أولًا -المشروع وعناصره:
ىناك تعاريف كثيرة لممشروع ،منيا أن المشروع ىو مجموعة من األنشطة االقتصادية التي يمكن
تخطيطيا وتنفيذىا وتحميميا كوحدة متكاممة لغرض تحقيق غايات إنتاجية معينة ،أو أنو مجموعة
من األنشطة المعقدة والمت ا ربطة التي تتضمن استعمال الموارد لمحصول عمى المنافع ،كما أن
ىناك تعاريف أخرى كثيرة ولكن كميا تتفق في أن المشروع ىو عبارة عن عممية استثمار يقوم من
خالليا المستثمر بتحويل الموارد المالية التي ينفقيا إلى موارد منتجة تغطي منافع خالل فترة
زمنية معينة ،ويخضع المشروع لمتخطيط والتمويل والتنفيذ كوحدة واحدة ،أي أنو نشاط محدد لو
نقطة" ابتداء " ونقطة" انتياء "ويرمي إلى تحقيق ىدف معين ،كما يمكن قياسو من حيث
تكاليفو وعائداتو ولو حيز مكاني محدد المعالم ولو إدارتو الخاصة بو.
وبناءًاً عمى ما تقدم ،نجد أن ىذه التعاريف يمكن أن تنطبق عمى العديد من المشاريع الز ا رعية
مثل مشاريع تنمية الثروة الحيوانية ومشاريع از رعة األشجار المثمرة ومشاريع حفر اآلبار
االرتوازية ومشاريع تركيب شبكات الري الحديثة ومشاريع الز ا رعة المحمية ،الخ  .فيذه كميا مشاريع
تنطوي عمى عممية استثمار يقصد بيا تحويل الموارد المالية إلى منافع خالل فترة زمنية طويمة.
ىذا ومن خالل التعاريف المذكورة أعاله يمكن إجمال عناصر المشروع بما يمي:
التدفقات الخارجة  Outflowsأو التكاليفCosts :
وتسمى التكاليف أو مدخالت اإلنتاج أو االستثمار .ويقع تحت ىذا البند كل ما يحتاجو
المشروع ،من نفقات سواء كانت تشغيمية تنفق خالل دورة إنتاج واحدة أو نفقات أ رسمالية تنفق
خالل فترة إنشاء المشروع وتعيش فترة زمنية طويمة تتزامن معيا وتخدم العديد من دورات اإلنتاج.
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وان كان في كثير من األحيان ليس من السيل الفصل بين ىذين النوعين من التدفقات ،إال أن
ذلك ال يؤثر عمى النتائج النيائية في عممية تحميل المشروع وال يشكل عائقا لممحمل الستخالص

النتائج المرجوةً .
 2التدفقات الداخمةInflows :
وتسمى منافع أو مخرجات اإلنتاج أو عوائد المشروع  .وقد تكون ىذه المنافع مادية خاضعة
لمقياس بالوحدات النقدية المتعارف عمييا وقد تكون منافع اجتماعية أو اقتصادية يمكن مشاىدتيا
أو تممسيا دون أن تكون خاضعة لمقياس بالوحدات النقدية ،وان كان ىناك من يحبذ إيجاد
وحدات قياس خاصة لمثل ىذا النوع من المنافع إال أنيا تبقى قاصرة عن إظيار القيمة الحقيقية
ليا .فمشروع تسمين العجول مثال يمكن قياس منافعو بالوحدات النقدية المتعارف عمييا ،كما
مشروع تحريج منطقة جبمية بقصد التجميل وتحسين البيئة فميس من السيل قياس منافعو عمما
أنيا محسومة من قبل جميع أف ا رد المجتمع الذين يتمتعون بو.
3فترة زمنية تمثل عمر أو حياة المشر وعLife Span of Project :
وىذا ال يعني دورة اإلنتاج في المشروع ولكن يعني العمر الذي يمكن أن يعيشو المشروع ليعطي
عددا كبي ا ر من دو ا رت اإلنتاج .فدورة اإلنتاج في المشروع ىي جزء من مشروع كمي وال تشكل
مشروعا منفصال لوحده .فز ا رعة الخضروات في أرض مروية ال تسمى مشروعا بحد ذاتيا ولكن
ز ا رعة الخضروات سنويا بوجود بئر أو قناة لمري مع المستمزمات األخرى تسمى مشروعا .ولذلك
فالمشروع يعيش فترة طويمة يعطي خالليا عددا من دو ا رت اإلنتاج  .وقد يستمر إلى ما النياية،
إذا كان قاد ا ر عمى إ عطاء منافع مجدية وقاد ا ر عمى تجديد أصولو اليالكة.
4إدارة المشروعManagement :
وىي الجية المسؤولة عن اتخاذ الق ارراتً وتنفيذىا وقد يكون المشروع كبي ًاًر بحيث يتطمب األمر
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إعداد ىيكل تنظيمي يحدد العالقة بين المسؤولين فيو وقد يكون صغي ًاًر يحتاج في إدارتو وتشغيمو
إلى عدد محدود من األفرادً .وكمما كبر حجم المشروع كمما احتاج إلى أسس وقواعد تنظيمية
واضحة ،وكان العمل بو أكثر تعقيدا ،كما في أي مشروع يحتاج في إدارتو إلى نوعين من
المختصين ،النوع األول ىم المختصون اإلداريون  ،والنوع الثاني المختصون الفنيون ،وحيثما وجد
ىذان النوعان من المختصين فإن احتمال حدوث التضارب في الرأي يكاد يكون كبي ًاًر ،لذا يحتاج
مثل ىذا النوع من المشاريع إلى أن تتمتع قمة ىرمو اإلداري بمستوى عال من الكفاءة والقدرة
عمى تنسيق المصالح بما يتناسب مع تحسين مستوى األداء
دورة المشروعProject Cycle
يمر المشروع بدورة تسمى دورة المشروع وىذه تشمل:
-1مرحمة تحديد المشروعProject Identification :
يبدأ المشروع بفكرة معينة ترتكز عمى فرضيات متباينة تختمف باختالف الجية التي ستوظف
استمثارتياً فيو ،ففي حالة األفرادً تكون الفرضية األساسية ىي تحقيق عائد يتناسب مع حجم
المال المستثمر عمى أن تكون مقترنة بإنتاج سمعة يحتاج إلييا المستيمك ،وقد تكون أساسية أو
كمالية .وىنا يقوم المستثمر الفرد بتقييم الوضع من وجية نظر فردية بحتة .فشاغمو األول ىو
الحصول عمى الربح أو عمى عائد يتناسب مع حجم أ رس مالو المستثمر .ولتحقيق ىذا اليدف
يقوم بفحص البدائل المتوفرة التي يمكن أن يستثمر أموالو فييا بحيث يتم في النياية تفضيل
الخيار الذي يعود عميو بأقصى منفعة ممكنة .وفي عممية التقييم التي يجرييا المستثمر الفرد ال
يولي اىتماما كبي اًرًألثر المشروع عمى الناحيتين االجتماعية واالقتصادية إال إذا كان ذلك
المشروع يفرز بعض الفوائد التي يستفيد منيا االقتصاد القومي والمجتمع بطريق الصدفة .وىذا ال
يعني أن كل المشاريع التي يقوم بيا األف ا رد) الباحثون عن أقصى منفعة ممكنة (ال يستفيد منيا
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المجتمع واالقتصاد القومي ،فيناك العديد من المشاريع الفردية التي تتماشى مع احتياجات تنمية
المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ،ولكن إذا كان ىناك تضارب بين الربحية الفردية والجماعية فإن
المستثمر الفرد يأخذ الربحية الفردية كعامل محدد الختيار البدائل.
أما في حالة المجتمع فإن فكرة إقامة مشروع ما تنبع أساسا من مدى حاجة المجتمع إليو بغض
النظر في بعض األحيان عن ربحيتو ،فقد يتطمب األمر استيطان منطقة صح ا روية بغض النظر
عن مدى الخسارة المادية التي سيتحمميا المجتمع من أجل تحقيق غرض دفاعي مثال ،وعموما
ينظر المجتمع منًوراء إقامة وتنفيذ مشاريعو إلى تحقيق واحد أو أكثر من األىداف التالية:
إشباع متطمبات أساسية لممجتمع كإنتاج سمعة ضرورية.
خمق فرص عمل جديدة.
إحالل واردات أو تحقيق اكتفاء ذاتي أو خمق قدرة تصديرية.
إعادة توزيع الدخل بين أفرادً المجتمع.
أية أىداف أخرى يرى المجتمع أنيا في صالحو.
-2مرحمة إعداد المشروعProject Preparation
وىذه تتضمن إعدادًالدراساتً الالزمة لفحص إمكانية تنفيذ المشروع عمى الطبيعة ،وىذا يتطمب
إعداد عدد منًالمتداخمة التي تحتاج إلى سيل كبير من المعمومات والخب ا رت الفنية
واإلدارية ،وىذه الدراسات يمكن تقسيميا إلى عدة أنواع تشمل ما يمي:
دراسةالجدوى الفنيةTechnical Feasibility Study
دراسة الجدوى الماليةFinancial Feasibility Study
دراسةًالجدوى االقتصاديةEconomic Feasibility Study
دراسةًالجدوى االجتماعيةSocial Feasibility Study
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دراسة الجدوى البيئيةEnvironmental Feasibility Study
ىذا وسيتم مناقشة ىذه الم ًؤشرات بشيء من التفصيل في الصفحات التالية:
-3مرحمة تقييم المشروع قبل التنفيذProject Assessment :
بعد أن يتم إعداد دراساتًالجدوى المذكورة سابقا ،تقوم الجية صاحبة المشروع بتقديميا إلى
الجيات الممولة سواء أكانت محمية أم أجنبية والتي بدورىا تقوم بم ا رجعة وتقييم ىذه الدراساتً،
وقد يتطمب األمر اجراء دراساتًتكميمية أو اجراء بعض التعديالت عمى الدراساتًالسابقة لتكتمل
الصورة العامة لآلثار المترتبة عمى إقامة المشروع ،وعمى ضوء تمك الدراسات وتقييميا يتم اقرار
تمويل المشروع أو اجراء بعض التعديالت عميو أو رفضو  .وىذا عادة ما يجري في حالة
المشاريع العامة الكبيرة التي تنفذىا الدول بتمويل من المؤسسات الدولية ،إذ يطمب من إحدى
الشركات االستشارية ذات الخبرة الجيدة إعداد د ارسات الجدوى وتقديميا لكل من صاحب
المشروع والجية المقترحة لمتمويل ثم تقوم األخيرة بمراجعة وتقييم ىذه الدراسات لتقرر موقفيا من
المشروع.
كما في حالة المشاريع الز ا رعية التي تموليا مؤسسات االقراض المحمية فالوضع قد يختمف بعض
الشيء ،إذ يتقدم الفرد صاحب المشروع لمجية الممولة بطمبو مع دراسة أولية عن تصو ا رتو ،وان
كان من الصعب عمى الفرد العادي تقديم صورة تحميمية كاممة عن المشروع المقترح إال أن
تصو ا رتو لموضع يمكن أن تصمح كمنطمق الجراءًالدراسة الشاممة .وىنا البد وأن يتوفر في
مؤسسات االقراضًالز ا رعي المحمية الفنيون واالقتصاديون القادرون عمى اجراءًالدراسات
التحميمية الالزمة) في مقابل بيوت الخبرة في مؤسسات التمويل العالمية (لمخروج بنتائج يعتمد
عمييا كل من المقرض والمقترض التخاذ القرار السميم.
-4مرحمة تنفيذ المشروعProject Implementation :
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بعد أن تستكمل الدراساتًويتقرر تنفيذ المشروع توضع خطة زمنية يتحدد من خالليا أسموب
التنفيذ والتمويل ،بحيث يتناسب تمويل إقامة المشروع مع خطوات تنفيذه ويكون ىناك في العادة
اشرافًومراقبةًمن الجية الممولة بحيث تعد تقارير عن الم ا رحل التي يتم تنفيذىا ،وقد يتطمب
األمر اجراءًبعض التعديالت عمى الخطط المرسومة في ضوء التجربة والتطبيق عمى الواقع ،وقد
يمزم أيضا تعديالت في حجم وخطة التمويل .وبقدر ما تكون الدراساتًاألولية دقيقة ومطابقة
لمواقع بقدر ما تكون التعديالت في خطة التنفيذ طفيفة.
-5مرحمة تقييم المشروع بعد التنفيذProject Evaluation :
وىذه تشمل التقييم المالي واالقتصادي واالجتماعي لممشروع بعد مرور دورة إنتاج واحدة عمى
األقل  .ويختمف تقييم المشروع بعد التنفيذ عن التقييم قبل التنفيذ) رغم أن المقاييس المستخدمة
واحدة (في أن األول يعتمد فرضيات فييا احتماالت الخطأ والصواب ،بينما يعتمد الثاني ظروفا
فعمية قائمة مر بيا المشروع من خالل تجربتو األولى .وييدف ىذا التقييم إلى مقارنة النتائج
المتوقعة بالنتائج الفعمية لمعرفة مواطن الضعف والقوة في المشروع لالستفادة منيا في إدخال
التعديالت الالزمة لتحسين ظروف اإلنتاج في المشروع نفسو أو في المشاريع المستقبمية األخرى
المشابية
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