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امللخص
يساهم القطاع الريفي بشقيه الزراPي و الرعوي بحواي X %14.4ي الناتج الداخTي الخام ملوريتانيا .و قد
سجل هذا القطاع Xي سنة  2012معدل نمو بلغ ٔ %8الامر الذي ساهم Xي رفع معدل النمو الاقتصادي
الحقيقي للبلد بحواي  %7بالرغم من الظرفية العاملية املتأثرة باألزمة الاقتصادية و املالية.
يبلــغ ســكان موريتانيــا  3,5مليــون ســاكن يعــيش مــم  %42تحــت خــط الفقــر و تتضــح أكــ_ أهميــة الــدور
ال ــذي يلعب ــه قط ــاع الري ــف  Xــي التنمي ــة الاقتص ــادية إذا علمن ــا أن  %75م ــن ه ــؤالء الفق ــراء يعيش ــون  Xــي
الريف.
2
تصـنف موريتانيــا كبلــد صــحراوي حيــث تنتشـر الصــحراء عTــى أكــ_ مــن مليـون كلــم مــن مســاحته Xــي حــdن
تقدر ٔالاجزاء الصالحة ألنشطة زراعية – رعوية ب  %20من مساحة البلد.
 Xــي ك ــل ٔالاح ــوال ال تتج ــاوز مس ــاحة ٔالارا ¢ــ¡| الص ــالحة للزراع ــة  %0,5م ــن مس ــاحة البل ــد و تبل ــغ نس ــبة
ٔالارا |¡¢املروية فعليا  %30من ٔالارا |¡¢القابلة للري و ال}| تقدر ب  130000هكتار.
يقســم ال` ـ_اب الــوط ،|¤حســب املم dـ¦ات الرعويــة و البيئيــة ،إــى أربــع منــاطق إنتــاج تتمdــ¦ كــل واحــدة مــا
بنمط إنتاج سائد:
• املنطقــة الجافــة :تتمdــ¦ بمنــاخ حــار و جــاف ،وتغطــي هــذﻩ املنطقــة  %80مــن ال` ـ_اب الــوط |¤و نمطهــا
ٕالانتا¬ي السائد هو إنتاج الواحات.
• املنطق ــة الس ــاحلية :تغط ــي الجن ــوب الش ــري ملوريتاني ــا و ® ــي املنطق ــة ٔالاك ــ_ أهمي ــة رعوي ــا .تم ــارس
الزراعة عTى أراض حصبائية أو بجوار سدود زراعية تحبس مياﻩ الفيضانات و ٔالامطار.
• منطقة حوض ر السنغال :تسود ف{ا الزراعة املروية إما بمياﻩ الر أو مياﻩ الفيضانات
• املنطقة البحرية :تغطي الشريط البحري و تتم ¦dبتنمية رعوية تس´ى إلنتاج الل²ن بشكل مكثف.
الشعب ٔالاساسية لإلنتاج الرعوي Lي:
 شعبة إنتاج اللTن ومشتقاته
ينتظم هذا ٕالانتاج Xي خمس وحدات تحويلية توجد كلها Xي نواكشـوط .منطقـة تجميـع اللـ²ن تقتصـر عTـى
محــاور الطــرق املعبــدة بــالقرب مــن العاصــمة نواكشــوط و هكــذا يبقــى أغلــب منــاطق اللــ²ن خــارج منطقــة
التجميــع .هــذﻩ املص ـانع تواجــه منافســة مــن طــرف ٔالالبــان املســتوردة ال}ــ| تحظــى بــدعم كبdــ_ مــن بلــداا
ٔالاص ــلية .تتعل ــق حاج ــات تموي ــل ه ــذﻩ الش ــعبة بتجدي ــد التجهdـ ـ¦ات و إنش ــاء و تط ــوير مراك ــز التجمي ــع و
وح ـ ــدات املعالج ـ ــة  Xـ ــي املن ـ ــاطق الجنوبي ـ ــة الش ـ ــرقية و بتحس ـ ــdن ٕالانتاجي ـ ــة و تغطي ـ ــة الحاج ـ ــات املرتبط ـ ــة
بالعناصر الداخلة Xي إنتاج الل²ن.
 شعبة إنتاج اللحوم الحمراء وبيع الحيوانات حية
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الوح ــدات الرعوي ــة ع ــادة م ــا تك ــون ص ــغ_dة الحج ــم وتص ــنف  Xــي إط ــار اقتص ــاد الكف ــاف .يق ــوم وس ــطاء
بتجميع الحيوانات املعدة للبيع و يرسلوا أو يحملوا إى ٔالاسـواق الائيـة ال}ـ| تقـع Xـي املراكـز الحضـرية
الرئيسة Xي شبه املنطقة.
يذكر هنا أنه بجانب هذا النشاط يتم تطوير شعبة الجلود.
 شعبة اللحوم البيضاء )الطيور(
يــؤمن تــوف _dاللحــوم تجــار مســتوردون للــدجاج و بيضــه ولحمــه الــذي أصــبح يحظــى بتفض ـيل متنــام لــدى
املســ¼لك املوريتــاني خاصــة اللحــوم " حــالل" ذات ٔالاثمــان الرخيصــة .كمــا يتــوفر تجــار الطيــور عTــى وحــدة
إلنتاج البيض تتألف من  3000دجاجة و توجد هذﻩ الوحدة Xي نواكشوط.
حاجات الاستثمار متعددة و يمكن سردها حسب ٔالاولوية:
 بناء مذابح عصرية تتطابق مع املواصفات الدولية، توف _dقروض للعاملdن الخصوصيdن Xي القطاع وذلك لتشجيع الال`¦ام باملعاي _dالدولية، تطوير وحدات ٕالانتاج و وسائل النقل.إال أن القروض ٔالاك_ مالءمة مع حاجات املنتجdن الصـغار Xـي القطـاع ®ـي القـروض الصـغ_dة لالسـ¼الك
و تمويل ٔالانشطة املدرة للدخل املقدمة من طرف املصالح املالية ٔالاقرب.
و فيما يتعلق باإلنتاج الزراPي فإننا نفرق بdن ثالث شعب:
 إنتاج الخضرواتو تستخدم هذﻩ الشعبة عدة أنماط من ٕالانتاج .تتم زراعة الخضروات غالبا بجانـب مـزارع ٔالارز و تكـون
Xي مساحات ضيقة بالنسبة للمساحات املخصصة للغلة ٔالاساسية )ٔالارز(.
مخطط التمويل ٔالاك_ واقعية بالنسبة لهذﻩ الفصيلة يتمثل Xي تشجيع تنمية السـلفات الثانويـة املكملـة
للقــروض املوجهــة لزراعــة ٔالارز لصــالح املنتجــdن الــذين يمارســون زراعــة ثنائيــة لــألرز و الخضــروات كمــا
تشجع هذﻩ القروض نفاذ التعاونيات الزراعية و ربطها بشبكات القروض الصغ_dة.
 إنتاج الثمار :شعبة التمورالثمار ال}| تنتج Xـي موريتانيـا ®ـي باألسـاس :املـوز و املـانجو و البطـيخ ٔالاحمـر و بالخصـوص التمـور .يسـ¼لك
إنت ــاج التم ــور ذاتي ــا بنس ــبة  %60و يب ــاع الف ــائض بع ــد الاس ــ¼الك ال ــذاتي لك ــن ذل ــك ال يس ــمح بتحقي ــق
مردودية بالنسبة لوحدات تكييف و تعبئة التمور العصرية.
 إنتاج الحبوب التقليدية )الدخن ،الذرة الصفراء و البيضاء( %86من محصول الحبوب يتم إنتاجها خارج املناطق املروية و ®ي بالتاي رهينة ملستوى ٔالامطار.
يمــر تطــوير عــرض التمويــل لصــالح هــذا النشــاط باتخــاذ إج ـراءات تحف¦dيــة ملــد أنشــطة شــبكات القــروض
الصغ_dة لتشمل هذﻩ املناطق و بتطوير أدوات التأمdن و الضمان املناسبة.
 شعبة زراعة ٔالارززراعة ٔالارز ®ي الزراعة ٔالاساسية املمارسة عTى طول حوض الر
4

بلغ ــت املس ــاحات املزروعـ ــة س ــنة  2012أرف ــع مسـ ــتوى له ــا  Xــي العشـ ــر س ــنوات ٔالاخ dــ_ة ) 20356هكتـ ــارا(
لزراع ــة ٔالارز Xـ ــي موسـ ــم الخريـ ــف و ) 10654هكتـ ــارا( Xـ ــي املوس ــم املقابـ ــل )الزراعـ ــة Xـ ــي غdـ ــ_ أواـ ــا( .إـ ــا
النشــاط الزراPــي الوحيــد الــذي يســتفيد مــن جهــاز تمويــل خــاص بــه .حاجــات هــذا النشــاط التمويليــة و
العرض الجاهز يفحصان بشكل مفصل Xي إطار تحليل هذا النظام التمويTي.
تموي ــل قط ــاع الري ــف تتكف ــل ب ــه الدول ــة و ش ــركاؤها  Xــي التنمي ــة و القط ــاع الخ ــاص .و ق ــد تول ــت الق ــرض
الريف ــي ) Xــي بداي ــة ٔالام ــر( بع ــض بن ــوك التنميـ ـة ،و م ــن بداي ــة  1992تول ــت ٕالاتح ــاد ال ــوط |¤للتعاوني ــات
الزراعي ــة للق ــرض و الادخ ــار l’UNCACEMمعظ ــم املب ــالغ املقروض ــة للقط ــاع .و الي ــوم يت ــوى جه ــاز جدي ــد
للتمويل مسؤولية تمويل القطاع تحت قيادة .CDD
يت ـ ــوفر الجه ـ ــاز الجدي ـ ــد ع Tـ ــى ع ـ ــدد م ـ ــن نق ـ ــاط الق ـ ــوة خاص ـ ــة  Xـ ــي مج ـ ــال ط ـ ــرق تس ـ ــي _dو تنظ ـ ــيم ٕالادارة
) (managementو تعبئ ــة امل ــوارد التمويلي ــة لكن ــه يخ ــاطر بالت ــدخل  Xــي قط ــاع يع ــوق مردوديت ــه الكث dــ_ م ــن
العوامــل العشــوائية و قــد بــادرت الســلطات العموميــة بتصــور و وضــع خطــة طموحــة لتنميــة القطــاع إال
أن الجهاز الحاي للتمويل لـم يسـاير بعـد أولويـات هـذﻩ ٕالاسـ`_اتيجية .لكنـه يمكـن إحـراز بعـض التقـدم ع²ـ_
تب |¤إجراءات تتعلق ب:
 دعــم قــدرات صــندوق ٕالايــداع والتنميــة  CDDخاصــة Xــي مجــال التكــوين و ع²ــ_ تطــوير أدوات جديــدةلإلعالم باملخاطر و تحليلها.
 تنوي ــع ع ــرض التمـ ــويالت و ذل ــك باسـ ــتخدام التقني ــات الجديـ ــدة لإلع ــالم و الاتصـ ــال و إدخ ــال بعـ ــضالتقنيات الجديدة مثل إصدار السندات و التأمينات املناسبة و صناديق الضمانات.
 أو بتنميـ ــة و تشـ ــجيع ديناميـ ــة جديـ ــدة Xـ ــي العالقـ ــات بـ ــdن امل ـ ـزارعdن و املؤسسـ ــات التحويليـ ــة الخدميـ ــة.تس´ى هذﻩ الدينامية إى تحقيق أرباح ع _²مقاربة تدPى "طريقة الزراعة التعاقدية".
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مقدمة
لق ــد س ــجل الاقتص ــاد املوريت ــاني مع ــدل نم ــو حقيق ــي ين ــاهز  %7س ــنة  2012ب ــالرغم م ــن وض ــعية دولي ــة
اتسمت بتباطؤ النشاط الاقتصادي عموما.
يساهم القطاع الريفي بشقيه الزراPي و الرعوي Xي تكوين الناتج الداخTي الخام الوط |¤بنسـبة تصـل إـى
 %14,4لكــن مخصصــات القطــاع مــن امل¦dانيــة الوطنيــة ال تتجــاوز  %6مــن نفقــات الدولــة و ذلــك بــالرغم
من التحسن املالحظ Xي السنوات ٔالاخ_dة لوضعية املالية العمومية.
مــن ناحيــة أخــرى ف ــإن معوقــات تمويــل القط ــاع زادت مــع الفشــل املتتــابع ألنظم ــة التمويــل الزرا Pـي ال} ــ|
اعتمــدت منــذ اســتقالل البلــد و عليــه فــإن الســؤال :أي نظـام للقــرض أنســب لتمويــل حاجـات الزراعــة Xــي
موريتانيا؟ يظل مطروحا.
فيما يTي ،و بعد عرض موجز للوضـع الاقتصـادي الـوط ،|¤نسـتعرض تحلـيال إلمكانـات و إنجـازات القطـاع
)ٔالانشطة الزراعية والرعوية( .هذا التحليل يتم ع _²منظورينٔ :الاول يتعلـق بأنظمـة ٕالانتـاج ال}ـ| تحـددها
الظروف الزراعية و البيئويـة و الثـاني يتعلـق بفصـائل ٕالانتـاج ال}ـ| يـتحكم ف{ـا منطـق السـوق )العـرض و
الطلــب( ،لكــن هــذا التحليــل يــتم تحــت نظــر املمــول الــذي يتســاءل عــن طبيعــة الحاجـات التمويليــة لهــؤالء
املنتجdن و خاصة تلك ال}| ت`_جم بتقديم طلب قرض للنظام التمويTي Xي القطاع.
البحث عن حلول مناسبة لهذﻩ الحاجـات يسـبقه تـذك _dتـاريÖي بتجـارب القـرض الزراPـي Xـي بلـدنا وعـرض
مفص ــل لآللي ــات ال} ــ| ت ــم اختياره ــا و وض ــعها موض ــع التنفي ــذ م ــن ط ــرف الس ــلطات العمومي ــة لتموي ــل
القطاع الريفي.
خالصة الدراسة تقود إى التوصيات التالية:
 تحديد إجراءات دعم قطاع التمويل الحاي إدخال منتوجات مستجدة إى القطاع -البحث من أجل تحديد وتعريف عالقات جديدة بdن ٕالانتاج الزراPي والرعوي.

 .Iالوضع الاقتصادي
يتسم الاقتصاد العالم| بتباطؤ مسـتمر لكـن ٕالاسـقاطات ٕالاحصـائية تبشـر بتقـدم طفيـف للنـاتج الـداخTي
الخــام العــالم| بمعــدل  %3,6ســنة  2013مقابــل  %3,3ســنة  .2012هــذا النمــو Xــي املع ـدل نــاتج عــن وتdــ_ة
النش ــاط الاقتص ــادي  Xــي ال ــدول املتقدم ــة ال} ــ| ظ ــل مع ــدل نموه ــا الاقتص ــادي ي ـراوح مكان ــه تقريب ــا %1,5
سنة  2013مقابل  %1,3سنة .2012
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فيمــا يتعلــق باالقتصــاد الــوط |¤فــإن النــاتج الــداخTي الخــام ســجل معــدل نمــو حقيقــي قــدرﻩ  1%6,9ســنة
 2012مقابــل  %3,6ســنة  2011هــذﻩ الع ــودة القويــة للنمــو ســبÛا ٔالاسا Úــ¡| هــو ازدهــار قطــاع املنش ــآت و
ٔالاشغال العمومية و ارتفاع معدل النمو Xي قطاع الزراعة.
ٕالانجازات حسب القطاعات الاقتصادية ®ي كالتاي:
القط ــاع ٔالاول :س ــجل نم ــوا حقيقي ــا ق ــدرﻩ  ،%11,7محقق ــا ب ــذلك مس ــاهمة بـ ـ  1,2نقط ــة  Xــي نم ــو الن ــاتج
الداخTي الخام  PIBمقابل مساهمة سـالبة قـدرها  0,8نقطـة سـنة  .2011النشـاط الزراPـي كـان هـو ٔالاكـ_
حيويــة حيــث حقــق نمــوا يقــدر ب ـ  .%53,3هــذا ٔالاداء الجيــد نــاتج باألســاس عــن العمــل الــدؤوب Xــي امل ـزارع
التقليدي ــة للحب ــوب )ال ــدخن ،ال ــذرة البيض ــاء و الص ــفراء و القم ــح و الش ــع (..._dال} ــ| س ــجلت تض ــاعفا  Xــي
ٕالانت ــاج حي ــث ارتفع ــت م ــن  39728ط ــن س ــنة  2012/2011إ ــى  106474ط ــن س ــنة  .2013/2012و م ــا
زال ــت آث ــار جف ــاف  2011بادي ــة و محسوس ــة  Xــي قط ــاع التنمي ــة الحيواني ــة حي ــث تقل ــص مس ــتوى ٕالانت ــاج
بنسبة . %2,2أما النمو Xي قطاع الصيد فقد كان بارزا حيث حقق معدل نمو يبلغ %27,6
القطاع الثاني:
سجل هذا القطاع نموا سالبا بنسبة  %1نتيجة ،بالخصوص ،النخفاض القيمة املضافة لقطـاع الـنفط
حيــث بلغــت نســبة هــذا الانخفــاض  %15,9ســنة  .2012اتســمت أنشــطة قطــاع املعــادن بتحســن خجــول
حي ــث ارتفع ــت القيم ــة املض ــافة للقط ــاع س ــنة  2012بنس ــبة  %0,3بع ــد انخف ــاض بنس ــبة  %1,2س ــنة
.2011
باملقابل سجل فرع الصناعة التحويليـة معـدل نمـو إيجـابي معت²ـ_ بلـغ  %7,2سـنة  2012كمـا سـجل قطـاع
البن ــاء و ٔالاش ــغال العمومي ــة تق ــدما بل ــغ  .%15,6القيم ــة املض ــافة ألنش ــطة البن ــاء و ٔالاش ــغال العمومي ــة
عرفت ارتفاعا بنسبة  %15,6سنة  2012بوحدات حقيقية.
القطاع الثالث:
و يســاهم بحــواي نص ـف نســبة النمــو املســجلة ) 3,2نقطــة( و قــد ســجلت قيمتــه املضــافة ارتفاعــا بنســبة
 %5,5س ــنة  2012بع ــد ازده ــار  2011حي ــث بل ــغ نس ــبة  .%5,9و ت ــأتي ه ــذﻩ الزي ــادة م ــن مكون ــات القط ــاع:
التجارة ،الفنادق ،املطاعمٕ ،الادارات العمومية و الخدمات الخصوصية ٔالاخرى.
و فيما يتعلق بالقطاع الخـار¬ي فـإن العجـز Xـي املdـ¦ان التجـاري نـزل مـن  %27,6مـن النـاتج الـداخTي الخـام
إـ ــى  %4,5فقـ ــط هـ ــذا إذا اسـ ــتثنينا الـ ــواردات املغطـ ــاة مـ ــن طـ ــرف الاسـ ــتثمارات ٔالاجنبيـ ــة املباشـ ــرة .إن
التحويالت الاستثنائية مسجلة ،خاصة عTى مستوى املـنح والتحـويالت مـن الخـارج ال}ـ| تقـوم åـا الشـركة
الوطنية للصناعة و املناجم ،تمكن من رفع احتيـاطي صـرف العمـالت إـى  5,8شـهر إيـراد مقابـل  3,7شـهر
إيراد Xي سنة .2011عTى مستوى امل¦dانية ،تظهر املعطيات املتعلقـة بتنفيـذ امل¦dانيـة لسـنة  2012عجـزا Xـي
الرصيد ٔالاسا) |¡Úعدا الب`_ول( بلغ  219,69مليار أي ما يكاXئ  %1,45من الناتج الداخTي الخام.
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هذا العجز يمكن تحمله خاصة أن عائدات الب`_ول بلغت Xي نفس السنة  21,48مليار.
تت ــألف م¦dاني ــة الدول ــة لس ــنة  2013م ــن  394,89ملي ــار أوقي ــة 3يض ــاف إل{ ــا  124,59ملي ــار أوقي ــة نفق ــات
اســتثمار عTــى مــوارد خارجيــة أي مــا مجموعــه  519,48مليــار أوقيــة .و ي²ــ_ز جــدول الت ـوازن عج ـزا خارجــا
عن املنح يبلغ  4,3مليار أوقية أي ما يمثل أقل من  %0,5من الناتج الداخTي الخام الوط.|¤
م¦dانيــة التســي _dاملخصصــة لــوزارة التنميــة الريفيــة ال تتجــاوز  %3مــن م¦dانيــة الدولــة الجاريــة ،و مــع ذلــك
بلغت الاستثمارات امل_²مجة Xي القطاع Xي مجملها  23,42مليار أي  %9,98من مجموع الاستثمارات.
يتلقى القطاع بشكل خاص  12,10مليار عTى التمويالت الداخلية أي  %11,01من املوارد الداخلية.
إن مراجعــة النفقــات Xــي القطــاع الريفــي للف`ــ_ة  2007-2000بينــت أن نصــيب القطــاع Xــي م¦dانيــة الدولــة
بلغ Xـي املتوسـط  %6و أن تمويالتـه تـتم عـن طريـق القـروض و املـنح املدفوعـة مـن طـرف الشـركاء الفنيـdن
و املاليdن للبلد بنسبة .%80
يبل ــغ تع ــداد س ــكان موريتاني ــا ح ــواي  3,5ملي ــون نس ــمة م ــا  %42تع ــيش تح ــت خ ــط الفق ــر .تزي ــد أهمي ــة
الـدور الـذي يلعبـه القطـاع الريفـي Xـي التنميــة الاقتصـادية بكونـه يحتضـن  %78مـن هـؤالء الفقـراء .زيــادة
ع Tــى ذل ــك يش ــغل ه ــذا القط ــاع  %21م ــن الس ــاكنة النش ــطة و ي ــوفر وس ــائل الع ــيش لـ ـ %62م ــن الس ــاكنة
الوطنية إجماال.

 .IIالقطاع الريفي
تصــنف موريتانيــا كبلــد صــحراوي باألســاس ،يتمdــ¦ بمنــاخ صــحراوي Xــي الشــمال وســاحTي Xــي الجنــوب و
تغطي مساحة تزيـد عTـى  1مليـون كلـم 2مـا  %20صـالحة ملمارسـة أنشـطة زراعيـة غابويـة رعويـة .و تبلـغ
مســاحة ٔالارا¢ــ¡| الصــالحة للزراعــة  500000هكتــار 5,6) 4مــن مســاحة البلــد( و ي`ــ_اوح مخــزون ٔالارا¢ــ¡|
القابلة للري بdن  130إى  140ألف هكتار .لكن املسـاحات املرويـة بـتحكم كTـي ال تمثـل إال  %30مـن هـذا
املخ ــزون .و م ــا يـ ـزال ٕالانت ــاج الزرا Pــي ره ــdن الظ ــروف املناخي ــة املتم dــ¦ة بمنس ــوب أمط ــار متغ dــ_ و جف ــاف
متكرر.
املصادر املائية تتكون مـن ميـاﻩ ٔالامطـار غdـ_ املنتظمـة سـيئة التوزيـع ) %80مـن البلـد تحصـل عTـى أقـل مـن
 100مــم ســنويا و  %1مــن ال` ـ_اب الــوط |¤يس ـجل أكــ_ مــن  400مــم ســنويا( و مــن امليــاﻩ الســطحية ال}ــ|
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يتمثــل معظمهــا Xــي ــر الســنغال و روافــدﻩ )غورغــول ،نيــوردي و كــاركورو( ال}ــ| تنبــع مــن موريتانيــا ،كمــا
يتوفر البلد عTى مياﻩ جوفية كث_dة.
إن هذا التحليل لألنشطة Xي القطاع الريفي يتم ع _²منظورينٔ :الاول تحددﻩ املمdـ¦ات الزراعيـة البيئيـة و
الث ــاني يتعل ــق بش ــعب ٕالانت ــاج .ه ــذﻩ املقارب ــة اعتم ـدت  åــدف البح ــث ع ــن نظ ــام للتموي ــل يالئ ــم ٔالانش ــطة
الريفي ــة و ® ــي تس ــمح بتق ــدير طبيع ــة الحاج ــات و تش ــعÛا وبالت ــاي ف èــ| تس ــ´ى إ ــى البح ــث ع ــن طبيع ــة
املنتجات ال}| يجب توف_dها و املؤسسات التمويلية املالئمة و خريطة توزيعها عTى ال`_اب الوط.|¤

 1 .IIاملدى الزراkي ونظام ٕالانتاج
املمdـ¦ات الزراعيــة البيئيــة للبلــد تقســم ال`ـ_اب الــوط |¤إــى أربعــة منــاطق إنتــاج )املنطقــة الجافــة ،املنطقــة
الساحلية و منطقة حوض ر السنغال و املنطقة البحرية(.
كل واحدة من هذﻩ املناطق يسود ف{ا إنتاج معdن:
* املنطقـة الجافـة تتمdـ¦ بمنـاخ حـار جـدا و جـاف وتمتـد عTـى  %80مـن مسـاحة الـوطن و ®ـي تغطـي :تdـ_س
زمور و آدرار و تكانت و إينش_dي و املقاطعات الشمالية من لعصابة و الحوضdن.
نظام ٕالانتاج الوحيد السائد هو نظام الواحات و تتوزع هذﻩ الواحات Xي  15ألف وحدة استغاللية
صغ_dة الحجم موزعة عTى مساحة تبلغ حواي  10000هكتار .تقوم هذﻩ الوحدات عTى زراعة النخيل
) 1,9مليون نخلة( و بعض الزراعات املروية املرافقة )الحبوب ،الخضروات ،الفصة( .ممارسة الرPي Xي
هذﻩ املنطقة تعد أمرا ثانويا :تشكل قطعان ٕالابل املتنقلة العمود الفقري للتنمية الحيوانية Xي هذﻩ
املنطقة و ®ي املصدر الرئيس للحوم و ٔالالبان و تقدر بحواي  150.000رأس ،كما توجد بعض ٔالاغنام و
®ي توفر الل²ن و اللحم و الدهن Xي إطار الاس¼الك الذاتي لألسر.
* املنطقة الساحلية :و ®ي تغطي جنوب موريتانيا و تحديدا الجزء الجنوبي من الحوضdن و لعصابة و
املقاطعات الشمالية من كوركل و ل_²ا كنه و ترا رزة ،و يشكل الرPي نمط ٕالانتاج السائد Xي هذﻩ
املنطقة و تحتل الزراعة املطرية املرتبة الثانية .و تعد منطقة الرPي ٔالاهم من حيث أعداد املاشية إذ
تحتضن  %40من ٕالابل و  %50من ٔالاغنام )النعاج و املاعز( و  %70من ٔالابقار .يغطي نشاط الرPي
حاجات السكان املحليdن من اللحم و الل²ن و مشتقاته .و يتم تسويق املوا |¡êالحية إى بلدان شبه
املنطقة و إى العاصمة نواكشوط .نظام الرPي املتبع Xي هذﻩ املنطقة هو النظام التوس´ي ،حيث تجوب
القطعان مناطق واسعة طلبا للمرPى ثم تعود إى مرابضها كل مساء ،يوازي هذا الرPي بعض التجارب
الرائدة Xي التنمية الحضرية و يمارس هذا النمط بجانب املزارع الكب_dة و Xي محيط املراكز الحضرية،
أما الزراعة فيمكننا تمي:¦d
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 الزراعة املطرية و تمارس Xي أرا |¡¢حصبائية .تعظم املساحات املزروعة و تصغر تبعا ملستوىهطول املطر .فقد بلغت هذﻩ املساحات Xي املتوسط  141170هكتارا Xي الف`_ة ما بdن -2007
 2012و بلغت ذروëا  203837هكتارX 5ي املوسم  2011-2010و هبط هذا العدد Xي السنة
املوالية إى  60504هكتار فقط .الحبوب املزروعة ®ي الدخن ،الذرة البيضاء و البطيخ ٔالاحمر و
الفاصوليا و الخضروات .و املردودية املتوسطة ملحصول الحبوب Xي هذﻩ الف`_ة بلغت 0.3
طن/هكتار مع تغ_dات سنوية تجاوزت أحيانا  .%50املعطيات املتوفرة ال تسمح بمعرفة ما إذا
كانت هذﻩ املردودية قابلة للتحسdن ،و من الواضح أنه Xي غياب تجمع للمنتجdن الصغار
سيكون من الصعب تصور نظام تمويTي لهذﻩ الزراعة و من املناسب إذن Xي إطار إس`_اتيجية
تنمية القطاع الريفي ،إيجاد آليات لتجميع هؤالء املزارعdن Xي ب í¤ترابطية يحدد الحقا شكلها و
ذلك من أجل إيجاد حل للتمويل قابل لالستمرار والتنفيذ.
 الزراعة تحت السدود )ٔالاحواض املنخفضة( تقوم الزراعة تحت السدود عTى استصالحالسدود الكب_dة و املتوسطة و الصغ_dة Xي املناطق القليلة الحظ من املطر لكا تتمتع
بتوبوغرافيا مالئمة .املساحات ال}| تم زرعها Xي السنوات الخمس ٔالاخ_dة تبلغ Xي املتوسط
 44600هكتار .زراعة الحبوب )الزرة البيضاء و الصفراء( ®ي السائدة ،و املردودية املتوسطة
تقدر ب  0.8طن  /هكتار مع تغ_dات Xي حدود .%20
* منطقة حوض opر السنغال :تغطي مساحة ضيقة تحدها من الشمال الواليات ٔالاربع
املحاذية للحوض .نظام ٕالانتاج السائد هو الزراعة املروية و تنقسم هذﻩ الزراعة إى نوعdن.
الزراعة الفيضية و ®ي الغالبة ،و يلعب الرPي دورا مهما Xي هذﻩ املنطقة.
 oالزراعة املروية بتحكم كrي 4ي املاء :تغطي هذﻩ الزراعة مساحة تقدر ب 30.000
هكتار ،الغلة ٔالاساسية املزروعة ®ي ٔالارز وتتم زراعته Xي حملتdن  :طيلة ف`_ة الخريف
من يوليو إى أكتوبر و مقابل الفصل الحار من مارس إى يونيو .املردودية املتوسطة تبلغ
 4طن/هكتار وقد تبلغ هذﻩ املردودية ذروëا حيث تصل أحيانا إى  8طن/هكتار .يمكن
الستغالل أق í¡îلألرا |¡¢أن يحقق حملة زراعية ثالثة Xي الفصل البارد من نوفم_²
إى ف_²اير و ذلك إلنتاج الخضروات و بعض الحبوب مثل الذرة البيضاء والذرة
الصفراء هذﻩ الزراعة تعرض إذن إمكانات كب_dة Xي التنوع و زيادة ٕالانتاج
 oالزراعة املمارسة 4ي منطقة انحسارا لفيضانات الطبيعية أو املحكم ف{ا.املساحات
املستغلة ®ي املناطق ال}| تغمرها املياﻩ إبان فيضانات الر و روافدﻩ .الفيضانات
يمكن أن تكون طبيعية أو متحكم ف{ا .املساحات املزروعة تتغ _dكث_dا :فمعلومات
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الوزارة  MDRتؤكد أا تتغ _dمن  7000هكتار إى  40.000هكتار .املردودية Xي حدود
 0.8طن/هكتار مع تذبذب تبلغ نسبته  .%50أهم الحبوب املزروعة ®ي الذرة البيضاء و
الذرة الصفراء.
* املنطقة البحرية  :تغطي هذﻩ املنطقة الشريط الساحTي املمتد من نواذيبو إى دلتا الر و تتسم
هذﻩ املنطقة بخصوصية مناخية حيث تتم ¦dبدرجات الحرارة ٔالاقل ارتفاعا .امل¦dة ٔالاساسية لهذﻩ
املنطقة ،فيما يتعلق باإلنتاج الزراPي و الرعوي® ،ي كوا تحتضن أك _²املراكز الحضرية Xي البالد:
نواذيبو و نواكشوط .يسود Xي هذﻩ املنطقة النمط الحضري للتنمية الحيوانية الذي ðدف إى
إنتاج الل²ن بشكل مكثف .هذﻩ التنمية تقوم عTى قطعان ٕالابل أساسا و قطعان البقر بشكل ثانوي.
تسجل املراكز الحضرية كذلك حضورا قويا ل`_بية الدواجن Xي العديد من الوحدات .القرب من
السوق و سهولة النفاذ إى املاء مكنا من تطوير زراعة الخضروات و النعناع.

 .2-IIشعب ٕالانتاج
ستعرض هذﻩ الشعب حسب نمط ٕالانتاج الحيواني أو النباتي
 1-2-2شعب ٕالانتاج الحيواني
حالة املواX |¡êي موريتانيا غ _dمعروفة بشكل جيد و ذلك ما تشهد عليه الفوارق )من البسيط إى
املضاعف أو أك_( بdن التقديرات املنشورة ال}| نجدها Xي الوثائق الرسمية.
الجدول :1توزيع املاشية حسب النوع
الجنس
البقر
املج`_ات الصغ_dة
ٕالابل
الدواجن )الطيور(
املصدر MDR :وFAO

2002 FAO
 1.5مليون
 9مليون
 1.1مليون
 3.4مليون

إدارة التنمية الحيوانية
 5مليون
 16مليون
 1.1مليون

التوزيع الجغراXي للماشية هو ٓالاخر شبه مجهول ،و Xي كل ٔالاحوال يبدو مقبوال أن الجنوب الشري
ملوريتانيا يمثل منطقة ال`_كز ٔالاهم حيث توجد  %70من قطعان البقر و  % 50من قطعان الغنم و
 %40من قطعان ٕالابل .و قد أظهرت الدراسات و البحوث املختلفة ال}| قيم åا Xي السنوات ٔالاخ_dة
أن الشعب ٔالاربع التالية من املنتجات الحيوانية ®ي ٔالاك_ :
 oالل²ن و منتجاته.
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 oاللحم ٔالاحمر و املاشية الحية
 oالجلود
 oلحوم الدواجن و بيضها )تربية الطيور(
 .1-1-2-2شعبة اللTن ومنتجاته
شعبة الل²ن يمكن وصفها إجماال بالشكل التاي:
قبل ٕالانتاج ،نجد أنشطة املصالح املرتبطة باإلرشاد و التكوين و الب í¤الصحية و موردي منتوجات
طب الحيوان و أعالفه .و بعد ٕالانتاج يمكن تمي:¦d
 الوحدات الصناعة التحويلية ال}| تدير مراكز تجميع الل²ن الطازج و توجد هذﻩ املراكز بقربمناطق ٕالانتاج و تنتج هذﻩ املصانع تشكيلة واسعة :الل²ن املبس`_ الل²ن املعلب تحت درجة
حرارة عالية ،UHTالياور)الل²ن الرائب( و الج²ن...
 املنتجdن امللقبdن بالتقليديdن :إا الوحدات ال}| تبيع الل²ن الحليب و الرائب بقرب املراكزالحضرية كما تقوم أحيانا بإنتاج الزبدة و الدهن التقليدي.
يقدر أن إنتاج الل²ن ي`_اوح بdن  360.000إى  400.000طن سنويا و توجد مراكز ٕالانتاج ٔالاساسية Xي
املناطق الجنوبية الشرقية من البالد و Xي حوض الر و حول املراكز الحضرية الرئيسية .لكن مراكز
التجميع تقتصر عTى مدن بوöي ،روصو و نواكشوط و ال يستفيد ما إال املنتجdن املوجودين عTى طول
املحاور الطرقية ال}| توصل إى املناطق الحضرية و بعبارة أخرى كل إنتاج الل²ن Xي املناطق الجنوبية
الشرقية ال}| تحتضن أك_ من نصف ماشية البلد ال تدخل Xي دورة ٕالانتاج الصناPي.
وحدات التحويل تبلغ  5من أشهرها "تفسك" و  Top laitو "الوطنية" .إنتاج هذﻩ الوحدات ال يخضع
إلحصائيات رسمية لكن تقديرات  FAOلتفسك ،الوحدة ٔالاهم ،ترى أن متوسط إنتاج هذﻩ الوحدة
السنوي هو  5440طن من الل²ن املعالج  ،أي أقل من  %2من إنتاج الل²ن املحTي.
عTى هذا ٔالاساس يمكن أن نخلص إى أن ٕالانتاج الصناPي من الل²ن يع |¤أقل من  %10من ٕالانتاج
الوط |¤من ٔالالبان.
و من جهة أخرى فإن إمكانيات تطوير ٕالانتاج الصناPي الوط |¤من ٔالالبان كب_dة وذلك بالنظر إى
مستوى الواردات من منتجات ٔالالبان إذ تقدر ب  70.000طن باعتبار كل ٔالاصناف و تكلف هذﻩ
الواردات حواي  57مليار أوقية .و تعت _²هذﻩ املنتجات مدعومة بشكل كب _dمن طرف دول منشûا و
وصولها إى السوق املوريتاني يعت _²أحد أهم العوائق أمام تطوير صناعة ٔالالبان محليا .إن تطوير هذﻩ
الشعبة يمر حتما بوضع آليات مناسبة للحماية من املنافسة غ _dالشريفة ال}| تتعرض لها من طرف
ٔالالبان املستوردة .إا أيضا معاقة بعامل ضعف ٕالانتاجية Xي السالالت املحلية 4-2 :لي`_ يوميا.
النتائج ال}| حصل عليه إثر عملية انتقاء ٔالابقار ٔالاك_ لبنا Xي السالالت املحلية و تلقيحها من سالالت
لبونة خاصة بالتلقيح الصناPي ®ي نتائج مشجعة و واعدة 14-10) :ل`_ /يوميا( .من ناحية أخرى فإن
العجز Xي ٔالاعالف الطبيعية يلزم املنتجdن باللجوء إى تكميل ٔالاعالف بأغذية مركزة غالية ٔالاثمان.
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الحاجات التمولية لهذﻩ الشعبة )إنتاج ٔالالبان( تشمل الاستثمار Xي إنشاء مراكز تجميع و وحدات
معالجة Xي املناطق الجنوبية الشرقية للبالد .تجديد التجه¦dات للوحدات القائمة واستجالب املدخالت
)العناصر الداخلة Xي صناعة ٔالالبان( ،و القروض للمنتجdن خاصة تلك املوجهة لتحسdن ٕالانتاجية و
تغطية الحاجات Xي الغذاء التكميTي للموا |¡êو تسويق املنتجات.
 .2-1-2-2شعبة اللحوم الحمراء والحيوانات الحية
يمكن تصنيف املنمdن حسب حجم قطعام إى نوعdن صغار و متوسطdن يمارسون تنمية حيوانية
تضمن لهم البقاء و توفر لهم لقمة العيش و يبيعون ما بقدرما يسدون به حاجاëم ٔالاساسية ،و
هناك مالك كباري حضنون فئة من املنمdن املهنيdن املختصdن Xي التنمية ذات التوجه التجاري ،كما
يالحظ كذلك وجود مجموعة من املالك تتكون من موظفdن و من رجال أعمال يمارسون تنمية
لقطعام ذات مآرب شخصية.
يتم بيع املاشية إما مباشرة Xي ٔالاسواق ٔالاسبوعية املتخصصة ال}| تقام Xي التجمعات املدنية الك_²ى
ال}| تقع بالقرب من مناطق وجود املاشية بشكل مكثف أو عن طريق وسطاء )يدعون مجمعdن( يمرون
بالتجمعات البدوية صغ_dة الحجم و بالقرى لشراء املاشية .الحيوانات املعدة للبيع خارج منطقة ٕالانتاج
تساق جماعيا كقطعان للبيع أو تحمل Xي الشاحنات إى ٔالاسواق الائية Xي املراكز الحضرية الك_²ى و
بالخصوص نواكشوط .كما ترسل إى بلدان شبه املنطقة ماي  ،ساحل العاج و السنغال.
Xي ٔالاسواق الائية املش`_ون ٔالاساسيون هم القصابون بالجملةX .ي نواكشوط ي`_كز هؤالء عند
املسلخة الرئيسة شرق نواكشوط .يش`_ي هؤالء الحيوانات و يبيعون اللحوم بالجملة للجزارين الصغار
Xي أسواق املدينة ،يتم نقل هذﻩ اللحوم من املسلخة إى املدينة بواسطة سيارات شحن صغ_dة ال ëتم
كث_dا بالنظافة وصحة املس¼لك.
الجدول  :2تقدير اس¼الك اللحم Xي نواكشوط
عدد الرؤوس اللحم بالطن نسبة اللحوم املشوية
24
البقر 26445 1763000
21
ٕالابل 22890 1413000
55
الغنم 16670000
إن إخضاع منتوج شعبة اللحوم الحمراء املوجهة لألسواق املحلية للمعاي _dالصحية يتطلب استثمارات
ëدف إى بناء مسالخ عصرية تخضع ملعاي _dالصحة من جهة و منح قروض للفاعلdن الخصوصيdن
لتشجيع و إخضاع وسائل النقل و املذابح للمعاي _dالصحية.
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تقدم طلبات القرض أيضا من طرف الفاعلdن الخصوصيdن خاصة القروض لالس¼الك لصالح
ٔالاسر ٔالاك_ فقرا لتمكيم من الاستفادة من املواسم ٔالافضل للبيع و قروض التسويق لجميع
الفاعلdن Xي الشعبة .و بما أن الاستغالل اليوم يقتصر عTى بيع الحيوانات الحية فإن جهود
التمويل ينبþي أن تنصب عTى إقامة الب í¤التحتية الثقيلة للتسمdن و الذبح و الحفظ و ٕالاخضاع
للمعاي _dالصحية.
بجانب هذﻩ الشعبة تنمو شعبة جمع و معالجة الجلود .يبدو أنه يوجد العديد من الوحدات شبه
الصناعية ال}| تقوم بمعالجة أولية لجلود ٔالابقار و املج`_ات الصغ_dة ال}| تعد للتصدير .هذﻩ
الوحدات تعمل لصالح مش`_ين أجانب يقدمون املبالغ الضرورية لشراء هذﻩ الجلود .هذا النظام
التمويTي ال يخلوا من عواقب سيئة عTى مجم´ي الجلود الواقعdن تماما تحت رحمة هؤالء املش`_ين.
الجلود غ _dاملقبولة من طرف املش`_ين ٔالاجانب تعالج عن طريق الطبخ للتصدير إى بلدان شبه
املنطقة أو بالطرق التقليدية لالستخدام Xي ٔالاسواق املحلية .طلب التمويل لهذﻩ الشعبة يمكن
تلبيته بنفس الشروط ال}| يل íف{ا طلب شعبة اللحوم الحمراء.
 3-1-2-2شعبة لحوم الطيور
ٕالاحصائيات املوفرة عند إدارة التنمية الحيوانية تقدر عدد الطيور الدواجن Xي موريتانيا ب  3.5مليون
رأس ما  2مليون تتم تربي¼ا Xي الريف املوريتاني .إنتاج موريتانيا من الدجاج املذبوح يقدر ب 7000
طن ما  3000طن من الحظائر ال}| تخضع لل`_بية الحديثة و 4000من الحظائر التقليدية Xي املناطق
الريفية .و يقدر اس¼الك البلد من الدجاج بـ  12.000طن .جودة و نوعية املنتج املعد لالس¼الك غ_d
معروفة بشكل جيد و ال تخضع ألي رقابة ،قبل وصولها إى املس¼لك ،من طرف أجهزة التنمية
الحيوانية.
يالحظ تزايد الاهتمام باإلنتاج الوط |¤من الدجاج منذ سنوات بسبب الفتوى املح ِرمة الس¼الك بعض
املنتجات املستوردة.
الفاعلون ٔالاساسيون Xي نشاط تربية ألطيورهم املربون املوردون و مربو الطيور الصغار املحليون و
الوسطاء البائعون .ال توجد ح}ٓ íالان Xي البلد مبيضة صناعية و بالتاي فإن الفراخ تستجلب أسبوعيا
من املغرب و السينغال ع _²الطرق ال_²ية.
كما يتم أيضا است_dاد املدخالت ٔالاخرى من أغذية و تجه¦dات .يقدر اس¼الك البيض بـ  10ماليـdن وحـدة
ما  5ماليdن يتم إنتاجها Xي الوسط الريفي.
توجد Xي نواكشوط وحدة إلنتاج البيض تضم  3000دجاجة.
تتوفر هذﻩ الشعبة عTى إمكانات كب_dة للتطور بسبب تغ _dنمط الاس¼الك و ضعف تطورها أصال.
يجــب أن يتضــمن طلــب القــرض للشــعبة تمويــل حاجـات الوحــدات الصــناعية مــن أمــوال التشــغيل و مــن
تمـ ــويالت الاسـ ــتثمار بغيـ ــة تجديـ ــد و توسـ ــيع و/أو عصـ ــرنة التجه dـ ـ¦ات ،و مـ ــن القـ ــروض التجاريـ ــة للتجـ ــار
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البــائعdن بالجملــة و الوســطاء املــوزعdن .و باســتثناء الوحــدات الصــناعية فــإن القــروض ٔالانســب لحاجــات
منتي القطاع الحيواني ®ي القروض الصغ_dة لالس¼الك و تمويل النشاطات املدرة للـدخل املق`_حـة مـن
طرف املصالح املالية املجاورة.
 2.2.2شعب ٕالانتاج النباتي
يعطي الجدول أسفله عرضا إجماليا ألهم املنتوجات موزعة حسب املنطقة الزراعية ٕ-الايكولوجية.
جدول  :3عرض إجماي للشعب الزراعية
مروية
ٕالانتاج/املنطقة زراعية رعوية واحات
الـذرة البيضـاء و القمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ٔالارز ،الذرة القمح و الذرة البيضاء
حبوب
والشع_d
الدخن
البطاطـ ـ ـ ـ ــا الحلـ ـ ـ ـ ــوة ،اللفـ ـ ـ ـ ــت ،البصـ ـ ـ ـ ــل ،النعن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ،الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزر
خضروات
الجزر
الطماطم ،امللفوف
البطاطس ،الفاصوليا الخضراء
املوز
التمور
فواكه
شبه ريفية

و هذا الجدول ال يحيط بجميع املنتجات الزراعية املزروعة Xي موريتانيا ف |èبالطبع أك_ من ذلك.
و م ــع ذل ــك و رغ ــم ه ــذﻩ ٕالامكان ــات ،يلج ــأ إ ــى الاس ــت_dاد لتغطي ــة حاج ــات الس ــوق ال ــوط |¤م ــن املنتج ــات
الزراعية لتصل إى  .%70وبالفعل:
 يرتكــز اســتغالل ٔالارا¢ــ¡| Xــي املنطقتــdن الزراعيــة-الرعويــة و الجافــة عTــى اســتغالالت صــغ_dة ذاتطابع عائTي تعتمد عTى تقنيات إنتاج بدائية و موجه إى املعاش.
 يح ــتفظ ٕالانت ــاج  Xــي املنطق ــة املروي ــة  Xــي معظم ــه  åــذا الط ــابع التقلي ــدي رغ ــم تط ــور الاس ــتغالالتالخاصة ذات التوجه التجاري و خاصة Xي شعبة زراعة ٔالارز.
يم ــر تط ــور الزراع ــة  Xــي موريتاني ــا ب ــالتكثيف و التنوي ــع و امله ــم م ــن وجه ــة النظ ــر ه ــذﻩ تحلي ــل وض ــعية
الشعب املوجودة و الكشف عن تلك ال}| يمكن تطويرها مع ٔالاخذ بعdن الاعتبار الواقع املوريتاني.
و فيم ــا ي Tــي س ـوف نق ــوم بتق ــديم ه ــذﻩ الش ــعب و سنش ــ ،_dكلم ــا أمك ــن ذل ــك ،إ ــى الش ــعب الجدي ــدة
القابلة للتطوير åدف التنويع.
 .1-2-2-2إنتاج الخضروات
تب ـ ــdن التحقيق ـ ــات ال} ـ ــ| أجري ـ ــت  Xـ ــي إط ـ ــار برن ـ ــامج التنمي ـ ــة املدمج ـ ــة للزراع ـ ــة املروي ـ ــة  Xـ ــي موريتاني ـ ــا
) (PDIAIMسنة  2010أن البصل و البطـاطس يحـوزان أعTـى معـدل لالسـ¼الك اليـومي للخضـروات :
 55طن لكل واحد مما ،تل{ما الطماطم ) 19.2طـن( و البطاطـا الحلـوة  17.9 :طـن و الجـزر  14طـن.
كم ــا تب ــdن نف ــس الدراس ــة أن نس ــبة تغطي ــة ه ــذا الطل ــب م ــن خ ــالل ٕالانت ــاج ال ــوط ® |¤ــي  %8بالنس ــبة
للبص ــل و  % 13بالنس ــبة للطم ــاطم و  % 34بالنس ــبة للبطاط ــا الحل ــوة و  %8بالنس ــبة للج ــزر .فإنت ــاج
الخضــروات أقــل إذن بكثdــ_ مــن املطلــوب و لــذا ينبþــي أن نتســاءل عــن العوامــل املســببة لهــذا العجــز
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بغيــة التع ــرف ع Tــى املعوقــات ال} ــ| تش ــكل عقب ــة أمــام تن ــامي إنت ــاج زراعــة الخض ــروات و العم ــل ع Tــى
إزال¼ا .
تب ــdن الدراس ــات ال} ــ| أجري ــت لش ــعب}| البص ــل و البطاط ــا الحل ــوة أن معظ ــم الاس ــتثمارات  Xــي زراع ــة
الخضــروات ال}ــ| تمــون الســوق توجــد Xــي منطقــة حــوض ــر الســنغال و أن القطــع ٔالارضــية ٔالانســب
®ي الواقعة عTى ٔالارا |¡¢الخفيفة )املؤسسة( عTى حافة(.
ي_²ز تحليل لالستثمارات الزراعية املنتجة للخضروات التصنيف التاvي:
 مساحات خاصةو يتعل ــق ٔالام ــر بقط ــع أرض ــية مس ــتثمرة م ــن ط ــرف ف ــاعلdن خصوص ــيdن بش ــكل ف ــردي .ت` ـ_اوح أبعاده ــا  Xــي
الغالب بdن  20و  100هكتار و أحيانا تأخذ أبعادا أهم قد تصل إى  1000هكتار.
يخصـص الجــزء ٔالاك²ــ_ مـن هــذﻩ الاســتثمارات لزراعـة ٔالارز Xــي حــdن ال يبقـى لزراعــة الخضــروات إال الجــزء
ٔالاقــل .تمكــن زيــادة إنتــاج هــذﻩ الاســتثمارات لكــن بشــرط اتخــاذ تقنيــات مناســبة و وضــع نظــام للتشــجيع و
تطوير أدوات للتمويل.
مساحات للتجمعات أو لتعاونيات
و يتعل ــق ٔالامـ ــر بقط ــع صـ ــغ_dة مـ ــن  2إ ــى  6هكتـ ــار مخصص ــة لزراعـ ــة الخضـ ــروات و مزروع ــة مـ ــن طـ ــرف
تجمع ــات تض ــم مئ ــات النس ــاء أو باس ــتثمارات ملس ــاحات ذات أبع ــاد أك ²ــ_ تص ــل إ ــى  20هكت ــارا أو أك ــ_،
تســود ف{ــا زراعــة ٔالارز ،كنشــاط مهــيمنX ،ــي حــdن تمــارس زراعــة الخضــروات كنشــاط مكمــل Xــي موســم
ال²ــ_د .و يجــب أن تحظــى هــذﻩ الاســتثمارات بعنايــة خاصــة مــن أجــل وضــع آليــة تســهل ولوجهــا إــى نظــام
تمويل الزراعة.
– املساحات الكب|Fة الجماعية
و تع ¤ــ| ه ــذﻩ التس ــمية املزرع ــة النموذجي ــة لب ــوكي ) (CPBو امل ـزارع النموذجي ــة لكرك ــل ) PPG1و  (PPG2و
مزرعـة فــم لكليتــه .تمــارس زراعــة ٔالارز Xــي هــذﻩ املـزارع عTــى ٔالاتربــة ٔالاثقــل و الزراعــة املتعــددة عTــى ٔالاتربــة
ٔالاخــف .تــوفر هــذﻩ امل ـزارع إمكانــات مهمــة لتطــوير زراعــة الخضــروات .و لقــد ســجل ســنة  2010قرابــة 70
هكتــارا لزراعــة البصــل Xــي  CPBو تــم اســتغالل  500هكتــار ســنويا إلنتــاج البطاطــا الحلــوة Xــي فــم لكليتــه.
فينبþــي لنظــام تمويــل الزراعــة إذن أن ðــتم åــذﻩ املـزارع بغيــة تحويــل هــذﻩ ٕالامكانــات إــى إنتــاج حقيقــي و
الاستفادة من التجربة املوجودة سلفا Xي هذا املجال.
 الزراعة تحت النخيليحت ــل إنت ــاج الخض ــروات "تح ــت النخي ــل" و حس ــب املن ــاطق  20إ ــى  %50م ــن الاس ــتثمارات و ه ــو موج ــه
أساسا إى زراعة الجزر ) (%80و ت`_كز أساسا Xي ٔالاشـهر الثالثـة ٔالاوـى مـن السـنة .يقـدر الاسـ¼الك الـذاتي
بـ  %10و يرسل الفـائض إـى املراكـز الحضـرية املجـاورة ملنطقـة ٕالانتـاج و Xـي ٔالاغلـب إـى نواكشـوط .و تعت²ـ_
نوعية الجـزر املنـتج غdـ_ مرغـوب ف{ـا لـدى املسـ¼لكdن و املـردود ضـعيف 7 :طـن /هكتـار .و مـن جهـة أخـرى
يســبب غيــاب نظــام للحفــظ إغ ـراق الســوق åــذا املنــتج طيلــة ف`ــ_ة وجdــ¦ة ممــا يســبب انخفاضــا حــادا
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لألســعار .وأخdـ_ا فــإن الاســتمرار Xــي هــذا ٕالانتــاج يزيــد مــن الضــغط عTــى املــوارد املائيــة و عليــه فــإن ٔالاولويــة
بالنسبة لنظام التمويل هنا ®ي دعم تقنيات تسي _dاملاء بشكل أمثل.
يب ــdن تحلي ــل نش ــاط زراع ــة الخض ــروات أن املس ــاحات حس ــب املن ــتج املع ¤ــ| تبق ــى ج ــد مح ــدودة وبالت ــاي
"حج ــم ٔالاعم ــال" النا êــ¡ ع ــن ه ــذا النش ــاط يبق ــى ه ــو ٓالاخ ــر مح ــدودا .ه ــذﻩ الوض ــعية ال ت ــواتي بالض ــرورة
نظ ــام تموي ــل للش ــعبة .و لك ــن إذا م ــا حس ــبنا نس ــبة الحاج ــات النظري ــة لس ــوق نواكش ــوط إ ــى املس ــاحات
الزراعية القابلة لالستثمار من أجل تلبية الحاجات من منتجات الخضروات ،فـإن املسـتقبل يبـدو واعـدا
طاملا أن جزء صغ_dا فقط من هذﻩ الحاجات هو الذي تتم تلبيته اليوم .
و بالفعـ ــل ،فـ ــإن املسـ ــاحات املزروعـ ــة إذا قيسـ ــت بمنتجهـ ــا مـ ــن الخضـ ــروات نـ ــادرا مـ ــا تجـ ــاوز  20هكتـ ــارا
بالنسبة لشهر معdن و هكذا فإن مجموع املساحات الالزمة للمنتجات العشر ال}| تـم إحصـاؤها محسـوبا
عTى ف`_ات زمنية )بمعـدل شـهر للف`ـ_ة الواحـدة( ال يتجـاوز Xـي معدلـه  124هكتـارا و قـد ðـبط هـذا املعـدل
ح}ــ 90 íهكتــارا إذا مــا حــذفنا القيمتــdن الاســتثنائية إلنتــاج البصــل Xــي ينــاير  213هكتــارا و البطــاطس Xــي
دجم 198 _²هكتارا.
هــذﻩ ٔالاعــداد و املقــادير تظهــر بجــالء حــدود الرهانــات و خاصــة مــن وجهــة نظــر نظــام للتمويــل مثــل النظــام
املصــرXي و لكــن إذا مــا تــم رفــع املعوقــات التقنيــة و وضــع حمايــة مناســبة فبمقــدور هــذﻩ الشــعبة تحويــل
ٕالامكانــات املتــوفرة لــدðا إــى إنتــاج حقيقــي .و قــد لوحظــت أمثلــة ناجحــة لتطــور الشــعبة Xــي شــبه املنطقــة
فالسياسة ال}| ينتهجها السنغال ل`_قية شعبة البصل ®ي خ _dشاهد عTى ذلك.
جدول  :4التوزيع الشهري لإلنتاج الوط |¤للخضروات حسب املنتج
يناير ف_²اير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغشـ ـ شتم _²اكتوبر نوفم_²
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يبــ|ن تصــنيف املنتوجــات املفصــل أعــالﻩ أن ٕالانتــاج البســتاني )زراعــة الخضــروات( يكــون 4ــي الغالــب
مكم ــال إلنت ــاج رئ ــيس أساس ــه ٔالارز م ــن خ ــالل تعاوني ــات أقيم ــت ع rــى مس ــاحات ج ــد مح ــدودة فه ــذﻩ
الشــعبة غ|ــ Fمؤهلــة إذن لتمويــل مــن النــوع املصــر4ي بســبب أداoــا و تواضــع املبــالغ املطلوبــة و غيــاب
املســتندات الــ تســمح باالئتمــان العقــاري .و حجــم النشــاطات ال يســمح بــاألحرى بــدعم قــرض خــاص.
و يتمث ــل املخط ــط ٔالاك ــ Fواقعي ــة  4ــي تش ــجيع تط ــوير الق ــروض امللحق ــة بالس ــلف لغ ــرض زراع ــة ٔالارز
بالنســبة للمنتجــ|ن الــذين يمارســون الزراعــة املزدوجــة و كــذلك تشــجيع الولــوج إvــى شــبكات القــرض
الصغ| Fبالنسبة للتعاونيات و أشباهها.
 .2-2-2-2إنتاج الفواكه  :شعبة التمور
الفواكه املنتجة Xي موريتانيا ®ـي أساسـا املـوز و املانجـا و البطـيخ و عTـى وجـه الخصـوص التمـور .و توضـح
البيانــات املجمعــةX ،ــي إطــار دعــم التنويــع ،مــن طــرف  PDIAIMســنة  ،2010أن املعــدل اليــومي للمبيعــات
Xي سوق نواكشوط هو  14طن بالنسبة للموز و 11.7طـن بالنسـبة للبطـيخ .و يغطـي ٕالانتـاج الـوط |¤عTـى
التواي  %20و  %53من هذا الطلب.
لم تتم متابعة هذﻩ ٕالاحصائيات بشكل مي و لم تنشـر دراسـات حـول هـذﻩ الشـعب و لكنـه مـن املعلـوم
بداهة أن إنتاج التمور يبقى هو ٕالانتاج ٔالاك_ داللة و ٔالاك_ انعكاسا عTى حياة شعوب الريف.
و يقدر عدد النخل املنتج للتمر ب 1.9مليون نخلـة موزعـة عTـى  218واحـة .تغطـي هـذﻩ الواحـات مسـاحة
إجماليــة تقــدر ب 12000هكتــار و يبلــغ عــدد ســكاا  230000ســاكن .يقــدر ٕالانتــاج الكTــي للتمــور بحــواي
 20000طن سنويا %55 ،ما تنتج Xي أطار و X %20ي تكانت و X %15ي لعصابة و X % 10ي الحوضdن.
يقــدر حجــم الاســتثمارات ال}ــ| تضــم عمومــا مــا بــdن  40إــى  60نخلــة مــن  0.2إــى  0.5هكتــار تســتخدم Xــي
الغالب تقنيات إنتاج بدائية و يقدر أن  %85من النخيل تنمو بشكل طبي´ي) غ _dمغروسة( .
التقــدم الحقيقــي الوحيــد الــذي ســجله هــذا الفــرع يوجــد عTــى مســتوى تقنيــات ضــخ امليــاﻩ رغــم مــا لهــا مــن
تأث _dسل| عTى مستوى املياﻩ الجوفية و بالتاي عTى مردود الزراعة و استمرارية الواحات.
ي`ـ ـ_اوح امل ــردود حالي ــا بالنس ــبة للنخل ــة الواح ــدة م ــن  30كل ــغ إ ــى 50كل ــغ  Xــي آدرار وم ــن  10إ ــى  30كل ــغ
بالنسبة لباي الوطن مقابل معدالت ت`_اوح ما بdن  50إى  80كلغ Xي شبه املنطقة.
يســ¼لك قرابــة  %68مــن إنتــاج التمــور ذاتيــا و يســوق الفــائض محليــا خــالل موســم الكيطنــه أو يرســل إــى
املراكز الحضرية و خاصة نواكشوط إما عن طريق املنتجdن أنفسهم أو من خـالل وسـطاء.تسـتخدم عـدة
تقنيات لحفظ التمور ال}| لم تبع طازجة مثل التجفيف و التحويل إى عجينة والط...|è
غ dـ ـ_ أن مسـ ــتوى ٕالانتـ ــاج ال يسـ ــمح بالوصـ ــول إـ ــى عتبـ ــة املردوديـ ــة املطلوبـ ــة بالنسـ ــبة لوحـ ــدات املعالجـ ــة
العصرية :فالوحدتان اللتان تم تأسيسهما Xي أطار و كيفه توجدان Xي حالة توقف كما هـو الحـال أيضـا
بالنسبة لوحدة إنتاج مربى التمر ال}| بدأت نشاطها سنة  2006بأطار.
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 -3-2-2-2إنتاج الحبوب
تشـ _dإحصـائيات ٕالانتـاج الزراPـي و خاصـة ابتـداء مـن  2008إـى تخصـص حقيقـي عTـى مسـتوى مسـاحات
إنتــاج الحبــوب؛ فــالحبوب التقليديــة )الــدخن ،الــذرة الصــفراء ،الــذرة البيضــاء( تنــتج بالكامــل Xــي منــاطق
الزراعة املطرية )ديري و ٔالاحواض املنخفضة( و منـاطق تراجـع ميـاﻩ الـر و ينـتج ٔالارز Xـي املنطقـة املرويـة
و يتـ ــوزع ه ـ ــذا ٕالانتـ ــاج  Xـ ــي املتوس ـ ــط حسـ ــب النس ـ ــب التالي ـ ـة  %46 :بالنسـ ــبة للحب ـ ــوب التقليدي ـ ــة%54 ،
بالنسبة لألرز و قد أضيف إنتاج القمح ،الذي ال يزال ناشئا ) ،(% 0.6إى إنتاج الحبوب التقليدية.
جدول  :5إنتاج الحبوب )بالطن( خالل السنوات الخمس ٔالاخ_dة:
2008-2007
2009-2008
2010-2009
2011-2010
2012-2011

ٔالارز
82 165
107 422
53 569
134 447
158 921

الحبوب التقليدية
54%
98 241
50%
107 414
69%
116 934
51%
139 916
20%
39 728

46%
50%
31%
49%
80%

املجموع
180 406
214 836
170 503
274 362
198 649

املصدر :وزارة التنمية الريفية
يبdن تحليل أك_ دقة إلنتاج الحبـوب التقليديـة أن جـزء ٕالانتـاج Xـي منـاطق تراجـع ميـاﻩ الـر املـتحكم ف{ـا
ال يمثـل إال  %7مـن املنـتج الكTـي .و يمــارس إنتـاج الحبـوب بنسـبة  %86خــارج الضـفة و بالتـاي فهـو يــرتبط
تماما بالتساقطات املطرية.
تعت²ـ ــ_ املخـ ــاطر املرتبطـ ــة åـ ــذا ٕالانتـ ــاج و تشـ ــتته Xـ ــي املسـ ــاحات و الوضـ ــع القـ ــانوني لألرا¢ـ ــ¡| و املعوقـ ــات
الاجتماعيــة و املاديــة ال}ــ| تع`ــ_ض ســبيل عصــرنة التقنيــات ،كلهــا عوامــل تمنــع مــن الحصــول عTــى عــرض
التمويل التقليدي و بصفة عامة من الاستثمار Xي هذا الفرع.
جدول  :6توزيع إنتاج الحبوب حسب نظام ٕالانتاج

2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

ديري
50%
60%
73%
70%
21%

ٔالاحواض املنخفضة والو
19%
24%
2%
32%
1%
20%
2%
23%
3%
63%
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مناطق تراجع مياﻩ الر املتحكم ف{ا
7%
7%
6%
5%
9%

يمر تطوير عرض التمويل لصالح هـذا النشـاط بـإجراءات تحف¦dيـة ترمـي إـى توسـيع نشـاطات شـبكات
القروض الصغ_dة لتشمل هذﻩ املناطق و تطوير آليات تأمdن و ضمانات مناسبة.
 1-3-2-2-2شعبة زراعة ٔالارز
إنتاج ٔالارز هو الزراعة الرئيسة ال}ـ| تمـارس عTـى طـول الضـفة ،و قـد بلغـت املسـاحات املزروعـة سـنة
 2012أعTى مستوى لها خالل السنوات العشر ٔالاخ_dة  20356هكتارا Xي فصـل الخريـف وX 10654ـي
الفصل املقابل.
و هكـذا فباســتثناء زراعـة الخضــروات ،يحتــل ٔالارز معظـم ٔالارا¢ــ¡| املستصــلحة Xـي املســاحات املرويــة
مع التحكم الكTي Xي املاء.
تنقسم الاستثمارات الزراعية إى ثالث فئات:
 املساحات الجماعية الكFTىاملسـ ــاحات املعنيـ ــة هنـ ــا ®ـ ــي املزرعـ ــة النموذجيـ ــة لبـ ــوكي ) 780هكتـ ــارا( و امل ـ ـزارع النموذجيـ ــة لكركـ ــل
) 788 :PPG1هكتــارا و  1188 :PPG2هكتــارا( و يتعلــق ٔالامــر بأرا¢ــ¡| تصــعب خصخصــ¼ا تولــت الدولــة
استثمارها و قامت بتوزيعها عTى مستثمرين بمعدل قطع أرضية من  0.2إى  0.5هكتار.
و قــد عهــد إ ــى منظمــات تمثــل املس ــتثمرين بتســي _dأشــغال ال ــري كمــا كلف ـوا أيض ــا بتحصــيل الرس ــوم
املستحقة عTى كل مستثمر لتغطية تكاليف ضخ املياﻩ .املـردود ضـعيف نسـبيا حيـث ي`ـ_اوح بـdن  3إـى
 4ط ــن م ــن ٔالارز ) (Paddyللهكت ــار )ط ــن/هكت ــار( .ال يس ــمح ال ــدخل الن ــاجم ع ــن تس ــويق ٕالانت ــاج بع ــد
خص ــم م ــا ه ــو مخص ــص لالس ــ¼الك ال ــذاتي بتغطي ــة رس ــوم امل ــاء و تس ــديد الق ــروض املتعاق ــد عل{ ــا
لشراء املدخالت الزراعية فباألحرى أن يكون مخصصات مالية لصيانة الاستصالحات و التجه¦dات.
يح ــول الت ــأخر  Xــي ال`¦وي ــد بامل ــاء امل ــرتبط ،م ــن ب ــdن أس ــباب أخ ــرى ،بت ــأخر تس ــديد الرس ــوم وبص ــعوبة
الحص ـ ــول ع Tـ ــى ق ـ ــروض جدي ـ ــدة بس ـ ــبب املت ـ ــأخرات دون القي ـ ــام بزراع ـ ــة ثاني ـ ــة ل ـ ــألرز و بالت ـ ــاي دون
الوصول إى مستوى من التكثيف يتالءم مع مردودية هذا النشاط.
 املساحات القروية:يتعلــق ٔالامــر عمومــا بمســاحات مــن  20هكتــارا موزعــة عTــى قطــع مــن  0.5هكتــار تمــنح حســب العائلــة.
يســتفيد املســتثمرون مــن مســاعدة الشــركة الوطنيــة للتنميــة الريفيــة  SONADERال}ــ| تشــاركهم Xــي
الاستصــالحات و التمــوين باملــدخالت كمــا تقــوم بالتــأط _dفيمــا يتعلــق بــالتكوين و الاستشــارات .و رغــم
ال ــدعم املق ــدم )مث ــل املنح ــة املقدم ــة م ــن مش ــروع  PDIAIMلص ــالح الاستص ــالح( ف ــإن امل ــردود يبق ــى
ضعيفا .و تتمتع هذﻩ الفئة من املستثمرين بأعTى معدل للمتأخرات لدى .UNCACEM
 -املستثمرون الخصوصيون
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لقــد أدت ٕالاج ـراءات التحف¦dيــة ال}ــ| قامــت åــا الســلطات العموميــة )ســهولة الحصــول عTــى ٔالارض و
ع Tــى الق ــرض و س ــعر ش ـراء مش ــجع و بي ــع مض ــمون لكام ــل ٕالانت ــاج (...ابت ــداء م ــن منتص ــف العش ــرية
) (1990- 1980إى نوع من الاندفاع نحو زراعة ٔالارز.
لم تكن لـدى املـزارعdن الجـدد و التجـار أو أصـحاب ٔالارض أيـة معرفـة باالسـتغالل الزراPـي .تمثـل هـذﻩ
الاســتثمارات الي ــوم أغلبي ــة املس ــاحات املروي ــة املزروع ــة وتســاهم بم ــا يزي ــد ع Tــى  %60م ــن إنت ــاج ٔالارز
) .(Paddyو لكــن مــردود هــذﻩ الاســتثمارات يبقــى جــد عشــوائي بســبب املعوقــات املتعــددة ال}ــ| تع`ــ_ض
سبيل تطويرها :نوعية الاستصالحات ،نوعية املدخالت ،عدم توفر التجه¦dات ،كلفة الطاقة.
 الفاعلون ٓالاخرون 4ي الشعبة:ت ــوي الس ــلطات العمومي ــة اهتمام ــا خاص ــا له ــذﻩ الش ــعبة م ــن حي ــث املتابع ــة و الت ـأط ._dأه ــم مق ــدمي
الخ ــدمات ه ــم الف ــاعلون العمومي ــون مث ــل املرك ــز ال ــوط |¤للبح ــث التطبيق ــي ح ــول التنمي ــة الزراعي ــة
) (CNARADAو الش ـ ــركة الوطني ـ ــة للتنمي ـ ــة الريفي ـ ــة ) (SONADERللت ـ ــأط _dو الاستش ـ ــارة و الش ـ ــركة
الوطنيــة لالستصــالح الزراPــي و ٔالاشــغال ) (SNAATلألشــغال الزراعيــة و  CSAو  SONIMEXلشـراء و
توزيع ٕالانتاج ،يمارس الفـاعلون الخصوصـيون نشـاطات التقشـ _dو تـوف _dالبـذور و املـدخالت ٔالاخـرى
)السماد و مستحضرات الصحة النباتية ،الوقود(.
تعت ²ــ_ ش ــعبة زراع ــة ٔالارز النش ــاط الزرا Pــي الوحي ــد ال ــذي اس ــتفاد م ــن جه ــاز للتموي ــل خ ــاص ب ــه و
سنتناول ب¡|ء من التفصيل حاجياëا من التمويل و العرض الجاهز Xي إطار تحليل نظام تمويلها.

 .IIIتمويل القطاع الريفي
أهـ ـ ــم مـ ـ ــوارد تمويـ ـ ــل القطـ ـ ــاع الريفـ ـ ــي ®ـ ـ ــي الدولـ ـ ــة و شـ ـ ــركاؤها Xـ ـ ــي التنميـ ـ ــة و الفـ ـ ــاعلون و املسـ ـ ــتثمرون
الخصوصيون الوطنيون و الدوليون و النظام املاي الوط.|¤
تـم توجيــه تمــويالت الدولــة أساســا نحــو تشــييد و صـيانة الب¤ــ íالتحتيــة و لكــا ركــزت أيضــا عTــى نشــاطات
ذات طـ ــابع تجـ ــاري )تسـ ــويق املحاصـ ــيل و التمـ ــوين باملـ ــدخالت و تنفيـ ــذ أشـ ــغال الاستصـ ــالح .(...ل ـ ـم يكـ ــن
لتـ ــدخل الش ـ ــركاء الفني ـ ــdن و امل ـ ــاليdن أث ـ ـرا يـ ــذكر ع Tـ ــى تط ـ ــوير الزراع ـ ــة ذل ـ ــك أنـ ــه ل ـ ــم يك ـ ــن ين ـ ــدرج تح ـ ــت
إس`_اتيجية عملية للتنمية الريفية.
الاس ـ ــتثمارات املباش ـ ــرة ٔالاجنبي ـ ــة م ـ ــا زال ـ ــت ج ـ ــد مح ـ ــدودة ،فالقط ـ ــاع  Xـ ــي مجمل ـ ــه ي ـ ــض ب ـ ــه الف ـ ــاعلون
الخصوصــيون الوطنيــون الــذين بــدأوا يظهــرون شــيئا فشــيئا ال`ــ_دد Xــي املشــاركة بســبب الصــعوبات ال}ــ|
يواجهوا Xي سبيل الحصول عTى القروض وغياب آليات للضمان.
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 .1-3تاريخ القرض الزراkي الريفي
خالل الثمانينيات كان يعهد بتمويل الزراعة إى بنوك تنمية ذات رؤوس أموال عموميـة .و قـد أعلـن عـن
إفالس ٔالاخ_dة من هـذﻩ البنـوك سـنة  ،1992و منـذ ذلـك التـاريخ يتمdـ¦ تمويـل القطـاع الريفـي بغيـاب إطـار
شـموي يجمعــه ،فظــل إذن عـاجزا و غdــ_ مــنظم .و إـى تــاريخ قريــب كـان القــرض الزراPــي Xـي موريتانيــا يمــنح
من طرف:
 النظام املصرXي شبكة وداديات الاستثمار و القرض لصالح الواحات MICO الاتحاد الوط |¤لتعاونيات الادخار و القرض للتنمية الحيوانية )(UNCECEL الاتحاد الوط |¤للتعاونيات الزراعية للقرض و الادخار Xي موريتانيا )(UNCACEMو رغم التطورات الحديثة للنظام املاي الوط |¤فإنه لم يلعـب دورﻩ املنـوط بـه Xـي تنميـة الزراعـة وهـذا مـا
ينطبــق بصــورة خاصــة عTــى القطــاع املصــرXي الــذي تبقــى مشــاركته محــدودة Xــي تمويــل الزراعــة .وفعــال،
فإن ال`¦اماته Xي القطاع الريفي ال تمثل إال  %1من القروض املصرفية.
يتعلق ٔالامر حقيقة بسلفات من  UNCACEMمضمونة من طرف الدولة و تستفيد ما باألساس
شركات ملحقة باملجموعات التجارية ال}| بحوزëا رؤوس أموال البنوك .كما ينطبق هذا أيضا عTى
شبكة  MICOال}| تعت® _²ي املتدخل الرئيس Xي تمويل النشاطات املدرة للدخل Xي منطقة الواحات.
وفعال يبdن تقرير مراجعة الحسابات لهذﻩ الوداديات Xي 2011/12/31أن نشاطاëا غ _dمنتظمة فعدد
الوداديات ال}| مارست نشاطات هو  18من أصل  53سنة  2009و  13من أصل  53سنة  .2010و قد
مارست كل الوداديات  MICOبدون استثناء نشاطات سنة  2011و لكن 12فقط من بdن  62املنتمية
حاليا إى الشبكة ®ي ال}| اعت _²إنتاجها مر |¡¢فعال.
تبقــى التنميــة الحيوانيــة ®ــي ٔالاقــل حظــا Xــي القطــاع الريفــي Xــي مجــال التمويــل .و قــد تقــرر مــؤخرا توحيــد
صـناديق الادخـار و القـرض العشـرين ال}ـ| تـم إنشـاؤها بـدعم مـن  PADELتحـت إدارة ال ـ .UNCECELتمـت
إقامة الب í¤و لكن عمليات القرض لم تبـدأ بعـد بسـبب نقـص املـوارد .و قـد خصصـت منحـة قـدرها 400
مليــون أوقيــة للمشــروع و لكــن يالحــظ بــطء Xــي صــرفها قــد يرجــع إــى تنــازع الاختصــاص بــdن  UNCECELو
صندوق ٕالايداع و التنمية ) (CDDالذي تم إنشاؤﻩ مؤخرا.
لقد كانت ® UNCECELي الفاعل املاي الرئيس Xي القطاع الريفي مـن خـالل التعاونيـات الزراعيـة للقـرض
و الادخــار  CACEsحيــث تمثــل  %91مــن القــروض املوزعــة مــن طــرف هيئــات التمــويالت الصــغ_dة  IMFو
تقريب ــا ك ــل الق ــروض املخصص ــة لزراع ــة ٔالارز .تمث ــل مس ــاحات الاس ــتثمارات ال} ــ| يس ــتفيد أص ــحاåا م ــن
تمـ ــويالت  UNCACEMنسـ ــبة  %80مـ ــن املسـ ــاحات املسـ ــتغلة أي مـ ــا يقـ ــارب  8000هكتـ ــار سـ ــنويا .يعت²ـ ــ_
الوضع املاي ل ـ UNCECELهشا للغاية و لكـا حصـلت مـن الدولـة عTـى املـوارد الضـرورية للقيـام بتمويـل
حمل ــة زراع ــة ٔالارز  Xــي غ dــ_ أوا ــا )الفص ــل املقاب ــل الج ــاف م ــارس – يوني ــو  (2013و يت ــداول ه ــذﻩ ٔالاي ــام
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إمكانيــة أن يعهــد ل ـ UNCECELبتمويــل حملــة الخري ــف  .2013و مــع ذلــك فــإن الحكومــة قــررت أن تعه ــد
لـ CDDبالتمويل العمومي لقطاع الريف ال¡|ء الـذي قـد يـؤدي إـى تصـفية ال X UNCACEMـي املسـتقبل
القريب.
و تجدر ٕالاشارة إى أن املستثمرين الزراعيdن يمكـم الحصـول عTـى تمـويالت أخـرى مـن هيئـات التمـويالت
الصـغ_dة املوجـودة Xــي املراكـز الحضــرية و مـن املنظمــات غdـ_ الحكوميـة أو مــن هياكـل مشــاريع التنميـة كمــا
يمكــم أيضــا أن يســتفيدوا مــن آجــال التســديد املمنوحــة مــن طــرف ممــوني مــدخالت و أدوات الزراعــة أو
مـن تسـليم مقـدم عTـى التسـديد مـن طـرف أصـحاب املصـانع الـذين قـد يقبلـون Xـي بعـض ٔالاحيـان بشـروط
أو نسب ربوية.
 .2-3مقاربة جديدة للتمويلCDD :
) CDDصــندوق ٕالايــداع و التنميــة( هــو مؤسســة ماليــة عموميــة تــم إنشــاؤها بموجــب القــانون بتــاريخ 17
مــارس  2011عTــى شــكل مؤسســة عموميــة ذات نظــام خــاص لتقــديم الــدعم للسياســات العموميــة ال}ــ|
تنتهجهـ ــا الدولـ ــة و لـ ــدعم التجمعـ ــات املحليـ ــة و تتمثـ ــل مهم¼ـ ــا ٔالاوـ ــى Xـ ــي ترقيـ ــة التنميـ ــة الاقتصـ ــادية و
الاجتماعي ــة للبل ــد و يبل ــغ رأس ماله ــا ٔالاص ــTي  5ملي ــارات م ــن ٔالاوقي ــة و ق ــد ارتف ــع م ــؤخرا ) 2م ــايو (2013
ليصل إى  10مليـارات مـن ٔالاوقيـة .و قـد ارتفعـت إبـداعاëا بتـاريخ  31مـارس  2013إـى  9.3مليـار أوقيـة و
يبل ــغ مجم ــوع س ــلفاëا و اس ــتثماراëا  2.1ملي ــار م ــا  474ملي ــون تح ــت تف ــويض التس ــي _dو ع Tــى املس ــتوى
العم Tــي تت ــألف  CDDم ــن إدارت ــdن كب dــ_تdن تحظ ــى ك ــل واح ــدة مم ــا بلجن ــة للرقاب ــة و تختل ــف مج ــاالت
نشاطاëما و لكل واحدة مما مواردها املستقلة.
 .1-2-3إدارة ٕالايداع ؤالامانات
تحــتفظ بــالودائع مــن كفالــة و أمانــات ،ذات طــابع إداري أو عــدي ،و ممتلكــات املؤسســات العموميــة ال}ــ|
ال تتمتع بالشخصية املعنويـة .و يـرخص لهـا بتجميـع ودائـع الجمهـور و الاق`ـ_اض مـن السـوق .و مـن حيـث
التشــغيل ،فèــ| تســ _dالاســتثمارات و القــروض عTــى ٔالامــد القصــ _dل ـ CDDو تتــدخل بشــكل عــام Xــي جميــع
العمليات املصرفية ال}| ال تدخل Xي اختصاص إدارة التنمية.
 .2-2-3إدارة التنمية
تتمثل مهم¼ا Xي تعبئة املوارد ذات ٔالامد البعيد من لدن املنظمات املتخصصة أو الهيئـات املاليـة الدوليـة
و يمكا الشروع Xي حشد ٔالاموال و إصـدار السـندات مـن مختلـف ٔالانـواع .توجـه نشـاطات التمويـل هـذﻩ
إــى املشــاريع و ال ²ـ_امج ال}ــ| مــن شــأا أن تســهم Xــي التنميــة الاقتصــادية و الاجتماعيــة للبلــد و يمكــن أن
تك ــون ع Tــى ش ــكل ق ــروض و مش ــاركة بأس ــهم و ض ــمان ..إل ــخ .و تنف ــذ ت ــدخالت ٕالادارة ع Tــى ش ــكل تف ــويض
للتسيX _dي إطار اتفاق م_²م مع الدولة و/أو شركاا الفنيdن و املاليdن أو عTـى حسـاب  ،CDDعTـى مواردهـا
الذاتية .و Xي هذﻩ الحالة ينص القانون عTى أن القرض يمنح Xي إطـار عمليـة تمويـل مشـ`_كة مـع مؤسسـة
مصرفية أخرى.
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 .3-2-3بنية التمويل الزراkي
ق ــررت الحكوم ــة املوريتاني ــة  Xــي مجل ــس ال ــوزراء بت ــاريخ  27س ــبتم 2012 _²إنش ــاء بني ــة مس ــتقلة تخ ــتص
بتمويل القطاع الريفي داخل ال .CDDتأتي مـوارد هـذﻩ البنيـة أساسـا مـن الاعتمـادات املقدمـة مـن طـرف
الدولــة و املخصصــات املاليــة املمنوحــة مــن طــرف الشــركاء Xــي التنميــة لتمويــل القطــاع و الهبــات املقدمــة
مــن طــرف  CDDلصــالح النشــاط الزراPــي .و ستخصــص هــذﻩ ٔالامــوال عTــى وجــه الحصــر لتمويــل القطــاع
الريفي و لكن مجال تدخل هذﻩ البنية واسع جدا فهو يغطي:
• تمويــل الاســتثمارات الزراعيــة مــن أجــل الاستصــالح و التجه dـ¦ات الزراعيــة و اقتنــاء امل ــدخالت و
التسويق.
• تمويل مؤسسات زراعية :الزراعة الصناعية ،أشغال.
• تمويل التنمية الحيوانية
• تمويل مؤسسات التمويالت الصغ_dة العاملة Xي القطاع الريفي
تــم توقيــع الاتفاقيــة ٕالاطــار ،القاضــية بإنشــاء الجهــاز الجديــد لتمويــل الزراعــة داخــل X ،CDDــي  27دجم²ــ_
 2012ال}ــ| تــنص مــن بــdن ترتيبــات أخــرى عTــى أن البنيــة الجديــدة يجــب أن تباشــر عملهــا قبــل  31مــارس
 2013و أن تكــون ج ــاهزة لت ــأمdن تموي ــل حملــة الخري ــف  .2013س ــيتم  Xــي البدايــة تأس ــيس وك ــالتdن له ــذﻩ
البنية واحدة Xي روصو و ٔالاخرى Xي ك{يدي و شباك Xي بوكي.
يجــري حاليــا اقتنــاء التجهdـ¦ات و تــم تشــكيل فــرق للعمــل إلعــداد إجـراءات القــرض و تصــور العــرض املــاي
املنتظر و تقييم املوارد الضرورية.
و Xــي هــذﻩ املرحلــة فــإن القواعــد الجديــدة لــم تأخــذ بعــد طابعهــا الرســم| بالكامــل ،و لكــن يظهــر مــن خــالل
مختلف املقابالت ال}| أجريناها مع ٕالادارة و ٔالاطر املسؤولdن عن امللـف أن الصـندوق سيقتصـر Xـي سـنته
ٔالاوى عTى تمويل الزراعة املروية و خاصة حملة زراعة ٔالارز املعهودة.
تشــ _dالتقــديرات ٔالاوليــة إــى وجــود  16000هكتــارا تحتــاج للتمويــل و هــو مــا يع¤ــ| حاجــة Xــي التمويــل ،عTــى
املــدى القصــ ،_dقــدرها  2560مليــون أوقيــة ) 9ماليــdن دوالر( و حاجــات Xــي الاســتثمار قــدرها  500مليــون
أوقية ) 1,8مليون دوالر(.
 .4-2-3جوانب القوة والضعف 4ي جهاز التمويل الزراkي لـ:CDD
يســمح إنشــاء نظــام للتمويــل الزراPــي داخــل  CDDبإزال ـة عــدد مــن العقبــات كــان يواجههــا تمويــل القطــاع
الريفي  .بيد أنه سيسـبب مشـاكل تـرتبط بشـكل خـاص بتمويـل القطـاع مـن طـرف مصـرف غdـ_ متخصـص
Xي امليدان أصال.
أهم نقاط قوة النظام الجديد ®ي :
• ستستفيد البنية الجديدة للتمويل من ٔالانظمـة املحاسـبية و املاليـة املوجـودة أصـال عTـى مسـتوى
 CDDو من تأط _dعاي املستوى يقوم به أطر مجربون كانوا يعملون Xي القطاع املصرXي،
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• ستس ــمح مش ــاركة  CDDبتعبئ ــة امل ــوارد ذات ٔالام ــد البعي ــد لتموي ــل الاس ــتثمارات الكب dــ_ة لص ــالح
القطاع الريفي.
• يعت²ــ_ معــدل الفائــدة عTــى القــروض )الــذي يســاوي تقريبــا معــدل التضــخم( ذو فائــدة كبdــ_ة عTــى
املستغلdن Xي الزراعة.
• عرض القرض يغطي مجموع حاجات الحملة.
• يشجع التمويل الزراPي الجديد تطوير مؤسسـات التمويـل و مصـالح الزراعـة و اقتنـاء التجهdـ¦ات
الزراعية.
• إنشاء صندوق للتكفل بالكوارث الطبيعية
• تشارك X CDDي عملية منح سندات امللكية املمكن رها لصالح املساحات املزروعة
• تساهم X CDDي تنمية التمويالت الصغ_dة Xي الوسط الريفي
• تق` ــ_ح البني ــة املكلف ــة ب ــالقرض الزرا Pــي تم ــويالت إس ــالمية ت ــتالءم م ــع املب ــادئ الديني ــة للس ــكان
املعنيdن
• تتوفر  CDDعTى امتيازات امل¦dانية العمومية لتحصيل ديوا.
و فيما يتعلق باملشاكل ال}| يطرحها هذا النظام الجديد فيمكن تلخيصها فيما يTي:
• البنيــة الجديــدة منبثقــة مــن مصــرف عمــومي؛ فيخــ¡ íأن يطþــى الاهتمــام ب`_قيــة القطــاع عTــى
الال`¦ام بمردودية التمويالت.
• يميل املزارعون إى اعتبار القروض املقدمة من طرف الهياكل العمومية مجرد هبات؛
• ال يتمتـع العـاملون Xــي  CDDبتجربـة Xــي مجـال القـرض الزراPــي فبإمكـام بــدون شـك أن يعتمــدوا
عTى مكتسبات الـ  UNCACEMو لكن تجدر ٕالاشارة هنا إى أن نتائج هذﻩ املنظمـة خـالل عشـرين
سنة من النشاط لـم تكـن Xـي املسـتوى املطلـوب .و مـن جهـة أخـرى فقـد كـان بإمكـان UNCACEM
أن تعتمــد عTــى لجــان القــرض ال}ــ| تتــألف مــن مســتثمرين مهنيــdن يعرفــون جيــدا الصــعوبات ال}ــ|
تواجه القطاع و كذلك الفاعلdن فيه.
• يضــاعف معــدل الفائــدة التفاضــTي جــدا مخــاطر تحويــل القــروض املمنوحــة عTــى أســاس ملفــات
زراعية إى قطاعات أخرى.
• يش ــكوا نظ ــام ٕالاع ــالم الزرا Pــي  Xــي مجمل ــه م ــن ش ــح الوس ــائل و تتب ¤ــ íمؤسس ــات الق ــروض نظ ــام
ال ــدفع حس ــب املراح ــل وف ــق الجدول ــة الزمني ــة الزراعي ــة و تعتم ــد ع Tــى زي ــارات ميداني ــة تتطل ــب
تعبئة مهمة ملـوارد بشـرية و ماديـة فهـو جهـاز يضـع الكثdـ_ مـن الصـعوبات أمـام املسـتغلdن و يبقـى
رغم كل هذا ذاتيا.
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ٕ .IVالاسFGاتيجية الجديدة لتنمية القطاع الريفي
 .1-4محاور و برامج التنفيذ
لقــد صــادقت الحكومــة املوريتاني ـة Xــي نــوفم 2012 _²عTــى إســ`_اتيجية جديــدة لتنميــة القطــاع الريفــي Xــي
أفق  ،2025و قد اعتمدت هذﻩ ٕالاس`_اتيجية ال}| تنبع من ضرورة ان¼اج مقاربـة مدمجـة لتنميـة القطـاع
الريفي ،خمسـة محـاور إسـ`_اتيجية و خمسـة مجـاالت ذات أولويـة åـدف تحسـdن صـورة القطـاع Xـي أعـdن
الش ــركاء  Xــي التنميـ ــة و املس ــتثمرين سـ ــبيال إ ــى الـ ــوض بالقط ــاع إـ ــى مس ــتوى رهانـ ــات ٔالام ــن الغـ ــذائي و
مكافحـة الفقـر ،و هـذﻩ املحـاور ®ـي :أ( ترقيـة التنميـة الحيوانيـة ،ب( ترقيـة الزراعـة ،ج( التنميـة املحليـة،
د( الـتحكم Xــي تسـي _dاملــوارد الطبيعيـة ،ه ـ( مالءمــة ٕالاطـار القــانوني و املؤسـ¡| .يعتمــد تنفيـذ هــذﻩ املحــاور
عTـ ــى املجـ ــاالت ٕالاسـ ــ`_اتيجية التاليـ ــة :أ( الب¤ـ ــ íالتحتيـ ــة ،ب( البحـ ــث ،ج( ٕالارشـ ــاد الريفـ ــي و التكـ ــوين ،د(
التمويل ،هـ( التجارة.
حــددت ٕالاســ`_اتيجية محــاور فرعيــة بالنســبة لكــل محــور وحــددت الشــعب الواعــدة ،كمــا حــددت باألرقــام
ٔالاهداف ٕالاس`_اتيجية لكل شعبة Xي أفق  2025و قد أنجز نفس العمل بالنسـبة للمجـاالت ٕالاسـ`_اتيجية.
و قد آلت ٕالاس`_اتيجية بعد ذلـك إـى ال_²نـامج الـوط |¤لتنميـة الزراعـة و الرPـي ) (PNDAEو Xـي إطـار تنفيـذ
ٕالاس ــ`_اتيجية ،ص ــادق ال_²مل ــان  Xــي  27م ــايو  2013ع Tــى ق ــانون التوجي ــه الزرا Pــي و الرع ــوي و قام ــت وزارة
التنميــة الريفيــة بتصــور برنــامج للتنميــة الريفيــة املدمجــة ) (PDRIو عرضــه عTــى شــركاا Xــي التنميــة .هــذا
ال_²نـامج يجمــع ٔالاعمــال ذات ٔالاولويــة Xـي منهجيــة متناســقة و يتطلــب حجمـا إجماليــا لالســتثمار قــدرﻩ 416
مليون دوالر.
ðــدف هــذا ال_²نــامج Xــي أفــق  2018إــى رفــع معــدل تغطيــة الحاجــات مــن الحبــوب مــن  30إــى  %53و إــى
تحقي ــق اكتف ــاء ذات ــي م ــن املنتج ــات اللبني ــة  Xــي ح ــدود  %50م ــن الحاج ــات و إ ــى ض ــمان تغطي ــة اس ــ¼الك
اللح ــوم الحم ـراء بمع ــدل  .%100تتمث ــل نش ــاطات  X PDRIــي استص ــالح أك ــ_ م ــن  22000هكت ــارا و بن ــاء أو
إعادة تأهيل  160سدا ما  5من الحجم الكب _dوبناء مصنعdن لل²ن.
تســتحوذ ٕالانجــازات املاديـة عTــى ح ـواي  %94مــن املبــالغ امل_²مجــة و البــاي يتــوزع بــdن نشــاطات التكــوين و
البح ــث و نش ــاطات دع ــم الق ــدرات .يس ــتلزم تنفي ــذ ه ــذا ال_²ن ــامج تعبئ ــة تم ــويالت مهم ــة لتغطي ــة تك ــاليف
الاســتغالل فعTــى ســبيل املثــال تبلــغ التمــويالت ٕالاضــافية الالزمــة لزراعــة املســاحات ال}ــ| ينجزهــا املشــروع
بالنس ـ ـبة لحملـ ــة زراعيـ ــة واحـ ــدة حـ ــواي  3500مليـ ــون أوقيـ ــة ) 12,5مليـ ــون دوالر( .و يـ ــتم الحسـ ــاب عTـ ــى
أس ــاس املع ــاي _dالحالي ــة للق ــرض الزرا Pــي ) 160.000أوقي ــة أو  572دوالر للهكت ــار( ال} ــ| تأخ ــذ  Xــي الاعتب ــار
الهبات املقدمة من طرف الدولة.
 .2-4املالءمة ب|ن ٕالاسFGاتيجية والنظام الجديد للتمويل
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لقد صنف بانتظام ،عرض القرض سابقا كإحدى أهم العقبات ال}| تع`ـ_ض سـبيل تنميـة القطـاع و لـذا
قامــت الحكومــة باتخــاذ إج ـراءات جديــدة تتجســد Xــي اتفاقيــة للتســي _dتتمثــل Xــي أن يعهــد بتســي _dاملــوارد
العمومية املخصصة لتمويل القروض املمنوحة للفاعلdن Xـي القطـاع إـى مؤسسـة مصـرفية ذات رأسـمال
عمــومي ®ــي ال ـ . CDDو مــن شــأن هــذﻩ املعطيــات الجديــدة أن تغdــ_ بصــورة جذريــة نظــام القــرض الزراPــي
القائم ح}ٓ íالان.
قــد تبــدو Xــي الظــاهر فــوارق بــdن النظــام املــاي املعتمــد داخــل ال ـ CDDو املقاربــة ال}ــ| تنتهجهــا إســ`_اتيجية
تنميــة القطــاع الريفــي .و بالفعــل ،فــإن فق ـرات ٕالاســ`_اتيجية املتعلقــة بنظــام التمويــل تؤكــد عTــى ض ــرورة
مرك ــزة دور الدول ــة ح ــول الوظ ــائف التنظيمي ــة و ع Tــى إنش ــاء إط ــار مناس ــب لظه ــور قط ــاع خ ــاص زرا Pــي
حقيقي بغية تطوير الشعب.
و ق ــد اعتم ــدت ٕالاس ــ`_اتيجية إذن ٔالاه ــداف الخاص ــة التالي ــة (1) :ترقي ــة آلي ــات تش ــجيع ٔالاداء ) ( 2دع ــم
التنســيق بــdن الدولــة و شــركاا Xــي التنميــة لتمويــل تنميــة القطــاع الريفــي ) (3تنميــة الوســاطة املاليــة Xــي
املحــيط الريفــي) (4نفــاذ املؤسســات املاليــة للقطــاع الريفــي إــى آليــات مالئمــة إلعــادة التمويــل ) (5تط ـوير
آليات الضمان من الكوارث) ( 6تطوير خدمات الاستشارات املالية و التسي._d
تعت ²ــ_ املقارب ــة املعتم ــدة لتموي ــل القط ــاع الريف ــي وج{ ــة ب ــدون ش ــك و لك ــا ل ــم ëي ــأ له ــا بع ــد الظ ــروف
املناسـبة .فالقطـاع املـاي الخـاص لـم يبـد ح}ـٓ íالان أيـة رغبـة Xـي التـدخل Xـي القطـاع الريفـي رغـم ال`_تيبــات
املحف ــزة ال} ــ| وض ــعت لتش ــجيع التنمي ــة  Xــي ه ــذا القط ــاع و  Xــي الوق ــت ال ــذي تس ــجل في ــه الدول ــة بانتظ ــام
عجزا غذائيا .إن املقاربة التطوعية ال}| تبن¼ا الحكومة ،من خالل ë ،CDDدف Xي املقام ٔالاول إى خلـق
منــاخ مالئــم لتنمي ـة القطــاع ،فèــ| ليســت إقصــائية ،و عل{ــا أن تختفــي مــع تن ـامي إدراك القطــاع الخــاص
املاي لفائدة القطاع و ما يخ من إمكانات.
و Xــي هــذﻩ املرحلــة الانتقاليــة ينبþــي ل ـ ، CDDوفقــا ملــا ي ـنص عليــه نظامهــا ،أن تعمــل عTــى تعبئــة قــروض
طويلة ٔالامد من لدن الشركاء Xي التنمية ،و لكن يلزمها أيضـا تطـوير مقاربـة ترمـي إـى تمويـل مشـاريع ذات
مردوديــة بمشــاركة البنــوك ٔالاوليــة كلمــا أمكــن ذلــك .كمــا ينبþــي لهــا أيضــا تشــجيع ظهــور قطــاع التمــويالت
الصغ_dة Xي الوسط الريفي حيث ال تتوفر حاليا عTى قدرات ملواكبة زراعة املعاش .

 .Vأي تحسينات للنظام الجديد للتمويل؟
دون املســاس بمبادئــه ،فــإن النظــام املــاي الــذي أنشــأته الحكومــة لتمويــل الزراعــة ،يحتــاج إــى أن تجــرى
عليــه تحســينات ح}ــ íيتســ í¤لــه الاضــطالع بــدورﻩ كــامال ،و ذلــك Xــي انتظــار تطبيــق النظــام املوــ¡ íبــه Xــي
ٕالاس ــ`_اتيجية .و يعت ²ــ_ ه ــذا التحس ــdن ض ــرورة ملح ــة لك ــون تنمي ــة القط ــاع الريف ــي تعت ²ــ_ الي ــوم أولوي ــة م ــن
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أولويــات السياســة التنمويــة للبلــد .يســتفيد إنشــاء نظــام أكــ_ ً
أداءا ،لتمويــل القطــاع الريفــي Xــي موريتانيــا
حاليا ،من ظروف و فرص مالئمة مهمة نذكر ما:
• ال يمكــن الاســتغناء عــن الزراعــة و خاصــة الزراع ــة املرويــة Xــي تــأمdن اســتقالل البلــد و أمن ــه
الغ ــذائي ف èــ| تش ــكل طاق ــة كامن ــة مهم ــة ج ــدا إلنت ــاج ال ــ_وات و التش ــغيل و ل ــذا م ــا فتئ ــت
السلطات العمومية تظهر اهتماما ب`_قية أنظمة القرض ال}| تل| حاجاëا من التمويالت.
• إعداد إس`_اتيجية لتنمية القطاع الريفي Xي أفق  2025و تصور برنامج تنمية ريفيـة مدمجـة
تســتفيد مــن دعــم الشــركاء الفنيــdن و املــاليdن و قــد حصــل بالفعــل عTــى موافقــة لتمويــل أكــ_
من  %50من املبالغ امل_²مجة
• يعت²ـ_ معـدل تغلغـل الخـدمات املاليـة ضـعيف جـدا Xـي موريتانيـا  %4 :بالنسـبة للبنــوك و%10
بالنسبة للتمويالت الصغ_dة ،فيوجد إذن هامش كب _dللتنميـة يمكـن توظيفـه مـن طـرف هـذا
النظام.
• تظهــر الســوق النقديــة وجــود فــائض .و قــد بلــغ معــدل الفائــدة عTــى ســندات الخزينــة حــدود
% 3؛
• ال يمك ــن تلبي ــة الطل ــب امل`¦اي ــد للم ــواد الغذائي ــة ع Tــى املس ــتوى ال ــوط |¤بالكام ــل م ــن خ ــالل
الواردات دون حدوث انعكاسات سلبية كب_dة عTى م¦dان املدفوعات.
• ق ــرب الس ــوق ٔالاوروبي ــة يجع ــل الزراع ــة املوريتاني ــة  Xــي ظ ــروف حس ــنة فيم ــا يتعل ــق بتص ــدير
املواد الخام و املحولة
إال أن وض ــع نظ ــام كه ــذا ال يخل ــو م ــن مخ ــاطر .فم ــن امله ــم استحض ــار أه ــم ه ــذﻩ املخ ــاطر و أك_ه ــا ش ــغال
للبال:
• تــرتبط اســتمرارية القــرض الزراPــي ارتباطــا وثيقــا بمردوديــة الزراعــة املرويــة ،هــذﻩ املردوديــة
ال} ـ ـ ــ| تبق ـ ـ ــى ج ـ ـ ــد عش ـ ـ ــوائية بس ـ ـ ــبب العقب ـ ـ ــات املتع ـ ـ ــددة ال} ـ ـ ــ| تع` ـ ـ ــ_ض س ـ ـ ــبيلها :نوعي ـ ـ ــة
الاستصالحات ،نوعية املدخالت ،توفر التجه¦dات ،كلفة الطاقة...
• النقص Xي التنظيم عTى مستوى أسواق املنتجات الزراعية يساعد عTى عدم ثبات ٔالاسعار.
• غياب شركاء فنيdن دوليdن يحد من تطوير الزراعة الصناعية و نقل التكنولوجيا.
• غياب آليات للضمان Xي مواجهة الكوارث.
• نادرا ما يتوفر املقرضون عTـى وضـعيات ماليـة مقنعـة أو خطـط لألعمـال  :تسـي _dالاسـتثمارات
الزراعية ال يكت¡| طابع تسي _dاملؤسسات.
• املنظمات الفالحية غالبا ما تكون ضعيفة و غ _dمهيكلة بما فيه الكفاية.
• عمليــات الخصــم لــدى البنــك املركــزي و التبــادالت Xــي الســوق النقديــة تــتم Xــي ف` ـ_ات قصــ_dة
جدا ال تتالءم مع حاجات تمويالت الزراعة.
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• الـ ــنقص  Xـ ـي ثقـ ــة الفـ ــاعلdن اتجـ ــاﻩ النظـ ــام القضـ ــائي يضـ ــاعف الشـ ــكوك و خاصـ ــة املخـ ــاطر
الناجمة عن قلة ٔالامن.
بــالنظر إــى أهــم مــواردﻩ و نمــط إدارتــه ،فــإن ٓالاليــة ال}ــ| يجــري حاليــا تأسيســها داخــل  CDDتشــبه ٔالاجهــزة
املصــرفية ال}ــ| عرف¼ــا موريتانيــا .و عTــى كــل حــال ،و املســار مــازال Xــي طــورﻩ الابتــدائي ،يمكــن الشــروع مــن
ٓالان Xي إجراءات مصاحبة لتفادي تكرار أخطاء املا .|¡¢نذكر ما عTى سبيل الخصوص:
• دعــم قــدرات ال ـ CDDفيمــا يتعلــق بتقيــيم خطــر القــرض و تصــور املنتجــات املاليــة و تحســdن
نظامها ٕالاعالمي
• إدخال أدوات جديدة للتمويالت والضمانات
• ترقي ــة دينامي ــة جدي ــدة  Xــي العالق ــات مزارع ــون/مؤسس ــات التحوي ــل أو الخ ــدمات موجه ــة إ ــى
تحقيق أرباح من خالل منهج تعاقدي.
 .1-5دعم:CDD
تتمثل ٕالاجراءات ذات ٔالاولوية Xي دعم  CDDفيما يTي:
 التكوين عTى تقييم الخطر الزراPي :يمكن القيام åذا العمل من خالل مساعدة فنية ملدةمعينة أو من خالل تكوين يحدد محتواﻩ انطالقا من تحليل ملكتسبات ٔالاشخاص املكتتبdن
 القيام بدراسة لتحديد آليات التمويل ٕالاسالمي ٔالانسب لسياق الزراعة Xي موريتانيا )السلم واملرابحة و املغارسة (..و تكوين أطر الصندوق) (CDDعTى استعمال هذﻩ ٔالادوات و تسي_dها؛
 إنشاء بنية بدعم من ) CDDعTى شكل وكالة مستقلة( لالستشارات )التقنيات الزراعية واملحاسبة و تحض _dامللفات املصرفية( لصالح املستثمرين الزراعيdن .و سيطلب من هذا الجهاز
تكوين قاعدة بيانات عن القطاع )حساب الاستغالل النموذ¬ي و إحصائيات ٕالانتاج و
معلومات حول ٔالاسواق (...و ينبþي أن يستفيد ما جميع املتدخلdن Xي القطاع من مؤسسات
مالية وغ_dها.
 وضــع نظــام معلومــات جغرافيــة مرج´ــي موثــوق بــه ملتابعــة الاســتثمارات الزراعيــة .و ينبþــي له ــذاالنظ ــام أن يض ــم أدوات للتع ــرف م ــن ن ــوع الص ــور الجوي ــة تكم ــل البيان ــات املجمع ــة م ــن ط ــرف
الوكالء امليدانيdن.
 إعداد خطة تمويل لصندوق الضمان من الكوارث و تحديد آليات تنفيذﻩ؛ تصـور خطـة محكمـة تتعلـق بتمويــل إسـ`_اتيجية تنميـة القطـاع الريفـي Xـي مجملـه إلزالـة العقبــاتأم ــام مردودي ــة القط ــاع .و يتعل ــق ٔالام ــر بإس ــقاط ع Tــى امل ــدى البعي ــد يأخ ــذ بع ــdن الاعتب ــار م ــوارد
امل¦dانيــة املنتظــرة و الادخــار الــداخTي الــذي يمكــن تعبئتــه لصــالح القطــاع و ٕالامكانــات ال}ــ| يمكــن
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أن يــدرها النظــام املــاي و مســتوى اللجــوء إــى التمــويالت الخارجيــة ،كمــا يســمح بتحديــد مصــادر
التمويل ٔالانسب.
 .2-5تنويع عرض التمويل
يب ــdن تحلي ــل ش ــعب ٕالانت ــاج أن معظ ــم الاس ــتثمارات الزراعي ــة و الرعوي ــة ترج ــع إ ــى النش ــاط املعا êــ¡| و ال
تس ــتجيب ملع ــائ _dالاهلي ــة ل ــدى البن ــوك التجاري ــة و ال ت ــتالءم ه ــذﻩ النش ــاطات أيض ــا م ــع جه ــاز  CDDذي
الانتشــار املحــدود و الــذي يصــعب عليــه مالئمــة تكــاليف تبادالتــه التجاريــة الحاليــة مــع عمليــات التمويــل
بمبالغ زهيدة و ذات طابع موسم| و تخضع للتغ_dات املناخية .مبدئيا ،آلية التمويـل ٔالانسـب ®ـي شـبكات
القــروض الصــغ_dة لكــن و ح}ــX íــي هــذﻩ الحالــة فــإن الوصــول إــى حــد أدنــى أمــر ضــروري لحســن ســ _dكــل
صندوق و الستمرارية الشبكات.
يتطلــب تطــوير عــرض التمويــل لصــالح القطــاع الريفــي إدخــال منتجــات جديــدة مــن شــأا أن تســاهم Xــي
الحــد مــن تكــاليف التبــادالت التجاريــة و/أو التخفيــف مــن املخــاطر املرتبطــة بــالودائع .يســتدPي مثــل هــذﻩ
التحديثات دعم السلطات العمومية و الشركاء Xي التنمية عTى ٔالاقل عند الانطالق ،لقد أجريـت تجـارب
عديـدة ناجحـة Xـي الـدول الناميـة ،نـذكر عTـى ســبيل املثـال بعـض املنتجـات املاليـة ال}ـ| قـد يسـهل إدماجهــا
Xي املمارسات الحالية للمؤسسات املالية Xي موريتانيا.
 .1-2-5استخدام التقنيات الجديدة لإلعالم والاتصال)(NTIC
يتمثل هذا الجهاز Xي اقتناء هواتف ذكية )سمارتفونات( أو برامج أخرى من هذا النوع تسـمح بـالولوج إـى
حســابات الزبــائن و تــاريخ قروضــهم و القيــام بعمليــات صــناديق و ســلفات فــيمكن إذن ملمثTــي املؤسســات
املالية التحرك باتجاﻩ ٔالاسواق و القيام بالعمليات التجارية من موقعهم ممـا يحـد مـن تكـاليف العمليـات
التجارية و يضمن تداول املعلومة إما بصورة آنية أو من خالل تحيdن منتظم.
و بالنسبة للعمليات نقدا ،يمكن أن يستعdن هذا الجهاز بوكاالت الشبكة املعنية أو بوكـاالت شـركاء مثـل
ال_²يد و شبكات الهواتف النقالة و املؤسسات املالية ٔالاخرى.
ي ــتالءم ه ــذا ال ــنمط م ــن توس ــيع نش ــاطات املؤسس ــات املالي ــة بش ــكل خ ــاص م ــع ٔالاس ــواق الدوري ــة لبي ــع
املاش ــية كم ــا يمك ــن أيض ــا أن يس ــتفيد من ــه املزارع ــون X ،ــي املنطق ــة املطري ــة ،البعي ــدون م ــن التجمع ــات
الكب_dة.
و يمكن الشروع فيه بفضل دعم القطاع العام فيما يتعلق بالتصور و/أو اقتناء ال_²مجيات املعلوماتية.
و مــن جهــة أخــرى فــإن البنــوك التجاريــة و  CDDتس ـتخدم برمجيــة تســي _dمماثلــة يــتم اقتناؤهــا عــادة مــن
نفس املورد .و سيكون مـن السـهل علـ{م العمـل املشـ`_ك لتطـوير وحـدات تسـي _dمـن نـوع تلـك املوصـوفة
أعالﻩ.
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 .2-2-5إصدار السندات
يتمثل هذا النوع من القروض بالنسبة للمنتج Xي الحصول عTى سلفة من خالل رهنه إلنتاجه املحتجز
Xي مخازن بحوزة شخص ثالث معتمد من طرف املؤسسة املالية املعنية .فيقوم املزارع بنقل إنتاجه إى
املكان املتفق عليه حيث يستلم إفادة إيداع قابلة للتظه _dتجسد العملية ،و åذا يتحرر املزارع من
إلزامية التسويق الفوري فيمكنه انتظار ظرف أفضل لبيع إنتاجه .تمكن املوارد املحصول عل{ا من
القيام بنشاطات جديدة مدرة للدخل أو الاستعداد لزراعات جديدة وفقا ملنطق التكثيف.
تمكن إفادات ٕالايداع أيضا من تطوير آليات بيوع لآلجال أك_ مالئمة للمزارعdن .تما í¡êآلية التمويل
هذﻩ الزراعة املروية ال}| تتطلب مردودي¼ا حدا أدنى من التكثيف و بالتاي اح`_ام جداول زمنية
زراعية ملزمة.
كمـا أـا مفيــدة أيضـا ملزارPـي ٔالارز الــذين يرغبـون Xـي الحصــول عTـى قـروض مــن ال ـ CDDأو بنـوك أخــرى و
لكـم ال يتــوفرون عTــى ســندات ملكيـة ألرا¢ــ¡| .يســمح إصــدار السـندات ملزارPــي املنطقــة املطريــة بتأجيــل
مبيعاëم تحينا لفـرص أفضـل لألسـعار أو باالسـتثمار Xـي نشـاطات موسـمية أخـرى مثـل تسـمdن الحيوانـات
للذبح.
يمكــن للســلطات العموميــة املســاهمة Xــي تطــوير هــذﻩ املنتجــات مــن خــالل إنشــاء أو اعتمــاد مســتودعات
مالئمة بجوار مناطق ٕالانتاج و/أو بتوف _dضمانات للمنتجات املخزنة.
 .3-2-5التأم|ن
و يتعلــق ٔالامــر بأنظمــة للتــأمdن مبنيــة عTــى مؤش ـرات الطقــس ،ال}ــ| لهــا عالقــة مباشــرة باإلنتــاج الزراPــي،
مثـل مســتوى املطــر ،درجـة الحـرارة ...الــخ .يمـنح وقــوع الحــدث الحـق Xــي تســديد مبلـغ محــدد ســلفا و مبــdن
عTى وثيقة التأمdن.
يسمح هذا النظام بتجنب آليات التقويم للكوارث املكلفة و املحفوفة باملخـاطر ،زد عTـى ذلـك أنـه مفتـوح
أم ــام ال ــوكالء الاقتص ــاديdن ٓالاخ ــرين املعرض ــdن ل ــنفس املخ ــاطر ال} ــ| يتع ــرض له ــا املزارع ــون و املمارس ــون
لنشاط ملحق بالنشاط الزراPي :موردو املدخالت ،التجارة العامة و الصناعة الزراعية.
 .4-2-5صناديق الضمان
®ي صناديق أسس¼ا السلطات العمومية لضمان نجاح بعض فئات السلفات أو املشاركة باألسهم.
ترتبط سلسلة الاعتمادات املؤهلة بالنشاطات ال}| يرغب Xي ترقي¼ا .يمكن أن يتعلق ٔالامر بالقروض
عTى ٔالامد القص _dمن أجل تمويل الحمالت الزراعية أو تسويق املنتجات و بالقروض عTى ٔالامد
املتوسط و البعيد و باألسهم لتشجيع الاستثمارات و التجديد.
تتكون موارد الصندوق من تمويالت عمومية و من تحصيل العموالت عTى العمليات املصرفية املعتادة
و من مشاركة مستفيدين.
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و تتنوع مستويات التكفل من تغطية تكاليف املتابعة إى تعـويض الـديون ال}ـ| تعت²ـ_ غdـ_ قابلـة لالسـ`_داد
مرورا بالتكفل الجزئي أو الكTي للفوائد املستحقة عTى املتأخرات.
يمكــن الحصــول عTــى مصــادر أخــرى للضــمان و ذلــك بتشــجيع تــدخل الصــناديق الدوليــة الخاصــة ب`_قيــة
التمويالت Xي القطاع الريفي من أجل مكافحة الفقر.
 .3-5الزراعة التعاقدية:
تع ـ ــرف الزراع ـ ــة التعاقدي ـ ــة بأ ـ ــا "أتف ـ ــاق ب ـ ــdن م ـ ـزارعdن واملؤسس ـ ــات الزراعي ـ ــة الغذائي ـ ــة أو مؤسس ـ ــات
التسويق أو هما معا عTـى ٕالانتـاج أو التمـوين بمنتجـات زراعيـة حسـب آجـال متفـق عل{ـا وبأسـعار محـددة
سلفا"
توجــد نمــاذج مختلفــة لعقــود الزراعــة التعاقديــة و قــد ســجلت Xــي موريتانيــا اتفاقيــات مــن هــذا النــوع Xــي
إطار العالقات بdن وحدات التقشـ _dو مزارPـي ٔالارز تتطـابق مـع النمـوذج املعـروف بـالنموذج غdـ_ املصـنف.
و يتعل ــق ٔالام ــر باتفاقي ــات مح ــددة تق ــدم بموج Ûــا وح ــدة التحوي ــل للمـ ـزارعdن املب ــالغ الض ــرورية القتن ــاء
املدخالت مقابل اتفـاق لبيـع ٔالارز ) (Paddyبأسـعار أقـل مـن أسـعار السـوق .و قـد تصـل هـذﻩ التخفيضـات
إى .%40
و يتعل ــق ٔالام ــر حقيق ــة باالتفاقي ــات غ dــ_ املنصـ ـفة و املجحف ــة بالنس ــبة للمـ ـزارعdن و ال يمك ــا مهم ــا تك ــن
الظروف أن تستمر مع الزمن ،أحرى أن تخدم زيادة مداخيل سكان الريف.
و ب ــالنظر إ ــى الس ــياق الخ ــاص ملوريتاني ــا ،ف ــإن إدخ ــال زراع ــة تعاقدي ــة لص ــالح ترقي ــة ال ــدخول الزراعي ــة
يجب أن يكون موضوع دراسة معمقة .يمكن أن يعهد åذﻩ املهمة ملنظمة متخصصة.
ُ
تقدم املخططات التالية عTى سبيل املثال.
 .1-3-5النموذج املمركز أو املزرعة ٔالاصلية
يمكن أن يكيف هذا النموذج مـع تطـوير إنتـاج السـكر الـذي سـيتطلب اسـتغالل مسـاحات كبdـ_ة .و ينب¤ـ|
هذا النموذج عTى العناصر التالية:
 يمكــن لشــركة التحــويالت أن تســ _dمزرعــة نموذجيــة كمــا يمكــا الاســتغناء عــن تســي_dها ،فت²ــ_ماتفاقيــات مــع امل ـزارعdن تقــ¡| بش ـراء إنتــاجهم عTــى أن تــوفر لهــم املــدخالت الضــرورية و خاصــة
نوع البذور الذي يقابل ٕالانتاج املرجو و تضمن التأط _dالضروري فيما يتعلق باإلرشاد.
 تقوم الدولة باالستصالحات الضرورية و تمنح القطع ٔالارضية للمنتجdن الذين يقبلـون الـدخولXي اتفاقات مع شركة السكر ملدة معينة.
 يش ــارك  CDDع Tــى مس ــتوى تموي ــل املؤسس ــة ،و يق ــدم قروض ــا للمـ ـزارعdن مض ــمونة م ــن ط ــرفالشركة.
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يمكن لهذا النموذج أن يكون مفيدا Xي إطار الشراكة مـع مؤسسـات دوليـة تحتـاج إـى اسـتغالل مسـاحات
كبdــ_ة و Xــي هــذﻩ الحالــة فإنــه يســمح بتفــادي املعوقــات الاجتماعيــة والسياســية املتعلقــة بمــنح ٔالارا¢ــ¡| .و
هو نموذج يناسب خصوصيات شركات إنتاج ٔالالبان.
 .2-3-5النموذج متعدد ٔالاطراف
يتناســب هــذا النمــوذج أكــ_ مــع ســياق زراعــة ٔالارز Xــي الضــفة ،و Xــي إطــار هــذا املخطــط يمكــن النظــر Xــي
اتف ــاق بموجب ــه تل` ــ¦م س ــونمكس )الش ــركة الوطني ــة لإلي ـراد والتص ــدير( ألص ــحاب املص ــانع بش ـراء كمي ــة
معينة من نوع معdن من ٔالارز بأسعار محددة سلفا و لعدة سنوات.
ي²ــ_م املقــاولون اتفاقــات إنتــاج مــع املـزارعdن و يــؤمن  CDDالتمــويالت الضــرورية لإلنتــاج كمــا يمكنــه أيضــا
تشــجيع املشــاركة باألســهم للم ـزارعdن Xــي رأســمال املصــانع مــن أجــل تــوازن أفضــل و تحقيــق اســتقرار أك²ــ_
للعالقة.
 .3-3-5الطريقة "مؤسسة الخدمات واملنتج|ن الزراعي|ن"
و ®ي ال تع |¤حقيقة نموذج تعاقد عTى انفراد و لكا طريقـة تطوعيـة يمكـن تطبيقهـا عTـى مختلـف أنـواع
ٕالانتـ ــاج و تب ـ ــدو مالئم ـ ــة بش ـ ــكل خـ ــاص ل`_قي ـ ــة إنت ـ ــاج زراع ـ ــة الخضـ ــروات و خاص ـ ــة م ـ ــا يتعل ـ ــق بش ـ ــعب}|
البطاطس و البصل اللتdن تعانيان من سوء تنظيم ٔالاسواق و منافسة املنتجات املستوردة.
و Xــي هــذﻩ الطريقــة تقــوم منظمــة لل`_قيــة ذات طــابع عمــومي )الدولــة و/أو الشــركاء Xــي التنميــة( بدراســات
لألســواق تحــدد مقــاوي الشــعبة الــذين يتمتعــون بالكفــاءات املطلوبـة و بتشــجيع تطــوير الاتفــاق مزارعــون
–منتجــون .و ضــمانا ملصــالح جميــع ٔالاطـراف يحــث هــذا النمــوذج املـزارعdن و املقــاولdن عTــى إنشــاء شــركات
رأسمال ذات مساهمة مش`_كة.

الخالصة:
يعت²ــ_ تطــوير القطــاع الريفــي ،بــدون شــك ،حجــر الزاويــة ألي سياســة ملكافحــة الفقــرX .ــي موريتانيــا قامــت
السلطات العمومية سنة  2012بالتعـاون مـع شـركاا Xـي التنميـة و بالتشـاور مـع جميـع الفـاعلdن املعنيـdن
بإعداد إس`_اتيجية طموحة لتطوير القطاع Xي أفق .2025
Xي نفس الوقت ،لقد بدأوا بمواجهة ٔالاسرع و ٔالاك_ إلحاحا بوضعهم جهازا للقرض يستجيب للحاجات
ٓالانية ملنتي ٔالارز ،و هكذا يتم الحفاظ عTى املكتسبات امل`_اكمة مقابل تكاليف استثمار كب_dة أنجزت
خالل ٔالاربعdن سنة ٔالاخ_dة .و من نافلة القول أن هذا الجهاز ال يغطي كل حاجات القطاع و ال يكفي
كذلك ملواكبة إس`_اتيجية طموحة مركزة عTى مشاركة املنتجdن و تطوير املبادرات الحرة .و عTى أية
اق`_ح Xي هذا التقرير ما تزال
حال فإن املسار ما زال Xي مراحله ٔالاوى و إجراءات املواكبة من نوع ما ِ
سهلة املنال.
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الملحق  :1نص اتفاقية التسيير بين الدولة وCDD

الجمھورية اإلسالمية الموريتانية
صندوق اإليداع والتنمية

وزارة التنمية الريفية

اتفاقية تفويض بتسيير األموال المخصصة لتمويل القطاع الريفي
بين
الجمھورية اإلسالمية الموريتانية ممثلة ب:
 السيد تيام ديومبار وزير المالية السيد ابراھيم ولد امبارك ولد محمد المختار وزيرالتنمية الريفية MDR السيد بمب ولد دارامان وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحةالمعينة أسفله بعبارة "الدولة"
من جھة
و
صندوق اإليداع والتنمية الممثل بمديره العام السيد أحمد ولد موالي أحمد المعين أسفله
بالعبارة "الصندوق"
من ناحية أخرى،
وقد تقرر واتفق على ما يلي:
البند األول :موضوع االتفاق
بموجب االتفاقية الحالية ،تفوض الدولة الصندوق إلنشاء ھيئة تابعة له مكلفة حصرا بتمويل قطاع الريف
طبقا للبيان المقدم في مجلس الوزراء بتاريخ  27سبتمبر 2012
البند الثاني :مھام الھيئة
أموال الصندوق تخصص حصرا لتمويل قطاع الريف كما ھو في البند األول من االتفاقية الحالية
وخاصة:
•
•
•
•
•
•
•

تمويل الزراعة المروية )الحملة الزراعية ،االستثمارات ،زراعة الخضروات(
تمويل اقتناء المدخالت الزراعية
تمويل التنمية الحيوانية
تمويل استصالح األراضي الزراعية
تمويل اقتناء التجھيزات واألدوات الزراعية
تمويل الصناعة الزراعية
تمويل المؤسسات الزراعية
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• تمويل مؤسسات القروض الصغيرة العاملة في القطاع
• تمويل تسويق اإلنتاج الزراعي
ھذا الجزء من التمويل سينفذ على شكل قروض مختلفة األنواع خاصة اإلسالمية منھا التي تخضع
للشروط المحددة لھذا القرض في إطار اتفاقية تفويض التسيير الحالية
البند الثالث :موارد الھيئة
موارد الھيئة تأتي من:
 الموارد المخصصة من طرف الدولة لتمويل قطاع الريف خطوط القروض األجنبية )الخارجية( المخصصة للقطاع المخصصات المحتملة لصندوق اإليداع والتنمية كل شكل آخر من أشكال دعم القطاع تقرره الدولة لھذا الغرضتقوم الدولة باتخاذ إجراءات تحويل مباشر للموارد الجاھزة المتنازل عنھا بموجب االتفاقية الحالية
الموارد المخصصة في إطار ميزانية الدولة أو في إطار اتفاقيات قرض سيتم صرفھا طبقا للنسبة المقدرة
باتفاق مشترك مع القطاعات الوزارية الموقعة على االتفاقية الحالية
األموال المخصصة للضمان أو للكوارث الطبيعية تودع حتما لدى الصندوق في حسابات منتجة للفائدة.
معدل مكافأة ھذه الحسابات يقرر باتفاق مشترك بين وزير المالية والمدير العام للصندوق
البند  :4كيفية عمل الھيئة
طريقة عمل الھيئة ھي نفسھا طريقة عمل الصندوق ،إال أن الصندوق سيمسك محاسبة منفصلة عن
العمليات المتعلقة بتسيير ھذه الھيئة في دفاتره .ھذه المحاسبة ستمكن من تتبع المسار الكامل لمختلف
العمليات المتعلقة بتفويض التسيير.
ھذه الھيئة ينبغي أن تبدا أعمالھا قبل  31مارس  2013وبذلك تسمح للصندوق بتمويل الحملة الزراعية
الشتوية 2013
االتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية للقرض واالدخار في موريتانيا  L’UNCACEMواالتحاد الوطني
لتعاونيات االدخار والقرض للتنمية الحيوانية  l’UNCECELسيضعان تحت تصرف الصندوق كل معلومة
يراھا مفيدة عن زبنائه وفضال عن ذلك فالصندوق سيمنح األولوية ،عند اكتتابه لعمال ھذه الھيئة ،لعمال
ھذين اإلتحادين.
البند  :5تسيير المخاطر
تسيير المخاطر الناتجة عن التفويض الحالي وخاصة مخاطر تعطيل حركة المال وعدم الوفاء
بالتعويضات سيتم طبقا إلجراءات الصندوق وطبقا للقواعد واالستخدامات المھنية الجاري بھا العمل إال
أنه في انتظار وضع آليات لتأمين القروض فإن الصندوق لن يكون مسؤوال عن مخاطر عدم الوفاء
بالسداد.
البند  :6مكافأة الصندوق
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تغطية تكاليف التسيير لھذا النشاط ستكون على حساب العوائد المتعلقة بعمليات القرض من ھذه الھيئة
وإذا تبين أن إيرادات الھيئة ال تغطي كل تكاليف تسييرھا فإن الدولة تدفع للصندوق التكملة.

البند  :7إجراءات المواكبة
من أجل تأمين أفضل للقروض الممنوحة من طرف الصندوق في الوسط الريفي تلتزم الدولة ب:
 القيام فورا باإلصالحات القانونية المطلوبة لتطوير سندات الملكية العقارية الحالية إلي سندات قابلةللرھن كضمان للقروض الممنوحة.
 وضع اآلليات المناسبة لتسيير الكوارث الطبيعية في األوساط الريفية في أسرع اآلجال تعيين محل الدفع في الصندوق للوفاء بالمساعدات المالية الممنوحة لزبنائه.سيشارك الصندوق في تنفيذ ھذه االلتزامات.
البند  :8متابعة االتفاقية
لضمان متابعة االتفاقية يرفع الصندوق إلى القطاعات الوزارية الموقعة تقريرا سنويا مفصال عن
استعمال األموال وحالة تنفيذ المشاريع الممولة .وستعين لجنة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية
لدعم وضع وتنفيذ االتفاقية مع الصندوق .و قد يعد ملحق باالتفاقية الحالية مستقبال بين الطرفين )الدولة
والصندوق( لتحديد النظم التكميلية لتنفيذ ھذه االتفاقية.
البند  :9سريان مفعول االتفاقية
ھذه االتفاقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعھا من طرف القطاعات الوزارية المعنية
والصندوق.
نواكشوط بتاريخ ...........
عن الدولة

وزير المالية
تيام ديومبار
وزير التنمية الريفية
إبراھيم ولد امبارك ولد محمد المختار
وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
بمب ولد دارامان
عن الصندوق

المدير العام
أحمد ولد موالي أحمد
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 قوائم الوثائق التي تم االطالع عليھا: 2 الملحق
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’Agriculture contractuelle ; des partenaires pour la croissance : BSA/FAO/145
Analyse des politiques publiques dans le domaine de l’élevage : CMAP 2010
Analyse des politiques publiques dans le domaine de l’agriculture : CMAP 2010
Crédit et production agricole dans la vallée du fleuve Sénégal : Xavier le Roy
Document de projet du Programme de développement Rural Intégré
Evolutions récentes de l’offre de FR : PRIME 2008
L’expérience CIDR promotion d’entreprises de services aux organismes de
producteur : Michel Pernot du Breuil
8. Financement agricole en Tunisie : 2013 CI FAO
9. Financement de la chaine de valeur agricole : GIZ 2011
10. Financement du secteur agricole : CILS 2002
11. Financement innovant pour l’agriculture: FID ; Comite d’experts 2012
12. Innovations en matière de services financier ruraux agricoles : IFPRI/WB Renate
Kloeppinger et Manahor Sharma
13. Key success factors and best practice in outgrower schemes : Holmes TechnoServe
14. Principles of the contract farming agreement: Brown &Co Nov. 2012
15. Rapport comite interministériel sur la finance rural : 2012
16. Rapport d’achèvement du PADEL : 2009
17. Stratégie Nationale pour la Sécurité Alimentaire : Mars 2012
18. Stratégie et plan d’action pour le développement du secteur financier 2012-2017
19. Stratégie nationale de promotion de la micro finance 2012- 2016
20. Synthèse audit des MICO 2012
21. Togo et Benin Entreprise d’accès aux marches urbain pour l’agriculture familiales Oct.
2012
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الملحق  :3الئحة األشخاص الذين تم اللقاء بھم
الوظيفة

السLLLيد محمLLLد ولLLLد مLLLوالي المدير العام لصندوق اإليداع والتنمية
أحمد
وزارة التنمية الريفية
أعضاء اللجنة الفنية
مكلف بمھمة في وازرة التنمية الريفية
عبد  Nابّابّ
مستشار بوزارة التنمية الريفية
مم حماه ّN
إدارة سياسLLLات التعLLLاون والمتابعLLLة والتقLLLويم  /وزارة التنميLLLة الريفيLLLة
مريم المفيد
MDR/DPCSE
مدير  /وازرة التنمية الريفية
لمرابط مخ ّل
أحمد بن باھيم
رئLيس مصLلحة بLإدارة سياسLات التعLLاون والمتابعLة والتقLويم DPCSE
/CS
رابطة المنمين
السيد أحمد لوليد
مستشار بوزارة المالية
السيد بوه ولد التار
المدير العام لإلشراف البنكي في البنك المركزي الموريتاني
السيد جنغ آداما فاربا
السLLLLيد الLLLLزين ولLLLLد سLLLLيدي مدير الرقابة  /IMFالبنك المركزي
بوبكر
السيد بتار البُ
المدير العام L’UNCACEM
أحم ّد محمد لغظف
المدير العام PDDO
السيد محمد سالم الفاللي
مدير UNCECEL
السيد بواكي توري
CDD
السيد ماد بوزوما
مدير ب CDD
السيد اعلي ولد ميني
مدير ب CDD
السيد سيدي محمد
 EX-CACETفي UNCACEM
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