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عن المركز

يف  الرئيس  مقرّه  رحبّي،  غرُي  مستقلٌّ،  مركز  والتخطيط  للدراسات  البيان  مركُز   
بغداد، مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول 
قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط 
بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي 

معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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واقع مشاريع صناديق اإلقراض التخصصية للمبادرة الزراعية لسنة 2014

حممد محزة عمران* - ضرغام مسلمان برابز**

  املقدمة:

شهدت فكرة التقييم تطوراً كبرياً عرب أتريخ هذا النشاط، إذ إن املنظمات واجلهات اليت كانت 
بدأت وهي حمدودة  االجتماعية  الشرائح  املخصصة ملساعدة  املشاريع  إجناز بعض  إليها مسؤولية  تُوَكل 
الدخل، وكان غالباً ما ُيطلب من قبل املمولي لتلك املشاريع تقارير تربر الكيفية اليت صرفت هبا األموال 
اليت رصدت إلجناز تلك املشاريع، وكانت هذه املنظمات املذكورة كثرياً ما تقتصر على رفع تقارير تصف 

النشاط املنجز وبعض التفاصيل حول اخلدمات املقدمة من خالل املشروع. 

ومع تقدم املعرفة اإلنسانية وتطور العلوم وظهور احلاجة إىل معلومات أدق وأمشل لتنفيذ املشاريع 
بسرعة وفاعلية، بدأ املهتمون ابلتنمية يعمدون إىل حتليل سجالت األنشطة اليت يقومون هبا من طريق مجع 
املعلومات من االستمارات للحصول على معلومات أكثر متكن من ختطيط أكثر دقة وإدارة أكثر فاعلية 

)السعيدي ،1989(.

وكان معظم الناس يعتقدون أن التقييم نشاط ال فائدة منه، حيث يولِّد كمية كبرية من البياانت 
املاضي إذ كانت نظرايت  التقييم يف  فائدة، وهذه كانت املشكلة مع  اململة مع استنتاجات غري ذات 
تقييم املشاريع تعتمد أساليب على أساس اإلجناز العلمي والدقة فقط، وكثرياً ما وّلد هذا النهج تعميمات 
عن  بعيد  واضح  برانمج  إىل  التقييم  تقارير  متيل  لذلك  وكنتيجة  الناس؛  جتنبها  وتوصيات  واستنتاجات 
خيبات أمل مديري املشاريع وتشكيكهم حول أمهية التقييم، فقد ركزت على التقييم بنحٍو عام، وكان 
من املعتقد أن التقييم عبارة عن إثبات يبي مدى جناح املشروع أو فشله، وهذا يفرتض أسطورة النجاح 
والكمال يف تنفيذ املشاريع، وذلك غري وارد؛ إذ إن التقييم املستمر الذي يوفر التغذية الراجعة اليت تساعد 

على تعديل األهداف واإلجراءات وتصويبها ابستمرار هو مفتاح النجاح )العبيدي ، 2009(.

*مهندس زراعي يف مكتب رئيس الوزراء. ** تدريسي يف جامعة بغداد/ كلية الزراعة.



مركز البيان للدراسات والتخطيط

6

مما ال شك فيه هو أن متابعة األداء تعد من االنشطة الرئيسة اليت تعمل على التأكد من أن ما 
حتّقق فعاًل مطابٌق ملا هو موجود ابخلطة املقرتحة ومنسجٌم مع األهداف املخطط؛ وعلى هذا األساس ال 
يكون متابعة األداء فقط بعد انتهاء التنفيذ، بل جيب أن يكون عند نقاط معينة يف أثناء التنفيذ، فلو تركت 
متابعة األداء فقط يف النهاية، فقد نكتشف أخطاًء بعد أن يصبح من الصحب حينها اختاذ اإلجراءات 

التصحيحية املناسبة.

العراق كاان قد عاان اإلمهال يف  النبايت واحليواين والقطاع اإلروائي يف  الزراعي بشقية  القطاع  إن 
السنوات السابقة، ولكن استطاعت قروض املبادرة الزراعية أن حترك كثرياً من مفاصل القطاع الزراعي بشقيه 
النبايت واحليواين يف احملافظات العراقية كافة، وبدأت املشاريع مبختلف أنواعها تفرض حضور منتجاهتا يف 

خمتلف األسواق العراقية، ومنها: حماصيل احلبوب، واخلضروات، واألمساك، والدواجن، واللحوم احلمراء.

عملت تطوير املبادرة الزراعية للحكومة العراقية، وتطوير صناديق اإلقراض التخصصية على ضمان 
استمرار عمليات اإلقراض ملختلف فروع القطاع الزراعي، واستمرار النهوض ابلعملية الزراعية يف البالد 
والسيما بعد تضافر جهود املبادرة الزراعية مع وزاريت الزراعة واملوارد املائية وحتقيق نتائج متميزة يف اإلنتاج 
الزراعي على الصعيدين الكمي والنوعي؛ إذ متكن العراق بعد مرور ست سنوات على انطالق املبادرة 
الزراعية من حتقيق االكتفاء الذايت يف إنتاج األمساك وبعض أنواع اخلضر، وحتقيق ما نسبته 50% من حاجة 
العراق من منتجات الدواجن، فضاًل عن مضاعفة كميات الفواكه والتمور املنتجة حملياً بعد تطوير الكثري 

من البساتي، وكذا األمر يف منتجات اللحوم احلمراء.

مشكلة البحث:

هتدف الدولة إىل توفري رأس املال الالزم لتحفيز االستثمار والنهوض ابلقطاع الزراعي من خالل 
التمويل الزراعي, إال أن ذلك اهلدف قد ال يتحقق بسبب عدم فاعلية السياسة االقراضية اليت تتبناها 
الدولة الفتقارها إىل األسس والقواعد الصحيحة للتمويل، وعدم وجود التوافق وبي السياسات الزراعية 

واالقتصادية املرافقة هلا. 
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أمهية البحث:

فعلياً  أن ما حتقق  للتأكد من  القرارات االستثمارية   أداء  متابعة  أمهية  البحث من  أمهية  تنطلق 
مطابق ملا هو موجود ابخلطة املقرتحة ومنسجم مع األهداف املخطط هلا؛  وعلى هذا األساس ال يكون 
متابعة األداء فقط بعد انتهاء التنفيذ، بل جيب أن يكون عند نقاط معينة يف أثناء التنفيذ، فلو تركت 
متابعة األداء فقط يف النهاية، فقد نكتشف أخطاًء بعد أن يصبح من الصعب حينها اختاذ اإلجراءات 

التصحيحية املناسبة والناجحة.

هدف البحث:

يهدف البحث إىل التعرف على املبادرة الزراعية اليت أطلقتها احلكومة العراقية وفعاليتها، وذلك من 
خالل متابعة إجناز املشاريع املمولة واملشمولة ابملبادرة الزراعية يف عام 2014، إبجراء مسح ميداين لتلك 
املشاريع، والوصول إىل نتائج مقنعة عن فعالية متويلها على أرض الواقع، وذلك بقيام الباحث بدراسة 

ميدانية لقياس نسب اإلجناز لتلك املشاريع.

فرضية البحث:

ينطلق البحث من فرضية مفادها أن اإلخفاق يف بعض السياسات الزراعية واالقتصادية املرافقة 
هلا أثر واضح على أداء سياسة التمويل، وأن هناك ضعفاً يف متابعة القروض ومراقبتها، وتزامن ذلك مع 

تدهور الوضع األمين يف العراق. 

مصادر البياانت:

اعتمد البحث على البياانت األولية، إذ مت زايرة جمموعة من املشاريع املقرتضة مت حتديدها مسبقاً 
اعتماداً على مبالغ القروض وموقع املشروع، مشلت 10 حمافظات هي: بغداد، وكربالء، وواسط، واببل، 
والنجف، وذي قار، وميسان، والبصرة، والديوانية، واملثىن، ومت من خالل هذه الزايرات االطالع على 

235 مشروعاً لعام 2014 مبجموع مبالغ 64.9 مليار دينار.
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اإلطار النظري

تعريف تقييم املشروع:

أنه عملية تشاركيه، منهجيه، تستند إىل  املنظمات غري احلكومية على  تقييم املشروع يف  يعرف 
تعلم مجاعي ومعرفة منظمة، تسهم يف بناء القدرات، وتستهدف التحقق من أن مشروعات املنظمات 
غري احلكومية حتقق األهداف اليت تبنتها؛ لتحسي نوعية حياة املستهدفي أبقصى كفاءة وفاعلية )قنديل 

.)2007،

خمرجات  حتقيق  يف  واإلجناز  التقدم  مدى  يقيس  منظم  اختبار  أنه  على  املشروع  تقييم  ويُعّرف 
املشروع، وال يكون التقييم ملرة واحدة فقط، بل يشمل عملية قياس اإلجنازات املختلفة لألهداف عرب 

.)UNEP, 2005( مراحل زمنية متعدد حىت الوصول إىل حتقيق خمرجات املشروع

ملدى  قياس  أنه  على  املشاريع-  إلدارة  األورويب  االحتاد  دليل  -حسب  املشاريع  تقييم  ويعرف 
حتقق معايري التقييم املختلفة مثل: الكفاءة، والفاعلية، واألثر، واالرتباط، واالستدامة يف أهداف املشروع 

.)PCM, 2004( وأنشطته

وكذلك ميكن تعريف التقييم على أنه عملية قياس مدى منهجية مالءمة املشاريع اجلارية واملنجزة 
وموضوعيتها وأدائها ومدى جناحها، حيث يعد أداة إدارية إلرشاد صانعي القرارات ومديري املشاريع عما 
إذا كان التخطيط والتنفيذ للمشروع مت على وفق ما هو خمطط له، وعادًة ما تكون حمددة بزمن معي 
حبسب توقيت التقييم، وجيري التقييم عادًة لتحقيق هدف معي ولإلجابة عن أسئلة حمددة تزود صانعي 
القرار ومديري املشاريع ابملعلومات حول النظرايت والفرضيات املستعملة يف التنفيذ فيما إذا كانت فعالة 
اجلارية ابلتنفيذ،  السياسات واإلجراءات  تعديل  الصحيح بشأن  القرار  اختاذ  لتمكن من  أم ال، وملاذا؟ 

.)UNFPA Evaluation toolkit, 2007( ،واالستفادة منها مستقباًل يف تنفيذ مشاريع أخرى

ويعرف )السعيدي، 1989( التقييم على أنه جمموعة العمليات اليت نقوم هبا ملقارنة النتائج الفعلية 
للمشروع مع أهدافه؛ وذلك كطريقة للمساعدة على أخذ قرارات مقبلة من شأهنا حتسي التخطيط يف 
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املستقبل. 

ومما سبق نستخلص أن تقييم املشاريع عبارة عن عملية قياس ملدى اإلجناز يف حتقيق معايري التقييم 
والعاملي  واإلدارة  املستهدفة  الفئات  مستوى  على  واالستدامة”  واألثر  والفاعلية  والكفاءة  “االرتباط 

والشركاء واجملتمع.

ملاذا نقوم بعملية التقييم؟

قد أييت إىل الذهن أكثر من جواب على هذا السؤال، وتتلخص هذه األجوبة -على سبيل املثال 
ال احلصر- يف الرسم التوضيحي اآليت، ومن خالل هذه األجوبة املختلفة نستخلص األسباب األساسية 

اليت تربر-بل جتعل- القيام بعملية التقييم ضرورة حتمية، وموجز هذه األسباب كما أييت:

ملاذا التقييم؟
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ويفيدان التقييم يف معرفة اآليت:

• مدى صحة طريقة اإلجناز 	

• قياس التقدم املسجل لتحقيق هذا املشروع.	

• التعرف على مدى فاعلية اجلهود املبذولة.	

• مقارنة املصاريف ابإلجنازات.	

• مجع معلومات جديدة الستعماهلا يف التخطيط للمستقبل.	

• التعرف على نقاط الضعف والقوة يف العمل والتخطيط.	

• جعل اآلخرين يستفيدون من خربتنا.	

وخالصة األمر أننا نقوم بتقييم املشاريع من أجل دراسة وحتليل اآليت:

• النشاطات اليت تقام ضمن مشروع معي.	

• املوارد البشرية واملادية اليت تستعمل كمدخالت للمشروع. 	

• املعلومات واحلقائق واألرقام اليت هتم النشاط املراد تقييمه.	

وفضاًل عن املربرات املذكورة آنفاً قد تكون هناك ضرورة للقيام هبذه العملية يف حاالت أخرى، 
كأن يكون التقييم بناًء على طلب من اجلهة املمولة للمشروع، أو إحدى الوزارات املتخصصة أو اليت هلا 
سلطة اإلشراف أو متكيناً لباحث يرغب يف جتربة وسائل أو طرق جديدة ميدانياً، أو قياس أثر إدخال 

.)Lewis, 2002( بعض العناصر اجلديدة على املشروع حمل التنفيذ

املبادرة الزراعية:

أصبحت املبادرة الزراعية العنصر األهم يف املعادلة الزراعية العراقية، فقد سامهت يف تطور القطاع 
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الزراعي، فعلى الرغم من احملاوالت العديدة إلنعاش القطاع الزراعي بعد االحتالل األمريكي عام 2003 
-اليت سبقت املبادرة الزراعية- إال أن ما أنفق من أموال املساعدات وغريها قد عبثت به رايح الفساد 
اإلداري واملايل يف تلك املدة ومل تثمر شيئا، وقد بقي القطاع الزراعي يعاين من ختلف واضح يف شقيه 

النبايت واحليواين.

قامت املبادرة الزراعية منذ إطالقها يف 2008 بدعم مشاريع وزاريت الزراعة واملوارد املائية، فضاًل 
الدولة إبقراض  بقيام  امليسرة، وقد متثلت  القروض  تقدمي  الزراعية األخرى من خالل  املشاريع  عن دعم 
الفالحي واملزارعي واملتقدمي للحصول على قروض اسرتاتيجية دون فوائد أو أجور إدارية مع وجود فرتة 

مساح لتسدد أموال القروض بعد إنشاء املشاريع الزراعية وبناها.

مت تشكيل سبعة صناديق لإلقراض الزراعي ومت تقسيم تلك الصناديق حبسب األغراض الزراعية 
كما أييت: 

صناديق اإلقراض حسب األغراض الزراعية:

1.صندوق صغار الفالحي واملزارعي.

2.صندوق مشاريع الثروة احليوانية.

3.صندوق املكننة ووسائل الري احلديثة.

4.صندوق بساتي النخيل.

5.صندوق املشاريع الكربى والصناعات التحويلية.

6.صندوق أبناء العراق.

7.صندوق املرأة الريفية.
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صندوق صغار الفالحني واملزارعني:

	.البيوت البالستيكية غري املكيفة

	.مناحل عسل

	.حماصيل حقلية

	.حماصيل اخلضر الصيفية والشتوية

	.)الطماطة احملمية )أنفاق

	.خدمة بساتي الزيتون

	.زراعة العلف األخضر ابستخدام منظومة الري ابلرش الثابتة

	.فتح مكتب استشاري للمهندسي الزراعيي العاطلي عن العمل

صندوق مشاريع الثروة احليوانية:

	.إنشاء حقول الدواجن أبنواعها واجملازر ومعامل العلف أو أتهيلها

	.إنشاء املخازن املربدة واجملمدة واجملازر

	 تشغيل حقول الدواجن أبنواعها )تسمي فروج حلم، وتربية بيض املائدة، وتربية أمهات بيض
التفقيس، وتربية األجداد(.

	.تشغيل جمازر

	.تشغيل املفاقس

	.)تشغيل معامل العلف بطريقة البلت وحسب النوع )علف الدواجن، واجملرتات، وعلف األمساك
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	.تشغيل حبريات األمساك

	.شراء قوارب الصيد مع مستلزمات الصيد

	.إعادة اتهيل السفن والزوارق البحرية

	.إنشاء وتربية األمساك ابالقفاص العائمة

	.فتح عيادة بيطرية لألطباء البيطريي غري املعينيي أو تطويرها

	.)تربية أبقار حليب مستوردة ال تزيد عن سنتي )هولشتاين أو فريزاين

	.تسمي العجول أو احلمالن بعمر )4-6( أشهر

صندوق املكننة ووسائل الري احلديثة:

	.)شراء الساحبات واحلاصدات الزراعية )منقية، وابذرة، وكابسة تنب

	.شراء املرشات الثابتة واحملورية ومنظومات الري ابلتنقيط

	.شراء طاقم ضخ

صندوق بساتني النخيل:

	.)إنشاء البساتي اجلديده بطريقة الري احلديث )الري ابلتنقيط

	 ،خدمة بساتي النخيل وتطويرها، وتشمل: )إضافة مغروسات، وتنظيف السواقي، وهتيئة الرتبة
وتكريب النخيل، وشق السواقي(.

	.إنشاء خمازن حلفظ التمور أو أتهيلها وتطويرها وتوسيعـــها وترميمـــها

	 التمور خزن  بي  اجلمع  إىل  الغرض  هذا  )يهدف  أتهيله  أو  مكبس  مع  للتمور  خمزن  إنشاء 
وتنظيفها وكبسها متهيداً لعرضها يف األسواق احمللية والعاملية(.
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	.حفر اآلابر السطحية واالرتوازية

صندوق املشاريع الكربى:

	 وقروض األغنام،  وقروض   ، العجول  وقروض  األبقار،  )قروض  وتشمل:  اجملرتات،  مشاريع 
اجلاموس(.

	 ،مشاريع الدواجن، وتشمل: )فروج حلم، وبيض مائدة، والديك الرومي، وأمهات بيض التفقيس
واألجداد، واملفاقس، واجملازر(.

	 مشاريع الثروة السمكية، وتشمل: )تربية األمساك ابألقفاص العائمة، وتربية األمساك ابألحواض
الرتابية(.

	.)مشاريع املخازن )املخازن املربدة واجملمدة، خمازن التمور

	 ،مشاريع املزارعي والفالحي، وتشمل: )احملاصيل املومسية، وإنشاء بيوت بالستيكية غري مكيفة
وإنشاء منحل مع مظلة نظامية ومستلزمات الرتبية، وخدمة بساتي الزيتون عالية اجلودة وتطويرها، وإنشاء 

بستان زيتون عايل الزيت بطريقة الري ابلتنقيط(.

	 الفاكهة وبساتي  النخيل،  وبساتي  وتطويرها،  البساتي  )خدمة  وتشمل:  البستنة،  مشاريع 
»محضيات، ونفضيات«(.

	 مشاريع املكننة الزراعية ووسائل الري احلديث، وتشمل: )حفر اآلابر السطحية واالرتوازية مع
طواقم الضخ، وشراء املرشات الثابتة واحملورية ومنظومات الري ابلتنقيط(.

	 ،اللحوم )مصانع  وتشمـــــــل:  الزراعي،  ابإلنتاج  مساس  هلا  اليت  التحويلية  الصناعات  مشاريع 
واملخلالت، والبسكويت، ومعجون الطماطم، والراشي، والدبس، ومعامل الزيتون، ومعامل تعليب التمور 

وكبسها، واملربيات، وغرف التربيد خلزن املنتجات الزراعية(.
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صندوق أبناء العراق:

يشمل األغراض كافة املوجودة يف مجيع صناديق اإلقراض التخصصية.

صندوق املرأة الريفية: 

يشمل مناطق األهوار والريف ويركز على األرامل والعازابت، ويشمل االغراض اآلتية: )صناعة 
األلبان، وصناعة املربيات، والدبس، واخلل، وصناعة احلصران والبسط، وصناعة األواين الفخارية، وتربية 
احليواانت املزرعية، وأعمال تسويق املنتجات الزراعية واحليوانية، وزراعة اخلضر احملمية، فضاًل عن أغراض 

زراعية أخرى هدفها تنمية املرأة الريفية، ومجيع ما خيصُّ اإلنتاج الزراعي(.

يف عام 2008 انطلقت املبادرة الزراعية بتخصيص 288 مليار دينار، وقد قام املصرف الزراعي 
 244.8 مت ختصيص  عام 2009  ويف  التخصصية،  الصناديق  مال  رأس  دورة  يف  وإدخاهلا  ابستالمها 
مليار دينار تلتها ختصيص 288 مليار دينار يف عام 2010، بينما مت استالم 280 مليار دينار فقط 
يف عام 2011 ، واخنفض التخصيص يف عام 2012 إىل 201.6 مليار دينار ومت استالم 150 مليار 
دينار فقط، ويف عام 2013 مت ختصيص واستالم 254.2 مليار دينار، لتصبح جمموع املبالغ املخصصة 

واملستلمة حنو 1.5 بليون دينار وذلك لغاية 2013 .

يظهر اجلدول اآليت أن إمجايل القيمة املستقبلة للمبالغ املخصصة يف عام 2016 قد بلغت 2.3 
بليون دينار، وقد مت حساهبا على أساس معدل سعر فائدة 8%، وهو أقل معدل سعر للفائدة يف الدول 
النامية، إذ تشري الدراسات إىل أن معدالت الفائدة يف الدول النامية ترتاوح ما بي 8% إىل 15%، بينما 
بلغ إمجايل املبالغ املفقودة 817 مليار دينار خالل املدة املدروسة، اليت تعدُّ تكاليف السياسة اإلقراضية 
اليت مت اتباعها، فضاًل عن أنه ميثل التكاليف االجتماعية اليت يدفعها اجملتمع من أجل النهوض ابلقطاع 
الزراعي، الذي شّكل 54% من قيمة املبالغ املخصصة خالل فرتة الدراسة، و35% من القيمة االقتصادية 
للمبالغ املخصصة ملختلف الصناديق اإلقراضية، أي أن يضحي بنحو 35% من رأس ماله املستثمر من 
أجل حتقيق بعض األهداف العامة يف القطاع الزراعي، كإصالح الواقع الزراعي، والقضاء على البطالة 
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املقنعة يف القطاع الزراعي، وتقليل نسبة البطالة يف اجملتمع، فضاًل عن تطوير القطاع الزراعي يف العراق 
وتنشيطه.

املبالغ السنة
املخصصة

مليار دينار

القيمة املستقبلية 
للمبالغ 
املخصصة

 مليار دينار

مقدار الفقد أو االخنفاض 
يف قيمة املبالغ املخصصة

مليار دينار

نسبة الفقد 
إىل املبالغ 
املخصصة %

نسبة الفقد إىل القيمة 
املستقبلية للمبالغ 

املخصصة %

2008288.05332458546
2009244.84201757142
2010288.04571695937
2011280.04111314732
2012150.0204543626
2013254.2296421714
1505.023228175435اجملموع
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مشاريع عينة البحث:

توزعت مشاريع العينة يف عشر حمافظات مشلت احملافظات الوسطى واجلنوبية، وقد بلغت قيمة 
القروض يف العينة املدروسة حنو 64.9 مليار دينار عراقي، توزعت على حنو 235 مشروعاً زراعياً، منها 
154 مشروعاً ضمن صندوق املشاريع الكبرية، بينما بقي 81 مشروعاً ضمن صندوق املكننة الزراعية، 
وقد بلغت نسبة اإلجناز يف مشاريع عينة البحث حنو 89%، وقد أظهرت العينة أن نسبة إجناز املشاريع 
املمنوعة يف  القروض  قيمة  وقد شكلت  متلكئة،  توجد مشاريع  بلغت 100%، وال  البصرة  يف حمافظة 
احملافظة حنو 10% من إمجايل القروض يف العينة، تلتها حمافظة املثىن والقادسية وميسان ابلنسب اآلتية 
على التوايل )98%،94%،94%(، بينما كانت نسبة إجناز املشاريع 72% يف حمافظة اببل وهي أقل نسبة 
إجناز مسجلة يف حمافظات العينة على الرغم من أن نسبة القروض املمنوحة يف احملافظة شكلت 11% من 

إمجايل قروض العينة.
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املبالغ املمنوحة للمشاريع عدد املشاريع 
املنفذة

املبالغ املمنوحة للمشاريع 
املتلكئة

املبالغ املمنوحة ملشاريع 
العينة

جمموع نسبة املبالغجمموع متلكئةمنفذةاحملافظات 
املبالغ 

جمموع نسبة
املبالغ 

نسبة

27%9.017,439%91.01563%14315876بغداد
11%27.27154.5%72.81949%2455205.5اببل

12%15.07958%85.01192%1526766كربالء املقدسة
6%21.23909%78.8827%1343082واسط

14%5.19356.4%94.9479%3938877.4الديوانية
8%1.55261%98.579.8%3425181.2املثىن

6%5.43628.9%94.6197%3013431.9ميسان 
5%12.13120.2%87.9376%1622744.2ذي قار

1%22.2903.6%77.8201%123702.6النجف األشرف
10%0.06264%100.00%1306264البصرة

100%10.664,995%89.46863.8%2102558130.8اجملموع 
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مشاريع عينة البحث:

اشتملت عينة البحث على خمتلف األغراض الزراعية من املشاريع بشقيها )حيوانية ونباتية(، فضاًل 
عن املشاريع الساندة يف القطاع الزراعي، وقد أظهرت النتائج اهتماماً كبرياً يف مشاريع قطاع الدواجن، إذ 
بلغت 99 مشروعاً شكلت 42% من مشاريع العينة، فيما بلغت األمهية لقروض هذا القطاع حنو %50 
من إمجايل قيمة القروض يف العينة، ومبتوسط بلغ حنو 327 مليون دينار للمشروع الواحد؛ وهذا يعكس 

الدعم الكبري الذي تتلقاه صناعة الدواجن يف العراق.

 وقد تلتها القروض املمنوحة لشراء املكائن واآلالت واحلاصدات الزراعية اليت تشكل 16% من 
إمجايل عدد قروض العينة، مبينًة النشاط الكبري لصندوق املكننة يف توفري املكائن واملعدات الزراعية اليت 
حيتاجها املزارعون، وقد بلغ متوسط القرض املمنوح 85 مليون دينار، الذي شكل 5% من إمجايل مبالغ 
القروض يف عينة البحث، بينما شكلت مشاريع املخازن املربدة ومشاريع تربية األبقار 10-11% من قيمة 

القروض الكلية يف العينة على التتابع.

أما املشاريع األكثر كلفة يف عينة البحث فهي مشاريع الزراعة النسيجة، إذ بلغ معدل تكاليف 
املشروع حنو 1.9 مليار دينار، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف األجهزة واملواد املختربية ذات التقنية احلديثة 

واملتطورة.

قيمة األعداد املشاريع
القروض 

األمهية النسبية 
ألعداد املشاريع  

األمهية النسبية 
لقيمة القرض

املتوسط 

022.5%1%245مشاريع تربية حنل العسل
028.9%3%6173.6مكاتب زراعية وبيطرية 

3134.7%7%162154.4مشاريع تربية األمساك
585.7%16%373171.6شراء املكائن واملعدات 
387.0%10%242087.9مشاريع الزراعة احملمية 

10399.9%7%176797.5مشاريع تربية األبقار
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032.3%4%9290.5مشاريع إنشاء البساتي
91996.7%1%35990خمتربات الزراعة النسيجية والفطر

50327.4%42%9932417.1مشاريع الدواجن
7558.8%3%84470مشاريع معامل اللبان والتمور واألعالف

11528.4%6%147397مشاريع املخازن املربدة والعادية
100276.6%100%23564994.6اجملموع 
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قيمة القروضاألعداداملشاريع

األمهية النسبية 
ألعداد املشاريع 

على مستوى 
املشاريع املنجزة

األمهية النسبية 
ألعداد املشاريع على 

مستوى العينة

األمهية النسبية 
لقيمة القروض 
على مستوى 

العينة

0.1%0.9%1.0%245مشاريع تربية حنل العسل

0.3%2.6%2.9%6173.6مكاتب زراعية وبيطرية

2.8%5.5%6.2%131837.4مشاريع تربية األمساك

4.4%14.9%16.7%352886.8شراء املكائن واملعدات

1.9%8.9%10.0%211260.9مشاريع الزراعة احملمية

5.8%4.3%4.8%103800.5مشاريع تربية األبقار

0.4%3.8%4.3%9290.5مشاريع إنشاء البساتي

خمتربات الزراعة النسيجية 
والفطر

35990%1.4%1.3%9.2

46.9%39.6%44.3%9330511.1مشاريع الدواجن

مشاريع معامل اللبان 
والتمور واألعالف

63719%2.9%2.6%5.7

مشاريع املخازن املربدة 
والعادية

127266%5.7%5.1%11.2

88.9%89.4%100.0%21057780.8اجملموع
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األعداداملشاريع
قيمة 

القروض

األمهية النسبية 
ألعداد املشاريع 

على مستوى 
املشاريع املتلكئة

األمهية النسبية 
ألعداد املشاريع 

على مستوى 
العينة

األمهية النسبية 
لقيمة القروض 
على مستوى 

العينة
0.0%0.0%0.0%00مشاريع تربية حنل العسل

0.0%0.0%0.0%00مكاتب زراعية وبيطرية
0.5%1.3%12.0%3317مشاريع تربية األمساك

0.4%0.9%8.0%2284.8شراء املكائن واملعدات
1.3%1.3%12.0%3827مشاريع الزراعة احملمية
4.6%3.0%28.0%72997مشاريع تربية األبقار

0.0%0.0%0.0%00مشاريع إنشاء البساتي
0.0%0.0%0.0%00خمتربات الزراعة النسيجية والفطر

2.9%2.6%24.0%61906مشاريع الدواجن
معامل األعالف ومكابس التمور 

ومعامل األلبان
2751%8.0%0.9%1.2

0.2%0.9%8.0%2131مشاريع املخازن املربدة والعادية
11.1%10.6%100.0%257213.8اجملموع
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النتائج والتوصيات: 
يف ضوء بياانت الدراسة مت التوصل إىل جمموعة من النتائج والتوصيات تتلخص ابآليت:

1. إن جمموع املبالغ املخصصة واملستلمة خالل املدة املدروسة بلغ حنو 1.5 بليون دينار.
2. إن إمجايل القيمة املستقبلة للمبالغ املخصصة قد بلغت 2.3 بليون دينار يف هناية عام 2016. 

3. بلغ إمجايل االخنفاض يف قيمة املبالغ املخصصة خالل املدة املدروسة حنو 817 مليار دينار اليت تعد 
تكاليف السياسة اإلقراضية اليت مت اتباعها.

4. إن التكاليف االجتماعية اليت يدفعها اجملتمع من أجل النهوض ابلقطاع الزراعي، شكلت 35% من 
القيمة االقتصادية للمبالغ املخصصة ملختلف الصناديق اإلقراضية، وهو مقدار تضحية اجملتمع؛ من أجل 
حتقيق بعض األهداف العامة يف القطاع الزراعي، كإصالح الواقع الزراعي، والقضاء على البطالة املقنعة 
يف القطاع الزراعي، وتقليل نسبة البطالة يف اجملتمع، فضاًل عن تطوير القطاع الزراعي يف العراق وتنشيطه.

5.توزعت مشاريع العينة يف عشر حمافظات مشلت احملافظات الوسطى واجلنوبية، وقد بلغت قيمة القروض 
يف العينة املدروسة حنو 64.9 مليار دينار عراقي، توزعت على )235( مشروعاً زراعياً وأبغراض زراعية 

متنوعة.
6. بلغت نسبة متويل صندوق املشاريع الكبرية حنو 65% من إمجايل مشاريع العينة، بواقع 154 مشروعاً، 
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بينما مت متويل 81 مشروعاً ضمن صندوق املكننة الزراعية.
7. بلغت نسب التنفيذ للمشاريع ومبالغ القروض 89% وهي نسبة جيدة جداً.

8. بلغت نسبة إجناز املشاريع يف حمافظة البصرة 100%، وال توجد مشاريع متلكئة، وقد شكلت قيمة 
القروض املمنوعة يف احملافظة حنو 10% من إمجايل القروض يف العينة.

9. إن نسبة إجناز املشاريع يف حمافظة اببل هي األقل بي حمافظات العينة، فقد بلغت 72% على الرغم 
من أن نسبة القروض املمنوحة يف احملافظة شكلت 11% من إمجايل قروض العينة.

10. هنالك توجه حاد يف احملافظات كافة إىل مشاريع تربية فروج الدجاج؛ لسهولة إنشائها وقصر فرتة 
الرتبية؛ وعليه جيب التوجه إىل دعم مشاريع احللقات األخرى من صناعة الدواجن )كمعامل إنتاج العلف، 
واملفاقس، ومشاريع األمهات، واجملازر(، فضاًل عن حلقة التسويق؛ لتاليف املشكالت اليت قد حتدث نتيجة 

تضخم اإلنتاج يف إحدى احللقات دون مع احللقات األخرى.
11. ال تعتمد املشاريع املقرتضة على النمط الزراعي السائد يف احملافظات.  

التوصيات: 

اجملتمع؛ من أجل حتقيق األهداف  اليت يضحي هبا  التكاليف االجتماعية  1. ضرورة األخذ ابحلسبان 
العامة يف القطاع الزراعي، والوصول إىل اتباع سياسات متويلية انجحة يف ضوء حمدودية رأس املال املتاح 

لالستثمار. 

2. ضرورة فرض سعر فائدة على مجيع القروض الزراعية؛ تالفياً لتآكل رأس املال املتاح لالستثمار من 
جهة، ورفع كفاءة استخدام القروض املمنوحة من جهة أخرى.

3. ضرورة استخدام األساليب احلديثة يف تقييم القروض الزراعية، اليت تراعي القيمة الزمنية للمبالغ املقرتضة 
عوضاً عن الطرق التقليدية. 

4. التوجه إلمتام احللقات املفقودة من إنتاج حلوم الدواجن من خالل توجيه احملافظات؛ إلنشاء مشاريع 
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داعمة إلنتاج هذا النوع من اللحوم كمعامل العلف، ومشاريع إنتاج بيض التفقيس، واجملازر، فضاًل عن 
التسويق.

 5. ضرورة معرفة النمط الزراعي السائد يف احملافظات كافة يف تطبيق السياسات التمويلية؛ ليكون هناك 
أثر واضح ومباشر للمبادرة الزراعية، واالستفادة من مزااي امليزة النسبة على مستوى احملافظات، فضاًل عن 

حتقيق املكاسب االقتصادية أكرب نتيجة للتخصص يف اإلنتاج.


