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 زــــــــــــــــالموجـ

  
استيدف ىذا البحث بشكل عام دراسة اقتصادية  

لتقييم مشروع التنمية الريفية بالبحيرة المرحمة الثانية 
نظرًا لتوافر البيانات الالزمة  لعمل التقييم االقتصادي 

الرائدة في مجال والمالي المألوف, كأحد المشروعات 
التنمية الريفية في مصر والممول من بنك وصندوق 
التنمية االفريقي حيث استيدف البحث دراسة مواطن 
الضعف لمعمل عمي تجنبيا مستقباًل و مواطن القوة 
لمعمل عمي استمرارىا و زيادة كفائتيا, وال يتأتى ذلك إال 

 بإجراء تقييم عممي منيجي لممشروع .
النتاائ  التاي توصال اليياا البحاث  ن وكانت من اىم  

المشاااااروع تمياااااز بمعااااادالت اداء فاقااااات المساااااتيدف مااااان 
المشاااااروع فاااااي معظااااام انشاااااطتو, باالضاااااافة الاااااي جااااادو  
المشااروع ماان وجيااة النظاار لمتقياايم المااالي و االقتصااادي 
عمااااي الاااارنم ماااان كااااون المشااااروع تنمااااوي زراعااااي معظاااام 
انشااااطتو نياااار ىادفااااة لمااااربل إال انااااو حقااااق معاااادل عائااااد 

% و حقاااق قيماااة حالياااة صاااافية 12.3خماااي بمااا  نحاااو دا
مميااون جنيااو وان المشااروع نجاال  7.7موجباة بمتاات نحااو 

فااااي اسااااترداد ر س مالااااو خااااالل عااااامين ونصااااف تقريبااااًا, 
وحقااااق المشااااروع قيمااااة مضااااافة لممسااااتفيدين بمتاااات نحااااو 

مميااون جنيااو فااي حااين حقااق قيمااة مضااافة قوميااة  23.6
الفاااائض ممياااون جنياااو و بمااا  معااادل  10.5بمتااات نحاااو 

مميااااااون جنيااااااو, اال انااااااو ماااااان  10.2االجتماااااااعي نحااااااو 
المالحااااظ ان المشااااروع اسااااتنفذ الكثياااار ماااان المبااااال  فااااي 
نشااااط التااادريب ويرجاااب ذلاااك بسااابب محدودياااة التعمااايم و 
نقص الخبرات لدي المستفيدين وقمة العمالة المااىرة مماا 

دفااب المشااروع الااي ضااي جاازء كبياار ماان تموياال المشااروع 
 .   عمي انشطة التدريب

 
التنمية الريفية, التقييم االقتصادي, : الكممات الدالة

القيمة المضافة, معدل العائد الدخمي, الفائض 
 االجتماعي

 
 المقدمة

 
تساااعي مصااار كتيرىاااا مااان الااادول النامياااة الاااي تنفياااذ  

العديااد ماان مشااروعات التنميااة الزراعيااة فااي اطااار خطااط 
حياااث التنمياااة االقتصاااادية الشااااممة لالقتصااااد المصاااري, 

تعااد التنميااة الزراعيااة عااامال جوىريااا لمتنميااة االقتصااادية 
واالجتماعيااااة نظاااارا لتعاااااظم الاااادور الااااذي يمعبااااو القطاااااع 
الزراعي فاي االقتصااد القاومي حياث يسااىم بنسابة كبيارة 
فااي النااات  القااومي االجمااالي, فضااال عمااى اعالتااو لنساابة 
كبيرة من السكان وايضا من العمالة, باإلضافة الي ذلك 

و المصااادر الرئيساااي لتاااوفير الماااواد الخاااام لمصاااناعات انااا
المحمياااة والسااامب التذائياااة, عاااالوة عماااي ذلاااك يمقاااي عماااى 
عاتقااو زيااادة حصاايمة الدولااة ماان العمااالت االجنبيااة ماان 
خااااااالل زياااااااادة الصااااااادرات الزراعياااااااة, وتحسااااااين ميااااااازان 

 المدفوعات.
وتتعااااادد مصاااااادر تمويااااال القطااااااع  الزراعاااااي حياااااث  

يحصااااال كااااال بماااااد عاااااادة عماااااي ر وس االماااااوال الالزماااااة 
لمتنميااااااة االقتصااااااادية ماااااان مصاااااادرين رئيساااااايين اوليمااااااا 
مصاااادر التمويااال الداخمياااة  المحمياااةل والتاااي تتثمااال فااااي 
المااااادخرات القومياااااة بأنواعياااااا المختمفاااااة وىاااااى االدخاااااار 
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لمصاادر الثاااني والضاارائب والتموياال بالتضااخم النقاادي, وا
يتمثاال فااي مصااادر التموياال الخارجيااة  االجنبيااةل والتااي 
تتمثل في القروض والمنل واالستثمار االجنبي المباشار, 
وعماي الارنم مان مشااركة كال مان المصادرين فاي تمويال 
التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة اال انااو يجااب  ن نشااير 
الااي ان عاابء التنميااة االكباار يقااب عمااى عاااتق المصااادر 
الداخمياااة وان االلتجاااااء الااااي مصااااادر التموياااال الخااااارجي 
يرجب بصفة خاصاة الاي قصاور المادخرات الوطنياة عان 
مواجية االحتياجات التنموية والاي تاوفير قادر مالئام مان 

 العمالت االجنبية.
 

 أىمية البحث
 

تشاااير معظااام الدراسااااات فاااي مجااااال التنمياااة الااااي ان  
عماي متابعااة نجااح اي جياود تنمويااة يعتماد بدرجاة كبياارة 

وتقييم المشروعات التي تتضمنيا ىذه الجيود, ومن ىناا 
فااااان عمميااااة التقياااايم تكتسااااب مكانااااة ىامااااة فااااي منظومااااة 
العماال التنمااوي لتالفااي االخطاااء والمشااكالت والمعوقااات 
التي حدثت فاي المشاروعات الساابقة حتاى ال تتكارر فاي 
المشااااروعات المسااااتقبمية, باإلضااااافة الااااي الوقااااوف عمااااي 

ات والمقومااااااات ونااااااواحي القااااااوة والعماااااال عمااااااى االيجابياااااا
استمرارىا وزياادة كفاءتياا, واليتااتي ذلاك اال باأجراء تقيايم 

  عممي منيجي لمشروعات التنمية الزراعية الريفية. 
 

 مشكمة وىدف البحث
 

تكمن مشكمة البحاث فاي ان نجااح اي جياود تنموياة  
زراعياااااة يعتماااااد بدرجاااااة كبيااااارة عماااااى تقيااااايم المشاااااروعات 

ة الزراعيااااة الممولااااة اجنبيااااا, حيااااث ان ذلااااك يااااتم التنموياااا
بقصاااد تحدياااد مااادي مساااااىمتيا الفعمياااة فاااي دفاااب عجمااااة 
التنمياااة الزراعياااة الوطنياااة ىاااذا مااان ناحياااة, ومااان ناحياااة 
اخاااري بتااارض الوقاااوف عماااي  ىااام نقااااط الضاااعف حتاااي 
يمكاان تجنبيااا فااي المشااروعات المماثمااة مسااتقبال, عااالوة 

ديميااااة فااااي ىااااذا عمااااى ذلااااك عاااادم تااااوافر الدراسااااات االكا
المجااااال بمااااا يساااااعد عمااااى االسترشاااااد المرجعااااي بدرجااااة 

 كافية.
 
 
 

 المنيج التحميمي ومصادر الحصول عمي البيانات
 

اساااااتندت الدراساااااة بصااااافة رئيساااااية  لمحصاااااول عماااااي  
مصاااااادر البياناااااات الثانوياااااة الخاصاااااة بمشاااااروع التنمياااااة 
الريفيااااااة بااااااالبحيرة ماااااان االدارة العامااااااة لممشااااااروع  وحاااااادة 

المالية واالدارية لممشروعل, كماا اساتمدت بيانتياا الشئون 
مااان التقااااير السااانوية والنصاااف سااانوية المقدماااة لمجياااات 
المعنيااااااااة فااااااااي وزارة الزراعااااااااة و استصااااااااالح االراضااااااااي 
باالضاااافة الاااي البياناااات المتاحاااة عماااي شااابكة االنترنااات 
الخاصااة بموقاااب بناااك وصاااندوق التنمياااة االفريقاااي والبناااك 

عتماادت الدراسااة عمااي اسااموبي الاادولي عمااى االنترناات, وا
التحميااال الكماااي والوصااافي حياااث اساااتخدمت العدياااد مااان 
االساااليب الرياضااية و االحصااائية فااي معالجااة البيانااات 

 لمتوفيق بينيا و بين المنطق االقتصادي .
 

ــــة لمق ــــاع  ــــرون والمــــن  ا جنبي المنصــــرف مــــن الق
 الزراعي وفقا الىم شركاء التنمية 

 
جممة المنل والقروض المقدماة  (1يوض  الجدول  ) 

لقطااااع الزراعاااة مااان الييئاااات الدولياااة واالقميمياااة والااادول 
 االجنبياااة المقدماااة القاااروض والمااانل لمصااار خاااالل الفتااارة

ل, حيااث بماا   جمااالي لمقااروض والماانل 2015- 2001 
 مميون دوالر  مريكي. 2628.2نحو 
حيااث جاااء البنااك الاادولي فااي صاادارة شااركاء التنميااة  

الولااى فااي جممااة القااروض والماانل التااي قاادميا بالمرتبااة ا
مميااااون دوالر  مريكااااي  755.45لقطاااااع الزراعااااة بنحااااو 

% مااان إجماااالي القاااروض والمااانل خاااالل 28.74بنسااابة 
نفاااس الفتاااارة, فاااي حااااين جاااااء الصاااندوق الاااادولي لمتنميااااة 
الزراعياااة فاااي المرتباااة الثانياااة مااان حياااث جمماااة القاااروض 

بحاااااااوالي والمااااااانل المقدماااااااة لقطااااااااع الزراعاااااااة المصااااااارية 
% 10.73مميون دوالر  مريكاي بنسابة بمتات  281.99

ماان إجمااالي الماانل والقاااروض المقدمااة لمقطاااع الزراعاااي 
خالل تمك الفترة, في حاين بمتات جمماة القاروض والمانل 

ممياون  274.46التي قدميا الصندوق السعودي لمتنمية 
% مان  جماالي 10.44دوالر امريكي, بنسابة بمتات نحاو

 لمقااادم لمقطااااع الزراعاااي فاااي مصااار, التمويااال الخاااارجي ا
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ممياون  239.17وجاءت المانيا في المركز الراباب بنحاو 
% مان اجماالي 9.10دوالر امريكي بنسبة بمتت حاوالي 

الماااااانل والقااااااروض االجنبيااااااة المقدمااااااة لقطاااااااع الزراعااااااة 
المصرية خالل نفس الفتارة, عماي حاين جااء فاي المركاز 

 200.00الخااااامس صاااااندوق  باااااو ظبااااي لمتنمياااااة بنحاااااو 
% ماان 7.61مميااون دوالر امريكااي بنساابة بمتاات حااوالي 

اجمالي المنل والقاروض الممولاة اجنبياا والمقدماة لقطااع 
 الزراعة المصرية خالل نفس الفترة.

وجاءت عمى الترتيب كال من الييئات والدول  
االجنبية المانحة والمقدمة لمقروض والمنل لقطاع 
الزراعة المصرية عمى النحو التالي من المركز السادس 

حتى المركز الثالث عشر وىي  الصندوق العربي 
لألنماء االقتصادي, البنك اإلسالمي لمتنمية, الواليات 

د األوروبي, فرنسا, صندوق المتحدة االمريكية, االتحا
األوبك لمتنمية الدولية, بنك التنمية األفريقي, اليابانل 

, 112.39, 121.95, 140.25, 180.25بنحو  
ل مميون دوالر 48.22, 80.00,60.15, 86.53

%, 6.86امريكي عمى الترتيب, وبنسبة بمتت حوالى  
5.34 ,%4.64 ,%4.28 ,%3.29 ,%3.04 ,%
جمالي المنل والقروض %ل من ا%1.83, 2.29

االجنبية المقدمة لقطاع الزراعة المصرية خالل نفس 
 الفترة .

 
توزيب إجمالي المنصرف  من القروض  والمنل األجنبية  لمقطاع الزراعي وفقا الىم شركاء  .1جدول 

 ل2015-2001التنمية خالل الفترة  
 )ربـ مميون دوال  )

 االىمية النسبية % المنصرف لمق اع الزراعي شريك التنمية
 28.74 755.45 البنك الدولي

 10.73 281.99 الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية
 10.44 274.46 الصندوق السعودي لمتنمية

 9.10 239.17 المانيا
 7.61 200.00 صندوق  بو ظبي لمتنمية
 6.86 180.25 االقتصاديالصندوق العربي لألنماء 
 5.34 140.25 البنك اإلسالمي لمتنمية

 4.64 121.95 الواليات المتحدة االمريكية
 4.28 112.39 االتحاد األوروبي

 3.29 86.53 فرنسا
 3.04 80.00 صندوق األوبك لمتنمية الدولية

 2.29 60.15 بنك التنمية األفريقي
 1.83 48.22 اليابان
 1.80 47.41 اخرون

 100 2628.2 االجمالي
 جمعت وحسبت من  موقب بيانات البنك الدولي عمى شبكةاالنترنت .المصدر: 

 
التوزيع الق اعي لقيم القرون و المن  الموزعة عمـي 

 االنش ة الزراعية 
 

ـــــم )  باااااأن التوزياااااب النسااااابي  (2يوضـــــ  الجـــــدول رق
لمقااااروض المقدمااااة ماااان المصااااادر االجنبيااااة خااااالل فتاااارة 
الدراسااااة, حيااااث تبااااين  ن الجاااازء األكباااار ماااان القااااروض 
والماانل قااد اتجااو الااى المااوارد المائيااة  بقيمااة بمتاات نحااو 

مميااااااون دوالر امريكااااااي, بنساااااابة بمتاااااات حااااااوالى  796.6
% مااان  جماااالي القاااروض والمااانل المقدماااة لقطااااع 30.3

وجاادير بالااذكر  ن مجااال المااوارد المائيااة يعتباار الزراعااة, 
ماااان المجاااااالت الزراعيااااة التااااي تمقااااي الدولااااة بثقميااااا فااااي 
االىتمااااام بالمشااااروعات التااااي تاااا د  الااااى تطااااوير ورفااااب 
االساااتفادة القصاااو  مااان ماااورد الميااااه وخاصاااة فاااي ظااال 

 االزمات والمشاكل الحالية والمتوقعة.
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ية يماااااي ذلاااااك فاااااي االىمياااااة النسااااابية نشااااااط  السياسااااا 
الزراعية حيث حصمت عمى قروض ومنل تقادر بحاوالي 

 9.6ممياااون دوالر امريكاااي  وبنسااابة بمتااات نحاااو 253.1
% مااااااان اجماااااااالي القاااااااروض والمااااااانل المقدماااااااة لمقطااااااااع 
الزراعاي المصااري, يماي ذلااك فاي االىميااة النسابية نشاااط 
الخاادمات الماليااة الزراعيااة حيااث حصاامت عمااى قااروض 

امريكااي  وبنساابة  مميااون دوالر 113وماانل تقاادر بحااوالي 
% مان اجماالي القاروض والمانل المقدمااة 4.3بمتات نحاو

 لمقطاع الزراعي المصري.
وتااأتي كااال ماان االنشااطة الزراعيااة  بحااوث التخاازين  

وخدماتو, التنمية الزراعية, انتاج محاصيل التذاءل عمي 
الترتياااب والتاااوالي فاااي االىمياااة النسااابية لحصاااوليا عماااى 

درت بحاااااااوالي  قاااااااروض ومااااااانل مقدماااااااة مااااااان الخاااااااارج قااااااا

ل ممياااااااااون دوال امريكاااااااااي عماااااااااى 64.1, 93.7, 97.7 
%, 3.7الترتياااب خاااالل تماااك الفتااارة وبنسااابة بمتااات نحاااو 

%لعمااااااااى نفااااااااس الترتيااااااااب ماااااااان  جمااااااااالي %2.4, 3.6
 القروض والمنل المقدمة لقطاع الزراعة في مصر.

اما بالنسبة لالنشطة الزراعية التالية وىي  االمتداد  
يعية, معامالت ما بعد الزراعي, المحاصيل التصن

الحصاد ومكافحة اآلفات, التعاونيات الزراعيةل جاءت 
عمي التوالي في االىمية النسبية لحصوليا عمى قروض 

, 40.2, 48.2ومنل مقدمة من الخارج قدرت بحوالي  
ل مميون دوال امريكي  خالل تمك الفترة 31.3, 37.8

 %ل1.2%, 1.4%, 1.5%, 1.8  وبنسبة بمتت نحو
نفس الترتيب من إجمالي القروض والمنل المقدمة عمى 

 لقطاع الزراعة في مصر.
 

التوزيب القطاعي لقيم القروض و المنل الموزعة عمي االنشطة الزراعية المتنوعة خالل الفترة  .2جدول 
 ل2001-2015 

 )القيمة: )  بـ مميون دوالر                                                                                  
 نسبة النشا  الزراعي% القيمة المخصصة النشا   الزراعي

 30.3 796.673 الموارد المائية
 20.9 549.813 المدخالت الزراعية

 16.9 443.902 الموارد االرضية
 9.6 253.078 السياسة الزراعية

 4.3 113.001 الخدمات المالية الزراعية
 3.7 97.755 بحوث التخزين وخدماتو

 3.6 93.733 التنمية الزراعية
 2.4 64.189 انتاج محاصيل التذاء

 1.8 48.193 االمتداد الزراعي
 1.5 40.2 المحاصيل التصنيعية

 1.4 37.826 معامالت ما بعد الحصاد ومكافحة اآلفات
 1.2 31.253 التعاونيات الزراعية

 1.2 31.235 التعميم والتدريب الزراعي
 1.0 27.343 البحوث الزراعية

 100 2628.2 االجمالي
 جمعت وحسبت من  موقب بيانات البنك الدولي عمى شبكةاالنترنت .المصدر: 
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بالاااااذكر  ن كاااااال مااااان نشااااااط التعمااااايم ومااااان الجااااادير  

والتاادريب الزراعااي ونشاااط البحااوث الزراعيااة قااد حصااال 
عمى المراكاز األخيارة  مان حياث قيماة القاروض المقدماة 

ل  27.3,  31.2لكااال منيماااا  والتاااي قااادرت بحاااوالي   
مميااون دوالر امريكااي عمااى نفااس الترتيااب وبنساابة بمتاات 

ل % ل مااااان اجماااااالي قيماااااة القاااااروض والمااااان%1, 1.2 
 المقدمة في قطاع الزراعة في مصر.

وتري الدراساة ان يجاب عماي الدولاة تكثياف جيودىاا  
نحااااو تمااااك االنشااااطة التااااي يحجاااام القطاااااع الخاااااص عاااان 
االساااتثمار فيياااا وذلاااك لطبيعاااة تماااك االنشاااطة مااان حياااث 
بااطء دورة ر س المااال بيااا الااذي يكااون لااو مااردود إيجااابي 

الساابقة  وعائد اقتصاادي عماى كافاة االنشاطة والمجااالت
فااااي عمميااااة التنميااااة االقتصااااادية بصاااافة عامااااة والتنميااااة 

 الزراعية بصفة خاصة .
 

 تقييم مشروع التنمية الريفية بالبحيرة 
 

يعتباااار مشااااروع التنميااااة الريفيااااة بااااالبحيرة ماااان اوائاااال  
المشااااااروعات التااااااي اسااااااتوعبت مفيااااااوم التنميااااااة الريفيااااااة 

تااي المتكامماة و المسااتدامة ألناو يشاامل معظام االنشااطة ال
تسااتيدف فااي مجمميااا تنميااة القريااة المصاارية و النيااوض 
باإلنتاااج الزراعااي بشااقية النباااتي و الحيااواني فضاااًل عاان 
تنميااة وتعاادد مصااادر الاادخل الريفااي عااالوة عمااي  نشااطة 
 خااري تتمثاال فااي تنميااة شااباب الخاارجين و الماار ة الريفيااة 
ومشااااروعات التصاااانيب الزراعااااي باإلضااااافة الااااي تحقيااااق 

تصاااااادي االمثاااال لمماااااوارد المتاحااااة بقاااااري االسااااتخدام االق
المشروع و تحقيق التكامل باين المازارع و ثرواتاو النباتياة 

 و الحيوانية .
 

 تمويل المشروع 
 

تم توقيب اتفاقية مشاروع التنمياة الريفياة  باالبحيرة فاي  
بااااين كاااال ماااان وزارة الزراعااااة واالستصااااالح  1982عااااام 

بناااك و االراضاااي و جياااة التمويااال االجنباااي متمثماااة فاااي 
صاندوق التنمياة االفريقاي و بادء العمال الفعماي فاي تنفياذ 

حيااااث بمتاااات اجمااااالي  1986بنااااود االتفاقيااااة فااااي عااااام 
التكمفاااااة الكمياااااة لمشاااااروع التنمياااااة الريفياااااة باااااالبحيرة نحاااااو 

ممياااااااون  جنياااااااو مصاااااااري, و بمتااااااات مسااااااااىمة  114.1

ممياااون جنياااو مصاااري فاااي حاااين  15.8التمويااال المحماااي 
 9.8االفريقااي بقاارض قيمتااو بمتاات مساااىمة بنااك التنميااة 

ممياااون جنيااااو  33.3ممياااون وحااادة حساااابية تعااااادل نحاااو 
مصااري باإلضااافة الااي قاارض صااندوق التنميااة االفريقااي 

 26.4مميااااون وحاااادة حسااااابية تعااااادل نحااااو  7.4وقيمتااااو 
ممياااون جنياااو مصاااري باالضاااافة الاااي قاااروض المااازارعين 

مميااون جنيااو مصااري  38.5بقااري تنفيااذ المشااروع قيمتيااا 
توقياب اتفاقياة المشااروع بحياث تكاون مادة التنفيااذ و قاد تام 

قريااااة فااااي ثااااالث مراكااااز زراعيااااة   40ساااانوات تتطااااي  4
ولكاااان مااااب ترشاااايد ادارة المشااااروع اسااااتخدام القااااروض و 

 45توجيييا التوجيو االمثل تم التوسب لممرحمة  بل في 
قرياة منتشارة  50قرية اخاري تميياا المرحماة  ج ل لتشامل 

قريااة  135عماال المشااروع مراكااز لتصاابل منطقااة  4فااي 
مراكز زراعية و بذلك فقد حقاق المشاروع  ىادافًا  10في 

و معاادالت فاقاات المسااتيدف باالتفاقيااة  و قااد تاام توقيااب 
اتفاقياااااة مشاااااروع التنمياااااة الريفياااااة الثااااااني باااااالبحيرة عاااااام 

مراكااز جدياادة وذلااك  4لتنفيااذ بنااود االتفاقيااة فااي  1997
مرحمتاااو مااان منطماااق النجااااح الاااذي حققاااو المشاااروع فاااي 

االولااي الااذي جعاال كافااة المساائولين يطااالبون بااأن يكااون 
المشااروع نمااوذج يحتااذ  بااو فااي افريقيااا كمشااروع تنمااوي 
متكامل  و قد بمتت اجمالي التكمفة الكمية لممشروع نحو 

ممياااون جنيااااة مصاااري موزعااااو تمويااال محمااااي و  115.9
مساااااىمة المنتفعااااين و المسااااتفيدين ماااان المشااااروع بقيمااااو 

ممياااون  55.6ة حساااابية تعاااادل نحاااو ممياااون وحاااد 11.8
جنيااااو مصااااري فااااي حااااين ساااااىم بنااااك التنميااااة االفريقااااي 

 25.6ممياااون وحااادة حساااابية نحاااو  5.34بقااارض قيمتاااو 
 20مميااون جنيااو مصااري عمااي ان يسااتمر القاارض لماادة 

ساانوات فتاارة سااماح و يساادد القاارض عمااي  5عااام تشاامل 
قسااااط نصااااف ساااانوي يبااااد  ماااان العااااام السااااادس بعااااد  30

عماااي ان يسااادد القااارض االصااامي وفوائاااده توقياااب القااارض 
وعمولااااة االرتباااااط عمااااي المبااااال  التياااار مسااااحوبة منااااو و 

% فاااي اول فبرايااار و انسااطس مااان كااال عاااام 1تقاادر باااا 
باإلضاااافة الاااي قااارض صاااندوق التنمياااة االفريقاااي بقيماااة 

مميااااون  30.6مميااااون وحاااادة حسااااابية اي حااااوالي  6.52
 عام تشامل 50جنيو مصري و يستمر ىذا القرض لمدة 

ساااانوات فتاااارة سااااماح تاااادفب عاااان القاااارض مصاااااريف  10
% سنوية عن المبال  المسحوبة و الرصيد 0.75خدمية 

% عاااان المبااااال  0.5باإلضااااافة الااااي مصاااااريف ارتباااااط 
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% ماااان 1التياااار مصااااحوبة  و اسااااترداد القاااارض يكااااون 
القااارض الااارئيس القابااال لمااادفب سااانويا مااان العاااام الحاااادي 

باإلضاافة الاي عاام  20عشر بعد توقياب االتفاقياة خاالل 
مساااااااىمة منحااااااة صااااااندوق المساااااااعدات الفنيااااااة لمتنميااااااة 

 . مميون جنيو مصري 4.7بالمميون وحدة حسابية تعادل 
 

 توصيف منا ق عمل مشروع التنمية الريفية بالبحيرة 
 

قسمت مناطق عمل المشروع التنمية الريفية بالبحيرة  
المرحمة الثانية الاي ارباب مراكاز وىاي  رشايد, ادكاو, اباو 

قرياااة موزعاااة  67المطاااامير, وجنااااكميسل بإجماااالي عااادد 
ل قرياااااة عماااااي الترتياااااب بنسااااابة 14, 31, 8, 14عماااااي  

%ل 20.9%, 46.3%, 11.9%, 20.9بمتاات نحااو  
بكااااال مركاااااز عماااااي التاااااوالي وىاااااي القااااار  التاااااي اظيااااارت 
الدراسااااات الفنيااااة واالقتصااااادية حاجتيااااا الشااااديدة لمتنميااااة 

راكااااز بالطااااابب الريفيااااة المتكاممااااة حيااااث تمتاااااز جميااااب الم
الزراعااااي مااااان حيااااث الترباااااة الزراعيااااة واالنتااااااج النبااااااتي 
والحيواني ووجود سكان زراعيين, وقد بدا العمل في ىذه 

 .2013الي عام 2000القري منذ عام 
 

 نتائج االنجازات المحققة من المشروع 
 

طبقااا لمااا ورد فااي التقااارير الخاصااة بمشااروع التنميااة  
الريفية بالبحيرة حيث تكون جممة منااطق عمال المشاروع 

مركااااازا بمحافظاااااة البحيااااارة مااااان خاااااالل  4قرياااااة فاااااي  67
البرام  واالىداف التاي ساعي لياا مشاروع التنمياة الريفياة 
الثاااني بااالبحيرة الااي ان يكااون التنفيااذ لألنشااطة المختمفااة 

ات كبيااارة لخدماااة  كبااار عااادد مااان الااازراع بأعاااداد ومسااااح
لمنيااااااااوض باإلنتاااااااااج واالنتاجيااااااااة الفدانيااااااااو لممحاصاااااااايل 
المنزرعاااة بمراكاااز البحيااارة فضاااال عااان النياااوض باااالثروة 
الحيوانياااة والسااامكية ورفاااب الكفااااءة, باإلضاااافة عااان نشااار 
وتبنااااااي المسااااااتفيدين لمجموعااااااة المشااااااروعات االنتاجيااااااة 

الريفااااي  الصااااتيرة بياااادف تعاااادد وتنميااااة مصااااادر الاااادخل
والتوسااب فااي تعماايم مشااروعات التصاانيب الزراعااي وتنميااة 
شاااباب الخاااريجين والمااار ة الريفياااة بصااافو خاصاااة عاااالوة 
عمااااى ذلااااك المحافظااااة عمااااى البيئااااة وتااااوفير المعمومااااات 
التسااويقية التااي تساااعد الماازارعين فااي تسااويق محصااوليم 
بالشااااكل االفضاااال واالنسااااب والعماااال عمااااي رفااااب الكفاااااءة 

اىم المشروع بشكل واضل وم ثر في التسويقية, حيث س

عاااادة مجاااااالت منيااااا مجااااال الخاااادمات الزراعيااااة والبنيااااة 
 االساسية والتوعية البيئية.

 
ـــالبحيرة فـــي  ـــة الريفيـــة ب اوال: انجـــازات مشـــروع التنمي

 مجال الخدمات الزراعية
 

ساىم مشروع التنمية الريفية بالبحيرة مان خاالل عادة  
زراعياة عماي تقاديم محاور  ساسية في مجال الخادمات ال

خدمات زراعياة بشاكل فعاال وما ثر وقاد تمثمات انجاازات 
المشااروع فاااي ىاااذه المجااال   تحساااين األراضاااي وتحقياااق 
التكثيااااااف الزراعااااااي, الثااااااروة الحيوانيااااااة والداجنااااااة, دعاااااام 
االرشااد الزراعااي والنيااوض باإلنتااج الزراعااي, التاادريب, 

 االنشط التكميميةل.
 

زراعـــــي والنيـــــون المحـــــور االول: دعـــــم االرشـــــاد ال
 باإلنتاج الزراعي 

 

حياااث سااااىم مشاااروع التنمياااة الريفياااة باااالبحيرة  عماااى  
تنفيذ مجموعة مان التوصايات والبارام  االرشاادية والفنياة 
التي تحقق  ىداف خطة عمل المشروع وذلك من خاالل 
نقااااال التكنولوجياااااا الزراعياااااة الاااااي مواقاااااب التطبياااااق لاااااد  

التااااي تعااااوق ىااااذا الماااازارعين والتعاااارف عمااااي المشااااكالت 
التطبياق لمعمال عماي ايجاااد الحماول المناسابو لياا, عااالوة 
عمااى ذلااك تاادريب الجياااز اإلرشااادي وقيااادات الماازارعين 
لتنمية قدراتيم في استيعاب وتطبيق التكنولوجيا الزراعياة 
ماااان خااااالل الناااادوات الفنيااااة واالرشااااادية  والاااادورات التااااي 

ياااااازة نفااااااذىا المشااااااروع, باإلضااااااافة الااااااي ذلااااااك ربااااااط االج
الخدمية المعنياة باالمزارعين و الجيااز االرشاادي واجيازة 

 البحث العممي.
حياااث اساااتيدف المشاااروع مااان خاااالل المحاااور االول  

مكون دعم االرشاد الزراعي النيوض باإلنتاجياة الفدانياة 
لممحاصيل الحقمية االساتراتيجية مان خاالل نشار التقااوي 

ديثااااااة عاليااااااة االنتاااااااج واسااااااتخدام االساااااااليب العمميااااااة الح
المتطورة في الشتل لمحصول االرز, والتوسب في زراعة 
المحاصاايل الصاايفية الخضااراء والتوسااب فااي زراعااة الااذرة 
الشاااااااامية الصااااااايفية عالياااااااة االنتاجياااااااة, وخاصاااااااة الىااااااام 
محاصاااايل الخضاااار حيااااث ساااااىم فااااي اسااااتخدام التقاااااوي 
عاليااة االنتاااج عااالوة عااي ذلااك نشاار االصااناف الحديثااة 

خدام ميااااه الاااري, فضاااال عااان مبكااارة النضااا  لترشااايد اسااات
 ذلك ادخال المخصبات الحيوية 
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وساااااااىم المشااااااروع فااااااي مجااااااال النيااااااوض باإلنتاااااااج  
واالنتاجياااة الفدانياااة الىااام محاصااايل الفاكياااة بتنفياااذ عااادة 
دورات تدريبااة لماازراع عمااي  حاادث االساااليب العمميااة فااي 
الزراعة والتسميد والري وقطف الثمار ومعامالت ما بعاد 

, وبمتااااات نسااااابة اداء المشاااااروع خاااااالل  القطاااااف والتقمااااايم
مرحمتو الثانية في ىذا المكون بمتوسط ىندسي بم  نحاو 

% عماااااااىو مساااااااتيدف اي ان المشاااااااروع تمياااااااز 109.3
بارتفااااااااع معااااااادالت االداء لمعظااااااام االنشاااااااطة فاااااااي ىاااااااذا 

 المكون.
 

المحـــور الثـــاني: تحســـين االراضـــي وتحقيـــق التكثيـــف 
 الزراعي 

 
محااور بعاادة وسااائل ساااىم المشااروع فااي تنفيااذ ىااذا ال 

لتحساااين وصااايانة الترباااة الزراعياااة تشااامل عااادة عممياااات 
تشمل الحرث العميق واضاافة الجابس الزراعاي والتساوية 
باااالميزر واجااااراء االختبااااارات الحقمياااة والمعمميااااة وتطيياااار 
المصااااااااارف وتحسااااااااين المااااااااراوي لترشاااااااايد مياااااااااه الااااااااري, 
واالساااااتخدام اآلمااااان لممبيااااادات والكيماوياااااات, حياااااث نفاااااذ 

نااادوة ارشاااادية, كماااا تااام تنفياااذ  113 كثااار مااان  المشاااروع
الف فدان من  700الحرث العميق تحت التربة لمساحة 

 الااف فاادان بنساابة بمتاات نحااو 600اجمااالى المسااتيدف 
الف طن جبس زراعي من  540%, كما تم توريد 117

الاف طان خاالل مرحماة الثانياة  500اجمالي المستيدف 
فياذ عممياات %, عالوة عمى ذلك تم تن108بنسبة بمتت 

الاف  250تطيير شابكات الاري والصارف تخادم مسااحة 
فدان ومتابعة صيانة وتطيير الترع والمصارف العمومية 

 التي تعترض عمميات تحسين االراضي.
 

 المحور الثالث: االنش  التكميمية
 

تضااامن ىاااذا المحاااور عااادة مكوناااات اساااتيدفت نشااار  
بصاافو المشااروعات التااي ماان شااانيا تنميااة الاادخل الريفااي 

خاصاااة وتنمياااة الااادخل الزراعاااي القاااومي بصااافة عاماااة, 
فضااال عمااى ذلااك تحقيااق االكتفاااء الااذاتي لماازراع و ساارىم 
ماااااان خااااااالل تشااااااجيب وتاااااادريب الاااااازراع عمااااااى اسااااااتخدام 
االساااليب العمميااة الحديثااة المتطااورة وتاام ذلااك ماان خااالل 

 تنفيذ عدد من االنشطة عمى النحو التالي:

مشاااروع بياااذا النشااااط اىاااتم ال: نشـــا  تربيـــة النحـــل (1)
لتاااوفير عساااال النحااال لالسااااتيالك المحماااي بتنفيااااذ دورات 
تدريبيااااة  ألصااااحاب المناحاااال وشااااباب الخااااريجين  عمااااى 
اعمااااال النحالااااة واكسااااابيم الميااااارات والممارسااااات التااااي 
تاااا د  الااااي زيااااادة االنتاااااج وتعماااايميم ميااااارة فاااان واتقااااان 
النحالااااة مماااااا يااااا د  الاااااي تااااوفير النصاااااف فاااااي تكااااااليف 

ظير االشراف من النحاال عماى المنحال, عاالوة المنحل ن
عماااى ذلاااك سااااىم المشاااروع فاااي انشااااء المناحااال الجدياااده 
وفقاااا ألحااادث المواصااافات الفنياااة والتقنياااة والعممياااة تحااات 
اشاااراف وتنفياااذ المشاااروع وفقاااا لألىاااداف الموضاااوعة فاااي 
ذلاااك النشااااط, حياااث ساااااىم المشاااروع فاااي تطاااور نشاااااط  

ا المنفااااذة واعااااداد تربيااااة النحاااال ماااان حيااااث اعااااداد الخالياااا
خمياااة  586المساااتفيدين , بمتوساااط حساااابي بمااا  حاااوالي 

مساااتفيد سااانويا مااان النشااااط  49منفاااذة سااانويا و متوساااط 
خميااة  800ل بحااد اقصااي 2013-2001خااالل الفتاارة  

خميااة منفااذة فااي حااين بماا  الحااد  380منفااذة و حااد ادنااي 
 19مسااتفيد و حااد ادنااي  70االقصااي لعاادد المسااتفيدين 

اىم المشااروع فااي تنفيااذ  اجمااالى عاادد مسااتفيد, حيااث ساا
خمية من اجمالي المساتيدف مان  7620خاليا بم  نحو 

خميااااااة بنسااااااابة اداء 7000المشااااااروع والاااااااذ  بماااااا  نحاااااااو 
% عان ماا ىاو مساتيدف فاي  109المشروع بمتت نحو 

مسااااتفيد ماااان  639حاااين بماااا  اجماااالي المسااااتفيدين نحاااو 
بنسااااابة اداء المشاااااروع  500اجماااااالي العااااادد المساااااتيدف 

 %. 128نحو  بمتت
اىاااتم المشاااروع  نشـــا  تربيـــة واســـتزراع االســـماك: (2)

بياااذا النشااااط كوسااايمة لتنمياااة الااادخل الريفاااي مااان ناحياااة 
وتااااوفير البااااروتين الحيااااواني والمساااااىمة فااااي سااااد الفجااااوة 
التذائيااااااااة ماااااااان ناحيااااااااة اخااااااااري فضااااااااال عاااااااان االىتمااااااااام 
بمشاااااروعات التربيااااااة المكثفااااااة لألسااااااماك فااااااي االقفاااااااص 

ض الساامكية وفااي الماازارع الساامكية, العائمااة وفااي االحااوا
باإلضافة الي انشااء مفرخاات االساماك وتربياة واساتزراع 
االسااااماك فااااي حقااااول االرز فضااااال عاااان االسااااتفادة ماااان 
المجاااااري المائيااااة الصااااالحة والمتاحااااة فااااي قااااري مناااااطق 
عماال المشااروع وقااد ساااىم مشااروع تطااور تربيااة االسااماك 

 2001م فااااي مشااااروع التنميااااة الريفيااااة بااااالبحيرة منااااذ عااااا
, حياااث تااام عقاااد العدياااد مااان النااادوات 2013وحتاااي عاااام

االرشااادية فااي ىااذا النشاااط, كمااا تاام االنتياااء ماان حصاااد 
الاف فادان  رز كمتوساط ساانوي خاالل الفتارة كماا تاام  19

كجام  62استزراع اسماك المبروك بياا بمتوساط بما  نحاو
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ساامك/ فاادان, حيااث ساااىم المشااروع فااي تنفيااذ  اجمااالى 
الااااااف فاااااادان ماااااان اجمااااااالي  243مساااااااحة بمتاااااات نحااااااو 

الف فدان  220المستيدف من المشروع والذ  بم  نحو 
%  فااي حااين تاام  110بنساابة اداء المشااروع بمتاات نحااو 

فادان  530.25مزرعة سمكية بمسااحة  110تنفيذ عدد 
فااااادان وتنفياااااذ 160حاااااوض سااااامكي بمسااااااحة  60وعاااادد 
قفصااا  9320بطاريااة باحجااام مختمفااة تعااادل  290عاادد
 .عائما

ــة:نشــا   (3) ــر التوتي ــة دودة الحري كماادخل جديااد  تربي
فاااي تنمياااة الااادخل الريفاااي وسااااىم المشاااروع عماااي تااادريب 
الااااااازراع عماااااااي ىاااااااذا النشااااااااط مااااااان خاااااااالل المختصاااااااين 

 ومساعدتيم عمي تسويق انتاجيم من الشرانق.
: فقاد سااىم المشاروع نشا  تربيـة ب اريـات االرانـ  (4)

بالبحيرة في تطور ىذا النشاط في مشروع التنمية الريفية 
حيااااث بماااا  متوسااااط عاااادد البطاريااااات التااااي تاااام تسااااكينيا 

بطارياااة, حياااث سااااىم المشاااروع فاااي تنفياااذ  129حاااوالي 
 1675اجمااالى عاادد بطاريااات تاام تسااكينيا  بمتاات نحااو 

بطارياة ماان اجمااالي المسااتيدف مان المشااروع والااذ  بماا  
بطاريااااة بنساااابة اداء المشااااروع بمتاااات نحااااو  1500نحااااو 
 %عن ما ىو مستيدف. 112

ــة شــبا  الخــريجين: (5) اسااتيدف مشااروع  نشــا  تنمي
التنمياااة الريفياااة باااالبحيرة الاااي عمااال بااارام  لتنمياااة شاااباب 
الخريجين بقري عمل المشروع لممساىمة في حل مشكمة 
البطالاااة وتاااوفير مصااادر دخااال مالئااام وثابااات لمخاااريجين 
بمختمف تخصصااتيم وتادربييم عماى الادخول فاي العدياد 

الحديثة لألرانب في بطارياات من االنشطة  ىميا التربية 
وتربياااة الااادجاج البيااااض ودجااااج التسااامين, ومشاااروعات 
التصاااااانيب الزراعااااااي واىميااااااا فراكااااااات ومضااااااارب االرز 

ومجاااااااارش الحباااااااوب ومطااااااااحن التاااااااالل, عاااااااالوة عماااااااى 
مشاااااااروعات تربياااااااة االساااااااماك فاااااااي االقفااااااااص العائماااااااة 

 واالحواض السمكية.
استيدف المشروع رفب  نشا  تنمية المرأة الريفية: (6)

المستوي االجتماعي واالقتصادي والثقافي والصحي 
والتذائي ومحو االمية وذلك من خالل تنفيذ عدة برام  
متنوعة لممر ة الريفية, فضال عمي ذلك اكساب المر ة 
ميارات عممية جديدة في عدة مجاالت الخياطة والتريكو 

لتذائية والتطريز وشتل اإلبرة والكروشيو والصناعات ا
والريفية وتصنب منتجات االلبان, ساىم المشروع بتوفير 
ماكينات الخياطة والتريكو لممتدربات الرانبات حيث 
تقوم المتدربة بدفب ربب ثمن الماكينة والباقي عمي 
اقساط شيرية عمى مدار عام ونصف العام, باإلضافة 
الي ذلك تقديم حوافز ارشادية لممتدربات تتمثل في 

دوات خياطو وبعض االقمشة لكل متدربة, مجموعة ا
فضال عمي مساىمة المشروع بحصص تدريبية لمتعميم 
عمى ماكينات التريكو وتقديم انوال خشبية صتيرة 
كتحفيز ارشادي لممتدربات في مجال الكروشيو حيث 
ساىم المشروع في تنفيذ  اجمالى عدد البرام  التدريبية 

في حين بم  برنام  سنوي  14برنام  بمتوسط  178
متدربة من اجمالي المستيدف 15020عدد المتدربات 

متدربة بنسبة  15000من المشروع والذ  بم  نحو 
عن ما ىو مستيدف  %100اداء المشروع بمتت نحو 

 2750في حين بم  اجمالي عدد مكينات الخياطة 
ماكينة  212ماكينة خياطة بمتوسط سنوي بم  نحو 

ماكينة  2500يدف سنويا من اجمالي العدد المست
 % .110خياطة بنسبة اداء المشروع بمتت نحو 
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-2001يوضااال تطااور االنشاااطة المنفااذة بمشااروع التنمياااة الريفيااة باااالبحيرة المرحمااة الثانياااة خااالل الفتااارة   .3 جــدول
 ل2013

 
 تربية االسماك تربية النحل تنمية المرأه الريفية تربية االران  النشا 

 السنة
 عدد 

 الب اريات 
 مسكنو

 عدد
 البرامج  

 التدريبية
 عدد 

 المتدربات
 عدد 
 ماكينة 
 الخيا ة

 عدد 
 الخاليا 
 المنفذة

 المستفدين 
 من 
 النشا 

 المساحة 
 المنفذة

 بـ االلف فدان

 متوس 
 انتاج الفدان 
 كجم/ فدان 

2001 106 11 935 211 380 22 12 58.2 
2002 117 11 931 234 540 53 10 59.5 
2003 140 13 1136 27 410 41 12 60.3 
2004 158 14 1156 302 610 61 12.5 61.3 
2005 212 15 1373 300 700 70 20 63 
2006 191 16 1498 307 600 60 20 63 
2007 125 17 1582 243 600 60 15 62 
2008 121 16 1386 171 600 60 24 62.3 
2009 80 13 1037 168 800 50 25 62 
2010 100 11 886 195 400 40 25 61.5 
2011 125 13 990 227 800 51 22.5 61.75 
2012 125 15 1110 192 800 52 20 62 
2013 75 13 1000 173 380 19 25 63 

 ــــ 243 639 7620 2750 15020 178 1675 منفذ فعمي
 62 19 49 586 212 1155 14 129 متوس 
 ــــ 220 500 7000 2500 15000 ــــ 1500 مستيدف
 ــــ 110% 128% 109% 110% 100% ــــ 112% اداء

 الدارة العامة لممشروع, وحدة الشئون المالية واالدارية, قاعدة بيانات المشروع.المصدر: ا
 

 المحور الرابع: الثروة الحيوانية والداجنة 
 

استيدفت خطة عمل المشروع رفب الكفااءة االنتاجياة  
لمماشااااية واالننااااام بياااادف زيااااادة انتاااااج المحااااوم الحمااااراء 
وااللبااااان لمواجيااااة الزيااااادة المسااااتمرة فااااي اعااااداد السااااكان 
لممساىمة في تقميل وسد الفجوة التذائية لمحوم وتام تنفياذ 
عااادة محااااور لموصاااول الاااي اليااادف المنشاااود وذلاااك مااان 

 نشااطة منيااا حمااالت الرعايااة البيطريااة  خااالل تنفيااذ عاادة
المكثفو والتحصينات لألننام والماعز والتحصينات منياا 
تحصااااااين الحمااااااى القالعيااااااة وتحصااااااين حمااااااى الااااااواد  
المتصاااادع  وعااااالج لمدياااادان الكبديااااة والمعويااااة والتمقاااايل 
الصاااناعي لمماشاااية والرعاياااة البيطرياااة  واختباااار الحمااال 

ياااب الضاارع وعااالج امااراض نقااص الخصااوبة وعااالج الت
وعااااالج العجااااول الرضاااايعة ونياااار ذلااااك ماااان المعااااامالت 
االخاار  واالىتمااام بتااوفير االعااالف نياار التقميديااة برفااب 
القيمااة التذائيااة لقااش االرز والمخمفااات الزراعيااة باليوريااا 
وتصاانيب االعااالف المركاازة ماان خامااات البيئااة باإلضااافة 
الاااااي تنفياااااذ برناااااام  الفطاااااام المبكااااار والتسااااامين لعجاااااول 

موس وذلااااك بياااادف االحتفاااااظ باسااااتخدام االسااااموب الجااااا
العممااااي لمفطااااام المبكاااار وتااااوفير مااااا يمزمااااو ماااان اعااااالف 

تتنيو عن التخمص من العجاول فاي  ل2 , باد 1 باد  
وقت مبكر, فضال عمى زيادة انتاج المحاوم الحماراء الاي 

كجاااام ماااان ناحيااااة وتااااوفير كميااااة الماااابن  200اكثاااار ماااان 
الكمياااة  2/3 المساااتخدم فاااي رضااااعة العجااال تصااال الاااي
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المستيمكة لمعجال فاي حالاة الفطاام الطبيعاي,عالوة عماي 
ذلااااااك تخفاااااايض االصااااااابة باااااااألمراض نتيجااااااة البرنااااااام  
المكثااااف لمتحصااااينات والرعايااااة البيطريااااة المشااااتركة فااااي 
البرنااااااام  لماااااادة سااااااتة شاااااايور والتااااااي يقاااااادميا المشااااااروع 
بالمجااان, باإلضااافة الاااي ذلااك اماااداد الاازراع المساااتفيدين 

بالنشاااااارات والكتيبااااااات العمميااااااة الخاصااااااة فااااااي البرنااااااام  
بتركياااااب االعااااااالف الخاصااااااة بأسااااااموب الفطااااااام المبكاااااار 
والتساامين ونقاال االعااالف المصاانعة لماازراع, وكااذا تنفياااذ 
انشطة تربية قطعان الدجاج البياض وتربية الدواجن مان 
السااالالت المحميااة المحساانة, عااالوة عمااى تربيااة الرومااي 

 ة.والبط من االصناف عالية االنتاجي
 

 المحور الخامس : نشا  التدري  
 

اىااتم مشااروع التنميااة الريفيااة بمناااطق عماال المشااروع  
اىتمامااااااااا كبياااااااارا بإعااااااااداد وتنظاااااااايم الاااااااادورات التدريبيااااااااة  
االرشاااااااادية لتااااااادريب الكاااااااوادر الفنياااااااة المنفاااااااذة ألنشاااااااطة 
المشروع المختمفة من خالل تنفيذ نادوات توعياة ارشاادية 

مقااااءات بااين الااازراع ودورات مركزيااة, فضااال عااان عقااد ال
والمساااائولين باااااألجيزة التنفيذيااااة لمناقشااااة وحاااال المشاااااكل 
التااي تعااوق تنفيااذ مشااروع التنميااة الريفيااة بمناااطق عماال 
المشااااااااروع, عااااااااالوة عمااااااااى اجااااااااراء التاااااااادريب الخااااااااارجي 
لممتخصصااين بالمشااروع لالسااتفادة  ماان التقاادم والتطااور 

 العممي والخبرات والتجارب لبعض الدول االجنبية .
ما ساىم المشروع فاي اجاراء دورات مكثفاة لتوعياة وك 

وتاااادريب الماااار ة الريفيااااة ماااان خااااالل دورات لماااادة ثاااااالث 
اسااابيب فااي انشااطة الحياكااة والتطريااز والتصاانيب التااذائي 
والرعاياااااة الصاااااحية كماااااا تااااام عقاااااد نااااادوات توعياااااة بيئياااااة 
وصاحية عماى شااكل سمسامة مان االجتماعااات بكال قريااة, 

ريبياااة لألطبااااء البيطااارين باإلضاااافة الاااي تنظااايم دورات تد
فااااااااي موضااااااااوع صااااااااحة الحيااااااااوان والتمقاااااااايل الصااااااااناعي 
والتحصينات المكثفة, ويضااف الاي ذلاك تنظايم الادورات 
لمجموعة المرشادين الازراعيين مان المحافظاة فاي العدياد 
من الموضوعات مثل تربية االسماك وانتاج نحل العسال 

 والتوعية البيئية ومكافحة اآلفات واالمراض.
 

 انجازات البنية االساسية ثانيا:
 

تتمثااال  ىااام ماااا تااام انجاااازه وتنفياااذه مااان اعماااال البنياااة  
االساسااية بمناااطق وقااري المشااروع فااي القيااام بالمساااىمة 
فاي تنفياذ بعااض االنشاطة االساساية اليامااة والتاي تساااىم 
بشااكل فعااال فااي تحقيااق التنميااة الريفيااة المتكاممااة وذلااك 

فياااة المتطاااورة مااان خاااالل  انشااااء الوحااادات الصاااحية الري
واماادادىا بأحاادث االجياازة والمعاادات الطبيااة, فضااال عاان 
انشاء مراكز طبية متخصصاة وتجييزىاا وخاصاة مراكاز 

وحادة صااحية,  22لعاالج اماراض الكباد والكماى ومتابعاة 
وحااادة بيطرياااة باإلضاااافة الاااي قياااام المشاااروع بتميياااد  42

وتساااوية الطااارق الداخمياااة بمنااااطق عمااال المشاااروع والتاااى 
كااااااام  موزعاااااااة عماااااااى قاااااااري عمااااااال   230  بمتااااااات نحاااااااو

 المشروع.
 

 ثالثا: انجازات التوعية البيئية
 

حيااث تناولاات خطااط وباارام   مشااروع التنميااة الريفيااة  
بااااالبحيرة البيئااااة بشااااكل خاااااص حيااااث  اسااااتيدفت ارشاااااد 
الااااازراع الاااااي االسااااااليب المختمفاااااة لمحفااااااظ عماااااى البيئاااااة 
 وحمايتياا وعادم ممارساة العااادات التاي تا دي الاي تمويااث
البيئاااااة ونشااااار االماااااراض, والمسااااااىمة فاااااي تاااااوفير بيئاااااة 
مناساااابة وصااااالحة لماااازراع واساااارىم, وقااااد اخااااذ المشااااروع 
تكميفات وزارة الزراعاة عماى عاتقاة لتعظايم االساتفادة مان 
وحدة المسااحة االرضاية واالساتفادة القصاو  مان الوحادة 
المائيااة لمفاادان, والقاادرة عمااى زيااادة االنتاااج الزراعااي كمااا 

ريااااق ادخااااال التكنولوجيااااات الحديثااااة فااااي ونوعااااا عاااان ط
عممياااات الزراعاااة وماااا بعاااد الزراعاااة وماااا بعاااد الحصااااد, 
والتركيااز عمااى زيااادة القاادرة التصااديرية لممحاصاايل نياار 
التقميدياااة  والتاااي تتمتاااب فيياااا مصااار بميااازة نسااابية وتنفياااذا 
لااذلك فقااد تاام انشاااء  معماال الزراعااة العضااوية بالمشااروع 

تنمياااة االفريقاااي عماااي ادراج واساااتنادا لاااذلك وافاااق بناااك ال
مسااتمزمات  معماال الزراعااة العضااوية فااي بنااود كاال ماان 
قاااااارض المشااااااروع ماااااان بنااااااك التنميااااااة االفريقااااااي وقاااااارض 
المشااروع ماان صااندوق التنميااة االفريقااي لتجييااز واعااداد 

 معمل لمزراعة النظيفة بمقر المشروع.
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التقيـــيم المـــالي واالقتصـــادي لمشـــروع التنميـــة الريفيـــة  
 المرحمة الثانية(بالبحيرة)

 
يركااااز ىااااذا الجاااازء ماااان التقياااايم االقتصااااادي والمااااالي  

لالساااتثمارات المنفقاااة عماااى االنشاااطة الزراعياااة المختمفاااة 
والمتنوعاااة  مااان المرحماااة الثانياااة لمشاااروع التنمياااة الريفياااة 
بالبحيرة, وسيقتصر التقييم عماى  بياناات المرحماة الثانياة 

اتاحتيااا  دون ماان المشااروع التااي تاام  ل2013 -2000 
ل التاي لام 1999-1984المرحمة االولى مان المشاروع  

يمكن الدراسة الحصول عمى بيانات لممرحمة االولاى مان 
عماار المشاااروع  او بياناااات اخااري  يمكااان االساااتفادة بياااا  
الكتمال التقييم االقتصادي  بالمعايير االقتصادية بشاكل 
ة مكتمل, وتشير الدراسة الي ان سعر الخصام خاالل فتار 

%, ولااااااذا تاااااام  8.5عماااااال وتنفيااااااذ المشااااااروع اليتجاااااااوز 
% عمما بان سعر الفائدة 10استخدام سعر الخصم عند 

عمى القرض التتجاوز الواحاد الصاحيل ولياذا السابب تام 
% فضاال عان ذلاك كاون 10استخدام سعر الخصم عند 

المشااروع تنمااوي اليياادف الااي الااربل بشااكل مباشاار وانمااا 
عيشاااااية لممساااااتفيدين ييااااادف الاااااي تحساااااين االوضااااااع الم

وتقااديم ناادوات ودورات وانشااطو تيااادف الااى تنميااة البيناااة 
 االساسية لممناطق المستيدفو.

ومااان المالحاااظ  ان مشاااروع التنمياااة الريفياااة المرحماااة  
الثانية  ىو امتداد لمشاروع  التاي تخاص المرحماة الثانياة  
مااان عمااار المشاااروع حياااث تشااامل التكااااليف االساااتثمارية 

اليف االنفااااااق المبااااادئي وتشااااامل لممشاااااروع  وتسااااامي تكااااا
تكاااليف ثابتااو ماان  راضااي ومباااني واآلالت ووسااائل نقاال 
واالثاااث والتجيياازات التااي انفقيااا مشااروع التنميااة الريفيااة 

ممياون جنياة,  2.951الثاني بالبحيرة  والتي بمتات نحاو 
وتشاامل التكاااليف المتتياارة وتساامي تكاااليف التشااتيل ماان 

مزمات االنتاااج ماان  جااور وتكاااليف صاايانة وتكاااليف مساات
اسااااامدة وباااااذور ووقاااااود وزياااااوت وقطاااااب نياااااار وتكااااااليف 
لإلنتاااج الحيااواني والااداجي والساامكي واخااري عااالوة عمااى 
التكاااليف المتتياارة االخاار  التااي تتناسااب مااب طبيعااة كاال 
نشااااط زراعاااي نفاااذه المشاااروع فاااي منااااطق عمماااو, عاااالوة 
عمااى احتساااب القيمااة اإليجاريااة لااألرض بالسااعر المحاادد 

 نطقة ذاتيا اثناء تنفيذ المشروع . في الم
وييدف تقييم المشروعات االستثمارية عماى المساتو   

القومي الي تقادير صاافي المنفعاة االجتماعياة  لممشاروع 
واثره عمى االقتصاد القومي ورفاىية المجتمب  ولقد شاع 

اساااتخدام اساااموب تحميااال النفقاااة / المنفعاااة او ماااا يسااامي 
 ة / العائد بالتحميل االجتماعي لممنفع

 
التقييم المـالي  نشـ ة مشـروع التنميـة الريفيـة الثـاني 

 بالبحيرة 
 

والتاااارض ماااان التقياااايم المااااالي لممشااااروع ىااااو اختبااااار  
بمد  التوازن بين المنافب والتكاليف المتصمة بالمشاروع, 
فيناااك العديااد ماان االساااليب التااي يمكاان االعتماااد عمييااا 

لعائااد االقتصااادي فااي تقياايم المشااروعات العامااة لتقاادير ا
سااواء تمااك التااي تأخااذ القيمااة الزمنيااة لمنقااود فااي االعتبااار 

 او التي ال تأخذىا في االعتبار.
                                                                                                    

القيمة الكمية لمتكاليف المتتيرة السنوية  .4جدول 
الى  2000التنمية الريفية بالبحيرة الثاني من لمشروع 
 بالمميون جنيو 2013

  
 التكاليف المتغيرة السنوات
2000 1.631 
2001 2.147 
2002 2.968 
2003 3.631 
2004 6.841 
2005 8.446 
2006 8.731 
2007 7.789 
2008* 6.231 
2009 4.111 
2010 4.965 
2011 4.621 
2012 4.666 
2013 2.441 
 69.22 اإلجمالي

 . *ل تم اضافة بند تكاليف تجديد واحالل االثاث
وحدة الشئون المالية  -االدارة العامة لممشروعالمصدر: 

 واالدارية بالمشروع
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اوال: االســـالي  التـــي ال تأخـــذ  القيمـــة الزمنيـــة لمنقـــود 
 )المعايير غير المخصومة(

 

 نق ة التعادل لممشروع (1)
 

التعاااااادل ماااااني  لتخطااااايط الربحياااااة ان تحميااااال نقطاااااة  
مبنااااااي  اساسااااااا عمااااااى عالقااااااات قائمااااااة بااااااين التكاااااااليف 
واإليااااارادات وكمماااااا كانااااات النسااااابة منخفضاااااة كاااااان ىاااااذا 
المشاااروع مفضاااال مااان الناحياااة االقتصاااادية ويرجاااب ذلاااك 
الن معااادل االماااان يكاااون مرتفعاااا وتحساااب رياضااايا مااان 

 المعادلة التالية
الثابتااااااة  / نقطااااااة التعااااااادل لممشااااااروع    التكاااااااليف  

  اإليرادات الكمية  اااا التكاليف المتتيرةل
0.16ل    69.22ااا    87.51/   2.95    

ويتااابن مااان نتاااائ  المعادلاااة  ان ىاااذا المشاااروع ماااأمن  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          من الخسارة بشكل كبير.

 

 فترة استرداد أموال المشروع (2)
 

من المعايير التي تمكن من الحكم عمي مدي جدوي  
المشااااروعات ىااااو معرفااااة الفتاااارة الزمنيااااة التااااي يسااااتترقيا 
المشاااااروع السااااااترداد راس الماااااال المسااااااتثمر وذلاااااك ماااااان 
حصااااايمة ارباحاااااو السااااانوية وتتبااااااين طااااارق حسااااااب فتااااارة 

مختمفااة وتمكناات الدراسااة ماان االسااترداد بصااور رياضااية 
حسااااابيا فااااي الصااااورة االتيااااة  فتاااارة االسااااترداد  اجمااااالي 
 االستثمارات مقسوما عمي متوسط الربل السنوي النقدي

    2.95    /1.10    2.7  
اي ان المشااروع نجااال فاااي اسااترداد التكااااليف الثابتاااة  

بعاد عاامين ونصااف تقريباا وىاي فتاارة جيادة جادا باإلشااارة 
روع زراعي تنماوي ويرجاب ذلاك النخفااض الي كون المش

قيمااااة التكاااااليف الثابتااااة فااااي المرحمااااة الثانيااااة ماااان عماااار 
المشاااااروع  فياااااي امتاااااداد لمشاااااروع مسااااابق وحقاااااق نجااااااح 

 ونتائ  ايجابية ممموسة وواضحة  في المرحمة االولي.
 
 ( معدل الدخل  السنوي لممشروع3)
 

ويتم احتساب ىذا الم شر وفقا لممعادلة التالية   
ي اإليرادات بالجنية مقسوما عمى عمر المشروع صاف

 بالسنة
 / سنة يومميون جن  1.10    14/  15.34    

 ( العائد عمى الجنيو المستثمر4)
 

ويحسااااب ماااان المعادلااااة التاليااااة  اجمااااالي اإلياااارادات  
 مقسوما عمى  جمالي المصروفات 

 /سنة وجني  1.21    72.17/    85.71  
المعادلااة ان كاال جنيااو  مسااتثمر ويتضاال ماان نتااائ   

قرشااا  21تاام انفاقااو عمااى المشااروع حقااق عائااد بماا  نحااو 
لكاال جنيااو ساانويا وعمااى الاارنم ماان كااون المشااروع تنمااوي 
زراعااي اليياادف الااي الااربل  وان ىناااك بعااض االنشااطة 

 الخدمية والتوعية .
 

ـــي تأخـــذ  القيمـــة الز  ـــا: االســـالي  الت ـــود ثاني ـــة لمنق مني
 )المعايير المخصومة(

 
 فع الحالية الي التكاليف الحاليةنسبة المنا (1)
 

وتحسب مان المعادلاة األتياة  اجماالي القيماة الحالياة  
إلجماااالي المناااافب مقساااومًا عماااى اجماااالي القيماااة الحالياااة 

 % 3ألجمالي التكاليف الحالية عند سعر خصم 
   65.79  /58.08   1.13 

ويتضاااااال ماااااان نتااااااائ  حساااااااب المعادلااااااة  ماااااادي جاااااادوي 
االساااتثمارات المنفقاااة عماااى المشاااروع فاااي مرحمتاااو الثانياااة 
حيااث زادت قيمااة المنااافب الحاليااة الااي التكاااليف الحاليااة 

 عن الواحد الصحيل.
 
 القيمة الحالية لممنافع الصافية (2)
 

وتاااام التعبياااار عنيااااا رياضاااايا فااااي الصااااورة الرياضااااية  
  :التالية

نااافب  القيمااة الحاليااة الصااافية    جمااالي القاايم الحاليااة لمم
 ااا اجمالي القيم الحالية لمتكاليف

  مميون جنيو 7.71    58.08ااا   65.79       
 
 معدل العائد الداخمي (3)
 

ويعبر معدل العائد الداخمي بشكل ادق عن الكفاية  
الحدية لراس المال ىو سعر الخصم الذي يجعل القيمة 
الحالية لمعائد تساو  القيمة الحالية لمتكاليف  و ىو 
المعدل الذي يجعل القيمة الحالية لمتدفقات النقدية 
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الخارجة مساوية لمصفر ويستخدم ىذا المعدل في كل 
تحميل االقتصادي ويسمى معدل من النوعين من ال

 Economicل  EIRRالعائد الداخمي االقتصادي  
Internal Rate Of Returnبينما في حالة التحميل  ل

المالي يطمق عميو معدل العائد الداخمي المالي 
 FIRRل  Financial Internal Rate of Return 

ل ومن المالحظات اليامة في ىذا المعيار ىوان العالقة 
معدل الخصم وصافي القيمة الحاضرة ىي عالقة  بين

نير خطية وعميو فكمما تتير معدل الخصم ال يتبعو 
نفس التتير في صافي القيمة الحاضرة ولموصول الي 
معدل اكثر دقة  يفضل استخدام فارق بسيط بين سعري 

 %  ويحسب من المعادلة التالية2الخصم ال يتعد 
 

    (     )

         
        

 

   معدل العائد الداخمي  IRRحيث: 
P1سعر الخصم االصتر   
P2سعر الخصم االكبر   

VNP1 القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية عند  
 سعر الخصم االصتر

VNP2 القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية عند  
 .سعر الخصم االكبر

 

       
    (    )

     (     )
       

 
 

 القيمة المضافة الصافية 
 

حيث  حقق المشروع قيمة مضافة لممستفيدين بمتات  
مميااون جنيااو فااي حااين حقااق قيمااة مضااافة  23.62نحااو 
مميون جنيو و حقق فائض اجتماعي بم   10.52قومية 
مميون جنيو و يتبين مما سابق عماي الارنم  10.19نحو 

وي زراعاي ال ييادف الاي الاربل و من كون المشاروع تنما
انمااااا نايتااااة تحقيااااق مسااااتوي معيشااااة افضاااال و مسااااتوي 
اجتماااااعي مالئاااام اال انااااو لااااوحظ ارتفاااااع قيمااااة المشااااروع 

وتحساب االقتصادية عمي المستويين المحماي و القاومي, 
القيمااااااة المضااااااافة لممسااااااتفيدين واحيانااااااا تساااااامى بالقيمااااااة 

 المضافة المحمية من المعادلة التالية :
   اجمالي العوائد +  القيمة المضافة لممستفيدين 

فوائد الحساب الخاصلاا اجمالي التكاليف  وتحسب 
 القيمة المضافة القومية من المعادلة التالية:

القيمة المضافة القومية  القيمة المضافة لممستفيدين   
 ااا المدفوعات المحولة لمخارج 

حيث تشمل المدفوعات المحولة لمخارج عمى   
االجور مضاف الييا التامينات االجتماعية مضاف 
الييا فوائد القرض ويحسب الفائض االجتماعي من 

 المعادلة التالية 
 الفائض االجتماعي  القيمة المضافة القومية ااا  االجور
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%, 5اليف و االيرادات لمشروع التنمية الريفية بالبحيرة المرحمة الثانية عند سعري خصم إجمالي التك. 4جدول 
 بالمميون جنيو  10%
 

 اجمالى السنوات
 التكاليف

 اجمالى
 االيردات

 صافي
 التدفقات
 النقدية

5% 
 قيمة الحالية

 لصافي التدفقات 
 %5عند سعر 

10% 
 قيمة الحالية

 لصافي التدفقات 
 %10عند سعر 

1 4.58 0.44 -4.14 0.952 -3.94 0.909 -3.76 
2 2.15 0.69 -1.46 0.907 -1.32 0.826 -1.21 
3 2.97 0.80 -2.17 0.864 -1.87 0.751 -1.63 
4 3.63 2.40 -1.23 0.823 -1.01 0.683 -0.84 
5 6.84 3.84 -3.01 0.784 -2.36 0.621 -1.87 
6 8.45 5.10 -3.34 0.746 -2.49 0.564 -1.89 
7 8.73 5.87 -2.86 0.711 -2.04 0.513 -1.47 
8 7.79 7.41 -0.38 0.677 -0.26 0.467 -0.18 
9* 6.23 10.78 4.55 0.645 2.93 0.424 1.93 

10 ** 4.11 9.39 5.28 0.614 3.24 0.386 2.04 
11 ** 4.97 11.85 6.88 0.585 4.03 0.350 2.41 

12 4.62 12.05 7.43 0.557 4.14 0.319 2.37 
13 4.67 11.67 7.01 0.530 3.71 0.290 2.03 
14 2.44 5.22 2.78 0.505 1.40 0.263 0.73 

 1.33-  4.17  15.34 87.51 72.17 المجموع
 تم حسا  قيمة تقريبية لألساس كإيرادات مؤجمة **   تم اضافة تكاليف احالل و تجديد  *

 المالية و االدارية بالمشروعاالدارة العامة لممشروع , وحدة الش ن المصدر: 
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بالبحيرة المرحمة الثانية   القيمة المضافة المحمية و القومية و الفائض االجتماعي لمشروع التنمية الريفية .5جدول 
 ل بالمميون جنيو 2013-2000خالل الفترة  

 

وات
سن
ال

 

   المدفوعات المحولة لمخارج  المدخالت المخرجات

 العائد
 *فوائد
 الحسا 
 لخاص

 االجمالي
 التكاليف
 الكمية

 القيمة
 المضافة
 لممستفيدين

 *اجور
 *تامينات
 اجتماعية

 *فوائد
 القرن

 اجمالي
 القيمة
 المضافة
 القومية

 الفائن
 االجتماعي

1 0.44 0.45 0.89 4.58 -3.69 0.65 0.02 0.01 0.68 4.37 -3.72 
2 0.69 0.58 1.26 2.15 -0.88 0.69 0.04 0.02 0.75 1.63 -0.94 
3 0.80 0.57 1.37 2.97 -1.60 1.09 0.33 0.25 1.67 3.27 -2.18 
4 2.40 0.75 3.15 3.63 -0.48 1.16 0.44 0.75 2.35 2.83 -1.67 
5 3.84 0.72 4.56 6.84 -2.28 2.07 0.49 0.75 3.31 5.59 -3.52 
6 5.10 0.60 5.70 8.45 -2.74 2.18 0.80 0.75 3.73 6.47 -4.29 
7 5.87 0.93 6.80 8.73 -1.93 1.79 0.75 0.75 3.29 5.22 -3.43 
8 7.41 0.79 8.19 7.79 0.40 2.09 0.91 0.75 3.75 3.35 -1.26 
9 10.78 0.72 11.50 6.23 5.26 2.19 0.70 0.75 3.64 -1.62 3.81 
10 9.39 0.66 10.05 4.11 5.94 2.01 0.31 0.75 3.07 -2.87 4.88 
11 11.85 0.53 12.38 4.97 7.41 1.11 0.30 0.50 1.91 -5.50 6.61 
12 12.05 0.42 12.47 4.62 7.85 1.10 0.65 0.09 1.84 -6.01 7.11 
13 11.67 0.33 12.00 4.67 7.34 1.31 0.89 0.05 2.25 -5.09 6.40 
14 5.22 0.25 5.47 2.44 3.03 1.27 0.63 0.00 1.90 -1.13 2.40 
 10.19 10.52 34.14 6.17 7.26 20.71 23.62 72.17 95.79 8.28 87.51 مج

 *من واقع البيانات الخاصة بسجالت وتقاريرالمشروع.
 .(5جدول )جمعت و حسبت بواسطة الباحث من المصدر:  
 

 التوصيات
 

صيانة استراتيجية واضحة المعالم حول اولويات   -1
االجنبية الميسرة الي توجيو القروض والمنل 

مشروعات البنيو االساسية ونير الميسرة الي 
 المشروعات االنتاجية.

ضرورة مراعات  خذ ر ي المستفيدين من   -2
المشروع واشراكيم في االشراف عمي تنفيذ 

 تشجيعي ليم. كحافز  المشروع

ضرورة توافر البيانات و المعمومات الخاصة بمثل  -3
اجنبيًا حتي يتسنى ىذه المشروعات الممولة 

 لمقائمين عمي التقييم بشكل واضل ودقيق.
 ىمية استخالص الدروس المستفادة من نجاح او  -4

اخفاق المشروعات السابقة وبالتالي تحميل نقاط 
الضعف لتجنبيا ونقاط القوة لمعمل عمي استمرارىا 
 وزيادة كفائتيا في المشروعات المستقبمية المماثمو.

المشروعات في مناطق  ضرورة تكرار مثل ىذه -5
تنمية ريفية زراعية اخري لرفب مستوي المعيشة 

 وتحسين الدخول.
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يجب قيام الدولة والييئات المسئولة و االجيزة  -6
المنوط بيا متابعة وتقييم مثل ىذه المشروعات 
لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجو تمك 

 المشروعات.
ودىا تري الدراسة  نو يجب عمي الدولة تكثيف جي -7

نحو تمك االنشطة التي يحجم القطاع الخاص عن 
االستثمار فييا وذلك لطبيعة تمك االنشطة  
وخاصة  نشاط التعميم والتدريب الزراعي ونشاط 
البحوث الزراعيةل من حيث بطء دورة راس المال 
بيا الذي يكون لو مردود إيجابي وعائد اقتصادي 

ممية عمى كافة االنشطة والمجاالت السابقة في ع
التنمية االقتصادية بصفة عامة والتنمية الزراعية 

 بصفة خاصة.
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ABSTRACT 

 

 This research was generally aimed at conduct-

ing an economic study to evaluate the Beheira 

Governorate Rural Development Project Phase II, 

because of the availability of data necessary to 

carry out the ordinary economic and financial as-

sessment, As one of the leading rural development 

projects in Egypt financed by of the Bank and the 

African Development Fund, where research has 

been aimed at studying the vulnerabilities to avoid 

them in the future, and strengths to sustain and 

develop it and increase its efficiency, and this can 

only be achieved through a systematic scientific 

assessment of the project. 

 It was one of the most important findings of the 

research that the project was characterized by 

rates of performance exceeding the target of the 

project in most of its activities. In addition to the 

feasibility of the project from the point of view of 

the financial and economic assessment, Despite 

the fact that the project is an agricultural develop-

ment and most of its activities are not for profit, 

Despite the fact that the project is an agricultural 

development and most of its activities are not for 

profit, it achieved an internal rate of return of about 

12.3% and achieved a positive net present value of 

about 7.7 million pounds, and The project has suc-

ceeded in recovering its capital in about two and a 

half years. The project has added value to benefi-

ciaries of about 23.6 million pounds while achiev-

ing a national added value of about 10.5 million 

pounds and the social surplus rate is about 10. 2 

million pounds, However, it is noted that the project 

spent a lot of money in the training activity, due to 

the limited education and lack of expertise among 

the beneficiaries and the lack of skilled labor, 

which led the project to pump a large part of the 

project funding for training activities. 

 

Keywords: Rural development, Economic evalua-

tion, Value added, Income rate, Social surplus. 
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