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  الخامسةالسنة  – اإلنتاج الحیوانيقسم                                      یم مشاریع اإلنتاج الحیوانيتحلیل وتقی

  مشاریع اإلنتاج الحیوانيمدخل إلى تحلیل وتقییم 

  ماهیة المشروع:

حدة متكاملة لتحقیق غایات إنتاجیة بأّنه مجموعة من األنشطة االقتصادیة التي ُیمِكن تخطیطها وتحلیلها كو  المشروعُیمِكن أن نعرِّف 

ي منافع خالل أو هو عبارة عن عملیة استثمار یقوم من خاللها المستثمر بتحویل الموارد المالیة التي ینفقها إلى موارد منتجة تعطّ  معّینة.

الموارد الطبیعیة والبشریة والمالیة من بأّنه تولیفة شاملة من األنشطة التي تستخدم  المشروع الزراعيكما یمكننا تعریف  فترة زمنیة معّینة.

  أجل الحصول على منافع معینة.

لتأمین إّن المشروع كاستثمار ال ُبدَّ أن ُینفَّذ في مكان (أو موقع محّدد)، ویحتاج إلى نفقات مالیة أو استثماریة (تكالیف) ُتوظَّف عادًة 

ة بالمشروع (آ ..)، ونتیجة قیام المشروع فإنَّه سیعطي منتجات موّجهة للسوق تعطي ةالت، معّدات، قطعة األرض الالزماألصول الخاصَّ

  عائدات(إیرادات)، وال بدَّ أن یعطي المشروع أعلى إنتاج ممكن بأقل التكالیف.

  قتصادي كما یلي:قَسم المشاریع من حیث الملكیة والنشاط االتُ  :أنواع المشاریع

  حسب الملكیة: -

ویكون هدفها تحقیق الربح أو العائد المالي، وتعود الخسارة أو  )،المجتمع في أفراد وهماع الخاص (. مشروعات خاّصة: یمتلكها القطأ

  الربح على مالكیها.

 . مشروعات عاّمة: تعود ملكیتها إلى الدولة (أي كل المجتمع)، وال یكون هدفها الربح بل تحقیق المنفعة العاّمة ألفراد المجتمع، ویعودب

  جمیع أفراد المجتمع.النفع أو الخسارة ل

  لذلك األمر یختلف تقییم التكالیف أو إیرادات المشروع في حالة ما إذا كان المشروع خاّصًا (فردیًا) أو عاّمًا.

. مشروعات مختلطة: تعود ملكیتها للدولة واألفراد بالمشاركة، حیث تكون االستثمارات كبیرة فتقوم الدولة بتوفیر حّصة من جانبها ج

  ..رق واالستثمارات الزراعیة الكبرىطاع الخاص للدخول بمشروعات كبیرة، مثل: خطوط الطیران والسكك الحدیدیة وشّق الطلتشجیع الق

  قتصادي:حسب النشاط اال -

أو والتنقیب عن النفط والغاز  . مشروعات القطاع األولي: مثل مشروعات استغالل األراضي الزراعیة أو استصالحها أو استخراج المعادنأ

  اء قنوات الري والزراعة المحمیة.الثروات الطبیعیة أو استغالل مساقط المیاه أو بناء السدود أو إنش

. مشروعات القطاع الصناعي: وتشمل المشروعات المنتجة للسلع، مثل الصناعات الخفیفة كصناعة الزجاج، وصناعة الصابون، ب

حدید والصلب، والعربات والطائرات، وتختلف حسب التطور التكنولوجي والتقّدم والصناعات الجلدیة والغذائیة، أو الصناعات الثقیلة كال

  الصناعي.

  . مشروعات قطاع الخدمات: مثل مشروعات خدمات السیاحة والطرق واالّتصاالت السلكیة والالسلكیة.ج
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  :م المشاریع إلىقسَ كما ُیمِكن أن تُ 

ى اإلطالق، ونحن سوف نعمل على إیجاده أي سینطلق المشروع من الصفر. . مشاریع جدیدة: في هذه الحالة المشروع غیر موجود عل١

. مشاریع استكمال: بمعنى أن المشروع موجود لكن نرید استكماله وتوسیعه وزیادة طاقته اإلنتاجیة أو إضافة طریقة إنتاجیة جدیدة (مثل ٢

دویة إلى آلیة ضمن هذا المعمل الموجود مسبقًا).                معمل لتصنیع األلبان واألجبان نقوم بمشروع استكمال لتحویل الحالبة الی

هتالكات، كذلك األمر بالنسبة اآلالت والتجهیزات یكون لها عمر اقتصادي وبعدها تتعّرض لال. مشاریع اإلحالل أو التجدید: حیث أّن ٣

  هتالك المعنوي (التقادم).الك المادي (تعّطل اآللة)، أو االهتالنوع من المشاریع إمَّا بسبب االلجمیع موجودات المشروع، وبالتالي نقوم بهذا 

  أهمیة المشاریع:

یحتّل القطاع الزراعي في سوریة مكانًا هاّمًا في االقتصاد الوطني، ویشمل حسب إحصاءات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي قسمین 

لدورها الحیوي والفّعال في عملیة التنمیة  إلنتاجیةالزراعیة من أهم المشاریع اع المشاریوتعّد . رئیسیین هما اإلنتاج النباتي واإلنتاج الحیواني

  كبیرة لألسباب اآلتیة: أهمیةً  وتكتسب ،واالجتماعیةاالقتصادیة 

 :اإلجماليي في الناتج المحل القطاع الزراعيمساهمة  .١

(بســبب تــأّثر القطــاع الزراعــي بــالظروف البیئیــة وخاّصــًة األمطــار،  مــن عــاٍم آلخــر اإلجمــاليه فــي النــاتج ة مســاهمتت نســبتتفــاو 

أي  ١٩٩٩% عـام ٢٣إلى  ١٩٧٠% عام ٣٣ت من ونتیجة تذبذب مساهمة القطاعات االقتصادیة والخدمیة األخرى)، فقد تراوح

، تج المحليبالذكر أن القطاع الزراعي یحتّل المرتبة الثانیة من حیث المساهمة في النایجدر % تقریبًا. ٢٥.٦ما یعادل بالمتوّسط 

األولـى، فیمـا یـأتي قطاعـا التجـارة والنقـل فـي المـرتبتین الثالثـة والرابعـة علـى الذي یحتّل المرتبة وذلك بعد قطاع الصناعة والتعدین 

  التوالي.

 :ةة الغذائیّ في الصناعات الزراعیّ  لزراعيالقطاع امساهمة  .٢

ومعامــل الكونســروة، ومعامــل  ،الســكر ومصــانعیعمــل علــى تــأمین المــواد الخــام الالزمــة للصــناعات الغذائیــة مثــل المطــاحن، یــث ح

مجتمــع زراعــي متخّلــف ســوف ُیمَنــى بالفشــل  ضنقــاعلــى أ اً ومــن المســلَّم بــه أّن بنــاء قطــاع صــناعي متقــّدم نســبی..  جیالغــزل والنســ

ن أن تفــیض عــن حاجتــه نتیجــًة والســقوط إذا لــم یســاعده القطــاع الزراعــي بتوســیع نطــاق الطلــب وٕامــداده باألیــدي العاملــة التــي یمكــ

 لمكننة العمل الزراعي.

 طاع الزراعي في توفیر السلع الغذائیة:الق مساهمة .٣

نین ســـواًء أكانـــت منتجـــات نباتیـــة أو حیوانیـــة، طالغذائیـــة الالزمـــة الســـتهالك المـــوایســـاهم بتـــأمین القســـم األكبـــر مـــن الســـلع یـــث ح

افًة إلــى مجموعــة كبیــرة مــن الخضــار رئیســیة إضــال االســتراتیجیةواســتطاعت ســوریة تحقیــق االكتفــاء الــذاتي مــن كثیــر مــن الســلع 

 زراعتها في الظروف السوریة.والفواكه التي تنجح 

 :وتوفیر فرص العمل التشغیلالقطاع الزراعي في مساهمة  .٤

تشـیر إلـى أن نسـبة المشـتغلین  اإلحصـائیة، علـى الـرغم مـن أّن البیانـات یساهم في تشغیل قسم من القوى العاملـة فـي الدولـةیث ح

 هجـرة الزراعیـةالزراعة تتناقص سنًة بعد أخرى نتیجًة لنمو القطاعات األخرى وحاجتها إلـى مشـتغلین جـدد إضـافًة إلـى ال عفي قطا

 ، وعزوفهم عن العمل في القطاع الزراعي.الناتجة عن تحّسن المستوى الزراعي لسّكان الریف

 طاع الزراعي في الصادرات وتعدیل المیزان التجاري:القمساهمة  .٥

الشــعیر والــذرة الصــفراء التــي یــتّم اســتعمالها كعلــف حیــواني بكمیــاٍت  باســتثناءأنــواع الفاكهــة والحبــوب  عدیــد مــنیــتّم تصــدیر الفمــثًال 

یمكــن تحســین المیــزان وبالتــالي مصــانع الزیــوت إضــافًة لإلنتــاج المحلــي.  الشــمس لتــأمین حاجــة ادر عّبــیــتّم اســتیراد بــذو كمــا كبیـرة. 
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د الشـمس االتجاري من السلع الزراعیة إذا عملنا على توفیر احتیاجات هـذا القطـاع مـن اإلنتـاج المحلـي خاّصـًة الشـعیر والـذرة وعّبـ

  في الدورة الزراعیة واّتباع سیاسة الحوافز اإلنتاجیة والمشّجعات السعریة، إضافًة إلى االهتمام بالتنمیة الرأسیة. عن طریق إدخالهم

  دراسات الجدوى:ة ماهی

كاّفة الدراسات التمهیدیة والتفصیلیة التي تتّم على الفرص االستثماریة منذ بحثها كفكرة استثماریة حتى  هي عبارة عنات الجدوى دراس

االستغالل تساعد على أهمیة هذه الدراسات بأنها تكمن و  قتصادیة.الفرص أو رفضها حسب المعاییر اال الوصول إلى القرار النهائي لقبول

المفاضلة بین الفرص االستثماریة  ، وعلىتقلیل احتمال فشل المشروع وبالتالي هدر رأس المالوعلى  ،األمثل للموارد االقتصادیة المتاحة

  .خاذ قراراتهم بما یحّقق أهدافهممّتخذي القرار االستثماري على ات، ممَّا یساعد المتاحة

  ى األقسام التالیة:ُتقَسم دراسات الجدوى من حیث درجة التفصیل إل أنواع دراسات الجدوى:

اح في قطاع أو تریة الُمتاحة أو التي یمكن أن تُ الهدف من إجراء هذه الدراسة التعرف على الفرص االستثما ستثمار:. دراسة فرص اال١

  ع أو تطویر مشروعات منتجة قائمة.مجال معین (قطاع الزراعة مثًال) أو منطقة جغرافیة أو الستغالل موارد محّددة أو توسی

وهي عبارة عن دراسة أو تقریر أوّلي یمّثل الخطوط العاّمة لجوانب المشروع أو  :Study Pre-Feasibilityالجدوى األولیة  ةدراس .٢

صیًال. المشروعات المقترحة كاّفة، والتي یمكن من خاللها التوّصل إلى اتخاذ قرار إّما بالتخّلي عن المشروع أو باالنتقال إلى دراسة أكثر تف

  لهذه الدراسة یتّم التخّلي عن المشروع أو االنتقال إلى الدراسة التفصیلیة. ونتیجةً 

عبارة عن دراسات الحقة لدراسات الجدوى األولیة، ولكّنها أكثر تفصیًال  :Detailed Feasibility studyالجدوى التفصیلیة  ة. دراس٣

ل یشمل جوانب المشمودّقة وش خذ روع الُمقتَرح كاّفة، والتي على أساسها تستطیع اإلدارة العلیا أن تتّ ولیة منها، وهي بمنزلة تقریر ُمفصَّ

ا بالتخلِّي عن المشروع نهائیًا أو االنتقال إلى مرحلة التن   فیذ.قرارها، إمَّ
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  :دراسات الجدوى ناتمكو 

 ة الفّنیة. : الدراسثانیاً : الدراسة التسویقیة. أوالً  أو تفصیلیة من عدد الدراسات أهّمها:(أولیة) ن دراسات الجدوى سواًء كانت مبدئیة تتكوّ 

 .واإلداریة الدراسة القانونیة: سابعاً  الدراسة البیئیة.: سادساً  الدراسة االقتصادیة. :خامساً : الدراسة المالیة. رابعاً : الدراسة التمویلیة. ثالثاً 

سنتناولها بشيء من الدراسة القانونیة واإلداریة التي إلى  وصوالً  وشرحها بشكٍل مختصر تباعاً منها واحدة سنقوم بتعریف كل والتي 

  التفصیل.

  

تهدف هذه الدراسة إلى التعّرف على الجوانب الُمختِلفة لسوق السلعة التي یّتجه المشروع نحو إنتاجها، وذلك  :دراسة التسویقیةالأوًال: 

  .لتقدیر حجم اإلنتاج، والمبیعات التي یحقِّقها حالیًا ومستقبًال، وكذلك رسم السیاسة التسویقیة المناسبة

ي مجموعة االختبارات، والتقدیرات، والتصوُّرات المتعلِّقة بمدى جدوى إقامة المشروعات االستثماریة فنّیًا، وتنطوي ه دراسة الفّنیة:الثانیًا: 

بارة عن على مجموعة الدراسات التي من خاللها یتّم التأكُّد من جدوى وسالمة تنفیذ المشروع االستثماري الُمقتَرح. أي بعبارٍة أخرى: هي ع

موارد دراسة االحتیاجات الفنّیة للمشروع، والالزمة إلنشائه وتشغیله، من أراٍض ومباٍن وتجهیزات ومعدَّات وآالت ووسائل نقل ومواد أولّیة و 

  بشریة وتقنیات مالئمة.

عنها والتكالیف المرتبطة بكّل مصدر سواًء تتناول الدراسة التمویلیة المصادر المختلفة للتمویل التي یتعّین البحث  ثالثًا: الدراسة التمویلیة:

اؤه یتّم كانت هذه المصادر مملوكة أم ُمقتَرضة بعد أن تنتهي الدراسة التسویقیة وبعد أن یتّم تقدیر الكلفة االستثماریة للمشروع الُمزَمع إنش

  البحث عن مصادر لتدبیر هذه األموال.

ستثماري باعتباره وحدة مستقلَّة بصرف النظر عمَّا یحدث خارجه من متغیِّرات وعوامل تركِّز على المشروع اال : الدراسة المالیة:رابعاً 

قیس ا تهتّم بالدخل الشخصي، كما أّنهعلیه وحده أو العائدة له مباشرًة، وتركِّز على تحلیل التكالیف والمنافع الُمترتِّبة ا توعالقات، كما أنَّه

  لدخل (دخل المساهمین أو المستثمرین أو أصحاب المشروع).أثر ُمدَخالت وُمخَرجات المشروع على هذا ا

قیس أثر بالدخل القومي، وت هتمّ وت، قیس آثار المشروع من تكالیف ومنافع على المستوى القومي الوطنيت خامسًا: الدراسة االقتصادیة:

مباشرة الحث في اآلثار غیر وتب تكالیف ومنافع، دفُّقات حقیقیة منُمدَخالت وُمخَرجات المشروع على هذا الدخل القومي الذي یعبِّر عن ت

  .والتكالیف والمنافع التي تعكس الندرة النسبیة للموارد

ألفراد  المشروع ُیحقِّقها التي الرفاهّیة مثل( سلبّیة أم كانت إیجابّیة للمشروع البیئّیة اآلثار تقییم الدراسة هذه تتضّمن :البیئّیة سادسًا: الدراسة

 التي األضرار أو منع للتقلیل وطرق توصیات حیث یتّم تقدیم البیئة)؛ على والمحافظة العاّمة الصّحة على للمشروع البیئّیة ارواآلث المجتمع،

  .على البیئة المشروع یسّببها

  سابعًا: الدراسة القانونیة واإلداریة.
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  الدراسة القانونیة واإلداریة

، وتحدید التنظیم المثالي والمناسب له، وتحدید الشكل القانوني المناسب للمشروع ى تحدیدتهدف الدراسة التنظیمیة والقانونیة واإلداریة إل

مام أقل من جانب أصحاب اهت ي. ویلقى هذا الجانب القانوني واإلدار سلطة ي، وبأة والوظائف التي سیتم القیام بهااألنشطة اإلداری

  :دراسة القانونیة واإلداریةاصر ال. وفیما یلي عنعإغفاله ربما یؤدي إلى فشل المشرو  أن، لدرجة المشروعات
   

  الشكل القانوني:                 )١

  (أو إشهاره)؟ هل یلزم تسجیل المشروع رسمیاً                     -

  توصیة)؟ –تضامن  – ي، ما هو شكله القانوني؟ (فردإذا تم تسجیل المشروع                    -

  ا هي إجراءات التسجیل واالشهار؟م                    -

  هل هناك طرق بدیلة للتسجیل أقل تكلفة؟                    -

  هل یجب الحصول على بطاقة تجاریة أو صناعة لممارسة العمل؟                    -

  ، مثل أشغال الطرق أو الضرائب؟هل هناك إجراءات أخرى                    -

  م المشروع:تنظی                 )٢

  وما هو عمله؟   ول عن المشروع؟ؤ من هو الشخص المس                    -

  ؟ وما هو عمله؟هل هناك من ینوب عنه                    -

  هل هناك أقسام إداریة (وتنظیمیة) تتبع رئیس المشروع؟                    -

  ا؟وما هو نشاطه؟ األقسام  ما هي هذه                    -

  ما هي العالقة بین األقسام؟                    -

  ما هي طریقة التدفق للعمل بین هذه األقسام؟                    -

  اإلنتاج والتجهیز؟ عملیات البیع والتسویق عن عملیاتهل تنفصل                     -

  الوظائف:                 )٣

  وغیرها؟ –بیع  –تغلیف  –مناولة  –تجهیز  –تشطیب  –إنتاج   وجودة في المشروع ؟ما هي الوظائف الم                    -

  هل الحدود بین هذه الوظائف واضحة ومحددة؟                    -

  ؟یعرف كل شاغل وظیفة حدود وظیفته هل                    -

  ؟هل یتم تدریب شاغل الوظیفة علیها؟ وكیف یتم ذلك                    -

  العاملون                 )٤

  ؟غیر مدربة –شبه ماهرة  –ماهرة     ما هي أنواع العمالة المطلوبة؟        -

  ما هو عدد العاملین في كل وظیفة؟                    -

  ما هو أجر كل عامل؟                    -

  ؟ كاألبناء مثال؟هل هناك عاملون بدون أجر                    -

  في سوق العمل؟ لعمالة متوافرةهل ا                    -

  هل العمالة المتاحة مدربة وماهرة؟                    -
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  هل هناك شروط تفرضها الدولة للتوظیف؟                    -

  ما هو عدد ساعات العمل؟                    -

  ؟ما هو عدد أیام العمل                    -

  هل هناك إجازات ؟ وما هو نوعها؟                    -

  ما هي تكلفة العمالة (تكلفة األجور وخدمات العاملین)؟                    -

  هل هناك مستندات إداریة خاصة بالمشتریات؟                    -

  هل هناك مستندات إداریة خاصة بالمبیعات؟                    -

  ستندات إداریة خاصة بالخامات والمخازن؟هل هناك م                    -

  هل هناك لوائح عمل خاصة باألفراد أو المشتریات؟                    -

  هل هناك أنظمة خاصة بكروت اآلالت والمعدات؟                    -

  

  

  


