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 التقييم االقتصادي والبيئي للمشروعات المتناهية الصغر في مصر
               [61] 

 (3)محمد محمود عبد ربه -(2)حمد سليم أثناء النوبي  -(6)إيمان حلمي
جامعة ، كلية التجارة( 3 جامعة عين شمس، كلية الزراعة( 9 شركة إي بي تي ايجيبت( 0

 عين شمس
 

 المستخلص
بالوضع المتردي للتنمية االقتصادية في مصر، والمتمثل بارتفاع  تتلخص مشكلة البحث

معدالت البطالة والتضخم بشكل غير مسبوق في اآلونة األخيرة، والنقص في بعض السلع 
الغذائية في أوقات كثيرة، والذي قد يرجع الى ضعف دور المشروعات الصغيرة ومتناهية 

اقتصادي وبيئي لدور أحد المشاريع متناهية  من هنا ينبع هدف البحث في عمل تقييم. الصغر
 ACDI”"المنظمة الدولية لتنمية التعاون الزراعي  والممولة من قبلفي مصر،  الصغر

VOCA  من خالل مشروع تطوير سالسل القيمةIICR  الممول من شركةCSR  " المسؤلية
ار المزارعين تحسين دخول صغ، والذي يهدف الى "األمريكية KILLOGS"وشركة " المجتمعية

البيانات  عتماد على المنهج الوصفي التحليلي في تحليلوذلك باال ،واالرتقاء بمستوى معيشتهم
من مزارعي  مزارع 912األولية التي تم الحصول عليها من خالل استمارة استبيان لعينة قوامها 

 .وعوالذين استهدفهم المشر ( األرز ونخيل البلح في محافظة كفر الشيخ وواحة سيوه
كان هدف الشركة هو مساعدة صغار المزارعين والهدف االخر االستفادة من محاصيلهم 

عامًا فى التنمية  01ثمار خبرتها على مدى وكان ذلك . الن مدخالت الشركة تعتمد عليها
عامًا من العمل لصالح صغار المزارعين المصريين وتهيئة المناخ المالئم  33الدولية ونحو 
اسرة ريفية، ومن ثم تقييم هذا المشروع  001ق وتعزيز الزراعة المستدامة لنحو لربطهم باالسوا

 عتماد على المنهج الوصفي التحليلي في تحليلوذلك باال ،من الناحيتين االقتصادية والبيئية
 مزارع 912البيانات األولية التي تم الحصول عليها من خالل استمارة استبيان لعينة قوامها 

والذين استهدفهم ( رز ونخيل البلح في محافظة كفر الشيخ وواحة سيوهمن مزارعي األ
 .المشروع

من  IICRأشارت نتائج الدراسة الى األهمية البالغة لمشروع تطوير سالسل القيمة وقد 
حيث أن المشروع يحقق جدوى اقتصادية وبيئية عالية، من الناحيتين االقتصادية والبيئية، 

صيل وتحسين مستوى دخول المزارعين، وتوفيره لكميات كبيرة من خالل تحسين انتاجية المحا
المياه المستخدمة في الري، الى جانب المساهمة في تقليل فواقد ما بعد الحصاد، والمساهمة 

عادة تدويرها بدل من حرقها والتسبب بتأثيرات ضارة بالبيئة وفي . في استغالل المخلفات وا 
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مجموعة من التوصيات والمقترحات التي قد تسهم الى  فقد خلصت الدراسةضوء تلك النتائج 
بشكل مباشر او غير مباشر في تفعيل دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الفترة 

وضع سياسة عامة ضرورة قيام الحكومة ب، والتي من أهمها تالقادمة، ومواجهة المشكال
لزراعية الصغيرة ومتناهية واضحة ومحددة األهداف نحو دعم وتفعيل دور المشروعات ا

الصغر في االقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، والعمل على تشجيع وتسهيل إجراءات تنفيذ 
، IICRمشروع تطوير سالسل القيمة  كافة المشروعات التدريبية الممولة خارجيا على غرار

محافظات كافة القرى والوذلك الستهداف وتدريب أكبر عدد ممكن من صغار المزارعين ب
 .المصرية
 

 المقدمة
أصبحت عملية تقييم المشروعات نشاطًا هامًا في إدارة أي مشروع، وتؤكد أطراف كثيرة 
من أصحاب المشروعات ومتخذي القرارات، والجهات الممولة للمشروعات على أهمية الدور 

أسباب تعثر  ومن بين. الذي تقوم به عملية تقييم المشروع في نجاحه واستمراره وتحقيق أهدافه
بعض المشروعات عدم الدراية الكافية من جانب المديرين لماهية عملية التقييم، واألكثر أهمية 

 (.9100البنا، )عدم معرفتهم بكيفية إجراء ذلك عمليا 
ومن الضروري قبل إجراء التقييم لمشروع ما التركيز على الغرض من التقييم، حيث أن 

ة، يأتي في صدارتها أنه يوفر معلومات تساعد على تحسين التقييم يتم إجراؤه ألسباب معين
المشروع، فالمعلومات التي تتعلق بما إذا كان الهدف أو األهداف المتوخاة من المشروع قد 
دارات المشروع تعد مسائل  تحققت، والمعلومات التي تتوفر حول كيفية عمل مختلف جوانب وا 

إضافة إلى ذلك وبنفس األهمية، فإن التقييم  .ضرورية في عملية التحسين المستمر للمشروع
يوفر بشكل مستمر نظرة فاحصة جديدة، ومعلومات جديدة لم تكن متوقعة، وبالتالي فإن ما 
يعرف بالنتائج غير المتوقعة للبرنامج أو المشروع تعد من بين أهم النتائج المفيدة لعملية 

جماال يمكن القول أن التقييم يوفر معلوم السيد، )ات تساعد في تحسين أداء المشروع التقييم، وا 
9100.) 

وتعد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
وذلك لما تمثله من قدرة على توظيف العمالة، وكذلك قدرتها في القضاء على الفقر، حيث تعد 

ه المشروعات، فضاًل عن دور المشروعات الصغيرة المصدر الرئيسي للدخل لمالكي هذ
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المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في التصدير او إحالل منتجاتها محل الواردات، على 
 (.9110سماح عبد الغني، )مستوى المقتصد القومي 

وفي ظل التحديات والتغيرات المتالحقة التي تعصف باالقتصاد المصري، حيث النمو 
ي الحاجات االقتصادية، والتوجه نحو خفض الدعم الموجه الى المتزايد لمعدالت السكان وتنام

المواطن المصري، مما يتطلب توفير عدد كبير من فرص العمل وزيادة اإلنتاج، األمر الذي 
يبين مدى أهمية المشروعات الزراعية الصغيرة والمتناهية الصغر، لما لها من دور كبير وهام 

راد، ومن ثم رفع مستوى المعيشة ألصحاب هذه في توفير فرص العمل وزيادة دخول األف
 .ين عليها وخاصة في الريف المصريالمشروعات أو القائم

 

 مشكلة البحث
فلـم تعـد الدوافـع والحكمـة التقليديـة التـي غلبـت فـي . يشـهد العالـم حاليـا نقطـة تحـول
ويجــري حاليــا حــدوث  .نحـة اآلى والثانيـة والثالثـة صالاالسـاس علـى الثـورة الصناعيـة األولـ

  .تحــول فــي النمــاذج وتــؤدي ســرعة هــذا التحــول إلــى هــز ااالقتصــادات الناميــة والناشــئة
ويواجـه العالـم أيضـا مشـكلة فـي التوظيـف، حيـث ال تتوفـر فـرص العمـل الجيدة بنفـس 

د المشـروعات الكبيـرة تقـدم جـزءا كبيـرا مـن صافـي فـرص ولـم تعـ. سـرعة نمـو السـكان فـي العالـم
وقد انتقل االبتـكار وريـادة األعمال إلـى المشـروعات المتناهيـة الصغـر والصغيـرة . العمـل الجديـدة

وتمثـل الفجوة بين الشـركات الكبـرى والمشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة فجـوة . والمتوسـطة
يمكــن فقــط للسياســات البنــاءة والشــاملة أن تســاعد المشــروعات الكبيــرة و  .ضخمـة ومتزايـدة

 والصغيـرة علـى المسـاهمة فـي التنميـة الشـاملة
خلق مســتقبل « ول مـرة، يقـوم المجلـس الدولي للمشـروعات الصغيـرة بعقد قمة حول وأل

الصغــر والصغيــرة والمتوسـطة فـي إطـار  مشــترك لــرواد االعمــال والمشــروعات المتناهيــة
وقـام مزيـج كبيــر مــن القــادة الحكومييــن، وأصحــاب » .أهـداف االمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة

األعمــال الصغيــرة، ومديــري الجامعــات، واالكاديمييــن بتقديــم رؤى فريــدة عــن ســبب وقــوف 
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المتناهيـة الصغـر والصغيـرة والمتوسـطة فـي مفتـرق طـرق ووقـوف  سياســة المشــروعات
  .االقتصـاد العالمـي فـي مرحلـة فارقـة

ففـي مصـر، علـى سـبيل المثـال، يوجـد تركيـز وطنـي علـى دعـم المشـروعات الصغيـرة 
الشــركات تمثــل مــن  % 90وفـي الماضـي، كان هنـاك عـدم اهتمـام بـأن أكثـر مـن . والمتوسـطة

وناقشــت ســعادة الوزيــرة . مــن فــرص العمــل% 20مشــروعات صغيــرة ومتوســطة وأنهــا توفــر 
ســحر نصــر وزيــرة االســتثمار والتعــاون الدولـي بجمهوريـة مصـر العربيـة كيـف أن هـذا القطـاع 

 .عــم تنظيمــي منســق أو دعــم حكومــيفـي الماضـي كان عليـه أن ينمــو ويتوســع بــدون د
النــوع االجتماعــي : وينبغــي أن يتنــاول النمــو الشــامل التفــاوت فــي المشــاركة بنــاء علــى

 . والشــباب
وأعلنــت ليــز كينجــو، المديــر التنفيــذي والمســؤول التنفيــذي لمبــادرة االتفــاق العالمــي 

تحــدة، تدشــين أكاديميــة عالميــة لدعـم رائـدات األعمـال وأصحـاب المشـروعات لالمــم الم
وبنـاء للبيانـات . وبالرغـم مـن وجـود تلـك المبـادرة، ظلـت هنـاك عقبـات عديـدة موجـودة. الصغيـرة

 % 0قـل مـن المقدمـة، فقـد أدت المعوقـات التـي تواجـه النسـاء فـي مجـال االعمـال إلـى ملكيـة أ
ومــن المهــم أن يتــم القضــاء علــى الفجــوة بيــن الجنســين وتوفيــر فــرص . مــن المشــروعات
وكان هنــاك أيضــا مــن أيــدوا التوعيــة بشــأن أهميــة المشــروعات الصغيــرة  .متســاوية للنســاء

نشــاء مراكــز االبتــكار للشــباب   .والمتوســطة وا 
وقـد أشـير إلـى ، وســتوفر تلــك المراكــز خدمــات استشــارية وورش عمــل وتدريــب وأبحــاث

أن هنـاك أوجـه تشـابه بيـن تحـول المجتمـع الـذي أحدثتـه الثـورة الصناعيــة واالقتصــاد الجديــد 
الصغيــرة والمتوســطة  وينبغــي االعتــراف بــأن عمليــة المــزج بيــن المشــروعات. اليــوم

وينبغــي تبنــي االبتــكارات  .والتكنولوجيــا تمثــل االســاس لتعزيــز اإلنتاجيــة وتحــول االقتصــاد
التكنولوجيــة كجــزء مــن الحــل الــذي يمكــن المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 

 . والتركيـز علـى توفيرفـرص عمـل  107والمتوســطة مــن زيــادة إنتاجيتهــا 
كمـا تناقـش الـدول المتقدمـة أيضـا احتمـال الحاجـة إلـى إعـادة النظـر فـي مفهـوم الدخـل 

ومـن المالحـظ أنـه بينمـا . االساسـي الرقمـي الشـامل بينمـا حيـث تحـل الماكينـات مـكان االنسـان
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رأس مــال آخــر، فإنــه ال ينبغــي أن يحــدث إهــالك  نتعامـل مـع رأس المــال البشــري مثــل أي
 . لــرأس المـال البشـري

إننـا فـي حاجـة إلـى دعـم نظـام تعليمـي متطـور مع قيـام القطاع الخــاص بدفــع عمليــة 
ر وال يمكــن التقليــل مــن الجانــب اإلنســاني فــي المشــروعات المتناهيــة الصغــ .التدريــب

ويمثـل . والصغيــرة والمتوســطة ونحتــاج إلــى وضــع مبــادئ توجيهيــة حــول الســلوك االنسـاني
مفهـوم ريـادة األعمـال اإلنسـانية طريقـة جديـدة تمكـن مـن عمــل الموظــف وصاحــب العمــل معــا 

  .بصــورة أكثــر كفــاءة واســتدامة
. المطـاف أكثـر أهميـة مـن مجـرد تلبيـة االحتياجـات الماديــةإن تحقيـق السـعادة فـي آخـر 

وقــد أصبــح النــاس أكثــر رغبــة فــي المشــاركة فــي ريــادة االعمــال فــي مجتمعاتهــم المحليــة 
 والمســاهمة فــي وجــود عالــم مســتدام

دعـم عالـم المشـروعات المتناهيـة يدعـو هـذا التقريـر إلـى ضـرورة وضـع مبـادئ توجيهيـة ل
التقرير السنوي العالمي للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ).الصغر والصغيرة والمتوسـطة

 (9102بونيو  92
لذلك تعد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر اآلن الرهان القوي لالستثمار 

اإلنتاج والدخل، وخلق فرص العمل  االقتصادي واالجتماعي، نظرا لدورها الكبير في زيادة
وكذلك نظرا ألهميتها في تحسين وتطوير طرق اإلنتاج من خالل . والحد من مشكلة البطالة

إتباع الطرق األكثر مرونة واألكثر مالئمة مع احتياجات األسواق المحلية والدولية، واألقل 
 .ضررا على البيئية

ة يتم اإلجابة من خاللها عن مدى استفادة وبناءا على ذلك كان البد من وقفة لعمل دراس
قامت بها المنظمة الدولية لتنمية التي  من المشروعات التدريبيةصغار المزارعين المصرين 

 ؟  ACDI VOCA”"التعاون الزراعي 
  ؟المشروعات ما تأثيرات تلك .0
 إلى أى مدي ساهم المشروع في االرتقاء بالممارسات اإلنتاجية للمزارعين؟  .9
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 مدي أسهم المشروع في االرتقاء بمستوى معيشتهم وتحسين دخولهم؟ إلى أى  .3
الى أي مدى ساعد المشروع في التخفيف من حدة اآلثار السلبية للممارسات اإلنتاجية على  .4

  صحة اإلنسان والحيوان وعلى البيئة عموما؟
 ولذلك جاءت هذه الدراسة لعمل تقييم اقتصادي وبيئي لتلك المشروعات في واحدة من

وهى محافظة كفر الشيخ، وكذلك في أشهر وأهم  محافظات جمهورية مصر العربية أال
 .الواحات المصرية وهي واحة سيوه

 

 هـــدف البحث
 :لى المشكلة البحثية، يستهدف البحث بصفة عامةإ استنادا

 في مصر  عمل تقييم اقتصادي وبيئي ألحد أهم المشاريع متناهية الصغر .0
تحسين دخول صغار المزارعين المصريين واالرتقاء بمستوى  أهميته فيلتعرف على ا .9

 معيشتهم
 . الحد من األضرار السلبية للممارسات اإلنتاجية المختلفة على البيئة .3
محاولة إيجاد بعض الصيغ والسياسات والتوصيات التي قد تسهم في حل مشكالت  .4

 .المشروعات الصغيرة بما يضمن بقاءها واستمرارها
لى الدور الذي يمكن أن تلعبه مثل هذه المشروعات في حل بعض وكذلك للوقوف ع .0

المشاكل االقتصادية التي يعاني منها االقتصاد المصري وتعبيد الطريق أمامه للوصول الى 
 . التنمية الشاملة

 

 أهمية البحث
تنبع األهمية العلمية للبحث من أهمية الموضوع نفسه، وذلك لكونه يرتبط  :األهمية العلمية

المشروعات متناهية الصغر، والتي تعتبر د روافد التنمية االقتصادية واالجتماعية وهي بأح
وتتجلى األهمية العلمية للدراسة من خالل النقاط الهامة . العمود الفقري بالنسبة للقطاع الخاص

 :التالية
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الذي تلعبه المشروعات متناهية الصغر في مستوى األداء االقتصادي الدور  أهمية .0
تماعي للدول النامية، حيث انها تلعب دورا كبيرا في التنمية االقتصادية بوجه عام، واالج

 .وتنمية القطاع الزراعي بوجه خاص
محل تركيز واهتمام معظم حكومات الدول  الصغيرةأصبحت المشاريع الصغيرة ومتناهية  .9

ر فرص العمل، إضافة إلى مساهمتها الكبيرة فيزيادة اإلنتاج وتو  يفالنامية، نظرا ألهميتها 
لقومي زيادة معدالت النمو االقتصادي وزيادة الدخل القومي ودعم الناتج ا فيلة والفاع

 .اإلجمالي للكثير من الدول
اآلفاق الواقعية الوحيدة لنمو القيمة المضافة  رةالصغيالمشروعات الصغيرة ومتناهية تمثل  .3

 .في معظم البلدان، وينطبق الوضع نفسه على بلدان التحول االقتصادي
 :يستمد البحث أهميته العملية من خالل النقاط التالية :األهمية العملية

يعتبر البحث إضافة علمية إلى بحوث ودراسات سابقة عن أهمية المشروعات الصغيرة  .0
 .ناهية الصغر ودورها في تحقيق التنمية االقتصاديةومت

يعتبر البحث محاولة علمية لتذليل كافة العقبات التي تواجه إنشاء المشروعات الصغيرة،  .9
 .حتى يمكنها تحقيق أهدافها فى خدمة التنمية الشاملة

اع إمكانية االستفادة من مقترحات البحث وتوصياتها في حل المشاكل التي يعاني منها قط .3
 .الصغيرة ومتناهية الصغر التمويل للمشروعات

بصفة عامة، وكذلك لمشروع  هيئة المعونة األمريكية بالقاهرةل يعد البحث مساهمة عملية .4
لحثها على القيام بمزيد من هذه المشروعات التدريبية والتنموية من ، أمل بصفة خاصة

دارة مواردهم  بفاعلية وكفاءة، لتتناسب مع  تهاوقدراأجل مساعدة المزارعين على استثمار وا 
 .التغير المستمر الذي يشهده عصرنا الحالي
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 :التعريفات اإلجرائية لمفاهيم البحث
كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطًا اقتصاديًا، ويتراوح حجم رأس المال  :المشروع الصغير

 01املين فيها عن لتلك المنشأة من خمسين ألف الى مليون جنيه مصري، وال يزيد عدد الع
 .(9104أحمد ابراهيم، ) عامالً 

كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطًا اقتصاديًا إنتاجيًا أو خدميًا  :المشروع متناهي الصغر
أحمد ابراهيم، )أو تجاريًا والتي يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه مصري، 

9104.) 
 01المتوسط بأنه المشروع الذي يعمل به مابين يعرف المشروع  :المشروع المتوسط والكبير

 .(9104أحمد ابراهيم، ) يعد مشروعات كبيرة، 22عامل، وما يزيد عن  22الى 
يعني الحكم على الكفاءة االقتصادية لمشروع معين من ناحية مدى تغطية  :التقييم االقتصادي

ايير االقتصادية التي التكاليف وتحقيق عائد اقتصادي مالئم، وذلك من خالل عدد من المع
بتلك التدفقات المالية ( المنافع)تعتمد على مقارنة التدفقات المالية الداخلة إلى المشروع 

 .(9109حمد، حسام أ)، (التكاليف)الخارجة من المشروع 
مجموعة من المقاييس التي تزود اإلدارة بمعلومات ومفاهيم تسمح باتخاذ  :التقييم المالي

الثغرات التي قد تظهر مستقبال، ومن ثم اختبار مدى قدرة المؤسسة  رية وسدالقرارات االستثما
في األجلين القصير والطويل، وقياس النتائج المحققة أو  على االستغالل األمثل لمواردها
 .(9109حمد، حسام أ)المنتظرة في ضوء معايير محددة، 

تنجم عن مشروع أو برنامج  هو الفحص المنظم لآلثار الغير متعمدة التي: التقييم البيئي
أي أن تقييم . تنموي، وذلك بهدف تقليص حدة اآلثار السيئة وتعزيز اآلثار اإليجابية للمشروع

األثر البيئي يعني دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروع من ناحية تأثيره على سالمة البيئة 
 .(9109حمد، حسام أ) وصحة اإلنسان والموارد الطبيعية،

 

 ات السابقةالدراس
لى تحديد دور المشروعات الصغيرة في إ (2162وفاء عبد الكريم، )سعت دراسة 

وقد أوضحت . تحسين المستوى االقتصادي واالجتماعي للمرأة الريفية في محافظة الغربية
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نتائج الدراسة أن المشروعات الصغيرة يمكن أن تساعد على تحسين المستوى المعيشي للمرأة 
ن طريق زيادة دخل المرأة وتحسين المستوى الصحي لها وألسرتها، مع ادخار الريفية، وذلك ع

كما أشارت نتائج الدراسة أيضا الى عدم وجود . مبالغ مالية لمواجهة حدوث أي طارئ لألسرة
. عالقة جوهرية بين تمويل المشروعات الصغيرة والمستوى التعليمي للمرأة الريفية وأسرتها

يادة فرص حصول المرأة على القروض، ومنحها العديد من وأوصت الدراسة بضرورة ز 
طالة فترة السماح، وذلك لتفعيل دورها في التنمية  التسهيالت، مثل خفض نسبة الفائدة وا 
الريفية، كما أوصت الدراسة أيضا بمشاركة الصندوق االجتماعي في عملية تسويق منتجات 

دارة معارض دائمة المقترضات، من خالل إنشاء إدارة خاصة بالتسويق ت كون مهمتها إقامة وا 
 . لتسويق منتجات هذه المشروعات في المحافظة وخارجها

زيادة التمكين االقتصاد للمرأة الريفية من خالل  (2162سلوى عامر، )واستهدفت دراسة 
دارتها والعمل بالمشروعات متناهية الصغر وقد أشارت نتائج الدراسة الى أهمية . تملكها وا 

لزراعي في إتاحة وتوفير فرص عمل لكل من الذكور واإلناث على حد سواء، كما النشاط ا
تبين تضاؤل دور صندوق التنمية المحلية مقارنة بالصندوق االجتماعي للتنمية سواء في عدد 

وقد أوصت الدراسة . المشروعات المقدمة او في عدد القروض اإلجمالية أو المخصصة للمرأة
سعر الفائدة للقروض متناهية الصغر المقدمة للمرأة الريفية، واستمرار  بأهمية عدم المبالغة في

متابعة المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، مع تقديم كافة المعلومات والدعم المالي 
إلى جانب استمرار االرتقاء بمستوى كفاءة العاملين في مجال الدعم المالي والفني ، والفني لها

قراض المرأة لل مشروعات متناهية الصغر، وذلك من خالل دورات تدريبية جادة مع التقييم وا 
 .المستمر لكفاءة أدائهم

التعرف على اآلثار االقتصادية للمشروعات الزراعية  (2162جمال، )واستهدفت دراسة 
وقد أشارت الدراسة الى أن متوسط . الصغيرة والمتوسطة على التنمية االقتصادية في مصر

قد بلغ حوالى ( 9100-9110)ات الزراعية الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة عدد المشروع
بنحو  9112وقد بلغ عدد المشروعات حده األقصى فى سنة ، ألف مشروع 023349
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بنحو  9100فى حين بلغ عدد المشروعات حده األدنى فى سنة ، ألف مشروع 909399
شعبية وتوتر األحوال السياسية  وأرجعت الدراسة ذلك الى قيام ثورة، ألف مشروع 009320
وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالمشروعات الزراعية واالهتمام بالمحافظات  .بالبالد

 مستدامة، والصعيد، وشمولية إستراتيجية وخطط التنمية بالدولة لتحقيق تنمية الحدودية
سطة على مستوى ضرورة وضع سياسة عامة وخطط للمشروعات الصغيرة والمتو باإلضافة الى 

الدولة، على أن تكون خطط واضحة ومحددة األهداف وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع وأيضا 
 .قياس نجاحها بصفة مستمرة

لمشروعات ابدراسة عن  (2162خيري العشماوي وليلى الشريف، )قام كل من و 
ت هذه الدراسة الزراعية الصغيرة وآفاق التنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء، حيث استهدف

التعرف على مقومات نجاح واستمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي البذور  وقد أشارت الدراسة الى أن. التنمية الزراعية

 والبراعم التي تقوم عليها الصناعات الكبيرة والعمالقة فى المستقبل، وهى أجنحة الصناعات
 .الكبيرة ودعامة أمام البطالة والدرع الواقي أمام المنافسة فى األسواق العالميـة

دراسة جدوى أحد المشروعات  (2162هبة اهلل وعال إبراهيم، )كما حاولت كل من 
وفيما يتعلق بدراسة التقييم . الزراعية الصغيرة بمحافظة الدقهلية وهو مشروع إنتاج عسل النحل

فرت النتائج عن أن المشروع يعتبر مجدي اقتصاديا من وجهة نظر معيار المالي للمشروع، أس
ومعيار نسبة التدفقات إلى التكاليف، ومعيار معدل العائد الداخلي، ، القيمة الحالية الصافية

كما أظهر المشروع ثباته عند إجراء اختبار تحليل الحساسية له في حالة ارتفاع التدفقات 
، أو في %00، %01ت التدفقات الداخلة، وذلك عند سعر خصم مع ثبا% 0الخارجة بمعدل 

مع ثبات التدفقات الخارجة وذلك بالنسبة للثالث % 9حالة انخفاض التدفقات الداخلة بمعدل 
وقد أوصت الدراسة بضرورة التشجيع على ممارسة هذا النشاط الزراعي . معايير آنفة الذكر

اء مناحل إفرنجية مع توفير السالالت القوية قدر ، والتوسع في إنش(إنتاج عسل النحل)الهام 
وعدم اإلسراف في التغذية الصناعية، وذلك ، والحد من استخدام المبيدات الحشرية، اإلمكان

 .لخفض تكاليف المشروع ومن ثم زيادة العائد
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عن التخطيط االستراتيجي في مؤسسات ( 2162سميرة أبو عيشة، )دراسة أجرتها وفي 
بتحقيق األهداف اإلنمائية لألمم المتحدة في األلفية الثالثة، بالتطبيق  ر وعالقتهالتمويل األصغ

استهدفت تلك الدراسة توضيح أثر ممارسة عملية التخطيط االستراتيجي  .على محافظات غزة
األصغر في قطاع غزة على تحقيق األهداف اإلنمائية لألمم المتحدة في  في مؤسسات التمويل

خالل فحص العالقة بين ممارسة مراحل التخطيط االستراتيجي،  وذلك من األلفية الثالثة،
وقد أشارت نتائج الدراسة الى أن التخطيط االستراتيجي في . وتحقيق األهداف اإلنمائية

داللة إحصائية بشكل عام وبدرجة مرتفعة  مؤسسات التمويل األصغر يؤثر تأثيرًا ايجابيًا ذو
اإلستراتيجية والرقابة والتقييم تأثيرًا  كما تؤثر صياغة الخطة على تحقيق األهداف اإلنمائية،

بينما ال تؤثر معوقات التخطيط  ايجابيًا وبدرجة مرتفعة جدًا على تحقيق األهداف اإلنمائية،
 .االستراتيجي على تحقيق األهداف اإلنمائية

، تحليل بعض المشروعات الصغيرة بمحافظة (2166أحمد علي، )وتناولت دراسة 
الفيوم بهدف تقويم دورها فى الحد من البطالة والفقر، وكذلك تقويم دور الصندوق االجتماعي 
. للتنمية فى دعم هذه المشروعات، وذلك عن طريق المسح االجتماعي بطريقة العينة

صاحب مشروع صغير ( 032)واستخدمت الدراسة االستبيان لجمع البيانات من عينة قوامها 
عامال من ( 032)ندوق االجتماعي للتنمية بالفيوم، فضال عن من المقترضين من الص
وقد توصلت الدراسة إلى أن المشروعات الصغيرة ال تمثل حال . العاملين هذه المشروعات

جذريا لمشكلة البطالة، إال أنها تعد إحدى االستراتيجيات الهامة لعالج مشكلة الفقر وانخفاض 
 .الدخل

تنافسية " بعنوان، ((Singh, R., Gang, S. & Deshmuck, S, 2010أما دراسة 
فقد هدفت هذه الدراسة إلى تحليل  ،"المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد العولمة

التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل من الهند والصين بعد العولمة، 
. لحكومات لتطوير التنافسيةمن خالل دراسة وضع هذه المشروعات وسياسات واستراتيجيات ا

وتوصلت الدراسة إلى أن كل من الهند والصين قد قامت بتطوير عدة برامج تشجيعية بهذا 



 وآخرونإيمان حلمي 
 

 392 9102ديسمبر ، ولربعون، الجزء األألوا السابع المجلد

الخصوص، كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تطوير المهارات اإلدارية وعالقتها 
 .سيةبخفض التكاليف، مع العمل على تحسين النوعية والتي ترتبط بشكل قوي بتحسين التناف

 

 اإلطار النظري للدراسة
من خالل التعرف على مفهوم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يتضح بأنها تتميز 

، ومن (9102رباب الخطيب، )بخصائص معينة تختلف بها عن بقية المشروعات األخرى 
 : أبرز تلك الخصائص ما يلي

المشروعات تتم من قبل المالك اإلشراف المباشر من قبل مالك المشروع، إذ أن إدارة هذه  .0
شخصيًا، ولذلك فإن إدارة المشروع والقرارات الخاصة به تتسم بالمرونة لضمان نجاح عمل 

 . المشروع
سهولة تكييف اإلنتاج حسب االحتياجات، حيث يتم أخذ رغبات المستهلكين المتجددة بعين  .9

 . حتياجات السوقكما تتميز بسرعة تغير اإلنتاج انسجامًا ومراعاة ال، االعتبار
 . دقة اإلنتاج وجودته، وذلك بسبب اعتماد التخصص في إنتاج سلع معينة .3
يمكن إقامتها في مساحات صغيرة نظرًا لقلة وسائل اإلنتاج المستخدمة وصغرها، حيث  .4

يمكن إقامتها في المحالت الصغيرة والبيوت، وكذلك في القرى واألرياف القريبة من 
 .مصادر المواد األولية

ساسية لشرائح المجتمع إلسهام في رفع المستوى المعيشي وتلبية جزء من االحتياجات األا .0
 .المختلفة

 . إمكانية إقامتها في المناطق النائية والريفية بالنظر لعدم جدوى إقامة المشاريع الكبيرة .3
 . إن درجة المخاطرة في المشروع الصغير ليست مرتفعة .2
 . شروع الصغير هي بعيدة نسبياعام والمإن المسافة ما بين صانع القرار ال .2

كما تحظى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأهمية اقتصادية واجتماعية بالغة 
، وخاصة في الدول النامية، حيث أظهرت العديد من الدراسات مدى الحاجة الى (9100ريم، )

التقدم االقتصادي وجود مثل هذا النوع من الصناعات بغض النظر عن نسبة ومراحل التطور و 
 : وتتمثل أهميتها االقتصادية واالجتماعية بما يلي. واالجتماعي في المجتمع
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 انخفاض حجم التراكم الرأسمالي في العديد من الدول . 
  تخلف المستوى التكنولوجي والخبرات الفنية المتخصصة، فضاًل عن ندرة الموارد الرأسمالية

 . س اقتصادية وفنية متقدمةالالزمة إلقامة مشروعات كبيرة على أس
  المساهمة في الحد من معدالت البطالة المرتفعة، وذلك من خالل توفير فرص عمل بشكل

مستمر، وبتكلفة منخفضة نسبيًا إذا ما قورنت بالمشروعات الكبيرة، وبالتالي تخفيف 
 . العبء عن ميزانية الدولة

 دارية وغيرها، ففي اليابان مثاًل يعزى المساهمة في تنمية المواهب واالبتكارات التقنية واإل
 .  من االبتكارات إلى أصحاب هذه المشروعات% 09

  المساهمة في زيادة االدخارات واالستثمارات، وذلك من خالل تعبئة رؤوس أموال األفراد
والجمعيات غير الحكومية، والتي كان من الممكن أن توجه إلى االستهالك، وتؤدي 

 . توى األسعاربالتالي إلى ارتفاع مس
  االعتماد على الموارد المحلية ومخرجات المشروعات الكبيرة، وبذلك تسهم في الحد من

 . االستيراد
  تؤدي الى تحقيق نوعًا من التوازن الجغرافي لعملية التنمية لكونها تتسم بالمرونة في

 . التوطن والتنقل بين مختلف المناطق واألقاليم
 قومي في الدول الناميةالمساهمة في زيادة الناتج ال. 
 أنها تمثل نسبة كبيرة من مجمل حجم المشروعات في معظم دول العالم. 
 تعتبر بمثابة مدرسة أو ورشة تدريب لبعض الحرف وتسهم في زيادة بعض المهارات . 
  تسهم في تنمية وحماية الصناعات التقليدية، والتي تحظى بقبول شديد لدى العديد من

 . شعوب العالم
 وسيلة الستثمار المواد األولية المحلية، سواء كانت سلعًا نصف مصنعة، أو خامات  تعتبر

 .غير مستثمرة
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  تتناسب ومتطلبات السوق المحلية، خصوصًا في البلدان النامية التي تعاني من صغر
 . ض القدرة الشرائية لدى األفرادحجمها، ونطاقها الضيق وانخفا

 

 إجراءات الدراسة
ى سبيل تحسين دخول صغار المزارعين المصريين واالرتقاء بمستوى ف :توصيف المشروع

معيشتهم، قام مشروع أمل الممول من هيئة المعونة األمريكية بالقاهرة بتقديم ثمار خبرته 
عامًا  33عامًا فى مجال التنمية الزراعية، وعلى مدى  01الواسعة التي اكتسبها على مدى 

مصريين وتهيئة المناخ المالئم لربطهم باألسواق، وتنمية من العمل لصالح صغار المزارعين ال
 .أسرة ريفية 001وتعزيز الزراعة المستدامة لنحو 

مزارع من مزارعي األرز فى محافظة  311وفى هذا اإلطار، استهدف مشروع أمل نحو 
ففي ظل . ل تدريبهم واالرتقاء بممارساتهم اإلنتاجية اقتصاديًا وبيئياً كفر الشيخ، من اج

ممارسات اإلنتاج السائدة، توجد العديد من التحديات والمشكالت الغير مجدية اقتصاديا والتي 
وتتمثل تلك التحديات في ارتفاع تكاليف إنتاج األرز، الى جانب . تنعكس سلبا على البيئة

التي تنعكس على صحة اإلنسان من جراء الممارسات الملوثة والغير  اآلثار البيئية الضارة
واالهم من ذلك كله هو الهدر الكبير في الموارد المائية في ظل أساليب الري المستخدمة . آمنة

، وهو ما يترتب عليه استهالك كبير للموارد المائية (طريقة الري بالغمر)في إنتاج األرز 
من أهم الموارد االقتصادية التي ترتكز عليها خطط واستراتيجيات  المحدودة، والتي تعد اليوم
 .التنمية الزراعية المستدامة

مزارع من مزارعي نخيل البلح فى واحة سيوه، وذلك  901كما تضمن عمل المشروع 
بهدف تحسين الممارسات اإلنتاجية السائدة، حيث أن إنتاج البلح فى مصر بصفة عامة، وفي 

-21)خاصة، يتسم بعدم الكفاءة، حيث تتراوح انتاجية الشجرة فقط ما بين واحة سيوه بصفة 
( 301-311)سنة، بينما فى الدول المجاورة تتراوح انتاجية الشجرة ما بين /كيلو جرام( 011

سنة، مما يشير الى ضعف واضح في الكفاءة اإلنتاجية لنخيل البلح في مصر، /كيلو جرام
ات اإلنتاجية الخاطئة من قبل المزارعين والتي تقوم على والذي قد يرجع الى بعض الممارس

 .االستخدام المفرط لعنصري األرض والعمل للحصول على نفس المخرجات اإلنتاجية
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فيما يتعلق بمحصول األرز، ركز المشروع على اختيار  :مبررات اختيار موقع المشروع
أهم تلك االعتبارات بوصفها  تتمثل. محافظة كفر الشيخ بصفة خاصة، وذلك العتبارات عديدة

واحدة من أهم المحافظات المنتجة لألرز فى مصر، هذا الى جانب تواجد المعهد القومي 
نتاج األرز  .لألرز فيها، والذي يعد مصدرًا للخبرة والخبراء في مجال زراعة وا 

أما بالنسبة لنخيل البلح، فالبد من االشارة الى أنه على الرغم من أن مصر ال تزال 
. واحدة من أكبر منتجي التمور، إال أنها ال تزال تستورد كميات كبيرة من األسواق الخارجية

ومن الجدير بالذكر أيضا بأن الممارسات اإلنتاجية للنخيل ال تزال تعاني من بعض القصور 
نتاجية الشجرة، وبالتالي على  نتيجة عدم الخبرة، مما ينعكس سلبا على اإلنتاجية الفدانية وا 

من هنا فإن تدريب المزارعين على إتباع أساليب اإلنتاج الحديثة عالية الكفاءة، . ائد الفدانيالع
سوف يعود بآثار ايجابية على مستقبل إنتاج التمور في مصر، ويحل كثيرا من المشكالت 

وحيث أن البلح ينتج فى مناطق عديدة فى مصر، إال أن واحة . المتعلقة باالستيراد والتصدير
الوادي الجديد يمثالن مناطق تركز زراعته، وكذلك تركز معظم األصناف ذات سيوه و 

لذا فقد تم اختيار واحة سيوه . المواصفات العالية، والتي تتسم بزيادة الطلب عليها محليا ودوليا
 .دون غيرها من مناطق زراعة نخيل البلح في مصر

استهدافهم من قبل مشروع أمل مجتمع الدراسة بالمزارعين الذين تم يتمثل : مجتمع البحث
في محافظة كفر الشيخ وواحة سيوه من أجل تدريبهم واالرتقاء بممارساتهم اإلنتاجية اقتصاديًا 

مزارع  901مزارع من مزارعي األرز،   311مزارع، منهم نحو  001وبيئيا، ويبلغ عددهم نحو 
 .من مزارعي نخيل البلح

والذي يتعذر معه استخدام طريقة الحصر  ةنظرا لكبر حجم مجتمع الدراس: عينة البحث
. الشامل، فقد تم االعتماد على أسلوب المعاينة في الحصول على البيانات عن مجتمع الدراسة

 :وقد تضمن اختيار عينة الدراسة المراحل التالية
لطبيعة مجتمع الدراسة والذي ينقسم المزارعين فيه ًا نظر : تحديد نوع العينة: المرحلة األولى

، (مزارعي األرز في محافظة كفر الشيخ، مزارعي نخيل البلح في واحة سيوه)لى طبقتين ا
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حيث تتجانس مفردات كل فئة فيما بينها، بينما تختلف مفردات كل طبقة عن مفردات الطبقة 
األخرى، فإن هذا المجتمع يناسبه العينة العشوائية الطبقية، إذ تمثل كل فئة من المزارعين 

ت العينة، وبالتالي يمكن القول بأن عينة الدراسة تتكون من طبقتين رئيسيتين، طبقة من طبقا
 . هما طبقة مزارعي األرز في محافظة كفر الشيخ، وطبقة مزارعي نخيل البلح في واحة سيوه

يشترط عند األخذ بأسلوب المعاينة أن تكون العينة ممثلة : تحديد حجم العينة: المرحلة الثانية
 صحيحا، حتى يمكن تعميم نتائجها على المجتمع بأكمله وبأعلى درجة ممكنة للمجتمع تمثيال

على النحو " ستيفن ثامبسون"تحديد حجم عينة الدراسة باستخدام معادلـة  ويمكن. من الثقة
 :التالي

(                 N * P (1-P 

 = Nــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

((N-1)*(d
2
 / Z

 2
)) + P(1-P) 

 :حيث أن
N :حجم المجتمع . 
Z : (.  0323)وتساوي ( 1320)الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة 
d  : (. 1310)نسبة الخطأ وتساوي 
P : (. 1301)نسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي 

من مزارعي األرز في  311)مفردة  001و يبلغ نح( N)وبما أن حجم مجتمع البحث 
، فانه بتطبيق القانون (من مزارعي نخيل البلح في واحة سيوه 901محافظة كفر الشيخ، 

وباستخدام التوزيع المتناسب . مفردة 992السابق يتبين بأن حجم عينة البحث قد بلغ نحو 
 :للطبقات داخل مجتمع البحث يتضح ما يلي

  مفردة 090( = 311/001) 992= عينة مزارعي األرز. 
  مفردة 019( = 901/001) 992= عينة مزارعي نخيل البلح. 

اعتمدت الدراسة على استمارة االستبيان كوسيلة رئيسية لجمع البيانات : أداة جمع البيانات
ومن أجل الخروج باستمارة االستبيان المناسبة، كان البد من القيام . الالزمة إلجراء الدراسة

 : تتمثل تلك المراحل بما يلي. لبعدة مراح
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تم اإلعداد لتصميم استمارة االستبيان للدراسة الميدانية من خالل الرجوع : مرحلة اإلعداد -6
وقد تم . الى بعض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة، وبما يتماشى مع أهدافها

ارات الالزمة للحصول على اعتمادا على تلك الدراسات تحديد بعض األسئلة والفقرات والعب
 .   البيانات، وبما يتناسب مع مجتمع الدراسة وأفراد عينته

قام الباحث في هذه المرحلة بإعادة صياغة بعض األسئلة والفقرات، وتم : مرحلة التصميم -2
استبعاد بعض العبارات المركبة، كما تم مراعاة الدقة والوضوح في صياغة جميع فقرات 

 .القائمة
وتتضمن تلك المرحلة اختبارات الصالحية من حيث الشكل ومن حيث : لة التحكيممرح -3

والتي تقيس إمكانية االعتماد ( الثبات)كما تتضمن أيضا اختبارات االعتمادية . المحتوى
على األداة في القياس، أي اختبار مدى إمكانية االعتماد على نتائج الدراسة الميدانية في 

إلضافة الى اختبار صدق المحتوى، حيث يمثل معامل الصدق الجذر تعميم النتائج، هذا با
 :وتتضمن تلك المرحلة الخطوات التالية. التربيعي لمعامل الثبات

تجنبا للوقوع في أخطاء المعاينة، قامت  :والتأكد من صالحيتهااستمارة االستبيان مراجعة  -أ
مكتبيا للتأكد من اكتمالها ستبيان استمارة االالباحثة قبل البدء بإدخال البيانات بمراجعة 

وقد تم خالل هذه العملية استبعاد القوائم الغير صالحة . وصالحيتها للتحليل اإلحصائي
للتحليل، سواء بسبب عدم االستيفاء الكامل للبيانات المطلوبة، أو بسبب وجود تضارب أو 

دة في جميع أخطاء في اإلجابة على بعض األسئلة، مثل وضع عالمة على إجابة واح
أسئلة القائمة، أو وضع عالمتين على إجابتين لسؤال واحد، أو غير ذلك من األخطاء 

 . الشائعة عند تجميع استمارات االستبيان
للتعرف على معدل استجابة عينة  :معدل استجابة المزارعين بعينة الدراسة لالستبيان -ب

على طبقتي عينة الدراسة استبيان استمارة  992لالستبيان قامت الباحثة بتوزيع  الدراسة
المستلمة استمارات االستبيان من المزارعين، وبعد ملئ تلك االستمارات تبين أن عدد 

قائمة، وبنسبة استجابة بلغت حوالي  912والصالحة للتحليل اإلحصائي قد بلغ نحو 
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(. 0)من العدد اإلجمالي لالستمارات الكلية الموزعة، وهو يوضحه الجدول رقم % 2032
( 912)كما تبين بأن عدد استمارات االستبيان المستلمة والصالحة للتحليل اإلحصائي 

استمارة لمزارعي األرز في  003: )تتوزع على طبقات عينة الدراسة على النحو التالي
 (.استمارة لمزارعي نخيل البلح في واحة سيوه 20محافظة كفر الشيخ، 

 ستقصاء والتأكد من صالحيتهانتائج مراجعة قوائم اال(: 6)جدول رقم 

 مفردات عينة
 الدراسة

عدد قوائم 
االستقصاء التي 

 تم توزيعها

عدد قوائم 
االستقصاء 
 المستلمة

عدد قوائم 
 االستقصاء

 الصالحة للتحليل
 نسبة االستجابة

)%( 

 2932 003 002 090 مزارعي األرز
 2239 20 23 019 مزارعي نخيل البلح

 2039 912 900 992 اإلجمالي
 .من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج مراجعة وتدقيق استمارات االستبيان : المصدر

تم االعتماد على معامل الثبات ألفا  :اختبار ثبات وصدق محتوى استمارة االستبيان -جـ
كرونباخ في اختبار ثبات المحتوى لمتغيرات الدراسة، أي الختبار مدى إمكانية االعتماد على 

كما تم االعتماد على حساب معامل الصدق والذي . لدراسة الميدانية في تعميم النتائجنتائج ا
يمثل الجذر التربيعي لمعامل الثبات، وذلك للتأكد من أن قائمة االستقصاء تقيس ما أعدت من 

الى نتائج حساب معاملي الثبات والصدق ( 9)وتشير البيانات الموضحة بالجدول رقم . أجله
ات وعبارات استمارة االستبيان والخاصة بالتقييم االقتصادي والبيئي للمشروع الداخلي لفقر 

 . موضع الدراسة
لفقرات استمارة االستبيان باستخدام معامل ألفا  الثبات والصدق نتائج اختبار(: 2)جدول رقم

 .كرونباخ
 معامل الصدق معامل الثبات عدد الفقرات العبارات

 0.950 0.903 00 عبارات التقييم االقتصادي
 0.949 0.901 02 عبارات التقييم البيئي

 0.938 0.918 92 إجمالي العبارات
 . SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر
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ويتضح من الجدول السابق بأن معامل الثبات لعبارات التقييم االقتصادي قد بلغ حوالي 
كما بلغ معامل الثبات لعبارات التقييم . 13201معامل الصدق لها نحو  ، في حين بلغ13213

األمر الذي يشير الى . 13242، في حين بلغ معامل الصدق لها نحو 13210البيئي حوالي 
 الثبات المرتفع لعبارات التقييم االقتصادي والبيئي بعينة الدراسة، والى أن التناسق الداخلي

 .د مقبوال بدرجة كبيرةككل يع الستمارة االستبيان
 :التقييم االقتصادي للمشروع

اعتمدت الدراسة في  :قياس مستوى األثر االقتصادي للمشروع من وجهة نظر المزارعين -6
قياس مستوى األثر االقتصادي للمشروع موضع الدراسة على إحدى عشرة عبارة رئيسية، 

. ارعين من الناحية االقتصاديةحيث تعكس تلك العبارات مدى أهمية المشروع بالنسبة للمز 
وقد تم حصر آراء المزارعين حول جميع تلك العبارات وذلك على النحو الموضح بالجدول 

وتشير نتائج الجدول الى أن المتوسط الحسابي اإلجمالي لمستوى األثر (. 3)رقم 
، وهو أكبر من المتوسط 4303االقتصادي للمشروع وفقا لمقياس ليكرت قد بلغ نحو 

، األمر الذي يشير الى وجود إجماع بين المزارعين بعينة الدراسة على وجود (3)عياري الم
كما قدرت قيمة معامل االختالف لألثر االقتصادي . تأثير اقتصادي هام وكبير للمشروع

، وهو ما يعني وجود اختالف في الرأي عن مدى وجود تأثير 04391للمشروع بنحو 
، أي بما يعادل نسبة توافق في اآلراء تبلغ حوالي %04391اقتصادي جيد للمشروع بنسبة 

20321 .% 
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 .قياس مستوى األثر االقتصادي للمشروع وفقا آلراء المزارعين بعينة الدراسة(: 3)جدول رقم 
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

سيؤدي المشروع الى توفير كبير في كمية المياه  0
 17.61 0.62 3.52 .مستخدمة  في الري الحقليال

علمني المدرب في المشروع على الطريقة الصحيحة  9
 16.59 0.69 4.16 .للتخلص من المنتج الثانوي واستغالله

حدث تحسن أو تطور في طريقة تعاملي مع المخلفات  3
 9.52 0.40 4.2 .الزراعية بصفة عامة

مياه الري من الترع  ساعد المشروع في تحسين كفاءة نقل 4
 15.29 0.65 4.25 .الى الحقول

ساعد المشروع في رفع الكفاءة االقتصادية والفنية للري  0
 11.90 0.52 4.37 .الحقلي

يمكن للمشروع أن يساعد في زيادة اإلنتاجية الفدانية  3
 9.65 0.44 4.56 .للمحصول المزروع

زراعية يساعد المشروع في تخفيض تكاليف المدخالت ال 2
 13.59 0.64 4.71 .للمحصول المزروع

يساعد المشروع في زيادة صافي العائد الفداني للمحصول  2
 18.54 0.76 4.10 .المزروع

المشروع في توجيهي للتخلص من مياه الصرف  ساهم 2
 16.83 0.70 4.16 .الزراعي بشكل صحيح آمن

المشروع في توجيهي للتخلص من مياه الصرف  ساهم 01
 12.47 0.50 4.01 .حي بشكل صحيح آمنالص

 14.24 0.48 3.37 .يساعد المشروع في تحسين خواص التربة 00
 04391 0.58 4.13 المتوسط العام- 

 .جمعت وحسبت من قائمة االستقصاء لعينة الدراسة الميدانية: المصدر
ر االقتصادي كما تشير النتائج بالجدول السابق الى أن أهم وأكثر عبارة من عبارات األث

يساعد المشروع في تخفيض )حققها المشروع للمزارعين بعينة الدراسة هي العبارة السابعة 
، وبانحراف 4320، وذلك بمتوسط قدر بنحو (تكاليف المدخالت الزراعية للمحصول المزروع

في حين أظهرت . لكل منهما على الترتيب 03302، 1334معياري ومعامل اختالف بلغ نحو 
يساعد المشروع )بأن أقل عبارة من عبارات األثر االقتصادي تحقيقا هي العبارة األخيرة  النتائج

 .3332، وذلك بمتوسط قدر بنحو .(في تحسين خواص التربة
يتضح إجماع المزارعين بعينة الدراسة على األهمية البالغة لمشروع  وفي ضوء ما تقدم،

من المنتظر أن تؤتي تلك األهمية أكلها في  أمل بالنسبة إليهم من الناحية االقتصادية، حيث
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الفترة القادمة بشكل أكبر، وذلك بحسب ما أفاد به بعض المدربين في المشروع، وبعض 
 .المزارعين بعينة الدراسة أيضا

الى أن نسبة المنافع الحالية ( 4)تشير البيانات بالجدول رقم  :نتائج التقييم المالي للمشروع
فى حالة األرز  0390، 0312قبل تنفيذ المشروع قد بلغت نحو ( B/C) إلى التكاليف الحالية

 0330ونخيل البلح على الترتيب، في حين ارتفعت تلك النسبة بعد تنفيذ المشروع لتبلغ نحو 
لكل من المحصولين موضع الدراسة، مما يشير الى أن نسبة المنافع الحالية إلى التكاليف 

فيفًا بعد تنفيذ المشروع مقارنة بنظيرتها قبل التنفيذ، وذلك قد شهدت تحسنًا ط( B/C)الحالية 
 .فى حالة األرز ونخيل البلح على الترتيب 130، 1394بنحو 

يتضح من النتائج الواردة بالجدول رقم ( NPV)وفيما يتعلق بمعيار صافى القيمة الحالية 
جنيه  2002302، 0243312بأن صافى القيمة الحالية قبل تنفيذ المشروع قد بلغت نحو ( 4)

فى حالة محصولي األرز ونخيل البلح على الترتيب، في حين تبين أن تلك النسبة قد ارتفعت 
جنيه لكل منهما بنفس الترتيب، األمر  92132334، 2402314بعد تنفيذ المشروع لتبلغ نحو 

لمشروع قد شهدت تحسنًا طفيفًا بعد تنفيذ ا( NPV)الذي يشير الى أن صافى القيمة الحالية 
جنيه فى حالة  02012302، 2420324مقارنة بنظيرتها قبل تنفيذ المشروع، وذلك بنحو 

 .األرز ونخيل البلح على الترتيب
 .نتائج التقييم المالي للمشروع(: 4)جدول رقم 

 أثر المشروع بعد المشروع قبل المشروع المعيار
 البلح األرز البلح األرز البلح األرز

نسبة المنافع 
حالية إلى ال

 التكاليف الحالية
0312 0390 0330 0330 1394 130 

صافى القيمة 
 (جنيه)الحالية 

024331
2 2002302 2402313 92132334 2420324 02012302 

معدل العائد 
 %022 %932 %923 %343 %22 %24 )%(الداخلي 

 .جمعت وحسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية: المصدر
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، فقد أشارت النتائج الواردة بالجدول رقم (IRR)بالنسبة لمعيار معدل العائد الداخلي  أما
% 932، وبزيادة بلغت حوالي %343إلى % 24أيضا إلى تحسن قيمة ذلك المؤشر من ( 4)

، وبزيادة قدرت %923إلى % 22فى حالة األرز، في حين تبين تحسن قيمة المؤشر من 
وهذا يؤكد جدوى كال المشروعين، حيث أن سعر . لبلحفى حالة نخيل ا% 022بحوالي 

الخصم الذي يمثل نفقة الفرصة البديلة المتاحة الستثمار رأس المال فى المجتمع أقل من 
 .معدل العائد الداخلي لكال النشاطين
الى تأثير المشروع على ( 0)تشير نتائج الجدول رقم  :نتائج التقييم االقتصادي للمشروع

وفيما . االقتصادية واإلنتاجية لمحصولي األرز ونخيل البلح بعينة الدراسة بعض المؤشرات
يتعلق بمحصول األرز، أشارت النتائج الى أن تبنى وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة قد 
أتت بثمارها على المستويين االقتصادي والبيئي، وذلك من خالل زيادة كفاءة استخدام الموارد 

ض، حيث تم ترشيد استهالك مياه الري من خالل تخفيض الكمية المائية وعنصر األر 
فدان، /3م 4033فدان إلى نحو /3م 3214المطلوبة للري فى حالة محصول األرز من نحو 

، وذلك من خالل زراعة أصناف %33وبنسبة خفض فى كمية مياه الري وصلت الى حوالي 
مل ظروف التربة والمناخ فى محافظة من األرز أقل كثافة فى استخدام المياه، وقادرة على تح

للفدان إلى /طن 3كفر الشيخ، ومن ناحية أخرى أدى ذلك زيادة اإلنتاجية من األرز من نحو 
 %.41للفدان وبنسبة زيادة في اإلنتاجية بلغت حوالي /طن 439نحو 

كما ساهم المشروع أيضًا فى االرتقاء بمعرفة ومهارات صغار المزارعين فيما يتعلق 
د االستهالك من الكيماويات والمبيدات من خالل إتباع برنامج زمني يحدد الكم والكيف بترشي

المناسبين، إلى جانب التدريب على كيفية اإلدارة السليمة لمشاتل األرز إلنتاج بذور ذات جودة 
جديدة، والتدريب على كيفية زراعتها وما يرتبط بذلك من التسميد الصحيح والري والمكافحة، 

الممارسات التي تضمن تقليل فواقد ما بعد الحصاد، باإلضافة الى التعامل مع  وباقي
، حيث تم إدخال حلول %41المخلفات، والتي أشارت النتائج الى تحسن نسبة تصنيعها بنحو 

تقنية بسيطة للتخلص من قش األرز واالستغناء عن ممارسات الحرق الضارة، الى جانب 
المشروع فى العمل على تنويع مصادر الدخل من خالل  تحسين خصائص التربة، كما ساعد

الدورات المحصولية الموسمية، والتي تستكمل خالل موسم نمو األرز، كما تدر دخاًل خالل 
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أما بالنسبة لمحصول نخيل البلح في واحة سيوه، فقد أصبح المزارعين بعد . موسم الركود
تعلموا ممارسات محسنة لمكافحة ، كما %90المشروع قادرون على زيادة اإلنتاج بنحو 

كما تلقوا . ومعالجة سوسة النخيل، وهى أكبر مشكلة تواجه مزارعي البلح في واحة سيوه
تدريبات حول كيفية تنظيم برامج التسميد والري لتحسين اإلنتاجية واألداء الصحيح لمختلف 

عد الحصاد والتي أشارت ، ومعامالت ما ب(التذليل)الممارسات، مثل التقليم والتلقيح والتقويس 
 %.31النتائج الى انخفاض نسبة الفاقد خاللها بنحو 

نتائج التقييم االقتصادي للمشروع على مستوى الفدان من محصولي األرز (: 2)جدول رقم
 .ونخيل البلح

 أثر المشروع بعد المشروع قبل المشروع المعيار
 البلح األرز البلح األرز البلح األرز

ن للممارسات نسبة المطبقو
 %20 %20 - الزراعية الجيدة

كمية المياه المستخدمة فى الري 
-  %(33)-  4033-  3214 (فدان/ 3م)

 (للفدان/طن )األرز : اإلنتاجية
 %90 %41 00232 439 20 3 (شجرة/ كجم)البلح 

نسبة الفاقد فى معامالت ما بعد 
 %(31)-  %91-  %01-  الحصاد

نسبة ما يتم تصنيعه من 
-  %41-  %01-  % 01 لمخلفات ا

 .جمعت وحسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية: المصدر
اعتمدت الدراسة في قياس مستوى األثر البيئي للمشروع موضع  :التقييم البيئي للمشروع

وقد تم حصر آراء المبحوثين حول تلك العبارات في . الدراسة على سبعة عشرة عبارة رئيسية
، وتشير نتائج هذا الجدول الى أن المتوسط الحسابي اإلجمالي لمستوى األثر (3)لجدول رقم ا

، وهو أكبر من المتوسط 4312البيئي للمشروع بعينة الدراسة وفقا لمقياس ليكرت قد بلغ نحو 
، األمر الذي يشير الى وجود إجماع بين المزارعين بعينة الدراسة على وجود (3)المعياري 
كما قدرت قيمة معامل االختالف لألثر البيئي للمشروع بنحو . يئي هام وكبير للمشروعتأثير ب
، وهو ما يعني وجود اختالف في الرأي بين المزارعين بعينة الدراسة عن مدى وجود 00321
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، أي بما يعادل نسبة توافق في اآلراء %00321تأثير بيئي جيد للمشروع بعينة الدراسة بنسبة 
كما تشير النتائج الى أن أهم وأكثر عبارة من عبارات األثر البيئي %. 22391تبلغ حوالي 

، وذلك (المشروع في تحسين الصحة العامة يساهم)حققها المشروع هي العبارة التاسعة 
في حين أظهرت النتائج بأن . 1302، وبانحراف معياري بلغ نحو 4324بمتوسط قدر بنحو 

أرشدني مدربي في المشروع على كيفية )العبارة الثالثة  أقل عبارات األثر البيئي تحقيقا هي
، 3319، وذلك بمتوسط قدر بنحو (حماية الطبيعية وحماية اآلثار والتراث التاريخي للمنطقة

 .1333وبانحراف معياري بلغ نحو 
 .تحليل وقياس مستوى األثر البيئي للمشروع بعينة الدراسة نتائج(: 1)جدول رقم 

ط المتوس العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 9.45 0.38 4.02 . يوجد لهذا المشروع أثر ملموس على البيئة 0
 15.86 0.72 4.54 .يوجد للمشروع أثر ايجابي على صحة األفراد 9
أرشدني مدربي في المشروع على كيفية حماية الطبيعية وحماية  3

 6.96 0.33 3.02 .اآلثار والتراث التاريخي للمنطقة

علمني مدربي في المشروع على كيفية الحفاظ على المناظر  4
 7.27 0.28 3.85 .الطبيعية في قريتي

حذرني مدربي في المشروع من خطورة التعدي والبناء على  0
 8.27 0.34 4.11 .األراضي الزراعية

 12.10 0.42 3.47 .ساهم المشروع في تحسين الظروف البيئية بالقرية 3
عمل المشروع على اقتراح اإلجراءات الالزمة للحد من اآلثار  2

 11.14 0.43 3.86 .السلبية لألسمدة والمبيدات
 9.34 0.37 3.96 .يساعد المشروع في إنتاج غذاء صحي آمن 2
 19.21 0.58 4.74 .المشروع في تحسين الصحة العامة يساهم 2

 15.44 0.65 4.21 .ار األمراضيؤدي المشروع الى تقليل معدل الوفيات وانتش 01
لم يتم أثناء التدريب في المشروع استخدام اى وسائل من شأنها  0

 8.45 0.36 4.26 .تشكيل خطورة على البيئة

ساعد المشروع في اقتراح خطط إلدارة استخدام األسمدة على  09
 14.02 0.61 4.35 .المستوى الحقلي

استخدام المبيدات على ساعد المشروع في اقتراح خطط إلدارة  03
 10.88 0.48 4.04 .المستوى الحقلي

ساهم المشروع في تعزيز معرفتي بأثر الممارسات الزراعية الخاطئة  04
 6.71 0.31 4.62 .على البيئة الزراعية والتنمية المستدامة

السالمة  شجعني المدربين في المشروع على االلتزام باعتبارات 00
 14.81 0.6 4.05 .عملأثناء ال العامة والصحة

 17.35 0.72 4.15 .يساعد المشروع في الحفاظ على التنوع البيولوجي 3
 13.35 0.55 4.12 .حفزني مدربي على االستخدام المستدام للموارد الطبيعية 2
 11.80 0.48 4.08 المتوسط العام- 

 .جمعت وحسبت من قائمة االستقصاء لعينة الدراسة الميدانية: المصدر
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يتضح إجماع المزارعين بعينة الدراسة على األهمية البالغة لمشروع  ي ضوء ما سبقوف
أن استخدام تكنولوجيا وأساليب عمل جيدة ومناسبة في الزراعة أمل من الناحية البيئية، حيث 

هذا . وما بعد الحصاد، سوف تؤدى إلى الحد من اآلثار البيئية السلبية على المدى الطويل
شروع يحقق جدوى اقتصادية وبيئية عالية مع توفير فرص عمل ألهالي فضال عن أن الم

 .المنطقة، كما يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة
 

 البحث توصيات
 : في ضوء النتائج التي توصل إليها، يوصي البحث بما يلي

وضع سياسة عامة واضحة ومحددة األهداف نحو دعم وتفعيل دور ضرورة قيام الحكومة ب .0
 .الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر في االقتصاد المصري في المرحلة المقبلةالمشروعات 

تشجيع وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات التدريبية الممولة خارجيا على غرار المشروع  .9
موضع الدراسة، وذلك الستهداف وتدريب أكبر عدد ممكن من صغار المزارعين بكافة 

 .  القرى والمحافظات المصرية
على تغيير القيم واالتجاهات واألفكار القديمة السائدة لدى صغار المزارعين،  العمل .3

 .وتدريبهم على الممارسات الزراعية الحديثة
التنسيق بين جهات التمويل المختلفة لدعم وتوفير القروض الالزمة لتمويل المشروعات  .4

ض، سواء من الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهيل إجراءات الحصول على القرو 
 .خالل إطالة مدة السداد، أو من خالل وضع أسعار فائدة مناسبة

وضع البرامج والسياسات الالزمة لتوفير التدريبات المناسبة للكوادر العاملة في المشروعات  .0
الزراعية، وبما يؤدي إلى تحسين الممارسات الزراعية وتخفيض تكاليف اإلنتاج، وزيادة 

 .اإليرادات
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 المراجع
دراسة اقتصادية للمشروعات الصغيرة فى ريف إقليم شرق  (:9104)، أحمد ربيع أحمدراهيمبإ

 قسم االقتصاد الزراعي ،كلية الزراعة ،ماجستير، جامعة الزقازيقالدلتا، رسالة 
بتحقيق  التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التمويل األصغر وعالقته :سميرة أبو عيشة،

متحدة في األلفية الثالثة، مجلة جامعة األقصى، األهداف اإلنمائية لألمم ال
 .9100، يونيو، (9)، العدد (02)المجلد 

دور المشروعات الزراعية في التنمية  (:9109)أحمد، حسام الدين الدمرداش حسين
الزراعة، االقتصاد االقتصادية المحلية لمحافظة أسيوط، جامعة أسيوط، كلية 

 الزراعي
األسس العلمية والتطبيقات العملية، جامعة الملك : المشروعات تقييم (:9100)البنا، محمد

 اد واإلدارة، قسم االقتصاد،عبد العزيز، كلية االقتص
بشأن  – 9102بونيو  92التقرير السنوي العالمي للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة 
 المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

دور المشروعات الصغيرة في تحسين المستوى االقتصادي  :محمدحسين، وفاء عبد الكريم 
دراسة حالة في  –واالجتماعي للمرأة الريفية ومشاركتها ايجابيا في عملية التنمية

محافظة الغربية، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد السابع والعشرين، 
 .9102العدد الرابع، ديسمبر، 

تناهي الصغر في التمكين االقتصادي للمرأة الريفية، دور التمويل م :خضر، سلوى عامر
المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الثامن والعشرين، العدد الثاني، 

 .9102، (ب)يونيو 
دراسة اقتصادية تحليلية للمشروعات الصغيرة  (:9102)الخطيب، رباب أحمد محمود

 اهرة، مصروث الصحراء، القوالمتناهية الصغر في مصر، مركز بح
دراسة اقتصادية لبعض المشروعات الزراعية الصغيرة الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية 
في محافظـة الشــرقيـة، رسالة ماجستير، جامعة الزقازيق، كلية الزراعة، قسم 

 .9100االقتصاد الزراعي، 
 والمتوسطةالمشروعات الزراعية الصغيرة  (:9102)سعد، جمال عبد الحكيم محمود محمد

رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، كلية  وأثرها على التنمية االقتصادية،
 عة، قسم االقتصاد الزراعي،الزرا

دور الصناعات الصغيرة في تنمية اقتصاديات الدول  (:9114)سيد، فاطمة جالل محمد
 معة عين شمس، قسم االقتصادالنامية، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جا

دراسة الجدوى ألحد المشروعات  :لي محمود، والدماصي، عال إبراهيمة اهلل عالسيد، هب
االستثمارية الزراعية الصغيرة بمحافظة الدقهلية، مجلة العلوم الزراعية 

 .9100االقتصادية واالجتماعية، المجلد السادس، 
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تفعيل دور المشروعات الصغيرة في خدمة أهداف (: 9110)عبد الغني، سماح مصطفى
نمية االقتصادية المصرية، وزارة المالية، القاهرة، اإلدارة المركزية للبحوث الت

 .9110المالية والتنمية اإلدارية، 
المشروعات الزراعية الصغيرة  (:9102)خيري حامد، والشريف، ليلى مصطفى العشماوي،

اعي، المركز وآفاق التنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء، قسم االقتصاد الزر 
 ومي للبحوثالق
المشروعات الصغيرة بمحافظة الفيوم، رسالة ماجستير، جامعة  (:9100)علي، أحمد رجب

 قسم االجتماع القاهرة، كلية اآلداب،
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ABSTRACT 
The problem of the study can be summarized in the bad situation of 

economic development in Egypt, which is characterized by the 

unprecedented of unemployment and inflation rates in recent times, and 

the shortage of some food commodities, which may be due to the weak 

role of the small and micro enterprises in Egypt. Hence, the objective of 

the study is to evaluate the role of micro enterprises in Egypt by 

studying the current status of one of these enterprises, which also aims 

at improving the incomes of Egyptian farmers and improving their 

standard of living. Briefly the study aims at doing the economic and 
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environmental evaluation for IICR project” Improving Incomes and 

Climate Resiliency”, using an analytical descriptive approach in the 

analysis of field data obtained through a questionnaire for a sample of 

207 farmers from rice and date palm farmers in Kafr El-Sheikh 

Governorate and Siwa oases (targeted by the project). 

The results of the study indicate the importance of the project in 

economic and environmental terms. The project achieves high 

economic and environmental feasibility by improving crop 

productivity, improving farmers' incomes, providing large quantities of 

water used for irrigation, and contributing in exploiting and recycling of 

residuals instead of burning it and causing harmful effects to the 

environment. Based on these results, the study reached a set of 

recommendations and suggestions that may contribute directly or 

indirectly to activate the role of small and micro enterprises in the 

coming years and to solve the problems facing them. The most 

important of these recommendations is the need to put an efficient 

policy to support and activate the role of small and micro-agricultural 

projects in Egypt during the coming years, and to encourage and 

facilitate the procedures to establish more training projects such as the 

project of IICR “Improving Incomes and Climate Resiliency”, in order 

to train a large number of farmers throughout the Egyptian villages and 

governorates. 

Keywords: Small Enterprises – micro-enterprises - Economic 

Evaluation - Environmental Evaluation - Financial Evaluation. 

 
 


