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 الممخص : 
تعانى محافظة الوادي الجديد مف مشاكؿ البطالة والفقر مما تؤدى بدورىا إلى آثار سمبية عمى التنمية تتمثؿ في وجود 
نخفاض كفاءة الخدمات المقدمة لمسكاف كالتعميـ، والصحة ، واإلسكاف، ومع سياسة  نخفاض الدخؿ الفردي، وا  البطالة، وا 

اـ بتشغيؿ الخريجيف مما أدى إلى زيادة البطالة لذا كاف اإلتجاه نحو المشروعات الصغيرة لتخفيؼ حدة الدولة بعدـ اإللتز 
مشكمة البطالة وخمؽ فرص عمؿ جديدة لرفع معدالت التنمية و تستيدؼ الدراسة تقييـ المشروعات الزراعية الصغيرة 

الصغر والمتمثمة في مشروعات اإلنتاج الحيواني مف حيث والممولة جزئيًا مف جياز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناىية 
تحسيف المستوى اإلقتصادى واالجتماعي بمحافظة الوادي الجديد وتـ إختيار مركزي الفرافرة والداخمة إلجراء الدراسة بيما 

ز الفرافرة في الصدارة طبقا لألىمية النسبية لممشروعات الزراعية الصغيرة لإلنتاج الحيواني بمراكز المحافظة حيث يأتي مرك
% مف حيث أعداد المشروعات الزراعية الصغيرة 36.8% ، يميو مركز الداخمة بنحو 41.2بأىمية نسبية بمغت نحو 

% مف 10مفردة بنسبة  68، وتـ إختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة بنحو  2019بمحافظة الوادي الجديد عاـ 
الحيواني بمحافظة الوادي الجديد ، وتـ إختيار العينة لممشروعات حسب األىمية  إجمالي عدد المشروعات الصغيرة لإلنتاج

مشروع إنتاج  680النسبية لكؿ منيا مف أعداد المشروعات الصغيرة لإلنتاج الحيواني بمحافظة الوادي الجديد والبالغة 
نتاج المحـو الحمراء ، 39حيواني صغير بواقع  مشاىدة مف مشروعات  11و مشاىدة مف مشروعات ماشية تسميف وا 

نتاج المحـو البيضاء مشاىدات مف مشروعات  7، واأللباف إنتاج مناحؿ مشاىدة مف مشروعات  11، وتسميف بداري وا 
 وقد توصمت الدراسة لعدة نتائج أىميا: العسؿ 

نيو المستثمر، حيث عمى الجتبيف وجود إختالفات بيف المشروعات مف حيث العائد بدراسة مؤشرات الكفاءة االقتصادية  -
ومشروعات تسميف  جنييا، يميو مشروعات إنتاج األلباف، 0.3بمغ أعمي قيمة في مشروعات مناحؿ العسؿ بنحو 

نتاج المحـو البيضاء بنحو  نتاج المحـو الحمراء ، ومشروعات تسميف البداري وا  ، جنييا 0.17جنييا ،  0.24الماشية وا 
 جنييا لكؿ منيـ عمي الترتيب . 0.11

نسبة إجمالي العائد إلى إجمالي التكاليؼ ، حيث بمغ أعمي قيمة في إختالفات بيف المشروعات مف حيث وأف ىناؾ  -
نتاج المحـو  130مشروعات مناحؿ العسؿ بنحو  % ، يميو مشروعات إنتاج األلباف، ومشروعات تسميف الماشية وا 

نتاج المحـو البيضاء  % لكؿ منيـ  110.9% ،  117% ،  123.8حو نبالحمراء ، ومشروعات تسميف البداري وا 
 عمي الترتيب . 

نسبة ىامش الربح لممنتج ، حيث بمغ أعمي قيمة في مشروعات إختالفات بيف المشروعات مف حيث كما تبيف وجود  -
نتاج المحـو الحمراء ،  23مناحؿ العسؿ بنحو  % ، يميو مشروعات إنتاج األلباف، ومشروعات تسميف الماشية وا 

نتاج المحـو البيضاء بنحو ر شوم  % لكؿ منيـ عمي الترتيب. 9.85% ،  14.5% ،  19.21وعات تسميف البداري وا 
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أف المشروعات الصغيرة ُتسيـ في تحسيف المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي لممبحوثيف مف حيث زيادة الدخؿ مما يؤدي و  -
وتحسيف مستوي المسكف ، وزيادة قدرتيـ عمى تطوير  ،إلي تحسيف المستوي الصحي ، رفع المستوى التعميمي لألسرة 

المشروعات ، والمساىمة في التنمية الزراعية حيث تبيف وجود عالقة بيف تمؾ المتغيرات والدخؿ المتحقؽ مف المشروع، 
 . مما يدؿ عمى أف ىذه المشروعات ُتسيـ فعميا في تحقيؽ التنمية الريفية

% يمييا المشكالت المتعمقة بالتمويؿ واإلقراض، 63.6والعمالة تحتؿ الصدارة بنحو  جاوتشير النتائج إلى أف مشكالت اإلنت
 % لكؿ منيـ عمي الترتيب .52.6% ، 62.17و المشكالت المتعمقة بالتسويؽ بحوالي 

 :إلي عدة توصيات أىميا الدراسة وتوصمت
يؼ اإلنتاج وتيسير إجراءات الحصوؿ لاالعمؿ عمى دعـ تمؾ المشروعات وذلؾ بتبني سياسات اقتصادية لخفض تك - ١

 .عمى القروض
مشاركة الصندوؽ االجتماعي في تسويؽ منتجات المشروعات الصغيرة مف خالؿ إنشاء إدارة خاصة بالتسويؽ تكوف - ٢ 

دارة معارض دائمة لتسويؽ منتجات تمؾ المشروعات داخؿ المحافظة وخارجيا  .ميمتيا إقامة وا 
ـز والمالئـ لممشروعات وتطوير دور المؤسسات التمويمية لرفع كفاءة منتجاتيا وزيادة قدرتيا ال لتقديـ الدعـ الفني ا - ٣ 

 .التنافسية
تقييـ ومتابعة تمؾ المشروعات لضماف جديتيا وتطويرىا واإلستفادة مف الخبرات الناجحة منيا وذلؾ لضماف مشاركتيا – ٤ 

 .الفعالة في التنمية
 محافظة الوادى الجديد. -المنظور اإلجتماعي واإلقتصادي  -المشروعات الزراعية الصغيرة  - ـالتقيي: الكممات اإلسترشادية

 

 المقدمة:
انطالقا مف حرص الدولة عمي تنمية وتطوير 
محافظات الحدود، وألىمية محافظة الوادي الجديد في 
خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية لمدولة، وأف الركيزة 

التنمية ىي حسف إستثمار القوى  هذاألساسية لتحقيؽ ى
البشرية وقدرتيا عمى إستخداـ الموارد األخرى، ولذلؾ 
يجب أف يخص ذلؾ العنصر باألولوية في اإلستثمار 

، وحيث أف قضية التنمية (18)االقتصادي واإلجتماعى
تتصؼ بالعمومية واالستمرارية، لذا فإف إتصافيا 

ًا عمى مستوى مابالعمومية جعؿ اإلىتماـ بيا إىتمامًا ع
األجيزة الحكومية والشعبية، كما أف إتصافيا باإلستمرارية 
يعنى أنيا إما أف تنتيى عند مستوى معيف حتى تبدأ مرة 
أخرى مف حيث إنتيت وبأدوات ووسائؿ يغمب عمييا صفة 
التحديث والتجديد لتتناسب مع واقع المجتمع الدائـ 

البيئة  ف، األمر الذي يؤدى إلى تحسي(19)الدينامية
المعيشية لمسكاف، وتوفير فرص العمؿ، وتوزيع أكثر 
عدالة لمدخؿ، وتغذية مناسبة وبيئة معيشية نظيفة، 

وتشجيعًا لسياسة . (12)وتحسيف مستوى الرفاىية لمسكاف

الدولة ألحداث التنمية بكؿ المجتمعات سواء كانت 
إتجيت الحكومات وقد ، (2)حضرية أو ريفية أو صحراوية

نشاء مراكز  ةالمتعاقب إلى محاولة تعمير الصحراء وا 
سكانية جديدة تعمؿ كمناطؽ جذب سكاني لتخفيؼ 
الضغط السكاني عمى وادى النيؿ مف جية، واضافة 
مساحات زراعية جديدة مف جية ثانية واستثمار الثروات 
المعدنية بالصحراء وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة 

مف تخفيؼ لحدة  بيا مف جية ثالثة، وما يصاحب ذلؾ
البطالة وتوفير فرص عمؿ جديدة لمشباب المتعطميف مف 
جية رابعة، األمر الذى يترتب عميو في النياية رفع 
مستوى معيشة األفراد وزيادة الدخؿ القومي. ومف أىـ 
 األدوات والوسائؿ لتنمية المجتمعات وخاصة الصحراوية

دورا ىاما في  والتي تؤديالمشروعات الصغيرة  ىي
تصاديات الدوؿ المتقدمة والنامية، وقد أولت الدولة قإ

المصرية إىتماما بالمشروعات الصغيرة حتى خصصت 
ليا مؤسسات لإلقراض والتمويؿ وتذليؿ الصعاب التي قد 
تواجييا، ولعؿ ىذا اإلىتماـ المتزايد مف قبؿ الدولة يرجع 
إلى ماتحققة ىذه المشروعات مف مزايا اقتصادية 
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جتماعية عن ، وتعد (25)ا تتوفر ليا ظروؼ النجاح مدوا 
المشروعات الصغيرة والمتناىية الصغر أحد أدوات تحقيؽ 
التنمية وخاصة في الريؼ المصري لما تحدثو مف زيادة 
في إنتاج المتطمبات البيئية المتاحة وتوفير فرص العمؿ 

، وتمثؿ أنشطة ومجاالت (1)لمشباب بأقؿ تكمفة ممكنة
زء الرئيسي مف المشروعات جلالمشروعات الصغيرة ا

الممولة مف جياز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناىية الصغر)الصندوؽ االجتماعي لمتنمية وصندوؽ 
التنمية المحمية حيث تـ  دمجيما بناء عمى قرار مجمس 

(، وقد بمغ حجـ القروض ٢١١٧لسنة  ٩٤٧الوزراء رقـ 
 ٥,٨ة نحو ر يالتي تـ منحيا لتنمية المشروعات الصغ

، بما أسيـ  ٢١١٤مميار جنيو منذ بداية العمؿ بو عاـ 
ألؼ فرصة عمؿ لمشباب ضمف  ١٨٣في توفير أكثر مف 

، (10)بنوؾ  أخرى ٦مبادرة البنؾ المركزي بالتعاوف مع 
والذي يتبنى إستراتيجية التنمية الشاممة لمشروعاتو 

ؿ معمتناواًل البعديف اإلقتصادي واإلجتماعي، مف خالؿ ال
عمى إزالة كافة المعوقات التي تواجييا بيدؼ تحسيف 
أحواؿ السكاف الصحية والتعميمية والغذائية وتحقيؽ 

 أىداؼ التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية .
 

 :  يةمشكمة البحثال
تعانى محافظة الوادي الجديد مف مشاكؿ البطالة 

 249.4حيث يبمغ عدد السكاف بالمحافظة نحو والفقر
 92.3، وتبمغ قوة العمؿ نحو 2019عاـ  ةألؼ نسم

ألؼ  7.5ألؼ نسمو، وأف إجمالي المتعطميف حوالي 
مما تؤدى (6)% مف قوة العمؿ8.12نسمة تمثؿ نحو  

بدورىا إلى آثار سمبية عمى التنمية تتمثؿ في وجود 
نخفاض كفاءة  نخفاض الدخؿ الفردي، وا  البطالة، وا 

ة ، واإلسكاف، حصالخدمات المقدمة لمسكاف كالتعميـ، وال
ومع سياسة الدولة بعدـ اإللتزاـ بتشغيؿ الخريجيف مما 
أدى إلى زيادة البطالة لذا كاف اإلتجاه نحو المشروعات 
الصغيرة لتخفيؼ حدة مشكمة البطالة وخمؽ فرص عمؿ 
جديدة لرفع معدالت التنمية . إال أف تمؾ المشروعات 

ة الدور يلتواجو العديد مف المشكالت التي تؤثر عمى فعا

الذي يمكف أف تؤديو في تحقيؽ التنمية اإلقتصادية 
 واإلجتماعية. 

 

 أىداؼ البحث:  
 تـ صياغة أىداؼ البحث كما يمي:  

تستيدؼ الدراسة بشكؿ عاـ تقييـ المشروعات 
الزراعية الصغيرة متمثمة في مشروعات اإلنتاج الحيواني 

تحسيف المستوى اإلقتصادى واالجتماعي مف حيث 
 ظة الوادي الجديد وذلؾ مف خالؿ:  فابمح
دراسة بعض مؤشرات الكفاءة االقتصادية  -1

 لممشروعات المختارة بالعينة الميدانية.
دراسة دور المشروعات الزراعية الصغيرة فى تحقيؽ   -2

 التنمية بمحافظة الوادى الجديد.
التعرؼ عمى بعض مؤشرات التقييـ اإلجتماعي  -3

 غيرة بمنطقة البحث.صللممشروعات الزراعية ا

 مف خالؿ المؤشرات التالية:                   
 تحسيف المستوى الصحي. -أ
 تحسيف المستوى التعميمي.  -ب
 تحسيف حالة المسكف.  -ج
التعرؼ عمى المشكالت التي تواجو المشروعات  -4

الزراعية الصغيرة وكذلؾ مقترحات التغمب عمييا 
عات لتحقيؽ و ر إلمكانية التوسع في تمؾ المش
  التنمية الزراعية بمنطقة الدراسة.

 

 اإلطار النظري : 
 مفيـو التقييـ   -

تعددت مفاىيـ التقييـ واختمؼ الباحثوف والمفكروف 
االجتماعيوف في تحديد ىذا المفيـو ولتصنيؼ ىذه 
المفيومات وجد أف ىناؾ شبو إجماع حوؿ اتجاىيف 

يمي عرض  ارئيسييف تدور حوليا تمؾ التعريفات وفيم
ليذيف االتجاىيف والتعريفات الخاصة بكؿ اتجاه عمى 

 حدة، وذلؾ عمى النحو التالي: 
تركز تعريفات التقييـ في ىذا االتجاه تجاه األوؿ: اإل 

عمى مقدار ما تحقؽ مف أىداؼ أو تحديد قيمة الشئ 
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المراد تقييمو في ضوء األىداؼ الموضوعة سمفا وعف 
بأنو التقييـ يعرؼ ىذا الصدد  طريؽ نتائجو النيائية، وفي

ىو" دراسة ما حققتو البرامج والمشروعات المختمفة مف 
التقييـ بأنو" إصدار حكـ  كما يعرؼ. (3)أىداؼ وغايات

كما يعرؼ التقييـ . (22(،)6)بقيمة أو تقدير لقيمة شيء
. (13)بأنو "إصدار حكـ عمى مدي تحقيؽ أىداؼ منشودة

الوقوؼ عمى ما أمكف  ةلالتقييـ بأنو " محاو كما يعرؼ 
إنجازه مف أعماؿ في ضوء األىداؼ الموضوعة والمحددة 

التقييـ بأنو "عممية يتـ فييا المقارنة ويعرؼ . (20)سمفا
بيف وضع راىف ووضع مرغوب لنصؿ إلى حكـ عف مدي 

 . (23)تطابؽ أو تباعد الوضعيف

ال تقتصر مفاىيـ ىذا االتجاه عمي تجاه الثاني: اإل */ 
ما تحقؽ مف أىداؼ لممشروع كما في  دصقياس ور 
ستفادة مف ىذه النتائج في باإلبؿ تقـو  وؿاالتجاه األ 

نحرافات عف تحقيؽ اليدؼ النيائي واإل معالجة القصور 
لي وضع الخطط المستقبمية إباإلضافة  لممشروع،

منيا لمتقييـ تعريفات  وىناؾ عدة، (21(،)17) لممشروعات
إنجازات الخطة ومدى ما  " التعرؼ عمي ىوأف التقييـ 

حققتو مف أىداؼ ومعدؿ تحقيؽ كؿ ىدؼ،  ورأي 
ستفادة مف ىذه واإلالمستفيديف مف البرامج والمشروعات 

. (18)البيانات والمعمومات في  خطط العمؿ المستقبمية 
التقييـ بأنو " مقارنة الموقؼ الراىف والموقؼ  كما ذكر

ف لمعرفة يعالمرغوب المراد الوصوؿ إليو لكال المشرو 
ختالؼ بينيما، ويعد ذلؾ أساسا التخاذ واإلمدى التطابؽ 

قرار بما يجب عممو إزاء األنشطة والبرامج التنموية في 
ىو " بأنو التقييـ  IFAD وتعرؼ أيضا. (3)المستقبؿ

الفحص الموضوعي لمشروع مخطط، بيدؼ اإلجابة عمى 
 دتساؤالت إدارية معينة لمحكـ عمى القيمة الكمية لمجي

ستخالص الدروس لالستفادة منيا في وضع وا  المبذوؿ، 
خطط مستقبمية باإلضافة إلى تحديد كفاءة وفاعمية 

 .(26)ستدامة وأىمية المشروع في تحقيؽ أىدافووا  وتأثير 
 المفيـو العاـ لممشروعات الصغيرة: 

يعرؼ الصندوؽ االجتماعي المشروعات الصغيرة  
عمى تػوفير فرص  بصفة عامة بأنيا المشروعات القادرة

عمؿ جديدة بتكمفة معقولة وىى المشروعات التي 
تستخدـ التكنولوجيا كثيفػة العمالػة، وتتوافػؽ مػع 

وقد أخذ القرار بقانوف رقـ (4)المتطمبات البيئية المتاحة
بمصر بإصدار قانوف تنمية المنشآت  ٢١١٤لسنة  ١٤١

الػصغيرة فػي تحديد المشروعات الصغيرة بمعيار رأس 
ماؿ، ووفقا لو فإف كؿ شركة أو منشأة فرديػة تمػارس لا

نػشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ال يقؿ 
رأسماليا المدفوع عف خمسيف ألؼ جنيو وال يجاوز 
مميوف جنيػو وال يزيد عدد العامميف فييا عمى خمسيف 

ذا قؿ رأسماليا عف   ٥١عامؿ تعتبر منشأة صغيرة، وا 
 . (7)منشأة متناىية الصغر ربألػؼ جنيػو تعت

 

 اإلستعراض المرجعي: 
يزخر التراث السوسيولوجي بعدد مف الدراسات في 
 تـمجاؿ تقييـ المشروعات الزراعية الصغيرة، والتي 

طالع عمييا وسيتـ تناوؿ بعضيا في ىذا الجزء مف اإل
 ستعراض المرجعي.  اإل
 يالتقييـ االقتصادي واالجتماع بعنوافدراسة في  -1

لممشروعات الصغيرة الريفية مف الصندوؽ 
إستيدفت الدراسة إجراء التقييـ  ،(9)االجتماعي لمتنمية

اإلقتصادى واإلجتماعى لممشروعات الريفية الصغيرة 
الممولة مف الصندوؽ اإلجتماعى، والتعرؼ عمى أىـ 
المشاكؿ التي تواجييا بيدؼ إتخاذ السياسات الفعالة 

راسة عمى عينة عشوائية دلأجريت ىذه او لمواجيتيا. 
، بمحافظتي المنيا والبحيرة مشروع صغير 214 بنحو

وأوضحت النتائج أف زيادة التكاليؼ أو خفض 
عدـ الجدوى  يؤدي إلي% 10اإليرادات بنسبة 

اإلقتصادية لممشروعات الصغيرة، كما يبمغ متوسط 
%، 36.6األرباحية اإلقتصادية لممشروعات الصغيرة 

تعدد المشاكؿ التي تواجو  جئكما أظيرت النتا
المشروعات الصغيرة الريفية بعينة الدراسة يضعؼ 
مف فرص نجاح ىذه المشروعات في تحقيؽ أىدافيا 
رتفاع أسعار المواد الخاـ،  المرتقبة مثؿ عدـ توفر وا 
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وعدـ توفر العمالة المدربة، وعدـ توافر الضمانات، 
رتفاع أسعار الفائدة عمى الفروض وطوؿ اإلجر  ات ءاوا 

وقصر فترة السماح، وبيروقراطية الموظفيف، وعدـ 
 وجود برامج تدريبية كافية. 

"إتجاه الريفيات نحو بعض بعنواف دراسة وفي  -2
ستيدفت الدراسة ، و (15)المشروعات الزراعية الصغيرة ا 

تحديد مستوى إتجاه كؿ مف الريفيات الحائزات 
 والريفيات غير الحائزات لمشروعات زراعية صغيرة
نحو ىذه المشروعات، والتعرؼ عمى مصادر 
المعمومات لمريفيات، وأىـ المتغيرات المؤثرة عمى 
درجة إتجاه الريفيات، والتعرؼ عمى أىـ المعوقات 
التي تواجو الريفيات الحائزات لمشروعات زراعية 

قري بمحافظات الشرقية ، والدقيمية، بعض الب صغيرة
، والفيـو ، وبنى  ةيوالمنوفية ، و القميوبو الغربية ، 

% مف 61النتائج أف  تبيف مف. و سويؼ ، و سوىاج
الريفيات الحائزات لممشروعات الصغيرة كاف إتجاىيف 

% 21.99ونحو إيجابيًا نحو ىذه المشروعات، 
% منيف، 17.01 نحو منيف حياديًا، وسمبيًا لدى

% مف الريفيات غير الحائزات 48.13كما تبيف أف 
 ونحو إتجاىيف إيجابيًا، ليذه المشروعات كاف

% 21.16 نحو منيف حياديًا، وسمبيًا لدى 30.71
أف أىـ مصادر المعمومات عف  تبيف، و منيف

المشروعات الصغيرة لدى الريفيات ىي الترويج عف 
ىذه المشروعات، والجيراف واألقارب. كما تبيف 

متغير تؤثر عمى درجة إتجاه  12الدراسة أف ىناؾ 
ذه المشروعات أىميا درجة يلالريفيات الحائزات 

تعميـ المبحوثة، ودرجة الرضا عف العائد مف 
المشروع، ودرجة اإلستعداد لمتغيير، ودرجة التعرض 
لوسائؿ اإلعالـ، وىذه المتغيرات األربعة تفسر نحو 

% مف التبايف الكمى في درجة إتجاه الريفيات 82
متغيرات تؤثر  10الحائزات ليذه المشروعات، بينما 

درجة إتجاه الريفيات غير الحائزات لتمؾ  عمى
المشروعات أىميا درجة تعميـ المبحوثة، ودرجة 
التردد عمى المناطؽ الحضرية، ودرجة التعرض 
لوسائؿ اإلعالـ، ودرجة المشاركة اإلجتماعية غير 

% 85الرسمية، وىذه المتغيرات األربعة تفسر نحو 
 رمف التبايف الكمى في درجة إتجاه الريفيات غي

الحائزات ليذه المشروعات، وكانت أىـ المعوقات 
التي تواجو المشروعات الصغيرة ىي التسويؽ، 

 والتمويؿ، ومستمزمات اإلنتاج. 
دراسة تقييمية لممشروعات  بعنوافأخري  دراسةوفي  -3

الزراعية اإلنتاجية الصغيرة المنفذة بيف الخريجيف 
فت ديست، إ(16)بجمعية التقدـ بمحافظة اإلسماعيمية

الدراسة تقييـ المشروعات الزراعية اإلنتاجية الصغيرة 
المنفذة بمنازؿ الخريجيف بجمعية التقدـ بمحافظة 

مف خالؿ عدة أىداؼ فرعية وىي: اإلسماعيمية 
تحديد درجة معرفة وتنفيذ الخريجيف ألنشطة 
المشروعات الزراعية، التعرؼ عمى درجة مشاركة 

تحديد أىـ المشاكؿ  الخريجيف في الدورات التدريبية،
المتعمقة بتنفيذ المشروعات اإلنتاجية بمنطقة 

 أىميا :النتائج  وتوصمت الدراسة لبعض، الدراسة
بمغت نسبة المبحوثيف الذيف لدييـ معرفة مرتفعة  -أ

% مف 81بأنشطة مشروع التدريب التعاوني حوالي 
إجمالي المبحوثيف، وبمغت نسبة المبحوثيف الذيف 

فعة بالمشروعات المنفذة عمى تر لدييـ معرفة م
% مف إجمالي 84مستوي الجمعية الزراعية حوالي 

  .المبحوثيف
بمغت نسبة المبحوثيف الذيف لدييـ معرفة بالدورات  -ب 

 % مف إجمالي المبحوثيف. 64التدريبية حوالي 
% مف المبحوثيف شاركوا في الدورات 78أف نحو  -ج

% 87إلى أف  التدريبية. كما أشارت نتائج الدراسة
مف المبحوثيف نفذوا واحد أو أكثر مف المشروعات 
في منازليـ. كما تمثمت أىـ معوقات تنفيذ 
المشروعات اإلنتاجية الصغيرة فيما يمي: عدـ توافر 
السيولة النقدية لمخريجيف، وارتفاع أسعار العمؼ، 
وعدـ توافر األدوية البيطرية، وعدـ وجود منافذ 

شراؼ مف المسئوليف. اتتسويقية، وعدـ وجود م  بعة وا 
جتماعية اإلبعض الجوانب واآلثار  وافنبع دراسة وفي -4

قتصادية لمشروعات شباب الخريجيف بمحافظة واإل
ستيدفت الدراسة التعرؼ عمي اآلثار ، إ(8)أسيوط
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قتصادية لمشروعات شباب الخريجيف واإلجتماعية اإل
اآلثار وتوصمت الدراسة إلي أف بمحافظة أسيوط، 

فيما يمي: الرضا عف تمثمت جتماعية لممشروعات الا
المشروع،  والطموحات المستقبمية،  وتكرار نفس 
الفكرة في حالة عدـ النجاح، ورفع المكانة 
االجتماعية، واالستفادة مف وقت الفراغ، واالعتماد 
عمي النفس، واكتساب الخبرة في عمؿ المشروعات، 

الحصوؿ  يواكتساب حرفة معينة، واكتساب خبرة ف
عمي قروض، واكتساب الخبرة في اتخاذ القرارات، 
واالىتماـ باألسرة، وتربية األبناء، وتمبية طمبات 
األسرة، وتنمية السموؾ اإلنتاجي لدي الفرد، وحسف 
استغالؿ الوقت، واستغالؿ خامات البيئة، وزيادة 

أىـ النتائج التي وأف درجة المشاركة في خدمة البالد 
 :راسةدلتوصمت إلييا ا

حققت المشروعات الكثير مف اآلثار االيجابية  -أ 
: رفع المكانة يا بالنسبة ألصحابيا ومف أىم

االجتماعية، واالستفادة مف وقت الفراغ، واالعتماد 
عمى النفس، واكتساب الخبرة في اتخاذ القرارات، 
واكتساب الخبرة في عمؿ المشروعات، واكتساب 

الحصوؿ عمى  حرفة معينة، واكتساب خبرة في
قروض، واالىتماـ باألسرة، وتربية األبناء، وتمبية 
طمبات األسرة، وتنمية السموؾ اإلنتاجي لدي الفرد، 

 وحسف استغالؿ الوقت.
% مف المبحوثيف رضاىـ التاـ عف 28.1أبدي  -ب

مشروعاتيـ، وباقي المبحوثيف أبدوا عدـ رضاىـ 
% عدـ 52.1عف المشروعات. كما أبدي أكثر مف 

 يـ في تكرار الفكرة في حالة عدـ النجاح.تبرغ
 

 التعريؼ اإلجرائي:
تقييـ المشروعات الزراعية الصغيرة مف المنظور 

 قتصادي بمحافظة الوادي الجديد: واإلجتماعي اإل
تقدير اإليجابيات والسمبيات التي طرأت ويقصد بو ىو 

لمقائميف عمى واإلجتماعية اإلقتصادية  مؤشراتعمى ال

المتحقؽ مف إقامة  دخؿال خالؿات مف عو تمؾ المشر 
ستمرار   : المشروعات الصغيرة ويتضمفوا 

دخار زيادة دخؿ األسرة و  -1  وتأثيرىا عمياألمواؿ ا 
جتماعية لمقائميف عمى تمؾ المشروعات اإل مؤشراتال

مف حيث تحسيف المستوى الصحي ويتضمف 
)مساىمة المشروع في توفير مصاريؼ العالج وأدوية 

االسرة، وتوفير أنواع مف األطعمة المفيدة  تحتاج ليا
لمحالة الصحية لـ تكف متاحة مف قبؿ(، وكذلؾ 
تحسيف المستوى التعميمي ويتضمف )خمؽ فرص 
لاللتحاؽ بالمدارس، عدـ تسرب األبناء مف الدراسة(، 

جراء تعديالت إوأيضا تحسيف حالة المسكف ويتضمف )
ي حصلى مسكف إنتقاؿ أواإل ، الحاليعمى المسكف 

  أفضؿ مف السابؽ(.
 إستمرار المشروعات وتطويرىا .  -2
زراعية بشراء أرض  المساىمة في التنمية الزراعية -3

  أو أالت أو حيوانات مزرعية جديدة .
 

 الطريقة البحثية:

تتضمف الطريقة البحثية : العينة، أساليب جمع البيانػات، 
 أسػػػػاليب التحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي لبيانػػػػات البحػػػػث، متغيػػػػرات

 :البحث وطرؽ قياسيا، النتائج البحثية ومناقشتيا
 

 عينة الدراسة:
  تـ إختيار عينة الدراسة مف خالؿ الخطوات التالية : 

ممولة الالصغيرة  األىمية النسبية لممشروعاتتحديد  -
 عاـ مف جياز تنمية المشروعات بمحافظة الوادي الجديد

 ددأف إجمالي عيتضح ( 1) مف بيانات الجدوؿو  2019
جياز تنمية  قاـ بتمويمياالمشروعات الصغيرة التى 

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناىية الصغر 
، (11)مشروع 1153بمغت نحو  2019عاـ  بالمحافظة

مشروع  680 بمغت نحو مشروعات اإلنتاج الحيواني أفو 
% مف إجمالي عدد المشروعات  59تمثؿ نحو 

تجاري ثـ الخدمى لابالمحافظة ، تمييا مشروعات القطاع 
 . % لكؿ منيـ عمي الترتيب7.72% ، 33.3بنسب 
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 . 2019عاـ  الصغيرة األىمية النسبية لممشروعات :(1جدوؿ )

 % عدد المشروعات بياف
 33.3 384 تجاري

 58.98 680 انتاج حيواني
 7.72 89 مشروعات خدمية

 100 1153 إجمالي

 .(11)، بيانات غير منشورة2020والصغيرة ومتناىية الصغر ، محافظة الوادي الجديد  ةجياز تنمية المشروعات المتوسطالمصدر: 
 
األىميػػػػػة النسػػػػػبية حجػػػػػـ العينػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ تحديػػػػػد  -

لممشػػروعات الصػػغيرة  لإلنتػػاج الحيػػواني بعينػػة الدراسػػة 
بيانػػػػات ومػػػػف خػػػػالؿ  2019بمحافظػػػػة الػػػػوادي الجديػػػػد

عيػػػة اأف المشػػػروعات الصػػػغيرة الزر تبػػػيف ( 2الجػػػدوؿ )
مشػروعًا  680بمغػت نحػو بالمحافظػة لإلنتاج الحيواني 

نتػػػػاج المحػػػػـو  موزعػػػػة بػػػػيف مػػػػزارع تسػػػػميف الماشػػػػية وا 
نتػػػاج األلبػػػاف ، الحمػػػراء ،  ومناحػػػؿ إنتػػػاج العسػػػؿ ، وا 

نتػاج المحػـو البيضػاء ،  ومزارع تسميف بػدارى الػدجاج وا 
لكػػػؿ  73،  109، 112، 386وقػػػد بمػػػغ عػػػددىا نحػػػو
%، 16.47% ، 56.8حوالي  منيـ عمي الترتيب تمثؿ

%  لكػػػػػؿ مػػػػػنيـ عمػػػػػي الترتيػػػػػب مػػػػػف %10.73، 16
إجمػػػػػػالي المشػػػػػػروعات الصػػػػػػغيرة لإلنتػػػػػػاج الحيػػػػػػواني 

 بالدراسة. 

تحديد مراكز الدراسة وتـ إختيار مركزي الفرافرة  -
والداخمة إلجراء الدراسة بيما طبقا لألىمية النسبية 
لممشروعات الزراعية لإلنتاج الحيواني بمراكز 

حافظة حيث يأتي مركز الفرافرة في الصدارة بأىمية مال
% ، يميو مركز الداخمة بنحو 41.2نسبية بمغت نحو 

% مف حيث أعداد المشروعات الزراعية 36.8
كما  2019الصغيرة بمحافظة الوادي الجديد عاـ 

وتـ سحب عينة عشوائية مف المنتجيف  (3) بالجدوؿ
لة مف و ببعض المشروعات الزراعية الصغيرة المم

جياز تنمية المشروعات الصغيرة وبمغ إجمالي 

 الشاممة لممشروعات الصغيرة لإلنتاج الحيواني نحو
، وقد تـ إختيار العينة (11)2019مشروع عاـ  680

مفردة بنسبة  68بطريقة عشوائية بسيطة بنحو 
% مف إجمالي عدد المشروعات الصغيرة لإلنتاج 10

  .الحيواني بمحافظة الوادي الجديد 
وتـ إختيار العينة لممشروعات حسب األىمية النسبية 
لكؿ منيا مف أعداد المشروعات الصغيرة لإلنتاج 

مشروع  680الحيواني بمحافظة الوادي الجديد والبالغة 
مشاىدة مف مشروعات  39إنتاج حيواني صغير بواقع 

نتاج المحـو الحمراء ، و مشاىدة مف  11ماشية تسميف وا 
مشاىدات مف مشروعات  7، ولباف األ  مشروعات إنتاج

نتاج المحـو البيضاء  مشاىدة مف  11، وتسميف بداري وا 
 مناحؿ العسؿ.مشروعات 

 

 مصادر البيانات: 
تـ اإلعتماد عمى مصدريف مف البيانات أوليما بيانات 
ثانوية : والتي تـ الحصوؿ عمييا مف السجالت المنشورة 

تنمية  زوغير المنشورة بالجيات الرسمية مثؿ جيا
المشروعات الصغيرة بالمحافظة ، ومركز المعمومات ودعـ 
اتخاذ القرار بمحافظة الوادي الجديد ، باإلضافة إلي 
الُكتب واألبحاث والمراجع المتعمقة بموضوع الدراسة ، 
ثانيا بيانات أولية : تـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ 

 إستمارات اإلستبياف الخاصة بتمؾ الدراسة .
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 .2019 األىمية النسبية لممشروعات الصغيرة  لإلنتاج الحيواني بعينة الدراسة بمحافظة الوادي الجديد :(2جدوؿ )

 عدد المشروعات بياف
 % عدد الوحدة

نتاج لحـو حمراء  56.8 386 مزرعة تسميف ماشية وا 
 16.47 112 منحؿ مناحؿ عسؿ
 16 109 مزرعة إنتاج ألباف

نتاج لحـو بي  10.73 73 مزرعة اءضتسميف بداري وا 
 100 680 - إجمالي
 .(11)، بيانات غير منشورة 2020جياز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناىية الصغر ،  -المصدر: 

 
 .2019محافظة الوادي الجديد عاـ مراكز بلإلنتاج الحيواني مشروعات الزراعية الصغيرة األىمية النسبية لم :(3جدوؿ )

 المراكز
تسميف  ماشية مزارع إنتاج المحـو  إنتاج األلباف 

 البيضاء
 مناحؿ العسؿ

إجمالي المشروعات 
 الحيوانية

عدد 
 % المزارع

عدد 
 % المزارع

عدد 
 % المزارع

عدد 
 % المزارع

 % عدد

 14.7 10 18.2 2 28.57 2 36.4 4 5.13 2 الخارجة
 1.47 1 0 0 0 0 0 0 2.56 1 باريس
 5.9 4 27.3 3 0 0 9.1 1 0 0 بالط
 36.76 25 45.45 5 57.14 4 45.45 5 28.2 11 الداخمة
 41.18 28 9.1 1 14.28 1 9.1 1 64.1 25 الفرافرة
 100 68 100 11 100 7 100 11 100 39 المحافظة

 منشورة. انات غير، بي (11)2020جياز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناىية الصغر ، محافظة الوادي الجديد المصدر: 
 

 أساليب التحميؿ اإلحصائي لبيانات البحث:  
اعتمد البحث عمى المنيج الوصفى والكمى مف خالؿ 
اإلستعانة ببعض األساليب الرياضية واإلحصائية في 
تحميؿ البيانات الخاصة بالدراسة منيا األىمية النسبية ، 
كما تـ إستخداـ بعض مؤشرات الكفاءة االقتصادية 

ع الدراسة والمتمثمة في كٍؿ مف و لممشروعات موض
إجمالي العائد ، وصافي العائد ، والعائد عمى الجنيو 
المستثمر ، ونسبة إجمالي العائد إلجمالي التكاليؼ ، 
ونسبة ىامش الربح لممنتج ، كما تـ إستخداـ اإلختبارات 

لجميع المؤشرات  tests Parametric Nonالالمعمميو 
 Test Square- Chiحيث تـ حساب كاى تربيع .

لممؤشرات لدراسة وجودعالقة بيف إقامة المشروعات 

الصغيرة وتحسيف المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي 
 لممبحوثيف بمحافظة الوادي الجديد. 

 

 متغيرات البحث وطرؽ قياسيا:  -
وجود عالقة بيف تمويؿ المشروعات الصغيرة وتحسيف  

 :المستوى اإلقتصادي واإلجتماعى لممبحوثيف
 Testتـ قياسو مف خالؿ حساب كاى تربيع .و 

Square- Chi  لممؤشرات لدراسة ىؿ ىناؾ عالقة بيف
تمويؿ المشروعات الصغيرة وتحسيف المستوى اإلقتصادي 
واإلجتماعى لممبحوثيف موضع الدراسة بمحافظة الوادي 

 الجديد. 
إذف نقبؿ فرض   sig<  0.05حيث أف : داللة اإلختبار 

وجود عالقو أما إذا كانت داللة اإلختبار  العدـ ويثبت عدـ
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0.05  <sig   إذف نرفض فرض العدـ ويثبت وجود
العالقو وبما أف اختبار كاى تربيع يحدد ما إذا كاف ىناؾ 
عالقو أـ ال بدوف أف يحدد إتجاه تمؾ العالقو فتـ حساب 

 0.5المتوسطات لممؤشرات لمعرفة اتجاه المؤشر حيث: 
 >Mean ابة ) نعـ ( = ايجابى.جإذف إتجاه اإل 
 0.5  <Mean  . إذف إتجاه اإلجابة ) ال ( = سمبى 

وقد تـ اإلعتماد عمى البيانات الثانوية غير المنشورة 
مف جياز تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة الوادي 
الجديد ، كما تـ اإلعتماد عمى البيانات األوليو مف خالؿ 

 غرض.  لإستمارة األستبياف التى صممت لذلؾ ا
 

 فروض البحث: 
 تتمثؿ فروض البحث فى اآلتى: 

الفرض األوؿ: توجد عالقة جوىرية بيف الدخؿ  -1
المتحقؽ مف المشروع وأبعاد مستوى معيشة الفرد 

 التالية: 
توجد عالقة جوىرية بيف الدخؿ المتحقؽ مف  -أ  

 المشروع وتحسيف دخؿ الفرد.
مف  ؽتوجد عالقة جوىرية بيف الدخؿ المتحق -ب 

 المشروع والمستوى الصحى لمفرد وأسرتو.
توجد عالقة جوىرية بيف الدخؿ المتحقؽ مف  -ج

 المشروع والمستوى التعميمى لمفرد وأسرتو.
توجد عالقة جوىرية بيف الدخؿ المتحقؽ مف  -د 

 المشروع وتحسيف حالة المسكف
الفرض الثانى: توجد عالقة جوىرية بيف الدخؿ  -2

 واستمرارية وتطوير المشروع. عالمتحقؽ مف المشرو 
الفرض الثالث: توجد عالقة جوىرية بيف الدخؿ  -3

المتحقؽ مف المشروع ومشاركة الفرد فى التنمية 
 الزراعية.

وبناء عمى الفروض التي سوؼ يتناوليا البحث فإف 
متغيرات البحث تتمثؿ في الدخؿ مف المشروعات الصغيرة 

ض المتغيرات عموضوع الدراسة )كمتغير مستقؿ( ، وب
 األخرى ) كمتغيرات تابعة( .

فرض العدـ: ال توجد عالقة بيف الدخؿ المتحقؽ مف  -
 المشروعات والمتغيرات التابعة.

الفرض البديؿ: توجد عالقة بيف الدخؿ المتحقؽ مف  - 
 المشروعات والمتغيرات التابعة .

 

  :النتائج البحثية ومناقشتيا
الممولة الصغيرة  تااألىمية النسبية لممشروعأوال: 

مف جياز تنمية المشروعات بمحافظة الوادي 
جمالي قيمة القروض وعدد فرص العمؿ  الجديد وا 

 .2019عاـ والطاقة اإلنتاجية التي أتيحت 
الصغيرة  األىمية النسبية لممشروعاتدراسة مف  -

الممولة مف جياز تنمية المشروعات بمحافظة الوادي 
جمالي ق 2019الجديد عاـ  مة القروض وعدد فرص يوا 

( يتضح أف 4) العمؿ التي أتيحت ومف بيانات الجدوؿ
إجمالي عدد المشروعات الصغيرة التى قاـ بتمويميا 
جياز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناىية 

 1153بمغت نحو  2019الصغر بالمحافظة عاـ 
مشروع ، وأف مشروعات اإلنتاج الحيواني بمغت نحو 

% مف إجمالي عدد  59تمثؿ نحو  مشروع 680
المشروعات بالمحافظة ، تمييا مشروعات القطاع 

% لكؿ 7.72% ، 33.3التجاري ثـ الخدمى بنسب 
منيـ عمي الترتيب ، وبقيمة قروض لمشروعات اإلنتاج 

مميوف جنيو تمثؿ نحو  24.66الحيواني بمغت نحو 
مف إجمالي قيمو القروض الممنوحة  66.2%

مميوف جنيو، يمييا  37.25لغو نحو ابالمحافظة والب
القطاع التجاري والقطاع الخدمي بقروض بمغت نحو 

لكؿ منيـ عمي الترتيب مف  %5.67،28.13%
إجمالي القروض المقدمة لممشروعات الصغيرة الممولة 

وفرص عمؿ بمشروعات ،  مف جياز تنمية المشروعات
فرصة عمؿ تمثؿ نحو  1910اإلنتاج الحيواني بنحو 

% مف إجمالي فرص العمؿ بالمشروعات 58.77
فرصة عمؿ، يمييا  3250الصغيرة والبالغة نحو 

القطاع التجاري والقطاع الخدمي بفرص عمؿ بمغت 
لكؿ منيـ عمي الترتيب مف   5.53%،%35.7نحو 

إجمالي فرص العمؿ لممشروعات الصغيرة الممولة مف 
 جياز تنمية المشروعات.
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 . 2019الممولة عاـ  المتوسطة والصغيرة ومتناىية الصغر ممشروعاتل األىمية النسبية :(4جدوؿ )
 % فرص العمؿ القيمة بالجنيو % عدد المشروعات بياف
 35.7 1160 10478000 33.3 384 تجاري

 58.77 1910 24660000 58.98 680 انتاج حيواني
 5.53 180 2112000 7.72 89 مشروعات خدمية

 100 3250 37250000 100 1153 إجمالي
 .(11)، بيانات غير منشورة2020جياز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناىية الصغر ، محافظة الوادي الجديد المصدر: 

 

األىمية النسبية لممشروعات الصغيرة  لإلنتاج وبدراسة  -
الحيواني والطاقة اإلنتاجية ليا بعينػة الدراسػة بمحافظػة 

خػالؿ بيانػات الجػدوؿ  فمػو  2019عػاـ  الوادي الجديػد
( تبػػػيف أف المشػػػروعات الصػػػغيرة الزراعيػػػة لإلنتػػػاج 5)

مشػروعًا موزعػة  680الحيواني بالمحافظػة بمغػت نحػو 
نتػػاج المحػػـو الحمػػراء ،  بػػيف مػػزارع تسػػميف الماشػػية وا 
نتاج األلبػاف ، ومػزارع تسػميف  ومناحؿ إنتاج العسؿ ، وا 

نتاج المحـو البيضاء ، وقػد ب عػددىا  مػغبدارى الدجاج وا 
لكؿ منيـ عمػي الترتيػب  73،  109، 112، 386نحو

% ، 16% ، 16.47% ، 56.8تمثػػػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػػػوالي 
%  لكػػػػؿ مػػػػنيـ عمػػػػي الترتيػػػػب مػػػػف إجمػػػػالي 10.73

 .المشروعات الصغيرة لإلنتاج الحيواني بالدراسة 

وبدراسة الطاقة اإلنتاجية لمشروعات الدراسة تبيف 
ف ط 1024رأس إلنتاج نحو  5634أنيا تبمغ نحو 

نتاج المحـو  لحـو حمراء لمشروعات تسميف الماشية وا 
مناحؿ كجـ لمشروعات  64490الحمراء ، وتبمغ نحو 

إنتاج طف ألباف بمشروعات  9014، وبمغت نحو عسؿ 
ألؼ دجاجة إلنتاج نحو  1468.6، كما بمغت نحو  ألباف

تسميف بداري طف لحـو بيضاء لمشروعات  2244
نتاج لحـو بيضاء  .وا 

 

أىـ الخصائص اإلقتصادية ألصحاب المشروعات : ثانيا
 الصغيرة والمتناىية الصغر موضوع الدراسة . 

تتمثؿ ىذه الخصائص في كٍؿ مف: مصادر التمويؿ ،  -
 توجيو العائد 

 

 بالنسبة لخاصية مصادر التمويؿ : -1
( إلجمالي العينة 6) قد أوضحت البيانات بالجدوؿ

عي تأتي في تمابأف فئة التمويؿ مف الصندوؽ اإلج
% ، يمييا فئات التمويؿ لبنؾ  44الصدارة بما يمثؿ نحو 

اإلتماف الزراعي والشريؾ والتمويؿ الذاتي بنحو 
 % لكؿ منيـ عمي الترتيب .%8.8 ، %16.2، 30.9

وأف فئة التمويؿ مف الصندوؽ اإلجتماعي تأتي في  -
نتاج لحـو حمراء  الصدارة لمشروعات تسميف ماشية وا 

% ، يمييا فئات التمويؿ لبنؾ  43.6و نح بما يمثؿ
 33.3اإلتماف الزراعي والشريؾ والتمويؿ الذاتي بنحو 

 % لكؿ منيـ عمي الترتيب .%7.7 ، %15.4 ، 
بينما فئة التمويؿ مف الصندوؽ اإلجتماعي تأتي في  -

 63.7الصدارة لمشروعات إنتاج األلباف بما يمثؿ نحو 
اف الزراعي والشريؾ تم% ، يمييا فئات التمويؿ لبنؾ اإل 

% لكؿ 9% ، 9% ،  18.2والتمويؿ الذاتي بنحو 
 منيـ عمي الترتيب .

وتبيف بيانات الجدوؿ أف فئة التمويؿ مف بنؾ اإلتماف  -
الزراعي تأتي في الصدارة لمشروعات تسميف بداري 

نتاج لحـو بيضاء بما يمثؿ نحو  % ، يمييا  42.8وا 
لشريؾ بنحو وا فئات التمويؿ لمصندوؽ اإلجتماعي

 %  لكؿ منيـ عمي الترتيب . 28.6
كما أوضحت البيانات بالجدوؿ أف فئة التمويؿ مف  -

الصندوؽ اإلجتماعي تأتي في الصدارة لمشروعات 
% ، يمييا فئات  36.4مناحؿ عسؿ بما يمثؿ نحو 

التمويؿ لبنؾ اإلتماف الزراعي والشريؾ والتمويؿ الذاتي 
لكؿ منيـ عمي % 18.2% ، 18.2% ،  27.3بنحو 

 الترتيب .
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 األىمية النسبية لممشروعات الصغيرة  لإلنتاج الحيواني بعينة الدراسة بمحافظة الوادي الجديد :(5جدوؿ )

 الطاقة اإلنتاجية لممشروعات  عدد المشروعات  بياف
 الكمية الوحدة % عدد الوحدة

نتاج لحـو حمراء  1024/ 5634 فرأس/ ط 56.8 386 مزرعة تسميف ماشية وا 
 64490 كيمو جراـ 16.47 112 منحؿ مناحؿ عسؿ 
 9014 طف 16 109 مزرعة إنتاج ألباف 

نتاج لحـو بيضاء   2244/ 1468600 دجاجة/ طف 10.73 73 مزرعة تسميف بداري وا 
 - 100 680 - إجمالي
 .(11) منشورة ، بيانات غير 2020،  جياز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناىية الصغر -المصدر: 

 
  2019 توزيع عينة الدراسة وفقا لمصادر التمويؿ وتوجيو العائد لممشروعات الصغيرة بمحافظة الوادي الجديد :(6) جدوؿ

 مشروعات اإلنتاج الحيواني بياف
تسميف ماشية 
نتاج لحـو حمراء  وا 

تسميف بداري  إنتاج ألباف
نتاج لحـو بيضاء  وا 

 إجمالي ؿمناحؿ عس

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد 
  مصادر التمويؿ -1

 8.82 6 18.18 2  0 0 9.1 1 7.69 3 ذاتي
 16.18 11 18.18 2 28.57 2 9.1 1 15.38 6 شريؾ

 44.1 30 36.36 4 28.57 2 63.67 7 43.59 17 صندوؽ إجتماعي
بنؾ اإلتماف 

 30.9 21 27.27 3 42.86 3 18.18 2 33.33 13 الزراعي

 100 68 100 11 100 7 100 11 100 39 إجمالي
                     توجيو العائد -2

 30.88 21 36.36 4 42.86 3 18.18 2 30.77 12 إنفاؽ عمي األسرة
 20.59 14 27.27 3 14.28 1 36.36 4 15.38 6 إدخار

 48.53 33 36.36 4 42.86 3 45.45 5 53.85 21 توسيع المشروع
 100 68 100 11 100 7 100 11 100 39 يإجمال

 المصدر : جمعت وحسبت مف بيانات الدراسة .
 

 بالنسبة لخاصية توجيو العائد : -2
( إلجمالي العينة 6) قد أوضحت البيانات بالجدوؿ

بأف توجيو العائد لتوسيع المشروع تأتي في الصدارة بما 
ار % ، يمييا إنفاؽ عمي األسرة واإلدخ 48.5يمثؿ نحو 

 % ، لكؿ منيـ عمي الترتيب .20.6% ،  30.9بنحو 

وأف توجيو العائد لتوسيع المشروع لمشروعات تسميف  -
نتاج لحـو حمراء تأتي في الصدارة بما يمثؿ  ماشية وا 

% ، يمييا إنفاؽ عمي األسرة واإلدخار  53.8نحو 
 % ، لكؿ منيـ عمي الترتيب. 15.4%،  30.8بنحو 

وسيع المشروع لمشروعات إنتاج وأف توجيو العائد لت -
% ،  45.4األلباف تأتي في الصدارة بما يمثؿ نحو 
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نفاؽ عمي األسرة بنحو  % ، 36.4يمييا اإلدخار وا 
 % ، لكؿ منيـ عمي الترتيب . 18.2

نفاؽ عمي األسرة  - وأف توجيو العائد لتوسيع المشروع وا 
نتاج لحـو بيضاء تأتي  لمشروعات تسميف بداري وا 

% لكؿ منيما ،  42.9ة بما يمثؿ نحو في الصدار 
 % .14.3يمييما اإلدخار بنحو 

نفاؽ عمي األسرة  - وأف توجيو العائد لتوسيع المشروع وا 
لمشروعات مناحؿ العسؿ تأتي في الصدارة بما يمثؿ 

% لكؿ منيما ، يمييما اإلدخار بنحو  36.4نحو 
27.3. % 

 

ت قتصادية لمشروعااإل: أىـ مؤشرات الكفاءة االثث
 الدراسة : 

بدراسة مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمشروعات 
نتاج المحـو الحمراء بعينة الدراسة طبقاً  تسميف الماشية وا 
لمتوسط البيانات التي تـ جمعيا مف خالؿ إستمارات 

، أوضحت بيانات  2020اإلستبياف الميداني خالؿ عاـ 
نتاج 7الجدوؿ رقـ ) ( لمشروعات تسميف الماشية وا 

ـ الحمراء أف متوسط التكاليؼ الثابتة لممشروع بمغ المحو 
جنيو ، وبمغ متوسط التكاليؼ المتغيرة  6284نحو 

ألؼ جنييا ، وقد بمغ متوسط  156السنوية حوالي 
ألؼ جنيو، وقدر اإليراد  162.3التكاليؼ الكمية حوالي 

ألؼ جنيو ، وبمغ صافي العائد  162.27الكمي بنحو 
شروع ، وبمغ العائد عمى ألؼ جنيو لمم 27.54نحو 

جنييا لممشروع ، وقد قدرت  0.17الجنيو المستثمر نحو 
%  117نسبة إجمالي العائد إلى إجمالي التكاليؼ بنحو 

لممشروع ، وبمغت نسبة ىامش الربح لممنتج حوالي 
 .% لممشروع 14.5

( لمشروعات إنتاج 7كما أوضحت بيانات الجدوؿ رقـ ) -
يؼ الثابتة لممشروع بمغ نحو األلباف أف متوسط التكال

جنيو ، وبمغ متوسط التكاليؼ المتغيرة السنوية  7631
ألؼ جنيو ، وقد بمغ متوسط التكاليؼ  91.35حوالي 

جنيو ، وقد قدر اإليراد الكمي  98983الكمية حوالي 

ألؼ جنيو ، وبمغ صافي العائد  122.5لممشروع بنحو 
د عمى ألؼ جنيو لممشروع ، وبمغ العائ 23.54نحو 

جنييا ، وقدرت نسبة  0.24الجنيو المستثمر نحو 
%،  123.8إجمالي العائد إلى إجمالي التكاليؼ بنحو 
 % . 19.21وبمغت نسبة ىامش الربح لممنتج حوالي 

( لمشروعات تسميف 7وأوضحت بيانات الجدوؿ رقـ ) -
نتاج المحـو البيضاء أف متوسط التكاليؼ  البداري وا 

ألؼ جنيو، وبمغ متوسط 13نحو  الثابتة لممشروع بمغ
ألؼ جنيو،  139.62التكاليؼ المتغيرة السنوية حوالي 

ألؼ  152.64وقد بمغ متوسط التكاليؼ الكمية حوالي 
ألؼ  169.3جنيو ، وقدراإليراد الكمي لممشروع بنحو 

ألؼ جنيو  16.7جنيو ، وبمغ صافي العائد نحو 
نحو لممشروع ، وبمغ العائد عمى الجنيو المستثمر 

جنييا ، وقدرت نسبة إجمالي العائد إلى إجمالي  0.11
% ، وبمغت نسبة ىامش الربح  110.9التكاليؼ بنحو 
 %. 9.85لممنتج حوالي 

( لمشروعات 7كما أوضحت بيانات الجدوؿ رقـ ) -
مناحؿ العسؿ أف متوسط التكاليؼ الثابتة لممشروع 

جنيو ، وبمغ متوسط التكاليؼ  3986بمغ نحو 
ألؼ جنيو ، وبمغ 18.12ة السنوية حوالي المتغير 

جنيو ، وقد  22110متوسط التكاليؼ الكمية حوالي 
ألؼ جنيو ،  28.74قدر اإليراد الكمي لممشروع بنحو 

ألؼ جنيو ، وبمغ  6.63وبمغ صافي العائد نحو 
جنييا  0.3العائد عمى الجنيو المستثمر نحو 

لممشروع ، وقد قدرت نسبة إجمالي العائد إلى 
% ، وبمغت نسبة  130جمالي التكاليؼ بنحو إ

 % لممشروع . 23ىامش الربح لممنتج حوالي 

ومف خالؿ العرض السابؽ يتبيف أف مشروعات 
نتاج المحـو البيضاء يحتؿ المرتبة  تسميف البداري وا 

وربما األخيرة بالنسبة لممؤشرات اإلقتصادية المدروسة 
 لطاقة.يرجع ذلؾ الرتفاع أسعار األعالؼ ومصادر ا
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 .2019أىـ مؤشرات الكفاءة اإلقتصادية لممشروعات الصغيرة بعينة الدراسة بمحافظة الوادي الجديد :(7جدوؿ )

  تسميف بداري مناحؿ عسؿ
 المحـو بيضاء انتاج و

تسميف ماشية  إنتاج ألباف
 وانتاج لحـو حمراء

 رشؤملا

 ةلمج فيلاكتلا ةتباثلا (هينج) 6284 7631 13021 3986
 ةلمج فيلاكتلا ةريغتملا (هينج) 155978 91352 139615 18124
 يلامجإ لاكتلافي ةيلكلا (هينج) 162262 98983 152636 22110
 يلامجإ تاداريإلا ةيلكلا (هينج) 189800 122520 169321 28743
 صافي العائد )بالجنيو( 27538 23537 16685 6633
 دئاعلا ىلع اهينجل رمثتسملا (هينج) 0.17 0.24 0.11 0.3
 ةبسن يلامجإ دئاعلا ىلإ يلامجإ كتلافيلا 116.97 123.78 110.93 130
 ةبسن شماه حبرلا جتنملل 14.5 19.21 9.85 23

  : حيث أن
  إجمالي العائد = قيمة بيع المنتج الرئيسي + قيمة بيع المنتجات الثانوية         -
 ليف الكمية اإجمالي التك –صافي العائد = إجمالي العائد  - 
 العائد عمى الجنيه المستثمر = صافي العائد / إجمالي التكاليف الكمية  -
  100نسبة إجمالي العائد إلى إجمالي التكاليف = )إجمالي العائد/ إجمالي التكاليف الكمية( *  -
  100نسبة هامش الربح لممنتج = )صافي العائد/ إجمالي العائد(*  -

 .2020،  الوادي الجديديانات العينة البحثية بمحافظة بالمصدر: جمعت وحسبت من 
 

جتماعي لممشروعات مؤشرات التقييـ اإل -رابعا
 الزراعية الصغيرة المدروسة بمنطقة البحث. 

يتضمف ىذا الجزء عرضًا لبعض المؤشرات 
المستخدمة لمتقييـ اإلجتماعي لممشروعات الزراعية 

ر تحسيف شالصغيرة المدروسة بمنطقة البحث وىي مؤ 
عميمي، المستوى الصحي، ومؤشر تحسيف المستوى الت

قد أوضحت النتائج ، و  ومؤشر تحسيف حالة المسكف
لمتقييـ  ( فيما يتعمؽ بعرض المؤشرات8جدوؿ )بال
جتماعي لممشروعات الزراعية الصغيرة المدروسة اإل

 بمنطقة البحث وذلؾ عمى النحو التالي:
فقد تـ : صحي لبالنسبة لمؤشر تحسيف المستوى ا -

ترتيب المشروعات الزراعية الصغيرة المدروسة 
بمنطقة البحث وفقًا لمنسبة المئوية إلفادات المبحوثيف 
حيث أحتمت مشروعات إنتاج األلباف المرتبة األولى 

نتاج 90.9بنحو  %، يميو مشروعات تسميف ماشية وا 
%، ثـ  87.2لحـو حمراء بنسبة مئوية بمغت نحو 

نتاج لحـو بيضاء بنحو امشروع تسميف بد ري وا 
% ، وأخيرا مشروعات مناحؿ العسؿ بنحو 85.7
63.6 .% 

وبالنسبة لمؤشر تحسيف المستوى التعميمي:   - 
أمكف ترتيب المشروعات الزراعية الصغيرة بمنطقة 
البحث وفقا لمنسبة المئوية إلفادات المبحوثيف حيث 
نتاج لحـو حمراء المرتبة  أحتمت مشروعات تسميف وا 

%، يميو كؿ 66.7األولى بنسبة مئوية بمغت نحو 
مف مشروعات إنتاج االلباف ومناحؿ العسؿ بنسبة 

% لكؿ منيما، وأخيرا مشروعات 27.3بمغت نحو 
نتاج لحـو بيضاء بنسبة مئوية بمغت  تسميف بداري وا 

 %. 14.3نحو 
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فقد تـ أما بالنسبة لمؤشر تحسيف حالة المسكف:  -
ة الصغيرة بمنطقة البحث يترتيب المشروعات الزراع

وفقا لمنسبة المئوية إلفادات المبحوثيف حيث أحتمت 
مشروعات إنتاج األلباف المرتبة األولى بنسبة مئوية 

%، يمييا مشروعات تسميف ماشية 81.8بمغت نحو 
نتاج لحـو حمراء بنسبة مئوية بمغت نحو  وا 

%، ثـ مشروعات مناحؿ العسؿ بنسبة مئوية 48.7
نتاج 18.2بمغت نحو  %، وأخيرًا مشروع بداري وا 

 %.14.3لحـو بيضاء بنحو 

وبصفة عامة فإنو يمكف ترتيب المشروعات الزراعية  -
الصغيرة المدروسة بمنطقة البحث وفقا لمؤشرات 
التقييـ االجتماعي المدروسة ليا حيث أحتؿ مشروع 
نتاج لحـو حمراء المرتبة األولى  تسميف ماشية وا 

%، وجاء في المرتبة الثانية 67.5بنسبة مئوية قدرىا 
%، 54.5مشروع إنتاج االلباف بنسبة مئوية قدرىا 

نتاج لحـو بيضاء والذي  يميو مشروع مشروع بداري وا 
%، وأخيرًا أحتؿ 38.1جاء في المرتبة التالية بنسبة 

 %.36.4مشروع مناحؿ العسؿ المرتبة الرابعة بنسبة 
 

 جتماعي لممشروعات الزراعية الصغيرة المدروسة بمنطقة البحث. ات التقييـ اإلر النسبية لبعض مؤش ألىميةا (8جدوؿ رقـ )
مؤشرات التقييـ االجتماعي لممشروعات الزراعية الصغيرة 

 المدروسة بمنطقة البحث.
مشروع تسميف 
نتاج  الماشية وا 
 لحـو حمراء

 (39)ف = 

مشروع انتاج 
 االلباف
 (11)ف = 

مشروع بداري 
نتاج لحـو  وا 

 بيضاء
 (7=  )ف

مشروع مناحؿ 
 العسؿ
 (11)ف = 

 % عدد % عدد % عدد % عدد
   مؤشر تحسين المستوى الصحي -

مساهمة المشروع في توفير مصاريف العالج وأدوية 
 تحتاج لها االسرة.

36 92.3 11 100 6 85.7 8 72.7 

 54.5 6 85.7 6 81.8 9 82.1 32 توفير أنواع من األطعمة المفيدة لمحالة الصحية

 63.6 7 85.7 6 90.9 10 87.2 34 متوسط مؤشر تحسين المستوى الصحي 

  مؤشر تحسين المستوى التعميمي  -

 74.4 29 استمرار المشروع خمق فرص لاللتحاق بالمدارس.
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

18.2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

14.3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

36.4 
 18.2 2 14.3 1 36.4 4 58.9 23 استمرار المشروع أدى لعدم تسرب األبناء من الدراسة 

 27.3 3 14.3 1 27.3 3 66.7 26 متوسط مؤشر تحسين المستوى التعميمي.

  مؤشر تحسين حالة المسكن -

 27.3 3 14.3 1 90.9 10 74.4 29 اجراء تعديالت عمى المسكن من خالل عائد المشروع

 9.1 1 14.3 1 72.7 8 23.1 9 االنتقال الى مسكن صحي أفضل من السابق.

 18.2 2 14.3 1 81.8 9 48.7 19 سط مؤشر تحسين حالة المسكن.و مت

 36.4 4 38.1 2.67 54.5 7.3 67.5 26.3 المتوسط العام لمؤشرات التقييم االجتماعي 

ترتيب المشروعات المدروسة وفقا لمؤشرات التقييم 
 االجتماعي 

 الرابع الثالث الثاني ولاأل
 البحثية. ةالمصدر: جمعت وحسبت من بيانات العين
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خامسًا: أثر المشروعات عمى تحسيف مستوى دخوؿ 
 القائميف عمى مشروعات الدراسة .

لدراسة أثر إقامة المشروعات موضوع الدراسة عمى 
دخوؿ القائميف عمييا تـ حساب متوسط الػدخؿ السنوي 
ومقدار ونسبة التغير لٍكؿ مف أفراد العينة البحثية قبؿ 

مػا يتػضح مػف بيػانات جدوؿ وك ،مشروعات الوبعد إقامة 
( أف مشروعات تسميف الماشية تأتي في مقدمة 9)

مشروعات الدراسة إذ تؤدي إلى زيادة الدخؿ لدى 
أصحاب مشروعات مزارع تسميف الماشية بنسبة زيادة 

% ، تمييا مشروعات مناحؿ 91.6في الدخؿ بمغت نحو 
العسؿ ، ومشروعات إنتاج ألباف ، ومشروعات تسميف 

% ، 41% ، 64.4ي وانتاج المحـو البيضاء بنحو دار ب
% لكؿ منيـ عمي الترتيب بالمقارنة بالدخوؿ قبؿ 35.2

 إقامة المشروعات .
 

 نتائج إختبارات الفروض:
( األىمية 11( ، )10توضح البيانات بالجدوليف )

النسبية لمؤشرات الدراسة ونتائج إختبار مربع كاى 
تجاىات ىذه المؤشرات لكٍؿ م  شروعات الدراسة. ف موا 

 الفرض األوؿ : تبيف ثبوت معنوية اختبار مربع كاي -
Square  -  Chi  لبعض متوسطات مؤشرات

تحسف المستوى االقتصادي واإلجتماعي نتيجة الدخؿ 
المتحقؽ مف المشروعات الصغيرة موضوع الدراسة 

، ومف ثـ نقبؿ  0.05وذلؾ عند مستوى معنوية 
شير إلى وجود عالقة ي يالفرض البديؿ األمر الذ

إيجابية بيف الدخؿ المتحقؽ مف بعض المشروعات 
بعد تأسيس المشروع وقدرة القائميف عمى ىذه 
المشروعات إلدخار بعض األمواؿ ،  وتوفير مصاريؼ 
عالج وأدوية ، و رفع المستوى التعميمي ألفراد األسرة، 
وعمؿ تعديالت عمي المسكف أو اإلنتقاؿ إلي سكف 

% مف المبحوثيف  84.6أشار نحو يث أفضؿ ، ح
نتاج المحـو الحمراء  بمشروع تسميف الماشية وا 
بقدرتيـ عمي اإلدخار نتيجة زيادة دخوليـ مف 

% مف المبحوثيف  87المشروع ، كما أشار نحو 
بنفس المشروع بتوفير مصاريؼ عالج وأدوية نتيجة 

%  66.7زيادة دخوليـ مف المشروع ، وأشار نحو 
برفع المستوى التعميمي ألفراد األسرة يف مف المبحوث

نتيجة زيادة دخوليـ مف المشروع ، وثبتت معنوية 
عند مستوي  Square -   Chi إختبار مربع كاي

% مف  48.7، بينما أشار نحو  0.05معنوية 
المبحوثيف بعمؿ تعديالت عمي المسكف أو اإلنتقاؿ 
إلي سكف أفضؿ نتيجة زيادة دخوليـ مف المشروع 

ف وجود اإلتجاه السمبي بذلؾ المؤشر. وبالنسبة يبيمما
لمشروعات إنتاج األلباف فقد تبيف اإلتجاه اإليجابي 

% لكؿ مف مؤشرات %81.8 ، %90.9 ، 54.5
قدرتيـ عمي اإلدخار نتيجة زيادة دخوليـ ، وتوفير 
مصاريؼ عالج وأدوية ، وتعديالت عمي المسكف أو 

لترتيب ، ي ااإلنتقاؿ إلي سكف أفضؿ لكؿ منيـ عم
% مف المبحوثيف عمي  27.3بينما أشار نحو 

مساىمة الدخؿ المتحقؽ في رفع المستوى التعميمي 
ألفراد األسرة نتيجة زيادة دخوليـ مف المشروع 
ممايبيف وجود اإلتجاه السمبي بذلؾ المؤشر ، بينما 
نتاج المحـو البيضاء  في مشروعات تسميف بداري وا 

اإلتجاه اإليجابي يف ومشروعات مناحؿ العسؿ تب
لمؤشرات قدرتيـ عمي اإلدخار نتيجة زيادة دخوليـ ، 
وتوفير مصاريؼ عالج وأدوية بينما تبيف اإلتجاه 
السمبي لبعض مؤشرات قدرة أصحاب المشروعات عمى 
مساىمة الدخؿ المتحقؽ في رفع المستوى التعميمي 
ألفراد األسرة ، وعمؿ تعديالت عمي المسكف أو 

كف أفضؿ ، وربما يرجع ذلؾ إلنخفاض ي ساإلنتقاؿ إل
العائد مف تمؾ المشروعات مقارنة بمشروعات تسميف 
نتاج المحـو الحمراء ومشروعات إنتاج  الماشية وا 

 األلباف.

الفػػرض الثػػاني:  تبػػيف وجػػود اإلتجػػاه اإليجػػابي فػػي  -2
العالقػػػػة بػػػػيف الػػػػدخؿ المتحقػػػػؽ لممشػػػػروعات التاليػػػػة 

تػػػاج المحػػػـو وانوتشػػػمؿ مشػػػروعات تسػػػميف الماشػػػية 
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الحمػػػراء ، ومشػػػروعات إنتػػػاج األلبػػػاف ، ومشػػػروعات 
ستمرار المشروع وتطػويره حيػث ثبتػت  مناحؿ العسؿ وا 

عنػػد  Square  - Chiمعنويػػة اختبػػار مربػػع كػػاي 
% مػػػػػف  77، حيػػػػػث أشػػػػػار نحػػػػػو  0.05مسػػػػػتوى 

المبحوثيف بمشروعات تسميف الماشية وانتاج المحػـو 
بمشػروعات يف % مػف المبحػوث 90.9الحمػراء ونحػو 

% مػػػػػف المبحػػػػػوثيف  63.6إنتػػػػػاج األلبػػػػػاف، ونحػػػػػو 
بمشػػروعات مناحػػؿ العسػػؿ إلػػى قػػدرتيـ عمػػى تطػػوير 
مشػػػػػػروعاتيـ نتيجػػػػػػة الػػػػػػدخؿ المتحقػػػػػػؽ مػػػػػػف تمػػػػػػؾ 
المشروعات ، مما يدؿ عمى قدرة تمؾ المشروعات في 
المسػػػػػػػاىمة فػػػػػػػي التنميػػػػػػػة اإلقتصػػػػػػػادية لممجتمػػػػػػػع 

لعالقة ي االصحراوي، بينما تبيف وجود إتجاه إيجابي ف
بػػيف الػػدخؿ المتحقػػؽ مػػف مشػػروعات تسػػميف البػػداري 
وانتػػػاج المحػػػـو البيضػػػاء فػػػي المسػػػاىمة فػػػي التنميػػػة 

 اإلقتصادية ولـ تثبت المعنوية اإلحصائية.

الفرض الثالث : تبيف وجود إتجاه إيجابي في العالقة  -3
بيف الدخؿ المتحقؽ مف مشروعات تسميف الماشية 

البداري ومشروعات تسميف  وانتاج المحـو الحمراء ،
، ومشروعات مناحؿ العسؿ وانتاج المحـو البيضاء 

شراء في المساىمة في التنمية الزراعية مف خالؿ 
أو أالت أو حيوانات مزرعية جديدة ،  زراعية أرض

  - Squar  حيث ثبتت معنوية اختبار مربع كاي
Chi وقد أشار نحو  0.05 معنوية عند مستوى ،
ف الماشية يف بمشروعات تسمي%مف المبحوث 54

% مف المبحوثيف  100وانتاج المحـو الحمراء ونحو 
بمشروعات تسميف البداري وانتاج المحـو البيضاء 

% مف المبحوثيف بمشروعات مناحؿ  72.7ونحو 
مف حيث شراء أرض زراعية أو أالت أو العسؿ 

حيوانات مزرعية جديدة تساىـ في التنمية الزراعية 
ي محافظة الوادي لصحراوية ممثمة فبالمجتمعات ا

في العالقة  إيجابي، بينما تبيف وجود إتجاه الجديد 
في  إنتاج األلبافبيف الدخؿ المتحقؽ مف مشروعات 

المساىمة في التنمية الزراعية ولـ تثبت المعنوية 
 اإلحصائية .

 

 . عمييا بعينة الدراسة األىمية النسبية ألثر المشروعات عمى زيادة دخوؿ القائميف :(9جدوؿ رقـ )

عدد  المشروعات
 العينة

 شروع عمى زيادة دخؿ القائـ بالمشروعأثر الم
المشروع 
لـ يؤدى 
لزيادة 
 الدخؿ

المشروع أدي  %
 % لزيادة الدخؿ

متوسط الدخؿ 
السنوي قبؿ 
 المشروع بالجنيو

متوسط الدخؿ 
السنوي بعد 
المشروع 
 بالجنيو

مقدار التغير 
 بالجنيو

ر نسبة التغي
% 

تسميف ماشية وانتاج 
 15.4 6 91.6 38144 79800 41656 84.6 33 39 الحمراء المحوـ

 45.5 5 41 12193 38957 29764 54.5 6 11 إنتاج ألباف

 انتاجو  تسميف بداري
 29 2 35.2 9330 35860 26530 71 5 7 المحوـ البيضاء

 مناحؿ عسؿ
11 6 54.5 12640 20780 8140 64.4 5 45.5 

 .2020،  وادي الجديدالصدر: جمعت وحسبت مف بيانات العينة البحثية بمحافظة الم
 
 



 
 
 
 
 

Evaluation of Small Agricultural Projects from A social and Economic ……………. 

69 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10جدوؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

M. L. Abdel Aziz and R. H. Mustafa 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11جدوؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Evaluation of Small Agricultural Projects from A social and Economic ……………. 

66 

 

سادسا: أىـ المشكالت التي تواجو المشروعات 
 الصغيرة موضوع الدراسة بمحافظة الوادي الجديد .

ب المشروعات الصغيرة والمتناىية يواجو أصحا
الصغر العديد مف المشكالت التي تقؼ عائقًا دوف تحقيؽ 
ىذه المشروعات ألىدافيا اإلقتصادية واإلجتماعية ، 
وتختمؼ طبيعة ىذه المشكالت تبعًا لطبيعة المشروع 
والظروؼ المحيطة بو، وييتـ ىذا الجزء مف البحث 

ائميف عمى بعض ي تواجو القبدراسة أىـ المشكالت الت
المشروعات الزراعية موضوع الدراسة بمحافظة الوادي 
الجديد وأىميتيا النسبية والترتيب العاـ لممشكالت في 
محاولة لمتغمب عمييا وتقديـ مقترحات الحموؿ ليا 
لتحقيؽ األىداؼ اإلقتصادية واإلجتماعية ليذه 

اج ، وتنقسـ إلى مشكالت متعمقة باإلنتالمشروعات
، مشكالت التمويؿ واإلقراض ، ومشكالت  والعمالة

تسويقية وقد تـ حساب متوسط أىمية كؿ مجموعة كما 
( ، ويتبيف مف الجدوؿ بالنسبة 12ىو موضح بالجدوؿ )

لألىمية النسبية لممشكالت الرئيسية بإجمالي العينة أف 
% 63.6مشكالت اإلنتاج والعمالة تحتؿ الصدارة بنحو 

لتمويؿ واإلقراض، و المشكالت االمتعمقة ب يمييا المشكالت
% لكؿ 52.6% ، 62.17المتعمقة بالتسويؽ بحوالي 

 منيـ عمي الترتيب .
بينما المشكالت التي تواجو مشروعات انتاج األلباف  -

بعينة الدراسة إحتمت المشكالت المتعمقة التمويؿ 
واإلقراض الصدارة في الترتيب بيف المشكالت ، حيث 

% ، 61.8مجموعة حوالي لأىمية ىذه ابمغ متوسط 
تمييا مشكالت اإلنتاج والعمالة ، و التسويؽ بحوالي 

 % لكؿ منيـ عمي الترتيب .%42.4 ،  50
كما تبيف أف المشكالت التي تواجو مشروعات تسميف  -

البداري وانتاج المحـو البيضاء بعينة الدراسة إحتمت 
ض الصدارة المشكالت المتعمقة مشكالت التمويؿ واإلقرا

الترتيب بيف المشكالت ، حيث بمغ متوسط أىمية  يف
% ، تمييا مشكالت 65.7ىذه المجموعة حوالي 

اإلنتاج والعمالة ، ومشكالت التسويؽ بحوالي 
 % لكؿ منيـ عمي الترتيب .%47.6 ، 62.85

ومف نفس الجدوؿ تبيف أف المشكالت التي تواجو  -
حتمت مشروعات مناحؿ العسؿ بعينة الدراسة إ

ت المتعمقة بالتمويؿ واإلقراض الصدارة في المشكال
الترتيب حيث بمغ متوسط أىمية ىذه المجموعة حوالي 

% ، تمييا مشكالت اإلنتاج والعمالة ، ومشكالت 71
% لكؿ منيـ 54.5% ،  58.2التسويؽ ، بحوالي 

 عمي الترتيب.

 كما يتبيف مف الجدوؿ بالنسبة لممشكالت الفرعية مايمى :
باإلنتاج والعمالة : تبيف أف عدـ  ةشكالت متعمقم -1

توافر العمالة المدربة تعد أىـ المشاكؿ حيػث تحتؿ 
% مف إجمالي المبحوثيف ، 64.8الصدارة بنحو 

يمييا إرتفاع أسعار العمالة ، و إرتفاع أسعار 
مستمزمات اإلنتاج ، وعدـ توافر المواد الخاـ طواؿ 

 ور معروفة ، موسـ اإلنتاج ، و وجود أمراض غي
صعوبة الحػصوؿ عمػى تراخيص اإلنشاء  بنسب 

% ، 18.2% ، 41.4% ، 54.7% ، 61.1بنحو 
 % لكؿ منيـ عمي الترتيب.14.3

حيث تبيف أف المشكالت التي تواجو مشروعات تسميف  -
ماشية وانتاج المحـو الحمراء بعينة الدراسة إحتمت 

تيب ، المشكالت المتعمقة بالتسويؽ الصدارة في التر 
% ، تمييا  65.8غ متوسط األىمية حوالي محيث ب

، ومشكالت التمويؿ واإلقراض مشكالت اإلنتاج والعمالة
% لكؿ منيـ عمي 50.25% ،  53.2بحوالي 
 الترتيب .

المشكالت المتعمقة بالتمويؿ واإلقراض : تشيرالبيانات  -2
بالجدوؿ إلى أف قصر فترة السماح تعػد أىـ 

لدراسة حيث إحتمت اية بمشروعات المشكالت التمويم
% ، يمييا عدـ وجود 70المرتبة األولى بحوالي 

الخبرة الكافية لتحديد قيمة التمويؿ لممشروع ، 
ومػشكمة إ رتفػاع أسػعار الفائدة ، وصعوبة إجػراءات 
الحػصوؿ عمػى القػرض ، و إرتفاع القسط الدوري 

% ، 58% ، 66.4% ، 67.7المدفوع بنحو 
 رتيب. تمنيـ عمي ال % لكؿ48.2
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مشكالت متعمقة بالتسويؽ :أما فيما يخص  -3
المشكالت التسويقية فأف عدـ وجود منافذ لمبيع مػف 
أىـ المشكالت التسويقية التى تواجو المشروعات 

% يمييا مشكالت إرتفاع  58.5حيث بمغت نحو 
اليؼ نقؿ المنتج ألماكف التوزيع بسبب إرتفاع كت

% مػف إجمػالي  40.4أسعار الوقود بنحو 
المشكالت ، بينما أف مشكالت إرتفاع تكاليؼ نقؿ 
المنػتج ألمػاكف التوزيع ونفوؽ البعض أثناء التداوؿ 

% مف مشكالت 71.43والنقؿ تمثؿ نحو 
مشروعات تسميف بداري وانتاج المحـو البيضاء ، 

مشكالت صعوبة في تسويؽ المنتجػات إلرتفاع  وأف
% مف مشكالت 54.8أسعارىا تمثؿ نحو 

مشروعات تسميف ماشية وانتاج المحـو الحمراء 
 ومشروعات إنتاج األلباف. 

ومف خالؿ النتائج يتبيف أف مف أكثر المشكالت 
الفرعية أىمية مشكمة ارتفاع أسعار مستمزمات اإلنتاج 

تحرير سعر الصرؼ في نوفمبر  والتي يمكف إرجاعيا إلى
مستمزمات اإلنتاج والذي أدى بدوره الرتفاع قيمة  ٢١١٦

الحيواني المستوردة مف الخارج ، ومشكمة ارتفاع أسعار 
العمالة والتي نتجت عف اإلنخفاض في الدخؿ الحقيقي 
رتفاع األسعار بشكؿ عاـ ورفع  لألفراد نتيجة التضخـ وا 

ة إرتفاع الفائدة بما ال مالدعـ عف مصادر الطاقة ، ومشك
داد األقساط يتناسب مع قدرة أصحاب المشروعات عمى س

في مواعيدىا المحددة ، مما يؤكد ضرورة دعـ ىذه 
 المشروعات مف جانب مؤسسات الدولة المختمفة .

 

 :وقد توصمت الدراسة إلي عدة توصيات أىميا
العمؿ عمى دعـ تمؾ المشروعات وذلؾ بتبني  - ١

دية لخفض تكاليؼ اإلنتاج وتيسير اسياسات اقتص
 .إجراءات الحصوؿ عمى القروض

مشاركة الصندوؽ االجتماعي في تسويؽ منتجات - ٢ 
المشروعات الصغيرة مف خالؿ إنشاء إدارة خاصة 
دارة معارض دائمة  بالتسويؽ تكوف ميمتيا إقامة وا 
لتسويؽ منتجات تمؾ المشروعات داخؿ المحافظة 

 .وخارجيا

دعـ الفني الالـز والمالئـ لممشروعات لتقديـ ا - ٣ 
ويمية لرفع كفاءة وتطوير دور المؤسسات التم
 .منتجاتيا وزيادة قدرتيا التنافسية

تقييـ ومتابعة تمؾ المشروعات لضماف جديتيا – ٤ 
وتطويرىا واإلستفادة مف الخبرات الناجحة منيا 

 .وذلؾ لضماف مشاركتيا الفعالة في التنمية
 

 لمراجع : ا
براىيـ السيد عيسى وأخروف ، الكفاءة اإلقتصادية إ -1

لبعض المشروعات الزراعية الصغيرة في ضوء ما 
تواجيو مف مشكالت بمحافظة الغربية ، المجمة 

المجمد السابع  –المصرية لالقتصاد الزراعي 
 .     2019العدد الثاني ، يونيو )ب( ،  –والعشروف 

كاترة(، "أثر دف محـر وآخروف )إبراىيـ سعد الدي  -2
التنمية عمى األوضاع السكانية، دراسة مقارنة 
لمنطقتى الواحات البحرية والوادى الجديد"، المؤتمر 
الحادى عشر لإلحصاء والحسابات العممية والبحوث 
اإلجتماعية والسكانية، مركز الحاسب اآللى، جامعة 

أبريؿ،  3 -مارس  29عيف شمس، القاىرة، 
 .   1ص  ـ،1986

(. دراسة تحميمية 1998محمد السيد حسف ) دأحم -3
مقارنة لمشروعي التنمية الريفية بمحافظة البحيرة 
واإلنتاج الزراعي واالئتماف بمحافظة الشرقية، رسالة 
دكتوراة، قسـ اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي، كمية 

 الزراعة، جامعة المنوفية .        
مؤسسات لإشكالية تمويؿ اأشرؼ محمد دوابة،  -4

الصغيرة والمتوسطة فى الدوؿ العربية، مجمة البحوث 
اإلدارية، مركز االستشارات والبحوث والتطوير، 
أكاديمية السادات لمعمـو اإلدارية، السنة الرابعة 

     .٢١١٦والعشروف، العدد الرابع، أكتوبر 
التخطيط االجتماعي ػ  (.2001إقباؿ السمالوطي ) -5

لعالي لمخدمة االجتماعية، اقراءات، المعيد رؤى و 
 القاىرة.  

 .     2019النوتة المعموماتية بمحافظة الوادي الجديد  -6
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إيياب طمعت الشايب، أثر تمويؿ المشروعات  -7
متناىية الصغر عمى مستوى معيشة الفئة 
المستيدفة، دراسة تطبيقية عمى مؤسسة التضامف 

ارة دتير المينى فى إلمتمويؿ األصغر ، رسالة ماجيس
 .     ٢١١١األعماؿ، كمية التجارة ، جامعة عيف شمس،

بيجت محمد عبد المقصود، وأحمد مصطفى حمدي،  -8
بعض الجوانب واآلثار االجتماعية واالقتصادية 
لمشروعات شباب الخريجيف بمحافظة أسيوط، 
المؤتمر الرابع عف دور اإلرشاد الزراعى في تنمية 

اب الريفي، مصر، بعية الصغيرة لمشالمشروعات الزرا
١٩٩٩          . 

جماؿ ماضي ابو العزائـ، التقييـ االقتصادي -9
واالجتماعي لممشروعات الصغيرة الريفية مف 

 ١١الصندوؽ اإلجتماعي لمتنمية، المؤتمر 
لالقتصادييف الزراعييف، التنمية البشرية في القطاع 

 .     ٢١١٣الريفي، مصر، 
سطة والصغيرة و المشروعات المت جياز تنمية -10

 .    Info@msme.egومتناىية الصغر ، 
جياز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة  -11

 .  2020ومتناىية الصغر ، محافظة الوادي الجديد 
حمدى عبده الصوالحى )دكتور(: "دور السياسات  -12

ؤتمر العممى مية الريفية"، الالزراعية فى دعـ التنم
الثالث لمشعبة المشتركة لبحوث تنمية القرية، وزارة 
الدولة لشئوف البحث العممى، أكاديمية البحث العممى 
والتكنولوجيا، المجالس النوعية، المركز المصرى 

 .     59ـ، ص 2001الدولى لمزراعة، 
سعد الديف محمدعبد العاؿ ومحمود عطية إبراىيـ  -13

رنامج التدريبي لتنمية المعارؼ بوادفي، تقييـ الالش
والميارات الفنية والسموكية المتعمقة بتربية دودة 
الحرير التوتية، مجمة الزقازيؽ لمبحوث الزراعية، 

 . 1994، 1، عدد21مجمد 
(. التقييـ 1996سمير السيد أحمد الشاذلي ) -14

االجتماعي لبعض مشروعات التنمية الريفية، رسالة 

اع الريفي واإلرشاد الزراعي، موراة، قسـ االجتدكت
 كمية الزراعة، جامعة عيف شمس .     

سيير لويس توفيؽ )دكتورة(، "إتجاه الريفيات نحو  -15
بعض المشروعات الزراعية الصغيرة"، معيد بحوث 
اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية، نشرة بحثية رقـ 

 ـ.        1998، 194
.  دراسة تقييمية (1999سيد النجار)صالح عمي ال -16

لممشروعات الزراعية اإلنتاجية الصغيرة المنفذة بيف 
الخريجيف بجمعية التقدـ بمحافظة اإلسماعيمية، 
رسالة ماجستير، قسـ االقتصاد المنزلي، كمية 

 الزراعة، جامعة اإلسكندرية .      
عبد العزيز عبد اهلل مختار، التخطيط لتنمية  -17

امعية، اإلسكندرية ، جدار المعرفة ال المجتمع،
1995  . 

عبد المطيؼ الينيدى )دكتور(: "المشروعات   -18
والصناعات الصغيرة"، مؤتمر التقنيات والبحوث 
اإلجتماعية فى التنمية الريفية"، الجمعية المصرية 
لعمـ اإلجتماع الريفى، المجمد األوؿ، كمية الزراعة، 

 .     193ص ـ، 2001يونيو  25كفر الشيخ، 
عمى فتحى أحمد )دكتور(: "دراسة لمدى مالئمة  -19

الخصائص السكانية لسكاف منطقة راس سدر 
بمحافظة جنوب سيناء لخدمة قضايا التنمية بيا"، 

 .       1، ص1999
فتح اهلل سعد ىموؿ، العمؿ مع المجتمع الريفي  -20

المحمي، قسـ المجتمع الريفي، كمية الزراعة، جامعة 
، معة الجديدة لمنشر، اإلسكندريةاكندرية، دار الجاإلس

2003    . 
منى عويس ، وعبمة األفندي، التخطيط  -21 

االجتماعي والسياسة االجتماعية ػ بيف النظرية 
 .      1996القاىرة ،  والتطبيؽ،دار الفكر العربي ،

(. الخطة التنفيذية 1993نبيو إبراىيـ عاشور) -22
يس والقطا ر تكاممة بقريتي اتلمتنمية الريفية الم

والقرى المشابية بمحافظة الجيزة، برنامج استخداـ 

mailto:Info@msme.eg
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EVALUATION  OF  SMALL  AGRICULTURAL  PROJECTS  FROM  

A SOCIAL  AND  ECONOMIC  PERSPECTIVE  AT  EL WADI – EL 

GADEED  GOVERNORATE 
 

M. L. Abdel Aziz and R. H. Mustafa 
Desert Research Center 

 

ABSTRACT: EL Wadi ELGadeed Governorate suffers from problems of unemployment 

and poverty, which in turn leads to negative effects on development, and with the state 
policy of not committing to the employment of graduates, which led to increased 
unemployment, so the trend towards small projects to alleviate the problem of 
unemployment and create new jobs to raise development rates and the study aims to 
evaluate small agricultural projects, partly funded by the Small and Micro Enterprise 
Development Agency represented by animal production projects, the study has reached 
several results, the most important of which is : 
- By examining indicators of economic efficiency shows differences between projects in 

terms of return on the invested pound, where the highest value in honey bee projects 
was about 0.3 pounds, followed by dairy production projects, 
 Projects to fatten livestock, red meat production, badri fattening projects and white meat 
production are about 0.24 pounds, 0.17 pounds, and 0.11 pounds each, respectively. 
- And that there are differences between projects in terms of the ratio of total return to 

total costs, where the highest value in honey bee projects is about 130%, followed by 
dairy projects, livestock fattening projects and red meat production, and fattening 
projects and white meat production by about 123.8%, 117%, and 110.9% each 
respectively . 
- It was also shown that there are differences between projects in terms of the profit 
margin of the product, where the highest value in honey bee projects was about 23%, 
followed by dairy projects, livestock fattening projects and red meat production, and 
fattening projects of badri and white meat production by about 19.21%, 14.5%, 9.85% 
each respectively. 
- It was also found that small projects contribute to improving the economic and social 

level of the researchers in terms of increasing income, which leads to improving the 
health level of the family, raising the level of education of the family, improving the level 
of housing, increasing their capacity to develop projects, and contributing to agricultural 
development, where it turns out that there is a relationship between those variables and 
the income generated from the project, and the results indicate that the problems of 
production and employment are at the forefront by about 63.6% problems related to 
financing and lending, and problems related to marketing about 62.17%, 52.6% followed 
by Each of them has come up with several recommendations, the most important of 
which are: 
1. Work to support these projects by adopting economic policies to reduce production 

costs and facilitate access to loans. 
 8 . Participation of the Social Fund in the marketing of small business products. 

3. Develop the role of financial institutions and provide the necessary and appropriate 
technical support for projects to increase the efficiency of their products and increase 
their competitiveness. 

Key words: Evaluation, Small agricultural projects, social and economic perspective , 

El wadi – El gadeed Governorate . 
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