تمٕٚى أداء ادلبادرة انشراػٛت بانتطبٛك يف ادلصزف انشراػ ٙانتؼأَٙ
الباحث /إبراهٌم طارق العزاوي
أ .د .إبراهٌم الجزراوي
جامعة بؽداد  /كلٌة اإلدارة واالقتصاد
ادلظتله

ٌتناول هذا البحث عملٌة تقوٌم األداء فً النشاط الزراعً العراقً وعلى وجه الخصوص المبادرة
الزراعٌة التً أطلقها دولة رئٌس الوزراء العراقً نوري المالكً  ,خبلل المدة من  8002ـ  . 8022حٌث
من الممكن استخدام معاٌٌر أو مإشرات ٌتم على وفقها بٌان نتائج التقوٌم والتً قد تكون من خبلل مقارنة
األداء المخطط مع األداء الفعلً أو من خبلل تقوٌم األداء الفعلً لمدد متعاقبة مختارة  .مع التؤكٌد على إن
المبادرة الزراعٌة خاضعة إلى عملٌة التقوٌم من خبلل جهاتها المنفذة وصنادٌق اإلقراض التخصصٌة الخاصة
بها بوصفها من مشارٌع اإلقراض الزراعً  .مع ضرورة االستمرار بتنفٌذ المبادرة الزراعٌة لما لها من
أهمٌة بالؽة فً دعم وتطوٌر القطاع الزراعً العراقً والذي هو بؤمس الحاجة إلى مثل هذه المبادرات فً
الوقت الحالً  ,وأكد البحث ضرورة زٌادة التخصٌص المالً للمصرؾ الزراعً التعاونً بوصفه الجهة
المسإولة عن صرؾ قروض المبادرة الزراعٌة إلى المزارعٌن العراقٌٌن ومن ثم استردادها منهم  .وقد
توصل الباحثان إلى مجموعة من االستنتاجات ُع َ
ززت بتوصٌات مقترحة تفٌد حتما القطاع الزراعً العراقً
المنهار .

............................................................................... ..........................
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كانت الزراعة المهنة الرئٌسة لسكان ببلد ما بٌن النهرٌن على مختلؾ العصور ,وذلك لوجود العوامل
المإهلة كافة لقٌام النشاط الزراعً (النباتً والحٌوانً) من مٌاه وارض خصبة وأٌادي عاملة  ,لذلك امتازت
هذه الحضارة العرٌقة بقدرات وإمكانٌات للقٌام بزراعة مختلؾ األنواع من المحاصٌل النباتٌة وتربٌة مختلؾ
األنواع من المواشً والحٌوانات  ,ولكن الزراعة فً الببلد تعرضت إلى تدهور خطٌر نتٌجة لعدد من الظروؾ
التً عصفت بالببلد والتً كانت سببا رئٌسٌا فً تدهور الزراعة فً العراق  ,وجعلت القطاع الزراعً قطاعا
مهمشا ومحطما مما أدى إلى اعتماد العراق على استٌراد مختلؾ المحاصٌل النباتٌة واللحوم والمنتجات
الحٌوانٌة من الخارج بصورة كبٌرة وأصبحت الزراعة المحلٌة لٌس لها مكان فً السوق الزراعٌة العراقٌة .
نظرا لهذه الظروؾ واألسباب عملت الحكومة العراقٌة وبتوجٌه من السٌد رئٌس الوزراء نوري
المالكً فً أواخر عام  8002على إطبلق المبادرة الزراعٌة محاولة منها للنهوض بواقع القطاع الزراعً
العراقً وإمكانٌة االرتقاء بالزراعة المحلٌة واستعادة دورها مصدرا أساسٌا ورئٌسٌا للقطاع الزراعً العراقً
 ,لذا تم أطبلق قروض زراعٌة لمختلؾ األنشطة الزراعٌة ولمختلؾ المزارعٌن العراقٌٌن وبشروط مٌسرة ,
مبوبة هذه القروض على خمسة صنادٌق إقراض تخصصٌة ٌقوم المصرؾ الزراعً التعاونً بمنحها إلى
المزارعٌن  ,حٌث أن الؽرض األساسً لهذه الصنادٌق هو أعطاء الفرصة للمزارعٌن العراقٌٌن للنهوض
بواقعهم المعٌشً و بواقع الزراعة المحلٌة بشقٌها النباتً والحٌوانً  ,وتقلٌل االستٌراد الزراعً من الخارج
وتوفٌر العملة الصعبة على الحكومة العراقٌة واستعادة الزراعة المحلٌة لمكانها فً السوق الزراعٌة العراقٌة
.
والبد من التؤكٌد على دور المصرؾ الزراعً التعاونً فً تنفٌذ عملٌات المبادرة الزراعٌة نظرا الن
المصرؾ الزراعً التعاونً ٌمتلك تارٌخا عرٌقا وباعا طوٌبل فً دعم وإسناد القطاع الزراعً العراقً.
ٌعد هذا البحث من أوائل البحوث المحاسبٌة التً تناولت عملٌة تقوٌم األداء وربطها بالمبادرة
الزراعٌة العتقاد الباحثٌن بان المبادرة الزراعٌة موضوع مهم وٌنبؽً دراستها بشكل جٌد وسلٌم لكونها حجر
األساس للنهوض بواقع الزراعة العراقٌة .
قسم هذا البحث إلى خمسة محاور رئٌسة  ,حٌث تناول الباحثان هذه المحاور كاألتً :ـ
المحور األول :ـ منهجٌة البحث وأهم الدراسات السابقة .
المحور الثانً :ـ تقوٌم األداء (نظرة عامة)  ,حٌث تم تناول مفهوم األداء وتعرٌفه ومفهوم تقوٌم األداء
وتعرٌفه وأهمٌة تقوٌم األداء وأهداؾ تقوٌم األداء وقٌاس األداء وأنواع تقوٌم األداء ومراحل (خطوات)
تقوٌم األداء ومستوٌات تقوٌم األداء.
المحور الثالث :ـ معاٌٌر تقوٌم األداء ومإشراته  ,حٌث تم تناول مفهوم المعٌار وتعرٌفه وأنواع المعاٌٌر
ومفهوم المإشر وتعرٌفه وأنواع المإشرات والمشارٌع الزراعٌة التً ٌناسبها تحلٌل األداء وتقوٌمه.
المحور الرابع :ـ المبادرة الزراعٌة وصنادٌقها  ,حٌث تم تناول المقصود بالزراعة وبالمبادرة الزراعٌة
والجهات المنفذة للمبادرة الزراعٌة والمشمولٌن بقروض المبادرة الزراعٌة وإجراءات طلب القروض من
صنادٌق اإلقراض التخصصٌة للمبادرة الزراعٌة وصنادٌق المبادرة الزراعٌة.
المحور الخامس :ـ االستنتاجات والتوصٌات .
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احملٕر األٔل /يُٓجٛت انبحث ٔاندراطاث انظابمت

 1ـ  1يُٓجٛت انبحث

يشكهت انبحث
تتمثل مشكلة البحث فً تدهور ودمار الزراعة المحلٌة العراقٌة وانعكاس ذلك بشكل سلبً عل القطاع
الزراعً العراقً بشكل عام  ,لذلك فان المبادرة الزراعٌة قد تمثل خطوة أولى فً طرٌق أصبلح القطاع
الزراعً العراقً  .لذا تتركز مشكلة البحث حول أمكانٌة خضوع المبادرة الزراعٌة إلى عملٌة التقوٌم ,
وبالتالً الوقوؾ على مستوى أداء عمل صنادٌقها التخصصٌة مما ٌإدي إلى أمكانٌة اقتراح حلول وإجراءات
معٌنة تمكن من تعزٌز استمرارٌة العمل بالمبادرة الزراعٌة بما ٌخدم القطاع الزراعً العراقً بشقٌه النباتً
والحٌوانً.
أًْٛت انبحث

تبرز أهمية البحث من خالل النقاط اآلتية :ـ

.
.

2ـ حاجة العراق وخاصة قطاعه الزراعً إلى مبادرة زراعٌة للنهوض بواقعه المتدهور  ,لكون القطاع
الزراعً ٌمثل ركٌزة أساسٌة لتوفٌر الطعام والشراب والمبلبس واألدوٌة لمختلؾ أطٌاؾ الشعب العراقً .
 8ـ أن المبادرة الزراعٌة سوؾ تشجع الزراعة المحلٌة العراقٌة وبالتالً تقلل االستٌراد الزراعً من الخارج
والذي سٌكون له انعكاس اٌجابً على القطاع الزراعً العراقً .
 3ـ تسهم المبادرة الزراعٌة فً تشجٌع المزارعٌن العراقٌٌن على التوطن واالستمرار بمهنة الزراعة
وتطوٌرها من خبلل القروض المٌسرة الممنوحة لهم للحٌلولة دون ترك هإالء المزارعٌن مهنة الزراعة .
أْداف انبحث

يمكن أجمال أهداف البحث بالنقاط اآلتية :ـ

.
.

 2ـ أن خضوع المبادرة الزراعٌة إلى عملٌة التقوٌم سوؾ تمكننا من تحدٌد أي من صنادٌقها التخصصٌة
األكثر عمبل وأٌهما األقل عمبل .
.
...............................................................
 8ـ تسهم عملٌة التقوٌم فً الوقوؾ على مختلؾ المشاكل والمعوقات التً تواجه عمل المبادرة الزر اعٌة .
3ـ من بٌن األهداؾ األخرى هً تشجٌع الحكومة العراقٌة على استمرارٌة العمل بالمبادرة الزراعٌة  ,كذلك
البد من أن تكون توجهات الباحثٌن تنصب فً أمور تخدم العراق وبذلك العمل على تطوٌر وازدهار البلد .
فزضٛت انبحث
للبحث فرضٌة أساسٌة وهً أن وجود المبادرة الزراعٌة تمثل خطوة أساسٌة وبناءة فً طرٌق أعادة تؤهٌل
وتطوٌر القطاع الزراعً العراقً بشقٌه النباتً والحٌوانً وبالتالً معالجة المشكلة الزراعٌة المتدهورة فً
البلد  ,وعلٌه فان عملٌة التقوٌم للمبادرة الزراعٌة سوؾ تمكننا من تسلٌط الضوء على أداءها ومحاولة
االرتقاء بها لخدمة اكبر عدد من المزارعٌن العراقٌٌن .
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يصادر مجغ انبٛاَاث ٔادلؼهٕياث :
قام الباحثان باالعتماد على المصادر العربٌة واألجنبٌة والمتعلقة بعملٌة تقوٌم األداء  ,كذلك تم االعتماد على
المصادر ذات العبلقة بالقطاع الزراعً العراقً  ,إضافة إلى الحصول على بعض المعلومات من الجهات ذات
العبلقة بالمبادرة الزراعٌة كوزارة التخطٌط ووزارة الزراعة والمصرؾ الزراعً التعاونً موضوع الدراسة.

.

 1ـ  2اندراطاث انظابمت
تفتقر الدراسات المحاسبٌة وبشكل شدٌد إلى دراسات حول القطاع الزراعً العراقً األمر الذي جعل عملٌة
الحصول على مثل هكذا دراسات عملٌة صعبة وشاقة  .لذلك سوؾ ٌتناول الباحثان فً هذا المحور أهم
الدراسات المحاسبٌة والمتعلقة بالقطاع الزراعً العراقً بصورة خاصة .
2ـ رس الة طال ب الماجس تٌر  :س ٌروان خلٌ ل إب راهٌم ـ  , 2114بعن وان  ( :تقٌ ٌم ق رارات االس تثمار ف ً
الموجودات الثابتة فً القط اع الزراع ً دراس ة تطبٌقٌ ة ف ً الش ركة العراقٌ ة إلنت اج الب ذور) ق دمت إل ى هٌ ؤة
األمناء فً المعهد العربً للمحاسبة والتدقٌق .هدفت ه ذه الدراس ة إل ى تقٌ ٌم الق رارات االس تثمارٌة م ن حٌ ث
إتباع المعا ٌٌر العلمٌة فً عملٌة المفاض لة ب ٌن الب دائل االس تثمارٌة بش كل ص حٌا باإلض افة إل ى أب راز أهمٌ ة
الموازنات االستثمارٌة كخطة تعبر عن حجم األموال المخططة استثمارها .
 -2أطروح ة طال ب ال دكتوراه  :ح اكم عل ً رش ٌد ـ  , 2112بعن وان........................................:
( بناء نموذج محاسبً للمزارع العراقٌة بهدؾ توفٌر البٌان ات وأع داد التق ارٌر المالٌ ة وتق وٌم األداء ) ق دمت
إل ى مجل س كلٌ ة اإلدارة واالقتصاد ـ جامع ة بؽ داد....................................................
ه دفت الدراس ة إل ى ص ٌاؼة نم وذج محاس بً ٌس عى إل ى تجمٌ ع البٌان ات الخاص ة بالمزرع ة وعل ى اخ تبلؾ
مساحاتها مع اقتراح طرٌقة محاسبٌة للتسجٌل والمعالج ة وه ً طرٌق ة األعم دة النقدٌ ة التحلٌلٌ ة وص وال إل ى
نموذج محاسبً عملً وموضوعً.
3ـ أطروحة طالب الدكتوراه  :ستار جب ار خ بلوي الحج امً ـ  , 8002بعن وان  (.:القٌ اس المحاس بً للنش اط
الزراعً بحث تطبٌقً ف ً ش ركة الدجٌل ة العراقٌ ة األردنٌ ة ي عربٌ ة مش تركة ي ) ق دمت إل ى مجل س المعه د
الع الً للدراس ات المحاس بٌة والمالٌ ة -جامع ة بؽ داد..........................................
هدفت هذه الدراسة إلى تسلٌط الضوء على الوسائل التقلٌدٌة للقٌاس المحاسبً للنش اط الزراع ً وبٌ ان أوج ه
القصور واستخدام الوسائل البدٌلة التً تقترب من الدقة والموضوعٌة فً القٌاس المحاسبً والتً تنسجم مع
المع اٌٌر المحاس بٌة الحدٌث ة  ,والتوص ل إل ى أفض ل التطبٌق ات واألس الٌب العلمٌ ة لمعالج ة مش اكل القٌ اس
المحاس بً للنش اط الزراع ً ف ً ض وء المعٌ ار المحاس بً ال دولً رق م  72والقاع دة المحاس بٌة العراقٌ ة رق م
.22
7ـ أطروحة طالبة الدكتوراه  :ن دى اس عد إس ماعٌل ألعبٌ دي ـ  , 8001بعن وان  (..:تق وٌم األداء الس تراتٌجً
باس تخدام بطاق ة األداء المت وازن دراس ة تطبٌقٌ ة ف ً الش ركة العام ة لخ دمات الث روة الحٌوانٌ ة) ق دمت إل ى
مجلس المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة ـ جامعة بؽداد............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..
ه دفت الدراس ة إل ى التوص ل للمقوم ات األساس ٌة لتق وٌم األداء الس تراتٌجً للش ركات الزراعٌ ة بش كل ع ام
وللشركة العامة لخدمات الثروة الحٌوانٌة بشكل خاص حٌ ث ت م تق دٌم دراس ة علمٌ ة وعملٌ ة ٌمك ن االس تفادة
منها لعم وم الش ركات الزراعٌ ة وبص ورة خاص ة الش ركة العام ة لخ دمات الث روة الحٌوانٌ ة م ن خ بلل تص مٌم
واستخدام بطاقة األداء المتوازن ٌتم من خبللها تحوٌل أه داؾ الش ركة الس تراتٌجٌة إل ى مجموع ة ش املة م ن
مق اٌٌس األداء الت ً ت وفر هٌك ل العم ل لنظ ام القٌ اس واإلدارة الس تراتٌجٌة وتحس ٌن أداء الش ركة عل ى م دى
الفترات القادمة .
2ـ أطروحة طالبة الدكتوراه  :سمٌرة إسماعٌل موسى الربٌعً ـ  ,8022بعنوان ................ :
( تقوٌم أداء النشاط الزراعً باس تخدام م نهج التحلٌ ل التنظٌم ً بح ث تطبٌق ً ف ً الش ركة العام ة للمحاص ٌل
الصناعٌة  /إحدى تشكٌبلت وزارة الزراعة ) قدمت إلى مجلس المعهد الع الً للدراس ات المحاس بٌة والمالٌ ة ـ
جامعة بؽداد .ه دفت ه ذه الدراس ة إل ى تطبٌ ق م نهج التحلٌ ل التنظٌم ً ف ً تق وٌم أداء النش اط الزراع ً ال ذي
ٌتناول األنش طة الفرعٌ ة وتحدٌ د دوره ا ف ً تحقٌ ق األه داؾ الكلٌ ة للوح دة االقتص ادٌة ص وب تحدٌ د وتبلف ً
اإلخفاقات .

.
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ٌبلحظ من خبلل الدراسات السابقة أنها جمٌعها ركزت على القطاع الزراعً العراقً وكان الهدؾ منه ا خدم ة
الجهة المطبقة فٌها الدراسة فقط مع حصر الدراسة ضمن نطاق واح د  ,ف ً ح ٌن ه دفت دراس ة الباحث ان إل ى
خدمة الجهة المطبقة فٌها الدراسة إضافة إلى خدمة القطاع الزراعً العراقً بصورة عامة لك ون أن المب ادرة
الزراعٌة منفذة فً جمٌع محافظات العراق (فٌما عدا إقلٌم كردستان)  ,ولكن ال ٌمنع ذلك من استفادة الباحثان
من هذه الدراسات فً تكوٌن خلفٌة نظرٌة وتطبٌقٌة لبحثهما .

احملٕر انثاَ /ٙتمٕٚى األداء (َظزة ػايت)

تحتل عملٌة تقوٌ م األداء أهمٌة بالؽة بالنسبة للمنشآت الزراعٌة من خبلل مقارنة أهدافها المخططة مع
أدائها الفعلً وتحدٌد حجم االنحراؾ وبٌان أسبابه واقتراح الحلول البلزمة لمعالجته  .وسٌتناول هذا المحور
مفهوم األداء وتعرٌفه  ,ومفهوم تقوٌم األداء وتعرٌفه  ,وأهمٌة تقوٌم األداء  ,وأهداؾ تقوٌم األداء  ,وقٌاس
األداء  ,وأنواع تقوٌم األداء  ,ومراحل (خطوات) تقوٌم األداء  ,ومستوٌات تقوٌم األداء .
2ـ 1يفٕٓو األداء ٔتؼزٚفّ
 .ان األداء ( )Performanceمفهوم واسع ٌشتمل على العدٌد من المفاهٌم الجوهرٌة المتعلقة بالنجاح
والفشل والكفاٌة والفاعلٌة والمخطط والفعلً والكمً والنوعً  ,إذ ٌستعمل الكتاب فً مجال الدراسات
الستراتٌجٌة أوصافا مختلفة لهذه الكلمة (األداء) لكونها موضوعا متكررا فً اؼلب الفروع اإلدارٌة
والمحاسبٌة وتعد إحدى القضاٌا التً ٌسعى الكتاب والباحثون إلى حسمها على مستوى المصطلا الفنً
والتحلٌلً (المعموري . )47 :8002 ,وتسعى المنشات الزراعٌة إلى تحسٌن أدائها باستمرار  ,فاألداء الجٌد
(ٌ )Good Performanceساعدهاعلى تطوٌر أنظمتها (الداخلٌة) وكذلك ٌعمل على دعم بقائها ونموها
فً البٌئة المحٌطة بها (الخارجٌة) (. )Banwet&Deshmukh ,2006:881
وقد تناول الباحثون األداء بالتعرٌفات اآلتٌة:ـ...
حٌث عرؾ
.
.................................................
(  ) Robins & Wiersema : 1995 : 278األداء بؤنه قدرة المنشؤة الزراعٌة على تحقٌق أهدافها طوٌلة
األجل والمتمثلة بالبقاء والتكٌؾ والنمو.
........
...............................................................
تناول هذا التعرٌؾ أهداؾ المنشؤة الزراعٌة على األجل الطوٌل والتً تتمثل بمحاولة البقاء والنمو والتكٌؾ
مع ظروفها الخارجٌة المحٌطة بها .
وعرؾ (  ) David : 2001 : 308األداء بؤنه مخرجات األنشطة التً تتشكل داخل المنشؤة الزراعٌة .
حاول هذا التعرٌؾ أن ٌوضا بان األداء ٌعكس جمٌع مخرجات أنشطة المنشؤة الزراعٌة والتً تحققت من
نشاطها االعتٌادي خبلل مدة معٌنة .
وعرؾ كذلك ( خلؾ  ) 322 , 8001 ,األداء بؤنه العملٌات التً تتضمن أتباع وسائل وأسالٌب ٌتم عن
طرٌقها القٌام بالنشاطات للوصول إلى أهداؾ هذه النشاطات باستخدام موارد وإمكانات معٌنة .
ٌبلحظ أن هذا التعرٌؾ ركز على الوسائل واألسالٌب التً تعتمدها المنشؤة الزراعٌة فً انجاز أعمالها من اجل
تحقٌق أهدافها ضمن حدود مواردها وإمكانٌاتها المتاحة .
وٌمكن للباحثان أن ٌعرفان األداء بؤنه (األسلوب أو الطرٌقة التً تتبعها المنشؤة الزراعٌة من اجل تحقٌق
أهدافها والمتمثلة باالستخدام الكؾء والفعال لمواردها المتاحة  ,وهو داعما ومإشرا رئٌسٌا لجمٌع األنشطة
التً تقوم بها المنشؤة الزراعٌة).

.

2ـ 2يفٕٓو تمٕٚى األداء ٔتؼزٚفّ

.

.

.

ٌ .عد ت قوٌم األداء عنصرا جوهرٌا وأساسٌا فً العملٌة اإلدارٌة فهو ٌساهم فً تقدٌم البٌانات والمعلومات
التً تساعد فً قٌاس مدى تحقٌق المنشؤة الزراعٌة ألهدافها والتعرؾ على اتجاهات األداء السابقة والبلحقة
ألنشطتها وبما ٌمكنها من اتخاذ القرارات البلزمة لتحدٌد أهدافها وبرامجها الستراتٌجٌة وبٌان مدى تحقٌقها
لهذه األهداؾ والبرامج (..)Steven,et.al , 2008 : 237
قبل التطرق إلى تعرٌؾ تقوٌم األداء البد من معرفة مفهوم التقوٌم لؽوٌا  ,حٌث أن كلمة التقوٌم مشتقة من
فتقوم) أي َعدَلته فتعدَل ( .معلوؾ
قوم ٌ ,قال (قومت ُه َ
الفعل َق َو َم َ ,ق َو َم الشًء :عدله َ .ت َق َو َم الشًء  :مطاوع َ
)447 : 2144 ,
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وعرؾ (الكبٌسً  ) 7 : 2110 ,تقوٌم األداء بؤنه شكل من أشكال الرقابة ٌركز على تحلٌل النتائج التً ٌتم
التوصل إلٌها من خبلل الجهود المبذولة على مختلؾ المستوٌات بهدؾ الوقوؾ على مدى تحقٌق أهداؾ
المنشاة الزراعٌة فً استعمال الموارد المتاحة بشكل أفضل  ,وترشٌد اإلدارة فً إعداد الخطط المستقبلٌة.
وضا هذا التعرٌؾ عملٌة تقوٌم األداء بوصفها شكبل رقابٌا ٌركز على نتائج المنشؤة الزراعٌة للتعرؾ على
الكفاٌة فً استعمال مواردها المتاحة والعمل على ترشٌد قرارات إدارة المنشؤة الزراعٌة بهذا الصدد .
وعرؾ (  ) Wright, et,al ,1998 : 259تقوٌم األداء بؤنه قدرة المنشؤة الزراعٌة على تحقٌق أهدافها من
خبلل استعمالها لمواردها المتاحة بشكل كؾء وفعال .تناول هذا التعرٌؾ قدرة المنشؤة الزراعٌة فً تحقٌق
أهدافها المخططة من خبلل االستخدام الكؾء والفعال لمواردها المادٌة والبشرٌة المتاحة  .وعرؾ من قبل (
هاشم  ) 812 : 2114 ,تقوٌم األداء بؤنه تحلٌل وتقوٌم أداء العاملٌن لعملهم ومسلكهم فٌه  ,وقٌاس مدى
صبلحٌتهم وكفاءتهم فً النهوض بؤعباء الوظائؾ الحالٌة التً ٌشؽلونها وتحملهم لمسإولٌاتها  ,وإمكانٌات
تقلدهم لمناصب ووظائؾ ذات مستوى أعلى  .حاول هذا التعرٌؾ التركٌز على أداء األفراد العاملٌن داخل
المنشؤة الزراعٌة وقدرتهم على انجاز الوظائؾ المناطة لهم  .وٌمكن للبـاحثان أن ٌعرفان تقوٌم األداء بؤنه
(عملٌـة منهجٌة و منظمة تقوم بها المنشؤة الزراعٌة باستخدام عدد من المعاٌٌر والمإشرات للحكم على
قدرتها على انجاز أهدافها المخططة بشكل كؾء وفعال و بما ٌعزز من قدراتها المستقبلٌة بسبب كبر حجم
البٌئة المنافسة المحٌطة بها).
2ـ 3أًْٛت تمٕٚى األداء

:ـ

ميكٍ إبزاس أًْٛت تمٕٚى األداء بانُماط اٜتٛت :ـ

.
.

2ـ ٌساعد تقوٌم األداء على تزوٌد المستوٌات اإلدارٌة المختلفة بوسائل قٌاس  ,وتخطٌط كفاٌة األداء
لنشاطهم  ,لذلك نجد قراراتهم تركز على حقائق موضوعٌة ولٌس على التخمٌنات
8ـ تسهم عملٌة
الشخصٌة..............................................
تقوٌم األداء فً تحسٌن وتطوٌر أداء المسإولٌن فهو ٌساعد الرإساء اإلدارٌٌن فً اكتشاؾ جوانب الضعؾ
والقصور فً أداء العاملٌن والعمل على تقوٌمها عن طرٌق التدرٌب والتطوٌر  ,إضافة إلى تبصٌر العاملٌن
إلى مجال النقص والضعؾ فً مستوى أدائهم حتى ٌعودوا إلى تقوٌة هذه الجوانب بجهودهم الذاتٌة( .هاشم,
.................................................)218
:2121
3ـ ٌوفر تقوٌم األداء المعلومات لمختلؾ المستوٌات اإلدارٌة بالمنشؤة الزراعٌة إلؼراض الرقابة واتخاذ
القرارات المستندة إلى حقائق علمٌة وموضوعٌة. ....................................................
 7ـ ٌظهر تقوٌم األداء التطور الذي حققته المنشؤة الزراعٌة فً مسٌرتها نحو األفضل أو التحول نحو األسوأ
.......................................
وذلك عن طرٌق قٌاس نتائج األداء الفعلً للمنشؤة.
 2ـ ٌإدي تقوٌم األداء إلى الكشؾ عن العناصر الكفوءة وتحدٌد العناصر التً تحتاج إلى دعم وتطوٌر من اجل
النهوض بؤدائها إلى مستوى األداء الطموح واالستؽناء عن العناصر ؼٌر الكفوءة .
(الحسٌنً )80 : 8000 ,
 4ـ ٌظهر تقوٌم األداء مدى أسهام المنشؤة الزراعٌة فً التنمٌة االقتصادٌة للبلد من خبلل تقوٌم أدائها ثم بعد
.
الوطنً
لبلقتصاد
اإلجمالً
التقوٌم
إلى
وصوال
القطاع
أداء
تقوٌم
ذلك
4.ـ ٌقدم تقوٌم األداء رقابة على أهداؾ المنشؤة الزراعٌة بما فً ذلك أهدافها الستراتٌجٌة .
(...)EL-Sharawy , 2006: 33
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2ـ 4أْداف تمٕٚى األداء

تٓدف ػًهٛت تمٕٚى األداء إ ى قحمٛك األت:ٙ
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.

 2ـ الوقوؾ على مستوى انجاز المنشؤة الزراعٌة ألهدافها مقارنة باألهداؾ المدرجة فً خططها .
 8ـ الكشؾ عن مواطن الخلل والضعؾ فً نشاط المنشؤة الزراعٌة وإجراء تحلٌل شامل لها وبٌان مسبباتها
وذلك بهدؾ وضع الح لول البلزمة لها وتصحٌحها وإرشاد المنفذٌن إلى وسائل تبلفٌها مستقببل .
 3ـ الوقوؾ على مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة بطرٌقة رشٌدة تحقق عائدا بتكالٌؾ اقل وبنوعٌة جٌدة.
(الكرخً............................................................................................)8020:38,
7ـ تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة والتطوٌرٌة وفق منهج علمً وموضوعً وتشجٌع الموظفٌن ودعمهم لتحسٌن
التنافس.
مبدأ
وتفعٌل
وتطوٌرها
وقدراتهم
مهاراتهم
وتنمٌة
أدائهم
 2ـ تقوٌم األداء ٌوفر نظاما لتحدٌد األداء الجٌد مع إمكانٌة الترقٌة و الترفٌع لهذا األداء  ,بحٌث ٌكون بإمكان
المنشؤة
فً
المهمة
للمناصب
وتؤهٌلهم
األشخاص
تحدٌد
الزراعٌة
المنشؤة
)Wheelen&Hunger ,2004 : 221( .
2ـ 5لٛاص األداء :ـ
إن العامل الرئٌسً لنجاح أي منشؤة زراعٌة هو القابلٌة على قٌاس أدائها  ,وان التؽذٌة الراجعة حول
.
األداء تسما بتحدٌد مدى تحقٌق المعاٌٌر أو األهداؾ المحددة وإذا لم ٌتحقق ذلك فبلبد أن تتخذ اإلدارة
التعدٌبلت الضرورٌة لتحسٌن األداء وبدون وجود مقٌاس مناسب لؤلداء فبل ٌستطٌع المدٌرون تحدٌد مستوى
أداء منشؤتهم الزراعٌة  ,و مقارنة بؤداء المنشآت الزراعٌة المنافسة ( Aquilano And Chase ,1995 :
. )515
وان تصمٌم مقاٌٌس األداء على أساس المحاسبة ٌ ,تطلب إتباع الخطوات الست التالٌة :ـ . ................
( ) Horngren , et , al ,2006 : 792

.

.

اخلطٕة األٔ ى  :اختٌار مقاٌٌس األداء التً تتوافق مع األهداؾ المالٌة لئلدارة العلٌا  ,مثبل  ,هل ٌمثل دخل
التشؽٌل أو صافً الدخل أو العائد على الموجودات أو اإلٌرادات المقٌاس األفضل لؤلداء المالً للمنشؤة
الزراعٌة..........
اخلطٕة انثاَٛت  :اختٌار المدى الزمنً لكل مقٌاس أداء تم تحدٌده بالخطوة األولى  ,فعلى سبٌل المثال  ,هل
مقاٌٌس األداء مثل العائد على الموجودات ٌتم حسابها عن مدى زمنً سنة واحدة أو عدة سنوات .
اخلطٕة انثانثت  :اختٌار تعرٌؾ للمكونات فً كل مقٌاس أداء تم تحدٌده فً الخطوة األولى  ,فعلى سبٌل
المثال  ,هل ٌجب أن تعرؾ الموجودات بإجمالً الموجودات أو بصافً الموجودات (إجمالً الموجودات –
إجمالً المطلوبات) .
اخلطٕة انزابؼت  :اختٌار بدٌل قٌاس لكل مقٌاس أداء تم تحدٌده فً الخطوة األولى  ,فعلى سبٌل المثال  ,هل
ٌتم قٌاس الموجودات بالتكلفة التارٌخٌة أم بالتكلفة الجارٌة.....................................
اخلطٕة اخلايظت  :اختٌار توقٌت مستوى األداء المستهدؾ  ,فعلى سبٌل المثال  ,هل ٌجب أن تحتوي كل
الوحدات الفرعٌة على أهداؾ متماثلة مثبل معدل العائد المطلوب نفسه على الموجودات.
اخلطٕة انظادطت  :اختٌار توقٌت التؽذٌة الراجعة  ,فعلى سبٌل المثال  ,هل ٌجب إرسال تقارٌر األداء إلى
اإلدارة العلٌا ٌومٌا أم أسبوعٌا أم شهرٌا .
وٌرى الباحثان بان هذه الخطوات الست هً حجر األساس لمقاٌٌس األداء المحاسبٌة  ,ولكن فً
الوقت نفسه فان المنشؤة الزراعٌة تحتاج إلى وجود عدد من المحاسبٌن المإهلٌن علمٌا وعملٌا لوضع هذه
المقاٌٌس بصورة موضوعٌة الن أي خطاء فً ذلك سٌإدي إلى فشل عملٌة تقوٌم األداء بؤكملها .
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.

ميكٍ أٌ تمظٛى تمٕٚى األداء إ ى األَٕاع اٜتٛت :ـ (انكزخ......................) 58 : 2001 , ٙ

أٔال :ـ تمٕٚى األداء ادللطط :ـ
 .وٌراد به تقوٌم أداء المنشؤة الزراعٌة فً مدى تحقٌقها لؤلهداؾ المخططة وذلك عن طرٌق مقارنة
المإشرات الواردة بالمخطط والسٌاسات الموضوعة مع المإشرات الفعلٌة ووفق مدٌات زمنٌة دورٌة كان
تكون شهرٌة أو فصلٌة أو سنوٌة وربما لمدد متوسطة المدى (3ـ )2سنوات حٌث تظهر هذه المقارنات مدى
التطور الحاصل فً األداء الفعلً ألنشطة المنشؤة الزراعٌة وتوضا االنحرافات واألخطاء التً حدثت فً
عملٌة التنفٌذ مع تفسٌر المسببات والمعالجات البلزمة لها  ,مع اإلشارة إلى ضرورة أن تؤخذ عملٌة التقوٌم
فً حساباتها الظروؾ التً أحاطت بخطة المنشؤة الزراعٌة خبلل المدة ما بٌن إعدادها ومباشرة التنفٌذ عند
بدء السنة المالٌة .

.

.

ثاَٛا :ـ تمٕٚى األداء انفؼه: ٙـ
وٌقصد به تقوٌم كفاءة الموارد المادٌة منها والبشرٌة المتاحة وذلك بمقارنة األرقام الفعلٌة بعضها
.
بالبعض األخر ألجل التعرؾ على االختبلالت التً حدثت وتؤشٌر درجة ومستوى األداء فً توظٌؾ هذه
الموارد فً عملٌات المنشؤة الزراعٌة وهذا ٌتطلب تحلٌل المإشرات الفعلٌة للسنة المالٌة المعٌنة ودراسة
تطورها عبر فترات محددة خبلل السنة  ,كان تكون عبر فصول السنة المذكورة وفً ضوء ما تكشفه المعاٌٌر
والنسب التحلٌلٌة المعتمدة فً المنشؤة الزراعٌة  ,وٌقتضً األمر كذلك مقارنة هذه المإشرات مع األرقام
الفعلٌة للسنوات السابقة فً المنشؤة الزراعٌة نفسها  ,فضبل عن مقارنتها مع ما حققته المنشآت الزراعٌة
المثٌلة من نتائج خبلل السنة المالٌة المعنٌة و السنوات السابقة أٌضا.

.

ثانثا :ـ تمٕٚى األداء ادلؼٛار٘ (انمٛاط: )ٙـ

.

.

.

وٌراد به مقارنة النتائج الفعلٌة مع القٌم المعٌارٌة  ,وٌؤخذ ذلك نوعٌن من المقارنة  ,فؤما أن ٌتم عن
.
طرٌق مقارنة النتائج التً حققتها المنشؤة الزراعٌة لمختلؾ فعالٌاتها  ,كاإلنتاج و المبٌعات واألرباح والقٌمة
المضافة مع نتائج معٌارٌة كانت قد وضعت لتكون مقٌاسا للحكم فٌما إذا كانت النتائج الفعلٌة مرضٌة أم ال,
وعادة ما توضع األرقام المعٌارٌة فً ضوء مجموعة من االعتبارات منها اإلمكانٌات والقدرات المتاحة
للمنشاة الزراعٌة والمنشآت الزراعٌة المشابهة فً الخارج والداخل  ,أما المستوى األخر للمقارنة فٌتم عن
طرٌق مقارنة النسب والمعدالت الفعلٌة مع النسب والمعدالت المعٌارٌة (القٌاسٌة) كنسبة السٌولة وعائد
االستثمار وإنتاجٌة األجر ومعدل البٌع. .................................................
رابؼا :ـ تمٕٚى األداء انؼاو (انشايم) :ـ
وٌقتضً هذا النوع من تقوٌم األداء شمول كل جوانب النشاط فً المنشاة الزراعٌة واستعمال جمٌع
المإشرات المخططة والفعلٌة والمعٌارٌة فً عملٌة القٌاس والتقوٌم والتمٌٌز بٌن أهمٌة نشاط وأخر  ,وذلك
عن طرٌق إعطاء أوزان ألنشطة المنشؤة الزراعٌة كل وزن ٌشٌر إلى مستوى االرجحٌة الذي تراه اإلدارة
العلٌا لكل نوع من أنواع النشاط  ,كان ٌعطى حجم اإلنتاج ارجحٌة علٌا عن بقٌة الفعالٌات أو قد تعطى ربحٌة
المشروع هذه االرجحٌة أو عائد االستثمار  ,وباستعمال هذه االرجحٌات ومإشرات النتائج المخططة والفعلٌة
والمعٌارٌة ٌتم التوصل إلى درجة التقوٌم الشامل ألداء المنشؤة الزراعٌة.

.

.
2ـ 7يزاحم ( خطٕاث ) تمٕٚى األداء :ـ.
في الكثير من الدراسات يصنف الكتاب هذه المراحل إلى ثالث مراحل دون البدء بعملية المسح
األولية للمنشأة الزراعية  ,ومن هنا يرى الباحثان بأنه يجب أن تكون عملية المسح األولية هي
الخطوة األولى في عملية تقويم األداء  ,وكاالتي :ـ
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.

تعد المسوحات األولٌة الخطوة األولى فً عملٌة التقوٌم  ,وتبدأ عادة قبل القٌام بعملٌة جمع البٌانات
والمعلومات  ,وؼاٌتها التعرؾ على طبٌعة العمل وظروؾ النشاط والخروج بتصورات أولٌة عن مستوى أداء
المنشؤة الزراعٌة  ,وتتم المسوحات أحٌانا من خبلل المقاببلت التً تجرى مع أدارة المنشؤة الزراعٌة  ,ومن
اإلجراءات التً تتم فً هذه المرحلة ما ٌؤتً :ـ
 -2طبٌعة المنشؤة الزراعٌة  ,أهدافها  ,تارٌخ تؤسٌسها  ,حجم نشاطها  ,فروعها  ,نوع إدارتها  ,وموقعها
الجؽرافً .
 -8القوانٌن واألنظمة والتشرٌعات التً تحكم عمل المنشؤة الزراعٌة.
...................................................
 -3طرق العمل واألدوات والمستلزمات واآلالت المستعملة فٌها ...............................................
 -7السٌاسات التً تتبعها المنشؤة
.
الزراعٌة ,اإلنتاجٌة  ,اإلدارٌة  ,المالٌة ... ,الخ.
 -2البٌئة االجتماعٌة واالقتصادٌة التً تعٌش فٌها المنشؤة الزراعٌة  ,ومستوى تطورها وما لدٌها من موارد
بشرٌة ومالٌة  ,واثر نشاطها على بٌئتها.
........................................................................................
 -4دراسة الهٌكل التنظٌمً للمنشؤة الزراعٌة والعبلقات الوظٌفٌة  ,و قدرات المدٌرٌن ومواصفاتهم وعملٌة
إصدار القرارات وممارسة السلطة.
. ............................................................................ .................
 -4موارد المنشؤة الزراعٌة التً تستهلكها من رأس المال والمستوى
التكنولوجً.................................
 -2االنطباعات والتصورات عن أداء المنشؤة الزراعٌة مثل  ,معدل اإلنتاج  ,معدل النمو  ,معدل الربا .( ...
(Jowett&Rothwll ,1988 : 20

ثانٌا ـ مرحلة جمع البٌانات اإلحصائٌة :ـ

.

تتمثل مصادر هذه البٌانات فً أهداؾ الخطة االقتصادٌة المتعلقة بالمنشاة الزراعٌة موضوع التقوٌم وكذلك
فً الد راسة االقتصادٌة التمهٌدٌة واألبحاث األولٌة الخاصة بالمنشؤة الزراعٌة كما تنبثق من مجرٌات التنفٌذ
الفعلً ومن واقع مراحل العمل به.

ثالثا ـ مرحلة التحلٌل الفنً والمالً :ـ

.

تراجع فً هذه المرحلة الجوانب الفنٌة الخاصة بالمنشؤة الزراعٌة وذلك بقصد التحقق من أن التنفٌذ جاء وفقا
للخطة المعتمدة  ,وٌجب أن ٌقترن التحلٌل الفنً بالتحلٌل االقتصادي والمالً للتؤكد من أن رأس المال الثابت
والعامل متحققان بالمقادٌر والنسب السابق تقرٌرها فً خطة المنشؤة الزراعٌة  ,كما ٌجب التحقق من أن
رأس المال المقترض ٌنطبق فً مواصفاته الخاصة بالمقدار وسعر الفائدة وأقساط االندثار مع ما كان
مستهدؾ للمنشؤة الزراعٌة  ,وٌمكن االعتماد فً ذلك كله على المعاٌٌر الخاصة بتقوٌم األداء .
.
رابعا ـ مرحلة الحكم على نتائج التحلٌل :ـ
أن تقوٌم األداء ٌتم بؽرض التؤكد من المواصفات والمعاٌٌر التً اختٌرت للمنشؤة الزراعٌة قد جاءت على نحو
ما كان مبتؽى وان التنفٌذ ٌسٌر نحو األهداؾ المحددة للمنشاة الزراعٌة ( .النجار )342 : 8004 ,
فً حٌن ٌصنؾ البعض (عبد الرحٌم  ,العادلً  ,العظمة  ) 404 , 2110 ,هذه المراحل إلى خمس خطوات
وكاالتً:ـ
 .2تحدٌد األهداؾ والمعاٌٌر وإعداد الخطة وتحدٌد مراكز المسإولٌة .
 .8تحدٌد الوزن النسبً لؤلهداؾ .
 .3قٌاس األداء الفعلً .
 .7مقارنة األداء الفعلً بالخط ة وتحدٌد االنحرافات وإببلغ النتائج لئلفراد المسإولٌن
 .2اتخاذ القرارات المصححة والمعالجة .
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.

2ـ 8يظتٕٚاث تمٕٚى األداء :ـ

تتى ػًهٛت تمٕٚى األداء ٔفك ثالثت يظتٕٚاث ْٔ( ٙػبد انكزٚى ) 24 : 2004 ,

1ـ انتمٕٚى ػهٗ يظتٕٖ انمطاع

..................................................................................

وٌكمن فً اثر المنشؤة الزراعٌة على القطاع الزراعً  ,إنتاجا  ,وقٌمة المضافة ٌ ,مكن بعدها ترتٌب
.
المنشؤة الزراعٌة بٌن المنشات اإلنتاجٌة ضمن هذا القطاع على أساس التكلفة و العائد االجتماعً المباشر
للمنشاة الزراعٌة  ,وٌتمثل العائد االجتماعً المباشر فً مساهمة المنشؤة الزراعٌة فً الحد من الخلل الذي
ٌعانً منه القطاع الزراعً وتتمثل التكلفة االجتماعٌة فً مقدار ما تستنفذه المنشؤة الزراعٌة من موارد نادرة
متاحة للقطاع الزراعً ذاته.
2ـ انتمٕٚى ػهٗ يظتٕٖ اإللهٛى :ـ

.

.

بمقتضى هذه العملٌة ٌتم قٌاس تؤثٌر المنشؤة الزراعٌة فً النشاط االقتصادي الزراعً على مستوى
.
اإلقلٌم المراد توطٌنه فٌه  ,باعتبارها (المنشاة الزراعٌة) خلٌة فً بنٌة اإلقلٌم تإثر وتتؤثر بالمنشآت الزراعٌة
القائمة فً القطاع الزراعً و القطاعات االقتصادٌة األخرى عن طرٌق االرتباطات األمامٌة والخلفٌة .
3ـ انتمٕٚى ػهٗ ادلظتٕٖ انٕطُ: ٙـ

.

 .ومضمون هذا التقوٌم قٌاس تؤثٌر المنشؤة الزراعٌة فً األهداؾ
.
األساسٌة للخطة وقٌاس نشاط المنشؤة الزراعٌة من وجهة نظر االقتصاد الوطنً فً مجموعه  ,والتً تحدد
الترتٌب النهائً للمنشؤة الزراعٌة وعلى أساس هذا الترتٌب ٌتم اختبار المنشؤة الزراعٌة .
مما تقدم تبٌن للباحثان بان عملٌة تقوٌم األداء ٌمكن ان تؤخذ بشكلها العام عملٌة تصاعدٌة  ,تبدأ
بالمنشؤة الزراعٌة ثم القطاع الزراعً ومن ثم االقتصاد الوطنً للبلد .ووفقا للمخطط أدناه :ـ

االقتصاد الوطني
على مستوى
المحافظة
المصدر  :من إعداد الباحثان

القطاع الزراعي
المنشأة الزراعية

على مستوى
اإلقليم
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احملٕر انثانث /يؼاٚري تمٕٚى األداء ٔيؤشزاتّ

أن أساس عملٌة التقوٌم هو مقارنة األداء الفعلً مع األداء المستهدؾ من خبلل معاٌٌر ومإشرات ,
وذلك للحكم على مستوى أداء المنشؤة الزراعٌة  ,والوقوؾ على أهم االنحرافات الحاصلة فً أدائها  ,والعمل
على اكتشاؾ مسبباتها  ,واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها  .سٌتم فً هذا المحور تناول أهم المعاٌٌر
والمإشرات المستخدمة فً تقوٌم األداء  ,حٌث سٌتم التطرق إلى ما هو المقصود بالمعٌار والمإشر وأنواع
هذه المعاٌٌر والمإشرات وأ نواع المشارٌع الزراعٌة التً ٌناسبها عملٌة تقوٌم األداء وذلك على النحو األتً
:ـ
3ـ 1يفٕٓو ادلؼٛار ٔتؼزٚفّ :ـ
لؽوٌا أن كلمة مِع ٌَار هً جمع كلمة َم َعاٌٌِر  :ال ِع ٌَار الذي ٌُقاس ب ِه ؼٌ ُرهُ ( معلوؾ . ) 270 : 2144 ,
لقد عرؾ (  ) Horngren , et , al , 2000: 225المعٌار بؤنه مقدار محدد مسبقا بعناٌة  ,لكمٌة أو تكلفة
الواحدة.
الوحدة
أساس
على
المعٌار
عن
ٌعبر
وعادة
,
سعر
أو
لقد تناول هذا التعرٌؾ المعٌار بؤنه مقٌاس ٌوضع مقدما من قبل المنشؤة الزراعٌة للحكم على األداء الفعلً
(المتحقق) وؼالبا ما ٌكون على أساس وحدة واحدة.
وعرؾ كذلك ( الحسون والقٌسً  ) 402 , 2112 ,المعٌار بؤنه المستوى الذي ٌنبؽً أن ٌكون علٌه األداء
أو انه هدؾ مرؼوب فٌه لؤلداء  ,أو نموذج ٌنشؤ عن طرٌق العادة أو العرؾ وٌلقى قبوال عاما  ,أو ٌفرض
بموجب القانون أو بقرار إداري  ,أو ٌنشؤ عادة بعد المبلحظة الواسعة والتجربة والبحث واالختبار أو
التخطٌط ........................
ركز هذا التعرٌؾ باعتبار المعٌار هدؾ تسعى المنشؤة الزراعٌة إلى تحقٌقه مع األخذ بنظر االعتبار األنظمة
والقوانٌن التً تإثر على عملٌة وضع المعاٌٌر .
وٌمكن للباحثان أن ٌعرفان المعٌار بؤنه (أساس أو قاعدة أو أنموذجا ٌوضع مقدما لؽرض مقارنة
األداء الفعلً مع األداء المستهدؾ ي المخطط ي  ,ألجل تقوٌم األداء من خبلل تشخٌص االنحرافات السلبٌة فً
األداء الفعلً  ,والعمل على وضع المعالجات البلزمة للحٌلولة دون تكرار هذه االنحرافات مستقببل أما
االنحرافات االٌجابٌة فٌنبؽً تطوٌرها نحو األفضل).

.

3ـ 2إَٔاع ادلؼاٚري :ـ

ميكٍ تمظٛى ادلؼاٚري إ ى األَٕاع اٜت: ٙـ

.

.

أٔال :ـ ادلؼاٚري انتارخيٛت :ـ
تتمثل هذه المعاٌٌر بمقارنة األداء الحالً باألداء السابق وذلك باالستناد إلى البٌانات والمعلومات واإلحصاءات
المتحققة من نشاط المنشؤة الزراعٌة فً السنوات الماضٌة  ,وتعد هذه المعاٌٌر مقٌاسا مرؼوبا به لمعرفة
درجة التطور والنمو أو التدهور فً أداء المنشؤة الزراعٌة وخصوصا إذا تمت المقارنة لعدد من السنٌن (
.) Slacke ,et , al ,1998 : 679

.

.

ثاَٛا :ـ ادلؼاٚري احملددة يمديا (ادلظتٓدفت) :ـ
وتتمث ل بمقارنة األداء المتحقق مع األهداؾ المخططة  ,حٌث تقوم إدارة المنشؤة الزراعٌة قبل بداٌة كل عام
بوضع أهداؾ المنشؤة الزراعٌة للعام القادم ومن ضمنها بعض األرقام المالٌة  ,وبعد نهاٌة العام تقوم إدارة
المنشؤة الزراعٌة بمقارنة ما تحقق مع ما كان مخططا له لتحدٌد مناطق الضعؾ وتحدٌد أسباب عدم تحقٌق
بعض األهداؾ ( علوان .) 822 : 8001 ,

.
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ثانثا :ـ ادلؼاٚري اخلارجٛت (انتُافظٛت أٔ ادلزجؼٛت) :ـ
وتتمثل بمقارنة أداء المنشؤة الزراعٌة مع األداء الممٌز للمنشآت الزراعٌة العاملة فً النشاط نفسه أو التً
تزاول العمل نفسه  ,أي نقارن بٌن نتائج المنشاة الزراعٌة والمنشآت الزراعٌة المثٌلة فً العالم وكذلك
المنشآت الزراعٌة المثٌلة فً المنطقة نفسها والبلد نفسه ( علوان .) 824 : 8001 ,

.

.

رابؼا :ـ ادلؼاٚري ادلطهمت :ـ

.

 .هذا المعٌار ٌعنى بتقوٌم أداء المنشؤة الزراعٌة بالوقت الحالً  ,أن كانت المنشؤة الزراعٌة تحقق خسائر
فهذا مإشر ؼٌر مرض ,وان كانت قٌمة المطلوبات المتداولة تفوق الموجودات المتداولة فهذا مإشر ؼٌر
مرض  ,وان كان العائد على االستثمار اقل من سعر فائدة المصرؾ فهذا أٌضا مإشر ؼٌر مرض
(نفس المصدر .)822 :
.
.
وٌمكن تصنٌؾ المعاٌٌر أٌضا إلى نوعٌن حسب إمكانٌة تحقق هذه المعاٌٌر :ـ
(عبد الرحٌم وآخرون)712 :2110 ,
1ـ ادلؼاٚري

ادلثانٛت (انُظزٚت) :ـ

.

وهً التً تفترض ظروؾ تشؽٌل مثالٌة لئلنتاج وال تسما بؤي مسموحات للضٌاع الحتمً (الطبٌعً)
.
حٌث أنها تفترض أقصى كفاءة للتشؽٌل بدون أعطال أو توقؾ لآلالت أو أخطاء من العاملٌن .
2ـ ادلؼاٚري انٕالؼٛت (ادلًكُت أٔ انمابهت نهتحمك أٔ اجلارٚت) :ـ
وهً معاٌٌر ممكنة وقابلة للتحقق  ,تؤخذ الظروؾ المتوقعة للتشؽٌل فً الحسبان وتسما بالضٌاع
.
الحتمً (الطبٌعً) .

.

3ـ 3مفكوم المؤشر وتعريفه :ـ

.

.

حٌث عرؾ ( الجوهر  ) 24 : 2111 ,المإشر بؤنه وسٌلة لقٌاس األداء فهو ٌقٌس درجة تحقٌق الهدؾ
لذلك فان المإشرات ٌمكن أن تربط بٌن األداء الفعلً والمعٌار المحدد مسبقا  .تناول هذا التعرٌؾ المإشر
بوصفه وسٌلة قٌاس ألهداؾ المنشؤة الزراعٌة مرتبط أساسا باألداء الفعلً للمنشؤة الزراعٌة والمعٌار المحدد
مسبقا لهذا األداء .
وعرؾ كذلك ( الحلفً  ) 88 : 8002 ,المإشر بؤنه عبلقة تركٌبٌة بٌن عاملٌن أو أكثر مستخرجة بصٌػ
حسابٌة قد تكون على شكل نسب مئوٌة أو أرقام
عددٌة. .............................................................................. .
بٌن هذا التعرٌؾ المإشر بؤنه عبلقة بٌن عاملٌن أو أكثر من العوامل المإثرة فً أداء المنشؤة الزراعٌة والتً
من الممكن أن تكون بصٌػ رٌاضٌة عدٌدة .
وٌمكن للباحثان أن ٌعرفان المإشر بؤنه (استنتاج مستنبط من األداء الفعلً للمنشاة عن طرٌق عملٌات
حسابٌة والذي من الممكن مقارنته مع أسس أو نسب أو حتى معاٌٌر موضوعة مسبقا لؤلداء الفعلً) .
3ـ 4إَٔاع ادلؤشزاث :ـ

ميكٍ تمظٛى يؤشزاث تمٕٚى األداء إ ى أربؼت يؤشزاث رئٛظٛت ْٔ ٙكًا يٕضحت ػهٗ انُحٕ

األت:ٙـ

أوال :ـ مإشرات الفاعلٌة :ـ

.

.

ٌقصد بالفاعلٌة بؤنها درجة أو مدى تحقٌق المنشؤة الزراعٌة ألهدافها المخططة ( .) Daft : 2001 : 64
حٌث تتضمن الفاعلٌة التؤكٌد على تحقٌق األهداؾ  ,وان الوسائل التً اتبعت فً تحقٌق األهداؾ تنسجم مع
األهداؾ المخططة والوسائل المقررة لتنفٌذها  ,ثم استخراج االنحرافات ومعالجتها  ,وتزداد الفاعلٌة كلما
زادت درجة انجاز المخرجات أو األهداؾ المطلوبة التً تسعى المنشؤة الزراعٌة إلى تحقٌقها
).)Maskell , 1989 : 48
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.

ٌنظر إلى الكفاٌة ببساطة بؤنها عمل الشًء الجٌد بالشكل الجٌد من قبل المنشؤة الزراعٌة
 .) 1998 : 52),Schafer&Meredithوالكفاٌة تمثل العبلقة بٌن مخرجات المنشؤة الزراعٌة وبٌن
المدخبلت التً استعملت فً أنتاج تلك المخرجات  ,وذلك لؽرض تحدٌد درجة اإلنتاجٌة ومدى الكفاٌة فً إدارة
المو ارد وما أن كانت المخرجات التً تم الحصول علٌها تمتاز بالنوعٌة والكمٌة المطلوبة وبؤقل التكالٌؾ
وبؤقصر وقت ممكن ( .) Engler , 1996 : 387

ثالثا :ـ مإشرات االقتصادٌة :ـ

.

ٌقصد باالقتصادٌة توفٌر المستلزمات السلعٌة أو البشرٌة بالمواصفات المطلوبة وبؤقل التكالٌؾ الممكنة
وتتعلق بالمدخبلت من خبلل توفٌر المبلكات المإهلة والموارد المالٌة بالمواصفات المطلوبة وبدون إسراؾ
فً عملٌة توفٌرها ( الجوهر  . ) 22 : 2111 ,ومن ممٌزات هذا المإشر انه ٌقٌس العبلقة بٌن المدخبلت
الفعلٌة للنشاط والمدخبلت المعٌارٌة  ,وذلك من خبلل التركٌز على مإشرات التكلفة ـ المنفعة  ,والترشٌد فً
استخدام الموارد بمعنى أنها تتمثل فً العبلقة بٌن التكلفة والمنفعة الناجمة عنها وبمدى المردود االقتصادي
لتلك التكلفة ( الدهان .) 34 : 8001 ,

.

رابعا :ـ مإشرات البٌئة  :ـ
 .وٌقصد بالبٌئة بٌئة المنشاة الزراعٌة التً تعمل بها  ,أي أن المنشؤة الزراعٌة تعمل على تحقٌق أهدافها
البٌئٌة فً الوقت نفسه الذي تعمل فٌه على تحقٌق أهدافها الخاصة  ,مما ٌإدي إلى تعظٌم المساهمات
االٌجابٌة وتقلٌل اآلثار السلبٌة إلى الحد األدنى  ,كما وتشمل البٌئة كبل من البٌئة االقتصادٌة واالجتماعٌة
والسٌاسٌة والطبٌعٌة ( التمٌمً  .) 72 : 8020 ,وتتكون بٌئة المنشؤة الزراعٌة من شقٌن هما البٌئة
الداخلٌة والبٌئة الخارجٌة  ,فاألولى ترتبط بظروؾ العمل والتشؽٌل داخل المنشؤة الزراعٌة والبد من دراستها
وتحلٌلها لتحدٌد مستوى ا ألداء ومجال القوة والضعؾ فٌما ٌخص الموارد التً تتعامل معها فً الوقت الحالً
أو فً المستقبل  ,أما الثانٌة فؤنها ترتبط بالظروؾ المحٌطة بالمنشؤة الزراعٌة سواء كانت ظروؾ سٌاسٌة أو
اقتصادٌة أو اجتماعٌة والتً تإثر على أدائها الحالً أو المستقبلً لذلك ٌجب دراسة هذه البٌئة وتحلٌلها
لبٌان الفرص والتهدٌدات التً من الممكن أن تتعرض لها المنشؤة الزراعٌة ( Narayman&Nath, 2000
.) : 197
ُْٔانك يٍ ٚمظى ادلؤشزاث إ ى إَٔاع أخزٖ ٔكاالت: ٙـ ( اجلْٕز )57: 1999 ,

2ـ المإشرات الفنٌة :ـ

.

وهً التً تقٌس الكفاٌة اإلنتاجٌة لآلالت والمواد الخام المستعملة وجهود العمال كمدخبلت ومن ثم مقارنة
ذلك بالمخرجات أي المنتجات النهائٌة الناجمة من استخدام العناصر اإلنتاجٌة السابقة  ,ومن أمثلة هذه
المإشرات مإشر استؽبلل الطاقة اآللٌة فً الخطوط اإلنتاجٌة ومإشر إنتاجٌة العمال .

8ـ المإشرات التً تقٌس األداء على المستوى الوطنً :ـ

.

وهً المإشرات التً تبٌن مدى ما تقدمه المنشؤة الزراعٌة لبلقتصاد الوطنً حسب ما لدٌها من موارد
وإمكانٌات  ,ومن هذه المإشرات هً القٌمة المضافة التً تمثل مجموع عوائد اإلنتاج من عمل ورأسمال
وتنظٌم وٌقٌس مإشر القٌمة المضافة مدى كفاءة المنشؤة الزراعٌة بما إضافته إلى الناتج الوطنً سواء كان
على شكل أجور (رواتب) أو عوائد لحقوق الملكٌة .

.

3ـ المإشرات االجتماعٌة :ـ
 .وهً المإشرات التً تقٌس أثار أداء المنشؤة الزراعٌة فً تحقٌق الرفاهٌة االقتصادٌة للمجتمع  ,ومن
أمثلة هذه المإشرات تخفٌض نسبة التلوث الذي ٌإثر على البٌئة وتقلٌل البطالة بالمجتمع أو تقدٌم خدمات
أخرى كبناء المدارس والمستشفٌات أو تقدٌم المنتجات بالمواصفات الجٌدة وباألسعار المناسبة أو توفٌر
وسائل األمان للعاملٌن فً المنشؤة الزراعٌة .
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.

ترتبط هذه المإ شرات بالقوائم المالٌة وإٌجاد العبلقة بٌن فقراتها  ,ومن أمثلة هذه المإشرات مإشر الربحٌة
أو مإشر السٌولة.
وٌرى الباحثان بان المإشرات الفنٌة والمإشرات المالٌة ٌمكن أن تكون على مستوى المنشؤة الزراعٌة بحد
ذاتها ألنها تركز على أداء المنشؤة الزراعٌة فقط  ,أما المإشرات التً تقٌس األداء على المستوى الوطنً
والمإشرات االجتماعٌة فإنها تكون على صعٌد االقتصاد الوطنً للبلد ألنها تركز على اثر المنشؤة الزراعٌة
فً الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة لمختلؾ أطٌاؾ المجتمع فً ذلك البلد.

3ـ 5ادلشارٚغ انشراػٛت انتُٚ ٙاطبٓا انتحهٛم ٔتمٕٚى األداء ........................................

من الممكن تصنٌؾ المشارٌع الزراعٌة الخاضعة لعملٌة تقوٌم األداء إلى أربع فئات وهً كاآلتً :ـ
( عبد الكرٌم وكداوي ) 82 : 2111 ,

.
.
أٔال :ـ يشارٚغ تًُٛت يصادر ادلٛاِ :ـ
وتشمل مشارٌع المٌاه و مشارٌع الري ومشارٌع المٌاه الجوفٌة ومشارٌع استصبلح األراضً والصرؾ
.
ومشارٌع الوقاٌة من الملوحة ومكافحة الفٌضان .
.
.
ثاَٛا :ـ يشارٚغ االئتًاٌ انشراػ: ٙـ
 .تسمى هذه المشارٌع فً بعض األحٌان بمشارٌع اإلقراض الزراعً  ,حٌث تهدؾ إلى تزوٌد المزارعٌن
باحتٌاجاتهم من الموارد المالٌة لؽرض استثمارها فً مزارعهم بؽٌة تحسٌن مستوى معٌشتهم وزٌادة الدخل
الوطنً بشكل عام .
.
.
ثانثا :ـ بزايج انتًُٛت انشراػٛت :ـ
 .تشمل هذه البرامج مشارٌع التنمٌة اإلقلٌمٌة ومشارٌع التوطٌن لصؽار المزارعٌن وتطوٌر المراعً ,
وان مثل هذه المشارٌع تتطلب مساعدات فنٌة لؽرض تمكٌن المزارعٌن من استخدام أسالٌب متطورة وحدٌثة
فً اإلنتاج وتحتاج مثل هذه برامج إلى إدارة وتنظٌم كفإٌن مما ٌتطلب اتخاذ إجراءات إدارٌة جدٌدة أو
تحسٌنها .
.
.
رابؼا :ـ انصُاػاث انشراػٛت ٔانتًُٛت انتجارٚت :ـ
تهدؾ هذه المشارٌع إلى تحسٌن نوعٌة ومواعٌد اإلمدادات المطلوبة والخدمات التعاقدٌة المتخصصة
.
للمزارعٌن  ,مع المساعدة على تحسٌن أنظمة التخزٌن والتصنٌع والتسوٌق  .فهذه األنواع من المشارٌع
تإدي دورا بارزا فً إضفاء الصبؽة التجارٌة على الزراعة  ,وتتزاٌد حٌن ٌنصرؾ االهتمام نحو عملٌة
تحوٌل الزراعة من اإلنتاج من اجل االستهبلك المحلً إلى اإلنتاج التجاري .
 .وٌرى الباحثان بان النوع الثانً من هذه المشارٌع ٌنطبق على عمل المبادرة الزراعٌة المنفذة من قبل
المصرؾ الزراعً  ,ألن أن عملٌة منا قروض المبادرة الزراعٌة تمثل مشروعا من مشارٌع االئتمان
الزراعً مما ٌإكد على أن المبادرة الزراعٌة ٌجب أن تخضع إلى عملٌات تحلٌلٌة وتقوٌمٌة من اجل محاولة
الوقوؾ على أهم المشكبلت التً تواجهها والعمل على وضع الحلول المناسبة لها  ,كذلك العمل على تطوٌرها
وتحسٌنها لخدمة اكبر قدر من األنشطة الزراعٌة وجعل العراق من الدول ذات االكتفاء الذاتً من حٌث وفرة
المحاصٌل الزراعٌة بمختلؾ أنواعها .
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احملٕر انزابغ /ادلبادرة انشراػٛت ٔصُادٚمٓا

سوؾ نتناول فً هذا المحور الجهات المنفذة للمبادرة الزراعٌة وتخصٌصات هذه الجهات ,
والمشمولٌن بقروض المبادرة الزراعٌة  ,وإجراءات طلب القروض من صنادٌق اإلقراض التخصصٌة
للمبادرة الزراعٌة  ,وصنادٌق المبادرة الزراعٌة .
4ـ 1يا ادلمصٕد بانشراػت ٔبادلبادرة انشراػٛت
تسهم الزراعة فً التنمٌة كنشاط اقتصادي ومصدر رزق وكمورد لخدمات حماٌة البٌئة فهً تجعل
.
القطاع ا لزراعً أداة فعالة للتنمٌة  ,كنشاط اقتصادي ٌمكن للزراعة أن تكون مصدرا لنمو االقتصاد الوطنً
وموردا لؽرض استثمار القطاع الخاص وحافز رئٌسً للصناعات التابعة للزراعة (تقرٌر التنمٌة
الدولٌة .)3 :8002,وإذا أخذنا الزراعة بمفهومها الضٌق نجد أن كلمة زراعة مشتقة من الكلمتٌن Ager
أي الحقل أو التربة  ,وكلمة  Cultureأي العناٌة ,وعلى هذا ٌمكن القول بان الزراعة تعنً العناٌة بزراعة
األرض  ,أما بالمعنى الذي نقصده هنا فالزراعة تتضمن جمٌع الفعالٌات التً ٌقوم بها المزارع كفبلحة
األرض وزراعتها إلنتاج المحاصٌل النباتٌة واقتناء الحٌوانات إلنتاج الحلٌب والصوؾ واللحوم والجلود
وتربٌة الدواجن والنحل ودود القز وؼٌرها  ,وكذلك تشمل الزراعة أي عمل أخر الحق ٌجري بالمزرعة
ألعداد المحاصٌل للسوق وتسلٌمها إلى المخازن أو الوسطاء  ,فالزراعة هً علم وفن ومهنة حذق ومهارة
الستثمار الموارد األرضٌة والبشرٌة وأنها طرٌقة من طرق الحٌاة للحصول على العٌش (الداهري 2124 ,
 .) 73:ومن جانب أخر ,فان الزراعة تستطٌع أن تسهم أسهاما كبٌرا فً الحصول على النقد األجنبً بان تحل
محل المستوردات الموجودة أو المحتملة وان تزٌد من صادراتها  ,وٌتوقؾ خفض االستٌراد على توسٌع
اإلنتا ج الزراعً المحلً وهذا قد ٌؤخذ شكلٌن األول إحبلل السلع الزراعٌة المحلٌة محل االستٌراد الزراعً ,
أما الثانً فهو خفض االستٌراد ؼٌر الزراعً عن طرٌق إحداث تؽٌرات فً نماذج االستهبلك والتحول نحو
منتجات زراعٌة محلٌة (جون و .ملٌر...)42: 2144 ,
...............................................................
وٌرى (  ) Colanderبان األسواق الزراعٌة هً شكل من إشكال المنافسة التامة وذلك لتوفر الخصائص
اآلتٌة :ـ
2ـ هنالك العدٌد من البائعٌن المستقلٌن الذٌن ٌكونون مستلمٌن للسعر. ..................................... .
.
8ـ هنالك العدٌد من المشترٌن .
3ـ أن المنتجات قابلة للتداول ,مثبل حنطة مزرعة ٌ Aمكن أن تستبدل بسهولة مع حنطة مزرعة.B

.

وعلى أساس هذه الخصائص ٌمكن التحدث عن السوق الزراعٌة كؤسواق تنافسٌة

.

)) Colander , 2006 : 442

وٌتفق الباحثان مع ( ) Colanderبان السوق الزراعٌة هً سوق منافسة تامة ولكن لٌس بجمٌع
محاصٌلها  ,الن هنالك عددا من المحاصٌل الزراعٌة تحتاج إلى مناخ أو تربة خاصة لزراعتها أو تحتاج مدة
طوٌلة لحصادها وبالتالً تكون هذه المحاصٌل ؼٌر متوفرة بسهول وبالتالً ٌمكن أن تكون سوق هذه
المحاصٌل لٌس بسوق منافسة تامة  ,وذلك لقدرة البائع على وضع سعره الخاص على هذه المحاصٌل لعدم
توفرها فً السوق بشكل متاح للمشتري...
بعد التعرؾ على الزراعة وإعطاء فكرة مناسبة عما للزراعة من أهمٌة بالؽة فً الحٌاة الٌومٌة ألفراد
دَر ـ
ادَرة لؽوٌا ً مشتقة من الفعل َب َ
المجتمع  ,البد من إٌضاح ما المقصود بالمبادرة الزراعٌة  .معنى كلمة ُم َب َ
شخص
ادَرة  :أن ٌقترح
ٌ
بدوراً إلى الشًء بمعنى  :أسرع  ,و َبد ََر إلى الشًء  :عالجه وسبقه  .ومعنى ال ُم َب َ
امراً قبل ؼٌره أو ٌسبقه إلى عمله  ,و(المبادرة فً الحرب) هً أن ٌسبق قائد جٌش قائد جٌش العدو إلى
خطة حربٌة تمكنه من االنتصار علٌة (معلوؾ . )82: 2144 ,
ُ
َ
ً
الز َراعة لؽوٌا ً فمشتقة من الفعل َز َرع َ ـ زرعا  :طرح الزرعة أي ال َبذر فً األرض,
أما معنى كلمة ِ
َ
والز َرعة  :الموضع الذي ٌُزرع فٌهٌِ .قال (ما هذه
للز َراعة .
أثارها
أي
,
البذر
فٌها
وز َراعة األرض  :ألقى
ِ
ِ
والز َراعة حرفة َ
الزارع (معلوؾ. )814: 2144,
,
للزرع
ٌصلا
ضع
األرض زرعة ٌ) أي مو
ِ
وٌرى األستاذ صالا جبار محمد أن كلمة ُم َباد ََرة تعنً القٌام بعمل معٌن ٌقصد به تصحٌا مسار متعثر
وبناء على هذا المفهوم نتوصل إلى أن (ال ُم َباد ََرة) هً حالة طارئة.
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وبما أن لكل حكومة سٌاسة مالٌة تعمل على انجازها فالسٌاسة المالٌة للحكومة الحالٌة والسابقة نصت
على تطوٌر القطاع الزراعً من خبلل (المبادرة الزراعٌة) .ولتدهور القطاع الزراعً فانه بحاجة إلى خطوات
سرٌعة ؼٌر العمل المإسساتً لتنمٌة هذا القطاع لذا برزت الحاجة إلى المبادرة الزراعٌة  .وان المبادرة
الزراعٌة ٌنبؽً أن تعتمد على آلٌة معٌنة لتنفٌذ عملٌاتها لذا البد من وجود مإسسة متخصصة لتعزٌز عمل
المبادرة الزراعٌة وإدارتها على اعتبارها مبادرة فتٌة متمثبل ذلك بالمصرؾ الزراعً التعاونً*.
ومن خبلل ما تقدم ٌتضا للباحثان بؤن المبادرة الزراعٌة تهدؾ إلى إصبلح القطاع الزراعً المتدهور
.
فً العراق من خبلل مبادرة رئٌس الوزراء األستاذ نوري المالكً  ,وبالتالً ٌمكن تعرٌؾ المبادرة الزراعٌة
بؤنها (اتخاذ خطوات استباقٌة وسرٌعة من قبل الدولة للنهوض بواقع القطاع الزراعً بمختلؾ أنشطته ِ سواء
كانت تتعلق بالثروة النباتٌة أم بالثروة الحٌوانٌة من خبلل توفٌر كافة التخصٌصات المالٌة والفنٌة التً
ٌحتاجها هذا القطاع) .
4ـ 2اجلٓاث ادلُفذة نهًبادرة انشراػٛت ٔختصٛصاتٓا
هناك أربع جهات منفذة للمبادرة الزراعٌة وهً :ـ
 .2وزارة الموارد المائٌة .
 .8وزارة الزراعة .
 .3المصرؾ الزراعً التعاونً .
 .7اللجنة المشرفة على المبادرة الزراعٌة (مكتب السٌد رئٌس الوزراء )  ,حٌث تتولى هذه الجنة اإلشراؾ
على المبادرة الزراعٌة من خبلل متابعة تنفٌذ وزارة الموارد المائٌة ووزارة الزراعة والمصرؾ
الزراعً التعاونً للمبادرة الزراعٌة .
حٌث ستتم الدراسة على أساس التخصٌصات المالٌة للجهات المنفذة للمبادرة الزراعٌة وبٌان التطور أو
التراجع الحاصل لهذه التخصٌصات  .أما بالنسبة للمبالػ المصروفة فان عملٌة الحصول علٌها ومن كل جهة
من الجهات المنفذة للمبادرة الزراعٌة تعد عملٌة صعبة الن كل جهة من هذه الجهات توزع تخصٌصاتها إلى
عدد من المشارٌع الزراعٌة والتً قد تصل إلى مئات من هذه المشارٌع والتً قد تمدد لعدد من السنوات
وبالتالً فؤن عملٌة اإللمام بالمبالػ المصروفة لهذه الجهات تعد عملٌة صعبة  ,إضافة إلى إن إعطاء معلومات
حول المبالػ المصروفة والمشارٌع الزراعٌة الخاصة بها تتسم بالتحفظ الشدٌد  ,وبالتالً تم اعتماد
التخصٌصات المالٌة كؤساس للمقارنة وهو برأي الباحثان أساس مناسب وٌعطً تصور واضا للتطور والنمو
الحاصل فً المبادرة الزراعٌة .

.
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واآلتً التخصٌصات المالٌة لكل جهة من هذه الجهات  ,من عام  8002وحتى عام  8022وكما مبٌن فً
الجدول رقم ( )2أدناه :ـ
جدول رقم ()2
التخصٌصات المالٌة للجهات المنفذة للمبادرة الزراعٌة
التخصٌصات (ملٌون دٌنار)
الجهة المنفذة للمبادرة الزراعٌة

المجموع

وزارة الموارد المائٌة

2008
)(1
225600

2009
)(2
191760

2010
)(3
225600

2011
)(4
204900

847860

وزارة الزراعة

84000

71400

84000

84000

323400

المصرؾ الزراعً التعاونً

288000

244800

288000

288000

1108800

لجنة اإلشراؾ (مكتب رئٌس الوزراء)

2400

2040

2400

2040

8880

المجموع الكلً )(5

600000

510000

600000

578940

2288940

(وزارة التخطٌط  ,دائرة مشارٌع االستثمارات الحكومٌة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...............................................................
*مقابلة شخصٌة مع األستاذ صالا جبار محمد مدٌر شعبة الدراسات فً المصرؾ الزراعً فً
.8022/1/21
وبالتالً ٌمكن توضٌا التطور أو التراجع الحاصل فً التخصٌصات المالٌة خبلل المدة أعبله  ,لذلك قمنا
بإعداد الجدول رقم ( )8أدناه :ـ
جدول رقم ()8
تطور التخصٌصات المالٌة للمبادرة الزراعٌة خبلل مدة الدراسة
الجهة المنفذة للمبادرة الزراعٌة
وزارة الموارد المائٌة
وزارة الزراعة
المصرؾ الزراعً التعاونً
لجنة اإلشراؾ (مكتب رئٌس الوزراء)
المجموع الكلً

2:1
85
85
85
85
85

المقارنة على األساس
الثابت %
3:1
100
100
100
100
100

المقارنة على األساس المتؽٌر %
4:1
91
100
100
85
96

3:2
118
118
118
118
118

4:3
91
100
100
85
96

المصدر  :من أعداد الباحثان استنادا إلى الجدول رقم (. )2
فمن خبلل المقارنة على األساس الثابت قام الباحثان باعتماد سنة  8002كسنة أساس لمقارنة معها التخصٌص
المالً للسنوات  8001و  8020و  , 8022أما من خبلل المقارنة على األساس المتؽٌر فقد قام الباحثان بمقارنة
التخصٌص المالً لسنة  8020مع التخصٌص المالً لسنة  , 8001ومقارنة التخصٌص المالً لسنة  8022مع
التخصٌص المالً لسنة  , 8020حٌث أن الؽرض من هاتٌن المقارنتٌن بٌان مدى التطور الحاصل فً التخصٌص
المالً للجهات المنفذة للمبادرة الزراعٌة وللمبادرة الزراعٌة بشكل عام  ,فما ٌزٌد نسبة عن ٌ %200عد تطور (نمو)
للمبادرة الزراعٌة وما ٌقل عن ٌ %200عد تراجع للمبادرة الزراعٌة .

فنبلحظ من الجدول رقم ( )8أعبله  ,ومن خبلل المقارنة على األساس الثابت بان التخصٌصات المالٌة
للمبادرة الزراعٌة لعام  8001قد انخفضت (تراجعت) ولجمٌع الجهات المنفذة للمبادرة الزراعٌة مقارنة بعام
 8002بسبب األزمة المالٌة العالمٌة وانخفاض سعر برمٌل النفط والذي أدى بدوره إلى انخفاض التخصٌص
المالً للمبادرة الزراعٌة  ,أما فً العام  8020فقد تم االعتماد على نفس تخصٌصات عام  8002ولجمٌع
الجهات المنفذة للمبادرة الزراعٌة  ,أما فً عام  8022فقد شهدت المبادرة الزراعٌة تفاوت فً المبالػ
المخصصة لجهاتها المنفذة فقد تراجع التخصٌص المالً لوزارة الموارد المائٌة ولجنة اإلشراؾ (مكتب
رئٌس الوزراء) فً حٌن بقً التخصٌص المالً كما كان علٌه فً عام  8002لكل من وزارة الزراعة
والمصرؾ الزراعً التعاونً أما من خبلل المقارنة على األساس المتؽٌر .
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ففً عام  8020تطور ونما التخصٌص المالً للمبادرة الزراعٌة ولجمٌع جهاتها المنفذة مقارنة بما
كانت علٌه فً عام  , 8001أما فً عام  8022فقد انخفض وتراجع التخصٌص المالً للمبادرة الزراعٌة
لكل من وزارة الموارد المائٌة ولجنة اإلشراؾ (مكتب رئٌس الوزراء) فً حٌن بقً التخصٌص المالً لكل
من وزارة الزراعة والمصرؾ الزراعً التعاونً كما كان علٌه مقارنة بعام . 8020
أما من خبلل إجمالً التخصٌصات المالٌة ومن خبلل المقارنة على األساس الثابت فقد تراجع وانخفض
التخصٌص المالً للمبادرة الزراعٌة فً عام  8001مقارنة بما كان علٌه فً عام  , 8002أما فً عام
 8020فقد حافظت المبادرة الزراعٌة على نفس تخصٌصها الذي كانت علٌه فً عام  , 8002أما فً عام
 8022نجد تراجع فً التخصٌص المالً للمبادرة الزراعٌة مقارنة بعام  , 8002أما من خبلل المقارنة على
األساس المتؽٌر ففً عام  8020نجد إن تخصٌص المبادرة الزراعٌة قد تطور مقارنة بعام  , 8001أما فً
عام  8022فقد تراجع هذا التخصٌص مقارنة بعام  . 8020مما ٌدل على وجود تفاوت فً المبالػ
المخصصة للمبادرة الزراعٌة من عام إلى آخر ولكن هذا التفاوت لم ٌصل إلى درجة االنخفاض أو التراجع
الحاد فً التخصٌص المالً للمبادرة الزراعٌة .
وال بد اآلن من بٌان األهمٌة النسبٌة للمبادرة الزراعٌة وبالنسبة للجهات المنفذة لها والتً ٌمكن بٌانها
من خبلل الجدول رقم ( )3أدناه  .حٌث تم احتساب األهمٌة النسبٌة من خبلل قسمة التخصٌص المالً لكل
جهة من الجهات المنفذة للمبادرة الزراعٌة على إجمالً تخصٌصاتها المالٌة ولكل سنة على حدة وللسنوات
 8002و  8001و  8020و . 8022
جدول رقم ()3
األهمٌة النسبٌة للمبادرة الزراعٌة بالنسبة لجهاتها المنفذة
الجهة المنفذة للمبادرة الزراعٌة
وزارة الموارد المائٌة
وزارة الزراعة
المصرؾ الزراعً التعاونً
لجنة اإلشراؾ (مكتب رئٌس الوزراء)
المجموع

2008
1:5
37.6%
14%
48%
0.4%
100%

األهمٌة النسبٌة للمبادرة الزراعٌة %
2010
2009
3:5
2:5
37.6%
37.6%
14%
14%
48%
48%
0.4%
0.4%
100%
100%

2011
4:5
35.4%
14.5%
49.7%
0.4%
100%

ٌبلحظ من خبلل الجدول رقم ( )3أعبله  ,انه فً األعوام  8002و  8001و  8020إن المرتبة األولى
من حٌث األهمٌة النسبٌة األكبر كانت من نصٌب المصرؾ الزراعً التعاونً تلٌه وزارة الموارد المائٌة فً
المرتبة الثانٌة ثم وزارة الزراعة ولجنة اإلشراؾ (مكتب رئٌس الوزراء) فً المرتبة الثالثة والرابعة على
التوالً  ,كذلك الحال بالنسبة لعام  8022مع حدوث تؽٌرات طفٌفة فً نسب األهمٌة النسبٌة.
4ـ 3ادلشًٕنٌٕ بمزٔض ادلبادرة انشراػٛت

.....................................................................................
.

.

أن المشمولٌن باالقتراض من صنادٌق المبادرة الزراعٌة هم :ـ
(.المصرؾ الزراعً التعاونً ,قسم االئتمان)
2ـ كل شخص عراقً طبٌعً أو معنوي ٌزاول المهنة الزراعٌة أو له عبلقة بالقطاع الزراعً .
 8ـ الشركات العراقٌة والعربٌة المشتركة شرٌطة أن تنفذ مشارٌعها فً العراق واستخدام العمالة الداخلٌة
ضمن هذه المشارٌع داخل العراق.
.
................................................
 3ـ باإلمكان تسوٌة دٌون المستثمرٌن المقترضٌن فً مجال القطاع الزراعً و فسا المجال أمامهم لبلقتراض
من صنادٌق المبادرة الزراعٌة .
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4ـ 4إجزاءاث طهب انمزض يٍ صُادٚك اإللزاض انتلصصٛت نهًبادرة انشراػٛت :ـ
لؽرض اقتصار طلب القرض من الصنادٌق التخصصٌة من طالبً القروض  ,تقرر إتباع اإلجراءات اآلتٌة:ـ
(المصرؾ الزراعً التعاونً  ,قسم االئتمان)
أٔال:ـ ٌراجع طالب القرض شعبة الزراعة الواقعة ضمن منطقة المشروع أو اإلنفاق على الزراعة المراد
تموٌلها و بموجب استمارة تملى من قبل طلب القرض لتكون بمثابة عقد بٌنه وبٌن المصرؾ و تدرج فٌها
المعلومات اآلتٌة :ـ
 2ـ المعلومات التعرٌفٌة للشخص طالب القرض (هوٌة األحوال المدنٌة  ,البطاقة التموٌنٌة  ,بطاقة السكن ,
شهادة الجنسٌة).
 8ـ المإشرات االقتصادٌة و الجدوى االقتصادٌة للمشروع أو الزراعة المراد تموٌلها من قروض الصندوق
وفق المإشرات المطلوب تدوٌنها من كل صندوق  ,نوع المشروع الزراعً أو نوع اإلنفاق على الزراعة أو
.
الؽرض الدقٌق من تنفٌذ المشروع أو إعادة أعمار أو تؤهٌل المشروع .
3ـ السند القانونً لوسٌلة اإلنتاج  ,المشروع  ,اإلجازة  ,نوع ملكٌة األرض (ملك صرؾ)  ,دور سكن ,
.
مخازن  ,مجازر ,معامل علؾ...........................................................
 7ـ المساحة  ,ارض بستان  ,ارض بور  ,تسقى سٌحا  ,دٌمٌه  ,توفر المٌاه و المصادر  ,المؽروسات و
نوعها  ,طرق المواصبلت  ,ومصادر الطاقة الكهربائٌة.
.
ثاَٛا:ـ بعد ملء االستمارة بالمعلومات المإشرة أعبله ٌتم تدقٌقها و قبولها لتنظٌم القرض و تتبع اإلجراءات
التالٌة :ـ
 2ـ ٌتم التنسٌق على إجراء الكشؾ على المشروع أو الزراعة المراد تموٌلها وفق المعلومات المثبتة
باالستمارة من قبل اللجنة الفنٌة المشتركة من موظفً المصرؾ الزراعً و موظفً الشعبة الزراعٌة بتنظٌم
.
معامبلت الكشؾ و إعطاء مواعٌد للكشؾ ال تتجاوز الثبلثة أٌام .
8ـ بعد إجراء الكشؾ الفنً و التثبت عن المعلومات الواردة باالستمارة موقعٌا  ,تثبت اللجنة الوصؾ الكامل
للمشروع المطلوب تموٌله موقعٌا مع ذكر محتوٌات و مكونات و مستلزمات المشروع القائمة أن وجدت أو
ٌطلب تموٌله من القرض بعد قناعة اللجنة الفنٌة من الجدوى االقتصادٌة للمشروع وتوصً بمنا القرض و
تحدٌد مقداره حسب األسعار السائدة فً منطقة المشروع
 3ـ ترسل المعاملة إلى اإلدارة العامة للمصرؾ الزراعً التعاونً لؽرض إقرار صرفها حسب الصبلحٌات
المخولة و تقرر من قبل مدٌر عام المصرؾ الزراعً التعاونً لحد ( )20ملٌون دٌنار  ,وما زاد عنه ٌرسل
إلى لجنة اإلقراض بوزارة الزراعة الخاصة بالمجلس لدراستها و إقرارها أو رفعها إلى مجلس اإلدارة........
.
ثانثا:ـ إذا كانت المشارٌع المراد تموٌلها لؽرض إعادة األعمار أو تشؽٌل و تؤهٌل المشارٌع القائمة ٌتم من
قبل اللجنة الفنٌة المكلفة بالكشؾ و المذكورة بالفقرة ( )2من ثانٌا :
وصؾ المشروع وتحدٌد مكونات المشروع  ,محتوٌات المشروع  ,المستلزمات المطلوبة للمشروع ,
المساحة بالدونم  ,الطاقة التصمٌمٌة وطاقة المكننة لتشؽٌل المشروع بعد التحورات واإلضافة والتصحٌا من
القرض المطلوب لتحدٌد المبلػ المراد إلعادة التؤهٌل بموجب تحدٌد الفقرات المراد إعادة تصحٌحها والتكلفة
والمبلػ المقترح للتشؽٌل .
4ـ 5صُادٚك ادلبادرة انشراػٛت :ـ
قبل التطرق إلى أنواع صنادٌق المبادرة الزراعٌة البد من معرفة ما المقصود بالصندوق.
فالصندوق كما ٌرى المختصون بالعلوم اإلدارٌة واالقتصادٌة والحرفٌٌن بؤنه تجمٌع أموال من أشخاص
طبٌعٌٌن أو معنوٌٌن لؽرض استثمارها  ,من خبلل إدارة تنوب عن أصحاب هذه األموال وتعمل على السعً
لتفادي المخاطر وتحقٌق األرباح (الردادي.)74 :8002,
لقد عرؾ ( )Giles,et,al ,2003:4الصندوق بؤنه مجموعة من األموال التً ٌساهم فٌها عدد من
المستثمرٌن الذٌن قد ٌكونون أفرادا أو منشآت زراعٌة والتً تدار و تستثمر نٌابة عن هإالء المستثمرٌن .
.
أما أنواع صنادٌق المبادرة الزراعٌة فهً :ـ

.
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.
.
.
.

2ـ صندوق المكننة الزراعٌة و وسائل الري الحدٌثة .
 8ـ صندوق الثروة الحٌوانٌة .
.
3ـ صندوق صؽار الفبلحٌن .
 7ـ صندوق تنمٌة النخٌل .
2ـ صندوق المشارٌع الستراتٌجٌة الكبرى .
و قبل الدخول إلى مضمون و محتوى هذه الصنادٌق البد من معرفة األسس التً تم االعتماد علٌها فً
فتا هذه الصنادٌق  ,حٌث ٌرى األستاذ صالا جبار محمد أن هناك أمرٌن ٌتم االستناد إلٌهما لفتا هذه
الصنادٌق هما *:ـ
 2ـ الحاجة :قد تكون مثبل هنالك شحه فً المٌاه فتكون الحاجة إلى حفر اآلبار او المعاناة من الؽبار مثل
مكافحة التصحر
8ـ التجرٌب :مثبل االعتماد على تكنولوجٌة زراعٌة حدٌثة كان تكون الري بالتنقٌط .
من خبلل ما تقدم ٌمكن للباحثان أن ٌعرفان صنادٌق المبادرة الزراعٌة بؤنها (مجموعة من األموال التً
تخصصها وتستثمرها الحكومة العراقٌة فً القطاع الزراعً بمختلؾ األنشطة النباتٌة والحٌوانٌة وعلى شكل
قروض تمنحها إلى المزارعٌن من اجل النهوض بواقع الزراعة العراقٌة) .
أيا صُادٚك ادلبادرة انشراػٛت فًٛكٍ تٕضٛحٓا ػهٗ انُحٕ اٜت: ٙـ

(ادلصزف انشراػ ٙانتؼأَ , ٙلظى االئتًاٌ)

.

.

4ـ7ـ 1صُدٔق ادلكُُت انشراػٛت ٔ ٔطائم انز٘ احلدٚثت :ـ

ٌمكن توضٌا أنشطة (أؼراض) هذه الصندوق وفقا للجدول رقم ( )7اآلتً:ـ
جدول رقم ()7
صندوق المكننة الزراعٌة ووسائل الري الحدٌثة
النشاط (الؽرض)
2ـ شراء الساحبات والحاصدات الزراعٌة
8ـ حفر اآلبار السطحٌة و االرتوازٌة
3ـ شراء المرشات الثابتة والمحورٌة ومنظومات الري بالتنقٌط

النشاط (الؽرض)
7ـ شراء طاقم ضخ
2ـ صٌانة الساحبات و الحاصدات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مقابلة شخصٌة مع األستاذ صالا جبار محمد ( مصدر سابق ) .
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لجمٌع األنشطة أعبله تكون نسبة القرض المعطى للمزارع  %200من أجمالً سعر الشراء أذا كان الشراء
من القطاع الحكومً أما أذا كان الشراء من القطاع الخاص فتكون النسبة  %20من سعر الشراء  ,أما
بالنسبة لضمانات هذه األنشطة فهً أما تكون كفالة شخصٌة أو ضمانة عقارٌة أو كمبٌالة  ,أما مدة
االستحقاق لهذه األنشطة فهً خمسة أقساط سنوٌة فٌما عدا شراء الحاصدات ٌكون عشرة أقساط سنوٌة ,
وال ٌصرؾ القرض ما لم ٌكن هنالك كتاب من الجهة المجهزة للنشاط........
................................................................................................
4ـ7ـ 2صُدٔق انثزٔة احلٕٛاَٛت :ـ
ٌمكن توضٌا أنشطة (أؼراض) هذه الصندوق وفقا للجدول رقم ( )2اآلتً.
جدول رقم ()2
صندوق الثروة الحٌوانٌة
النشاط (الؽرض)
2ـ تؤهٌل بحٌرات األسماك
8ـ تؤهٌل و تشؽٌل معمل علؾ
3ـ تؤهٌل و تشؽٌل مشارٌع مفاقس
7ـ تؤهٌل و تشؽٌل مجزرة دواجن
2ـ إنشاء مشروع دواجن
4ـ إنشاء و تؤهٌل مخزن تبرٌد و تجمٌد
4ـ إنشاء و ترمٌم معمل علؾ  ,مجزرة  ,مفقس
2ـ تسمٌن فرج لحم
1ـ تربٌة دجاج بٌض مائدة
20ـ تربٌة أمهات دجاج بٌض

النشاط (الؽرض)
22ـ تربٌة األجداد (الدجاج القادر على التخصٌب)
28ـ شراء السفن و الزوارق البحرٌة
23ـتسمٌن العجول
27ـ تسمٌن الحمبلن
22ـ تربٌة أبقار الحلٌب
24ـ تربٌة الجاموس
24ـ تربٌة النعاج
22ـ شراء قوارب الصٌد
21ـ بحٌرات اسماك ـ مهندسٌن زراعٌٌن

لؤلنشطة أعبله ٌصرؾ القرض على دفعتٌن عدا إنشاء مشروع دواجن وإنشاء وتؤهٌل مخزن تبرٌد
وتجمٌد وإنشاء وترمٌم معمل علؾ ومجزرة ومفقس ٌصرؾ  %80من مبلػ القرض مقدما والبقٌة بدفعتٌن
حسب مراحل انجاز العمل  ,وجمٌع مبالػ القروض لؤلنشطة المذكورة تسترد بقسطٌن سنوٌٌن عدا إنشاء
مشروع دواجن وإنشاء وتؤهٌل مخزن تبرٌد وتجمٌد وإنشاء وترمٌم معمل علؾ ومجزرة ومفقس ٌسترد
بستة أقساط سنوٌة وتربٌة أمهات دجاج البٌض وتربٌة األجداد تسترد بؤربعة أقساط سنوٌة .
4ـ7ـ 3صُدٔق صغار انفالحني :ـ
ٌمكن توضٌا أنشطة (أؼراض) هذه الصندوق وفقا للجدول رقم ( )4اآلتً:ـ
جدول رقم ()4
صندوق صؽار الفبلحٌن
النشاط (الؽرض)
2ـ حنطة و شعٌر
8ـ الشلب
3ـ ألجت (البرسٌم)
7ـ القطن
2ـ البطاطة الربٌعٌة والبطاطة الخرٌفٌة
4ـ المحاصٌل الشتوٌة ـ إنفاق
4ـ محاصٌل الخضر الصٌفٌة

النشاط (الؽرض)
2ـ الذرة الصفراء و الذرة البٌضاء و الذرة الخرٌفٌة
1ـ أنشاء بٌوت ببلستٌكٌة مكٌفة و أنشاء بٌوت ببلستٌكٌة ؼٌر مكٌفة
20ـ إنشاء منحل مع مظلة نظامٌة ومستلزمات التربٌة
22ـ زراعة العلؾ األخضر باستخدام منظومة الري بالرش الثابتة
28ـ خدمة و تطوٌر بساتٌن الزٌتون عالً الزٌت
23ـ إنشاء بستان زٌتون عالً الزٌت بطرٌقة الري بالتنقٌط

لجمٌع األنشطة أعبله فان نسبة القرض الممنوح للمزارعٌن هً  %20من تكلفة العمل  ,أما فٌما
ٌخص ضمانات القرض فهً أما أن تكون كفالة شخصٌة أو ضمانة عقارٌة أو كمبٌالة  ,وان جمٌع هذه
األنشطة تصرؾ بدفعتٌن وتسترد بمدة ال تزٌد عن سنة واحدة (تسترد بقسط سنوي واحد) عدا البطاطة
الربٌعٌة والبطاطة الخرٌفٌة والذرة بمختلؾ أنواعها ومحاصٌل الخضر الصٌفٌة والشتوٌة حٌث تسترد
بقسطٌن سنوٌٌن وانتشاء البٌوت الببلستٌكٌة التً تصرؾ بثبلثة دفعات وتسترد بثمانٌة أقساط سنوٌة وإنشاء
المناحل وزراعة العلؾ األخضر تسترد بؤربعة أقساط سنوٌة .
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4ـ7ـ 4صُدٔق تًُٛت انُلٛم :ـ
ٌمكن توضٌا أنشطة (أؼراض) هذه الصندوق وفقا للجدول رقم ( )4اآلتً:ـ
جدول رقم ()4
صندوق تنمٌة النخٌل
النشاط (الؽرض)
2ـ خدمة بساتٌن و لكافة المحافظات عدا البصرة
8ـ خدمة بساتٌن محافظة البصرة
3ـ تطوٌر البساتٌن لكافة المحافظات عدا البصرة
7ـ تطوٌر بساتٌن محافظة البصرة
2ـ إنشاء بساتٌن نخٌل

النشاط (الؽرض)
4ـ إنشاء مخازن التمور
4ـ تؤهٌل مخازن التمور
2ـ إنشاء مكابس التمور
1ـ تؤهٌل و تطوٌر مكابس التمور

أن جمٌع أنشطة هذا الصندوق تكون نسبة القروض الممنوحة للمزارعٌن هً  %20من تكلفة العمل
فٌما عدا إنشاء مخازن التمور وتؤهٌلها وإنشاء مكابس التمور وتؤهٌلها تكون نسبة القرض الممنوحة
للمزارعٌن حسب تقدٌر لجنة اإلقراض فً المحافظة  ,أما بالنسبة للضمانات فهً أما أن تكون كفالة شخصٌة
أو كمبٌالة أو ضمانة عقارٌة  ,وجمٌع القروض الممنوحة ألنشطة هذا الصندوق تصرؾ بدفعتٌن وتسترد
بستة أقساط سنوٌة ٌستحق القسط األول بعد مرور سنتٌن من تارٌخ الصرؾ فٌما عدا أنشطة خدمة وتطوٌر
البساتٌن لكافة المحافظات ولمحافظة البصرة فتصرؾ بدفعتٌن وتسترد بـ ( 3ـ  )2أقساط سنوٌة.
4ـ7ـ 5صُدٔق ادلشارٚغ انظرتاتٛجٛت انكربٖ:ـ
ٌعنى هذا الصندوق بمنا القروض لؤلشخاص والشركات الزراعٌة الذٌن ٌرمون الحصول على قروض
مبالؽها أكثر من ( )820ملٌون دٌنار و لكافة األؼراض الزراعٌة والحٌوانٌة ومشارٌع تؤهٌل الصناعات
التحوٌلٌة (تؤهٌل مصانع اللحوم و المخلبلت والبسكوٌت  ...الخ) وتوثق كافة قروض المشارٌع الكبرى
بضمانات عقارٌة كافٌة لتؽطٌة المبلػ المطلوب  .وٌمكن توضٌا أنشطة (أؼراض) هذه الصندوق وفقا للجدول
رقم ( )2اآلتً :ـ
جدول رقم ()2
صندوق المشارٌع الستراتٌجٌة الكبرى
النشاط (الؽرض)
2ـ إنشاء مشارٌع الثروة الحٌوانٌة
8ـ تؤهٌل و تشؽٌل مشارٌع الثروة الحٌوانٌة
3ـ البٌوت الببلستٌكٌة
7ـ حفر اآلبار وشراء منظومات الري
2ـ ألزراعه الموسمٌة

النشاط (الؽرض)
4ـ مشارٌع تؤهٌل و تشؽٌل الصناعات التحوٌلٌة
4ـ إنشاء مختبرات للزراعة النسٌجٌة
2ـ زراعة المحاصٌل الطبٌة
1ـ مكابس التمور

حٌث أن نشاط الثروة الحٌوانٌة والبٌوت الببلستٌكٌة تصرؾ بثبلث دفعات متساوٌة وٌسترد بستة
أقساط سنوٌة ٌستحق القسط األول بعد مرور سنتٌن من تارٌخ صرؾ الدفعة األولى  ,أما نشاط تؤهٌل وتشؽٌل
مشارٌع الثروة الحٌوانٌة ومشارٌع تؤهٌل وتشؽٌل الصناعات التحوٌلٌة فتصرؾ بدفعتٌن وتسترد بؤربعة
أقساط سنوٌة ٌستحق القسط األول بعد مرور سنة من تارٌخ صرؾ الدفعة األولى  ,أما مشارٌع إنشاء
مختبرات للزراعة النسٌجٌة وزراعة المحاصٌل الطبٌة ومشارٌع مكابس التمور فؤنها تصرؾ بثبلث دفعات
تحت إشراؾ اللجنة الفنٌة وٌسترد بؤربعة أقساط سنوٌة بعد سنتٌن من تارٌخ صرؾ الدفعة األولى  ,أما نشاط
الحفر فٌصرؾ بدفعتٌن وٌسترد بخمسة أقساط سنوٌة تستحق بعد مرور سنة من تارٌخ صرؾ الدفعة األولى
ونشاط منظومات الري ٌصرؾ بدفعة واحدة وٌسترد بخمسة أقساط سنوٌة تستحق بعد مرور سنة من تارٌخ
صرؾ الدفعة .
من خبلل ما تقدم فً الدراسة ٌمكن للباحثان إثبات فرضٌة البحث والتً بٌنت بان المبادرة الزراعٌة
تمثل خطوة أساسٌة فً طرٌق إعادة تؤهٌل وتطوٌر القطاع الزراعً العراقً بشقٌه النباتً والحٌوانً  ,وذلك
من خبلل إبراز التخصٌصات المالٌة الكبٌرة المخصصة للمبادرة الزراعٌة والثبات فً هذه التخصٌصات من
سنة إلى أخرى إضافة إلى بٌان ما تحتوٌه صنادٌق اإلقراض التخصصٌة للمبادرة الزراعٌة من أنشطة
زراعٌة (نباتٌة وحٌوانٌة) لتشمل اكبر عدد من المزارعٌن العراقٌٌن فً مختلؾ محافظات العراق وبالتالً
إمكانٌة معالجة المشكلة الزراعٌة للبلد.
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احملٕر اخلايض /االطتُتاجاث ٔانتٕصٛاث

لقد توصل الباحثان من خبلل الدراسة إلى االستنتاجات اآلتٌة :ـ
 2ـ إن الزراعة بشقٌها النباتً والحٌوانً هً أحد مفاتٌا النجاح ألي اقتصاد وطنً متماسك وقوي .
8ـ إن عملٌة تقوٌم األداء عملٌة واسعة ٌمكن أن تؤخذ أشكاال عدة على مستوى المنشاة الزراعٌة أو على
مستوى القطاع الزراعً أو على مستوى االقتصاد الوطنً .
 3ـ إن المبادرة الزراعٌة خاضعة لعملٌة تقوٌم األداء وعلى أساس صنادٌق اإلقراض التخصصٌة الخاصة بها
.
7ـ إن تقوٌم صنادٌق المبادرة الزراعٌة ٌعطً مإشرا ألي الصنادٌق أكثر حركة اقراضٌة وأٌهما اقلها وعلى
صعٌد المحافظة واإلقلٌم .
 2ـ إن عملٌة تقوٌم المبادرة الزراعٌة لها أهمٌة بالؽة فً تسلٌط الضوء على أداء المبادرة الزراعٌة وبٌان
المعوقات والمشاكل التً تواجهها .
4ـ من الممكن أن تبدأ عملٌة التقوٌم فً القطاع الزراعً من المنشؤة الزراعٌة ثم القطاع الزراعً ثم
االقتصاد الوطنً.
 4ـ إن خطوة الحكومة العراقٌة بإطبلق المبادرة الزراعٌة ما هً إال بادرة ممتازة فً طرٌق النهوض بواقع
القطاع الزراعً العراقً .

5ـ 2انتٕصٛاث

من خبلل ما تقدم ٌمكن للباحثٌن أن ٌوصٌا باآلتً :ـ
2ـ إجراء عملٌة متابعة وتقوٌم مستمرة ألداء صنادٌق اإلقراض التخصصٌة للمبادرة الزراعٌة تكون بصورة
شهرٌة أو فصلٌة .
 8ـ ربط عملٌة اإلقراض الزراعً بعملٌات اإلرشاد الزراعً بما ٌعزز من قدرة المزارعٌن على زراعة أرضهم
وفق أسس صحٌحة وعلمٌة .
3ـ إٌجاد صٌؽة تنسٌق وتعاون بٌن الجهات المنفذة للمبادرة الزراعٌة بصورة تؤخذ فً الحسبان احتٌاجات
المزارعٌن فً مختلؾ مناطق الببلد .
 7ـ توجٌه الحكومة العراقٌة بتوفٌر المبلكات المحاسبٌة واالقتصادٌة و الزراعٌة والهندسٌة المإهلة علمٌا
وعملٌا والمختصة بالمجال الزراعً من اجل بناء دراسات علمٌة حول إمكانٌة االرتقاء بالقطاع الزراعً
العراقً .
 2ـ توجٌه المصرؾ الزراعً التعاونً على تقوٌم أداء فروعه ومكاتبه العاملة فً مختلؾ محافظات الببلد
والمنفذة لعملٌة منا قروض المبادرة الزراعٌة  ,وبٌان انسٌابٌة القروض الممنوحة من صنادٌق اإلقراض
التخصصٌة .
4ـ إمكانٌ ة توسٌع عملٌة اإلقراض الزراعً للمبادرة الزراعة أما من خبلل فتا صنادٌق زراعٌة إضافٌة أو
زٌادة األنشطة أو األؼراض الزراعٌة ضمن الصندوق الواحد .
 4ـ وأخٌرا ٌ ,وصً الباحثان جمٌع المحاسبٌن وجمٌع االختصاصٌن ذوي العبلقة بالقطاع الزراعً
باستمرارٌة القٌام بدراسات حول المبادرة الزراعٌة لما لها من أهمٌة بالؽة على القطاع الزراعً العراقً
وبما ٌصب فً خدمة العراق .
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Evaluate the performance of the agricultural initiative in the
application of the Agricultural Cooperative Bank.
Abstract
This paper deals with the process of evaluating the performance of
agricultural activity in Iraq and in particular the agricultural initiative launched
by Prime Minister Nuri al-Maliki, during the period from 2008 - 2011. Where it
is possible to use criteria or indicators that are fabricated by a statement on the
calendar and the results of which may be by comparing planned performance
with actual performance or the evaluation of the actual performance of
successive periods selected. With an emphasis on the agricultural initiative is
subject to the evaluation process by implementing and destinations specialized
loan funds its own projects as one of the agricultural lending. With the need to
continue the implementation of the agricultural initiative because of its
importance in supporting and developing Iraq's agricultural sector which is in
dire need of such initiatives at this time, as he has been emphasizing the need to
increase the financial allocation for the Bank of Agricultural Cooperative as the
agency responsible for disbursement of loans, agricultural initiative to Iraqi
farmers and then retrieve them. The concluded the researchers to a set of
conclusions reinforced the recommendations of the proposed benefit inevitably
Iraq's agricultural sector collapsed. ………………………………………

