيات االئامتن الزراعي مبحافظة الاسامعيلية 

 0,89 1,02 504667,2 564452,8 573835,4 اال جاملــــــــــــــــــــــــــي 
 0,85 1,09 436590 514405,2 560176,4 تعاونيات اال صالح الزراعي مبحافظة البحرية 

 0,81 1,06 424423,1 524040,6 556148,1 تعاونيات اال صالح الزراعي مبحافظة الاسامعيلية 
 0,83 1,07 861013,1 1038445,8 1116324,5 اال جاملـــــــــــــــــــــــــــي 

 0,93 1,02 229809,8 247176,4 252470,9 تعاونيات ال رايض املس تصلحة مبحافظة البحرية 
 تعاونيات ال رايض املس تصلحة

 0,79 1,02 164721,7 207762,7 211216,6 مبحافظة الاسامعيلية

 0,87 1,02 394531,5 454939,1 463687,5 اال جاملــــــــــــــــــــــــــــي 
 )*( نس بة التداول = املوجودات املتداوةل ÷ املطلوابت املتداوةل  
 )**( نس بة الس يوةل احلادة = املوجودات املتداوةل رسيعة ادلوران ÷ املطلوابت املتداوةل  

 ( ابمللحق اال حصايئ12،  11، 10، 9،  8، 7مجعت وحسبت من اجلداول أ رقام )  املصدر:

   2020/ 2019عينة البحث خالل عام ب  مؤرشات نسب ايفائية ادلين ملتوسطات ال نواع الثالثة للجمعيات التعاونية الزراعية احمللية ِ  : 4جدول  

 البيان
 أ نواع التعاونيات 

  املوجوداتمتوسط 
 اال جاملية
 )ابجلنيه(

متوسط حقوق  
 التعاونيني )ابجلنيه( 

اجامىل  متوسط 
 )ابجلنيه( اخلصوم 

جاميل اخلصوم   ا 
 ىلا  

 املوجودات
 اال جاملية

جاميل اخلصوم   اىل ا 
 حقوق التعاونيني

 

 1,65 0,91 428786 258923,7 472794,6 الزراعي مبحافظة البحرية تعاونيات االئامتن 
 1,26 0,84 434208,6 344847,4 517239,3 تعاونيات االئامتن الزراعي مبحافظة الاسامعيلية 

 1,43 0,87 862994,6 603771,1 990033,9 اال جاملــــــــــــــــــــــــــي 
 1,29 0,82 653301,1 506172,4 795250,4 البحريةتعاونيات اال صالح الزراعي مبحافظة 

 1,12 0,79 707759,7 630323,1 894621,7 تعاونيات اال صالح الزراعي مبحافظة الاسامعيلية 
 1,20 0,80 1361060,8 1136495,5 1689872,1 اال جاملـــــــــــــــــــــــــــي 

 1,37 0,95 357571,7 260549,2 375690 تعاونيات ال رايض املس تصلحة مبحافظة البحرية 
 تعاونيات ال رايض املس تصلحة

 مبحافظة الاسامعيلية
264606,2 235030,1 324234,4 1,22 1,38 

 1,37 1,06 681806,1 495579,3 640296,2 اال جاملــــــــــــــــــــــــــــي 
 ( ابمللحق اال حصايئ 18، 17،  16، 15، 14،  13مجعت وحسبت من اجلداول أ رقام )  املصدر:
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 امللحق اال حصايئ: 

 .   2019/2020ل عام  معدل الفائض الاقتصادى للجمعيات التعاونية الزراعية احمللية لالئامتن الزراعــــــــــــــي بعـــــــينة حمــــــافظة البحرية خال  : 1جدول  

 ) القمي بني القوسني يه قمي سالبة( حيث تزيد قمية املصوفات عن قمية اال يردات  
جاميل اال يرادات  جاميل املصوفات   –)*( صايف الفائض = ا   ا 

جاميل املصوفات   x 100)**( معدل الفائض الاقتصادي ابس تخدام املصوفات = صايف الفائض ÷ ا 
 x  100)***( معدل الفائض الاقتصادي ابس تخدام اال يرادات = صايف الفائض ÷ ا جاميل اال يرادات  

 . 2020/ 2019ة حمافظة البحرية، بياانت غري منشورة، املصدر: مجعت وحسبت من: املزيانيات العمومية للتعاونيات احمللية لالئامتن الزراعي، بعين 

 .   2020/ 2019 ينة حمافظة الاسامعيلية خالل عاممعدل الفائض الاقتصادى للجمعيات التعاونية الزراعية احمللية لالئامتن الزراعي بع   : 2جدول  

جاميل اال يرادات  جاميل املصوفات   –)*( صايف الفائض = ا   ا 
جاميل املصوفات   x 100)**( معدل الفائض الاقتصادي ابس تخدام املصوفات = صايف الفائض ÷ ا 

 x  100)***( معدل الفائض الاقتصادي ابس تخدام اال يرادات = صايف الفائض ÷ ا جاميل اال يرادات  
 . 2020/ 2019منشورة،   حمافظة الاسامعيلية، بياانت غري الزراعي، بعينةاملصدر: مجعت وحسبت من: املزيانيات العمومية للتعاونيات احمللية لالئامتن 

 
 
 

 البيان
 التعاونية

 احمللية

صاىف الفائض  
 )ابجلنيه(*

جاميل قمية   ا 
  صوفاتامل

 )ابجلنيه(

معدل الفائض  
ابس تخدام   الاقتصادى

 املصوفات**)%( 
 الرتتيب 

جاميل قمية   ا 
  يراداتاال  

 )ابجلنيه(

الفائض   معدل 
  الاقتصادى
ابس تخدام  

 اال يرادات***)%( 

 الرتتيب 

 6 8,14 207700 6 8,86 190800 16900 قراقص 
 17 ( 3,27) 440810 17 ( 3,26) 455690 ( 14880) نديبة

 15 3,94 216506 15 4,10 207984 8522 زرقون 
 19 ( 9,13) 164600 19 ( 8,37) 179637 ( 15037) دسونس 

 3 9,16 120605 3 10,08 109562 11043 عزب الرسو 
 8 6,26 194708 8 6,68 182512 12196 العمرية

 2 10,22 110000 2 11,38 98758 11242 البساتني
 1 12,92 129350 1 14,83 112640 16710 منشأ ة اخلزان

 9 4,97 452209 9 5,23 429710 22499 رشنوب 
 7 6,28 128907 7 6,71 120805 8102 منشأ ة نصار 

 10 4,62 105700 10 4,84 100820 4880 منشأ ة راغب 
 4 9,13 138432 4 10,05 125785 12647 الصفاصيف

فالقة   11 4,56 325702 11 4,78 310845 14857 ا 
 13 4,18 217855 13 4,37 208739 9116 نقرها 

 16 0 111380 16 0 111380 0 دربك 
 14 4,13 122820 14 4,30 117752 5068 كفر س نطيس 

 20 ( 11,97) 67340 20 ( 10,69) 75400 ( 8060) غرابل
 5 8,64 90500 5 9,46 82680 7820 زهرة قبلية
 18 ( 8,81) 90780 18 ( 8,09) 98775 ( 7995) زهرة حبرية 

 12 4,40 322900 12 4,60 308700 14200 س هنور 

 البيان
 التعاونية

 احمللية

صاىف الفائض  
 )ابجلنيه(*

جاميل قمية   ا 
  صوفاتامل

 )ابجلنيه(

معدل الفائض  
  الاقتصادى
ابس تخدام  

 املصوفات** 
 )%( 

 الرتتيب 
جاميل قمية   ا 

  يراداتاال  
 )ابجلنيه(

الفائض   معدل 
  الاقتصادى
ابس تخدام  

 اال يرادات***
 )%( 

 الرتتيب 

 2 11,13 153472 2 12,53 136382 17090 رواد احملسمة
 1 19,14 244952 1 23,68 198057 46895 أ بو جريش 

 6 7,65 95645 6 8,28 88327 7318 الفردان
 11 4,09 49874 11 4,26 47835 2039 القنطرة غرب

 10 4,47 53280 10 4,67 50900 2380 الضبعية
 4 9,13 142735 4 10,05 129698 13037 القصاصني اجلديدة 

 9 5,21 72414 9 5,50 68638 3776 السعيدية
 8 6,07 89385 8 6,46 83960 5425 النص

 7 7,38 92640 7 7,97 85800 6840 التل الكبري
 5 8,90 137637 5 9,77 125390 12247 املنايف الغربية

 3 9,42 166265 3 10,40 150600 15665 أ بو صوير اجلديدة 
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صالح الزراعي  : 3جدول    . 2020/ 2019بعينة حمافظة البحرية خالل عام    معدل الفائض الاقتصادى للجمعيات التعاونية الزراعية احمللية لال 

صالح الزراعي بعينة حمافظة الاسامعيلية خالل عام    : 4جدول    . 2020/ 2019معدل الفائض الاقتصادى للجمعيات التعاونية الزراعية احمللية لال 

   . 2020/ 2019بعينة حمافظة البحرية خالل عام  معدل الفائض الاقتصادى للجمعيات التعاونية الزراعية احمللية لل رايض املس تصلحة  : 5جدول  

 
 
 
 
 
 

 البيان
 التعاونية

 احمللية

صاىف الفائض  
 )ابجلنيه(*

جاميل قمية   ا 
  صوفاتامل

 )ابجلنيه(

معدل الفائض  
  الاقتصادى
ابس تخدام  

 املصوفات** 
 )%( 

جاميل قمية   الرتتيب  ا 
 )ابجلنيه(  يراداتاال  

الفائض   معدل 
  الاقتصادى
ابس تخدام  

 اال يرادات***
 )%( 

 الرتتيب 

 10 18,86 278925 10 23,24 226319 52606 اخلزان حبري 
 4 23,23 508930 4 30,26 390689 118241 اخلزان قبيل 
 3 23,68 396942 3 31,03 302941 94001 زاوية غزال

 9 20,60 308810 9 25,95 245189 63621 الصابرية 
 14 13,85 224504 14 16,08 193400 31104 همتاب

 8 21,07 253916 8 26,70 200401 53515 ال بعادية حبري 
 7 22,09 368815 7 28,35 287349 81466 ال بعادية قبيل 

 1 27,87 562753 1 38,64 405904 156849 الِعَمرية والطيارة
 2 25,62 689670 2 34,44 512998 176672 دنشال 

 5 22,97 388935 5 29,81 299610 89325 زهرة
براهميية  13 15,00 211307 13 17,65 179600 31707 اال 
 11 16,56 249658 11 19,84 208324 41334 الربنوج 

 12 15,38 236673 12 18,17 200278 36395 حفص
 6 22,69 238641 6 29,35 184497 54144 نديبة

 البيان
 التعاونية

 احمللية

صاىف الفائض  
 )ابجلنيه(*

جاميل قمية   ا 
املصوفات  

 )ابجلنيه(

معدل الفائض  
الاقتصادى  
ابس تخدام  

 املصوفات** 
 )%( 

 الرتتيب 
جاميل قمية   ا 
اال يرادات  

 )ابجلنيه(

معدل الفائض  
الاقتصادى  
ابس تخدام  

 اال يرادات***
 )%( 

 الرتتيب 

 3 14,60 729367 3 17,09 622885 106482 الظاهرية
 5 13,40 872610 5 15,47 755690 116920 التل الكبري
 7 10,97 525340 7 12,32 467725 57615 ابو عاشور 

 1 16,83 882195 1 20,24 733674 148521 البعالوة الكربى
 6 12,18 687115 6 13,87 603428 83687 البعالوة الصغرى 

 4 14,39 832715 4 16,82 712840 119875 القصاصني
 2 15,68 975680 2 18,60 822650 153030 القصاصني منشاة 

 البيان
 التعاونية

 احمللية

صاىف الفائض  
 )ابجلنيه(*

جاميل قمية   ا 
املصوفات  

 )ابجلنيه(

معدل الفائض  
الاقتصادى  
ابس تخدام  

 )%( املصوفات** 

 الرتتيب 
جاميل قمية   ا 
اال يرادات  

 )ابجلنيه(

معدل الفائض  
الاقتصادى  
ابس تخدام 

 )%( اال يرادات***

 الرتتيب 

 5 10,78 177315 5 12,08 158208 19107 الهدى اجلنويب
 8 8,92 104935 8 9,79 95580 9355 الكفاح
 9 6,84 118685 9 7,34 110570 8115 القدوة

 6 9,26 94348 6 10,20 85612 8736 الصمود
 2 16,04 165536 2 19,11 138975 26561 اال ميان

 10 6,09 109416 10 6,49 102748 6668 نبيل الوقاد 
 7 9,07 138455 7 9,97 125900 12555 صالح ادلين 

 11 4,95 52125 11 5,21 49543 2582 الفتح
 4 13,07 167720 4 15,03 145805 21915 أ بوبكر الصديق 

 3 14,44 133650 3 16,87 114355 19295 ب معر بن اخلطا
 1 18,20 121404 1 22,24 99312 22092 عيل بن أ يب طالب 
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 2020/ 2019بعينة حمافظة الاسامعيلية خالل عام  لل رايض املس تصلحةراعية احمللية معدل الفائض الاقتصادى للجمعيات التعاونية الز   : 6جدول  

 . 2019/2020عام مؤرشات ونسب الس يوةل املالية للجمعيات التعاونية الزراعية احمللية لالئامتن الزراعي بعينة حمافظة البحرية خالل    : 7جدول  
 البيان

 التعاونية
 احمللية

موجودات  
 متداوةل )ابجلنيه( 

مطلوابت متداوةل  
 )ابجلنيه(

موجودات رسيعة  
 ادلوران 

 )ابجلنيه(

نس بة 
 الرتتيب  التداول*

نس بة 
الس يوةل 

 احلادة** 
 الرتتيب 

 8 0,96 7 1,07 340785 355850 380615 قراقص 
 16 0,72 18 0,77 480750 665430 512338 نديبة

 12 0,90 14 0,91 395640 440900 402860 زرقون 
 17 0,68 16 0,81 250415 368425 300180 دسونس 

 2 1,09 2 1,17 195000 177950 208655 عزب الرسو 
 4 1,06 6 1,09 260195 245810 268913 العمرية

 5 1,04 4 1,14 138790 133805 152408 البساتني
 1 1,14 1 1,22 174525 152810 185900 منشأ ة اخلزان

 7 1,00 9 1,03 523985 525380 539475 رشنوب 
 6 1,02 8 1,04 215905 212435 220530 منشأ ة نصار 

 11 0,91 12 0,97 150250 164425 160250 منشأ ة راغب 
 3 1,07 3 1,15 209800 195866 224827 الصفاصيف

فالقة   10 0,92 10 1,01 412000 446207 452765 ا 
 13 0,88 13 0,95 365450 416790 395300 نقرها 

 18 0,63 17 0,79 160000 255580 203405 دربك 
 15 0,77 15 0,84 205600 265700 222850 كفر س نطيس 

 20 0,53 20 0,66 77050 145482 95735 غرابل
 9 0,95 5 1,12 95000 100100 112658 زهرة قبلية
 19 0,61 19 0,68 105850 172985 118590 زهرة حبرية 

 14 0,86 11 1,00 415000 480800 482795 س هنور 

 . 2019/2020مؤرشات ونسب الس يوةل املالية للجمعيات التعاونية الزراعية احمللية لالئامتن الزراعي بعينة حمافظة الاسامعيلية خالل عام   : 8جدول  
 البيان

 التعاونية
 احمللية

موجودات  
 )ابجلنيه( متداوةل  

مطلوابت متداوةل  
 )ابجلنيه(

موجودات  
 رسيعة ادلوران 

 )ابجلنيه(

نس بة 
 الرتتيب  التداول*

نس بة 
الس يوةل 

 احلادة** 
 الرتتيب 

 3 1,04 5 1,12 324362 312028 348687 رواد احملسمة
 1 1,08 2 1,21 412810 382925 463971 أ بو جريش 

 6 0,91 1 1,24 205000 225310 280400 الفردان
 9 0,78 9 0,98 135920 173681 170462 القنطرة غرب

 11 0,58 11 0,90 160685 275120 248390 الضبعية
 5 1,00 6 1,08 305537 304895 330615 القصاصني اجلديدة 

 7 0,88 7 1,04 143429 162733 169397 السعيدية
 8 0,85 10 0,97 239698 280613 271482 النص

 10 0,73 8 1,01 198750 272815 275680 الكبريالتل 
 4 1,01 4 1,14 261896 258397 295684 املنايف الغربية

 2 1,05 3 1,17 318658 302962 354845 أ بو صوير اجلديدة 

 البيان
 التعاونية

 احمللية

صاىف الفائض  
 )ابجلنيه(*

جاميل قمية   ا 
  صوفاتامل

 )ابجلنيه(

معدل الفائض  
  الاقتصادى
ابس تخدام  

 املصوفات** 
 )%( 

 الرتتيب 
جاميل قمية   ا 

  يراداتاال  
 )ابجلنيه(

الفائض   معدل 
  الاقتصادى
ابس تخدام  

 اال يرادات***
 )%( 

 الرتتيب 

 3 15,94 176422 3 18,96 148305 28117 الرسور 
 9 11,07 85178 9 12,45 75750 9428 ـــــــــــــــون أ مــــــــــــ

 7 12,50 90842 7 14,29 79485 11357 الـــتوفــــــــــــــــــــيق 
 2 16,78 115794 2 20,16 96368 19426 مـــــــــــــــــــــــــكة 

 8 11,98 100628 8 13,61 88575 12053 ـــــــــــــــــدر بـــــــــــــ
 4 14,07 95310 4 16,37 81900 13410 رشق البحريات

 10 10,84 96372 10 12,16 85922 10450 3ش باب 
 6 12,91 92833 6 14,82 80851 11982 اسامعيلية اجلديدة 

 1 19,29 362635 1 23,91 292670 69965 سيناء الزراعية
 5 13,51 135662 5 15,63 117328 18334 جامعة قناة السويس
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 . 2020/ 2019عينة حمافظة البحرية خالل عام ب مؤرشات ونسب الس يوةل املالية للجمعيات التعاونية الزراعية احمللية لال صالح الزراعي    : 9جدول  
 البيان

 التعاونية
 احمللية

موجودات  
متداوةل  
 )ابجلنيه(

مطلوابت  
متداوةل  
 )ابجلنيه(

موجودات  
 رسيعة ادلوران 

 )ابجلنيه(

نس بة 
 الرتتيب  التداول*

نس بة 
الس يوةل 

 احلادة** 
 الرتتيب 

 8 0,67 8 0,89 395568 587983 522849 اخلزان حبري 
 3 1,34 2 1,99 464273 347086 690549 اخلزان قبيل 
 5 1,15 4 1,59 495300 428719 682997 زاوية غزال

 7 0,72 7 0,95 424827 586158 555320 الصابرية 
 14 0,44 13 0,68 282346 637827 432575 همتاب

 12 0,53 11 0,75 289768 542758 406615 ال بعادية حبري 
 6 1,08 6 1,13 572865 529548 597438 ال بعادية قبيل 

 2 1,40 3 1,72 589648 421497 726730 الِعَمرية والطيارة
 1 2,15 1 2,41 795283 370292 892685 دنشال 

 4 1,19 5 1,36 506190 425807 580373 زهرة
براهميية  9 0,62 9 0,85 290534 469173 397349 اال 
 13 0,48 10 0,81 292937 603271 487429 الربنوج 

 11 0,55 12 0,73 344137 628659 459925 حفص
 10 0,59 14 0,66 368584 622895 409635 نديبة

صالح الزراعي بعينة حمافظة الاسامعيلية خالل عام مؤرشات ونسب الس يوةل املالية للجمعيات   : 10جدول    . 2019/2020التعاونية الزراعية احمللية لال 
 البيان

 التعاونية
 احمللية

موجودات  
متداوةل  
 )ابجلنيه(

مطلوابت  
متداوةل  
 )ابجلنيه(

موجودات رسيعة  
 ادلوران 

 )ابجلنيه(

نس بة 
 الرتتيب  التداول*

نس بة 
الس يوةل 

 احلادة** 
 الرتتيب 

 6 0,59 7 0,81 288900 487897 397729 الظاهرية
 1 1,09 3 1,15 573648 525173 602815 التل الكبري
 7 0,36 5 0,98 127403 355594 349532 ابو عاشور 

 4 0,73 4 1,11 383194 525139 584607 البعالوة الكربى
 5 0,62 6 0,89 397482 635875 567437 البعالوة الصغرى 

 3 1,03 1 1,28 549472 533264 681397 القصاصني
 2 1,07 2 1,17 650863 605342 709520 منشاة القصاصني 

 . 2019/2020بعينة حمافظة البحرية خالل عام  مؤرشات ونسب الس يوةل املالية للجمعيات التعاونية الزراعية احمللية لل رايض املس تصلحة  : 11جدول  
 البيان

 التعاونية
 احمللية

موجودات  
متداوةل  
 )ابجلنيه(

مطلوابت  
متداوةل  
 )ابجلنيه(

موجودات رسيعة  
 ادلوران 

 )ابجلنيه(

نس بة 
 الرتتيب  التداول*

نس بة 
الس يوةل 

 احلادة** 
 الرتتيب 

 1 1,12 2 1,18 346257 309245 363891 الهدى اجلنويب
 8 0,82 7 0,93 183382 223829 208433 الكفاح
 7 0,85 8 0,90 211978 249173 225372 القدوة

 10 0,80 10 0,86 171720 213618 182797 الصمود
 3 1,04 3 1,15 269000 258015 297347 اال ميان

 9 0,81 9 0,89 187681 231214 205376 نبيل الوقاد 
 5 0,94 6 0,97 265734 283608 274378 صالح ادلين 

 11 0,63 11 0,84 105248 167962 141380 الفتح
 4 1,01 5 1,05 320273 316954 332209 أ بوبكر الصديق 

 6 0,92 4 1,08 238718 259937 280900 معر بن اخلطاب 
 2 1,11 1 1,29 227917 205386 265097 عيل بن أ يب طالب 
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 . 2019/2020لل رايض املس تصلحة، بعينة حمافظة الاسامعيلية خالل عام مؤرشات ونسب الس يوةل املالية للجمعيات التعاونية الزراعية احمللية   : 12جدول  
 البيان

 التعاونية
 احمللية

موجودات  
 متداوةل )ابجلنيه( 

مطلوابت متداوةل  
 )ابجلنيه(

موجودات رسيعة  
 ادلوران 

 )ابجلنيه(

نس بة 
 الرتتيب  التداول*

نس بة 
الس يوةل 

 احلادة** 
 الرتتيب 

 2 1,05 2 1,25 307228 292420 365678 الرسور 
 10 0,35 8 0,77 47235 133406 102368 ـــــــــــــــــون أ مـــــــــــــــــــ

 6 0,68 6 0,90 82200 120827 109217 الـــتوفــــــــــــــــــــيق 
 4 0,87 3 1,14 174381 200943 228647 مـــــــــــــــــــــــــكة 

 3 1,02 5 1,04 189739 186703 193590 بــــــــــــــــــــــــــــــــدر 
 7 0,58 7 0,84 128100 219927 185637 رشق البحريات

 9 0,41 10 0,67 105735 255318 170604 3ش باب 
 8 0,52 9 0,71 107091 204224 145910 اسامعيلية اجلديدة 

 1 1,18 1 1,37 424615 359384 493645 سيناء الزراعية
 5 0,77 4 1,12 80893 104475 116870 جامعة قناة السويس

   2019/2020مؤرشات نسب ايفائية ادلين للجمعيات التعاونية الزراعية احمللية لالئامتن الزراعي التابعة لعينة حمافظة البحرية خالل عام   : 13جدول  
 البيان

 التعاونية
 احمللية

 املوجودات
 اال جاملية
 )ابجلنيه(

حقوق 
التعاونيني 

 )ابجلنيه(

اجامىل 
  اخلصوم 

 )ابجلنيه(

 ىلا   ا جاميل اخلصوم
 الرتتيب  اال جاملية  املوجودات

 اىل ا جاميل اخلصوم
 حقوق التعاونيني

 
 الرتتيب 

 10 1,71 10 0,87 513980 300460 592730 قراقص 
 14 2,01 18 1,09 990425 492875 908255 نديبة

 15 2,14 13 0,98 694284 324682 706242 زرقون 
 13 1,95 15 1,03 524935 268490 508315 دسونس 

 1 0,78 1 0,62 208715 267342 335940 عزب الرسو 
 7 1,47 5 0,77 309763 210738 403690 العمرية

 5 0,97 4 0,71 189480 190164 265710 البساتني
 4 0,95 3 0,69 201938 224846 290845 منشأ ة اخلزان

 3 0,90 9 0,86 772934 585740 895995 رشنوب 
 8 1,52 8 0,84 305897 200610 362713 منشأ ة نصار 

 12 1,86 11 0,88 219583 118068 248975 منشأ ة راغب 
 2 0,88 2 0,67 260985 296784 387890 الصفاصيف

فالقة   9 1,56 6 0,79 602150 386438 762445 ا 
 16 2,22 14 1,00 695342 312686 692700 نقرها 

 20 3,15 20 1,13 349625 110832 308752 دربك 
 19 2,73 17 1,06 400358 146864 376748 كفر س نطيس 

 18 2,63 16 1,05 211350 80466 200500 غرابل
 6 1,04 7 0,82 168767 162488 205735 زهرة قبلية
 17 2,47 19 1,10 228927 92726 207330 زهرة حبرية 

 11 1,79 12 0,91 726282 405175 794382 س هنور 
 . 2020/ 2019املصدر: مجعت وحسبت من: املزيانيات العمومية للتعاونيات احمللية لالئامتن الزراعي، بعينة حمافظة البحرية، بياانت غري منشورة، 

   2019/2020التعاونية الزراعية احمللية لالئامتن الزراعي التابعة لعينة حمافظة الاسامعيلية خالل عام  مؤرشات نسب ايفائية ادلين للجمعيات   : 14جدول  
 البيان

 التعاونية
 احمللية

 املوجودات
 اال جاملية
 )ابجلنيه(

حقوق 
التعاونيني 

 )ابجلنيه(

  اجامىل اخلصوم
 )ابجلنيه(

 ىلا   ا جاميل اخلصوم
 الرتتيب  اال جاملية  املوجودات

 اىل ا جاميل اخلصوم
 حقوق التعاونيني

 
 الرتتيب 

 3 0,89 2 0,62 407824 457800 655923 رواد احملسمة
 1 0,83 1 0,58 456715 548435 792450 أ بو جريش 

 2 0,88 5 0,83 408145 465675 493580 الفردان
 11 2,37 11 1,15 369472 155690 320947 القنطرة غرب

 9 2,31 10 1,10 463816 200935 420175 الضبعية
 5 0,97 4 0,80 467397 479532 581505 القصاصني اجلديدة 

 10 2,34 8 1,05 343694 146650 328497 السعيدية
 8 2,27 9 1,07 478328 210560 446709 النص

 7 1,58 7 0,98 469328 297220 479725 التل الكبري
 6 1,34 6 0,95 485739 362840 509726 املنايف الغربية

 4 0,91 3 0,64 425837 467985 660395 أ بو صوير اجلديدة 
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صالح الزراعي  : 15جدول    2019/2020التابعة لعينة حمافظة البحرية خالل عام مؤرشات نسب ايفائية ادلين للجمعيات التعاونية الزراعية احمللية لال 
 البيان

 التعاونية
 احمللية

 اال جاملية املوجودات
 )ابجلنيه(

حقوق 
التعاونيني 

 )ابجلنيه(

اجامىل 
اخلصوم  
 )ابجلنيه(

ىل  ا جاميل اخلصوم ا 
 رتتيب ال املوجودات اال جاملية 

 ا جاميل اخلصوم اىل
 حقوق التعاونيني

 
 رتتيب ال

 10 1,87 6 0,88 625927 335400 708377 اخلزان حبري 
 5 0,98 4 0,56 589317 600518 1050400 اخلزان قبيل 
 3 0,84 2 0,52 500925 597845 960624 زاوية غزال

 12 1,98 10 1,01 763695 385675 754463 الصابرية 
 14 2,76 11 1,15 745238 270190 648267 همتاب

 9 1,72 13 1,26 744340 432391 588768 ال بعادية حبري 
 4 0,96 5 0,74 662534 690440 898940 ال بعادية قبيل 

 2 0,71 1 0,49 534945 751743 1089635 الِعَمرية والطيارة
 1 0,70 3 0,53 605300 864283 1146455 دنشال 

 6 1,28 7 0,90 743963 582910 824936 زهرة
براهميية  11 1,88 14 1,30 652843 347978 502349 اال 
 8 1,57 8 0,92 644836 411675 697342 الربنوج 

 7 1,33 9 0,96 653920 492753 682568 حفص
 13 2,10 12 1,17 678432 322612 580381 نديبة

صالح الزراعي   : 16جدول    2019/2020التابعة لعينة حمافظة الاسامعيلية خالل عام مؤرشات نسب ايفائية ادلين للتعاونيات احمللية لال 
 البيان

 التعاونية
 احمللية

 اال جاملية املوجودات
 )ابجلنيه(

حقوق 
التعاونيني 

 )ابجلنيه(

اجامىل 
اخلصوم  
 )ابجلنيه(

ىل  ا جاميل اخلصوم ا 
 رتتيب ال املوجودات اال جاملية 

 ا جاميل اخلصوم اىل
 حقوق التعاونيني

 
 رتتيب ال

 6 1,87 6 0,85 652615 348495 767310 الظاهرية
 2 0,94 3 0,75 684406 725300 908628 التل الكبري
 7 2,92 7 0,95 592735 202915 626473 ابو عاشور 

 3 0,95 2 0,74 726208 765188 982765 البعالوة الكربى
 4 0,98 5 0,82 759768 774297 922397 البعالوة الصغرى 

 5 1,02 4 0,77 751237 735392 973845 القصاصني
 1 0,91 1 0,73 787349 860675 1080934 منشاة القصاصني 

   2020/ 2019ايفائية ادلين للجمعيات التعاونية الزراعية احمللية لل رايض املس تصلحة التابعة لعينة حمافظة البحرية خالل عام  مؤرشات نسب   : 17جدول  
 البيان

 التعاونية
 احمللية

 املوجودات
 اال جاملية
 )ابجلنيه(

حقوق التعاونيني  
 )ابجلنيه(

  اجامىل اخلصوم
 )ابجلنيه(

 ىلا   ا جاميل اخلصوم
 الرتتيب  اال جاملية  املوجودات

 اىل ا جاميل اخلصوم
 حقوق التعاونيني

 
 الرتتيب 

 4 0,98 1 0,78 428535 435775 546845 الهدى اجلنويب
 11 2,56 11 1,17 365392 142634 312138 الكفاح
 8 2,23 7 1,07 377122 168927 352615 القدوة

 6 1,72 10 1,14 319264 185200 279422 الصمود
 1 0,90 4 0,83 366595 406225 438980 اال ميان

 10 2,34 9 1,13 340273 145380 302187 نبيل الوقاد 
 7 2,21 8 1,08 448256 202475 413709 صالح ادلين 

 9 2,24 6 1,06 270781 120538 255195 الفتح
 5 0,99 3 0,82 410085 423985 498320 أ بوبكر الصديق 

 2 0,92 5 0,85 309548 325760 362629 معر بن اخلطاب 
 3 0,96 2 0,80 297438 309142 370550 عيل بن أ يب طالب 
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 البيان
 التعاونية

 احمللية

 املوجودات
 اال جاملية
 )ابجلنيه(

حقوق التعاونيني  
 )ابجلنيه(

  اجامىل اخلصوم
 )ابجلنيه(

 ىلا   اخلصوما جاميل 
 اىل ا جاميل اخلصوم الرتتيب  اال جاملية  املوجودات

 الرتتيب  حقوق التعاونيني

 1 0,76 3 0,69 352820 462804 512740 الرسور 
 10 2,76 10 1,29 306846 110986 237155 ـــــــــــــــــــــــون أ مـــــــــــ

 7 2,26 6 1,07 290350 128360 270623 الـــتوفــــــــــــــــــــيق 
 4 0,95 2 0,68 296900 312024 434050 مـــــــــــــــــــــــــكة 

 6 1,98 5 0,79 252103 127410 318971 بــــــــــــــــــــــــــــــــدر 
 5 1,73 8 1,20 373327 215634 311096 رشق البحريات

 9 2,66 9 1,28 380715 142928 296400 3ش باب 
 8 2,44 7 1,17 360624 147475 307705 اسامعيلية اجلديدة 

 2 0,88 1 0,62 444784 506280 714955 سيناء الزراعية
 3 0,94 4 0,76 183875 196400 242367 جامعة قناة السويس
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ABSTRACT  

Local agricultural cooperative associations are considered one of the most important means used 
by the state to perform many of the necessary tasks to enable those who work in various agricultural 
activities to meet the requirements of life, under unsuitable economic conditions locally and 
internationally. The problem of this research was determined that despite the great importance of the 
role of local agricultural cooperative associations, there is a deficiency in the performance efficiency of 
most of these associations, and thus their low effectiveness towards achieving their objectives. 
Therefore, this research aimed to evaluate the performance of these associations by measuring the 
efficiency of their performance, by using some financial criteria and indicators that achieve this 
objective. In achieving its objective, the research relied on the methods of descriptive and quantitative 
analysis, in addition to using some mathematical and statistical methods whenever required, in order 
to identify the relationships that control the main variables in this research, as well as their 
quantitative measurement. The research derived its data from the reality of the budgets' sheets of the 
local agricultural cooperative associations in the research sample, which reached 73, from the 
governorates of Beheira and Ismailia, during the year 2019/2020. 

Keywords: Performance Efficiency, local level, reform cooperatives, cooperatives of reclaimed 
lands, credit cooperatives. 

 


