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 لممدة الديوانيةمحافظة  في المحمي المنتجفي تشجيع  وأثرها الزراعية المبادرة
(2008-2020) 

 عمي عباس عبود الصميخي     عواد خمف موسىد.  أ.
 كمية االدارة واالقتصاد – قادسيةالجامعة 

 الممخص :
لبعدر  لبععلع بىحتعو  عع را لب حعزد ع لب  لايععر  ر عز أزعع ة حعو  عع   يععزدع  تثديععد سعى  لبحثععل لبع ي   

)صندرق حع  لب نتج لب ثل   ن خالل لبق را لبت   نثة بصنزديق لإل  لا لبتخصصير  ت زلر
ل ع لا لب نننعر لب  لايعر صعندرق  صعندرق ل ع لا لبزع رع لبثيرلنيعر  صغز  لبفالثعين رلب ع ل اين 

صععندرق تن يععر  صععندرق تن يععر لب عععز ير لبنحعع    صععندرق تن يععر لبنخيععل  ررسععز ل لبعع ع لبثديزععر 
 (.لبى لقصندرق تن ير أحنزء  لب  أع لب يفير  

لبيدف لب  يس  ن لبحثل ىر لالطالع الع  تطحيعق لب حعزد ع لب  لايعر رلنىنزسعزتيز  ع  تثقيعق ر    
حعقيو )لبنحزت  رلبثيرلن (  ن خالل ح ل ج   لاير تى ل ال   تيي ر  رلاعد   يزدع لإلنتزج لب  لا 

اعن ط يعق  لإلنتعزج لب  لاع  ن عز رنراعز   ر يعزدع ي ر تسعيم حتطعري   عد لة لب ع ل اين رلبفالثعين 
ربتثقيق  لالستفزدع لبقصر   ن   را لب حزد ع لب  لاير ان ط يق لب ص ف لب  لا  لبتىزرن   

لب حعزد ع لب  لايعر  ع    عر  ىعدالة لإلنتعزج  ثل  ن   ضير  فزدىز )تسعيملبد لسر أنطلق لبح ىدف
 ا ليعر لبحثعل  إلت عزمال  حيزنزة ن يعر لالات زد ر د تم  (     ثز ظر لبديرلنير لب ثل  لب  لا 

 لبت  لنطلقة  نيز لبد لسر. رأزحزة صثر لبف ضي ل ننرحىد تثليل لبف ضيزة 
حينععععة تر يععععزة   عععع را لب حععععزد ع لب  لايععععر : لن أى يععععز  نععععزن حزسععععتنتز زة لبحثععععل خعععع جر ععععد    

 ثز ظعر لب   يعزدع لب نعتج لب ثلع   ع    زدلب  ل اين رلبفالثين ال  طلب ىله لبق را رحزبنيزير 
بل حععزد ع لب  لايععر اععن ط يععق لب صععز ف لب  لايععر  لن لإل عع لا لب يسعع  )حععدرن  رل ععد(  ر  لبديرلنيععر

 لبديرلنيعر ثز ظعر   تلك لبقع را  ع  ثين رلب  ل اين رلب ستز  ين لب  لايين الانس تر و لبفال
 .سزحقز    ز نزنة اليو  حل  ت لة لب حزد عا

 أهمية البحث:
العع  لوسععرلق لبىزب يععر  ععد أزعع  العع  لبقطزاععزة لإلنتز يععر رحزبخصععر   حالدلبعع لن لنفتععز 

تعخي  نل  ز يىتع ا لب نعتج  يستل م  ز   ى ز   لاير لو   لبلع نتج انو تدىر  لبصنزاير رلب
آبير لبتع ير لبال م بتر ي   ز يثتز عو لب  ت عر  عن لب نت عزة رضر لب ثل  )لبنحزت  رلبثيرلن ( ر 

لب  لاير رتر ي  لو ن لبغلل    ن خالل صنزديق لإل  لا لبتخصصعير بل حعزد ع لب  لايعر واعزده 
 ثلع  بلسعرق حععنل تنز سع  رلنىعزو لبسعرق بتصعل لبثيزع برل ر لبقطزع لب  لاع  راعردع لإلنتعزج لب

تنحعر لى يعر لبحثعل  عن  ر عن ىنعز لب  لالنتفزء لبللت  رتقليل لات زدىز ال  لالستي لد  عن لبخعز ج.
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رىر لب حزد ع لب  لاير بإل ع لا لب يسع  بلقطعزع لب  لاع  بتعع ير لب نعتج  و لالسزس رضرالى ير 
العع   لبديرلنيععرثتيز ععزة لبععحالد حعععنل اععزم ر ثز ظععر لب  لاعع  رلال تقععزء حيععز رح ععز يععؤ ن ل لب ثلعع 

 ر و لبخصر   ن لب رلد لبغلل ير لب ختلفر لبنحزتير رلبلثرم  .
 

 مشكمة البحث:
يعععنل از قععز  عع   بيععز أن ضععىف ت ريععل لبنعععزطزة لب  لايععر ر لععر لب ععرل د لب زبيععر لب تزثععر

 :      لالتير تسزؤالة لب حط   اليو ي نن تأطي   عنلر لبحثل     لب ثز ظر  لبقطزع لب  لا تطر  
 عع  تطععري  لو ععرلل لبتعع  خصصععة بل عع ل اين رلبفالثععين  ععن لب حععزد ع لب  لايععر أزعع ة  لن ىععل .1

 ؟لب ثز ظر لب نتج لب ثل      رن ر
 ع  لو رلل لبت  خصصة بل نننر ررسعز ل لبع ع لبثديزعر  عن لب حعزد ع لب  لايعر أزع ة لن ىل  .2

 رتف  حزبغ ا؟ لب ثز ظرلب نتج لب ثل      تطري  رن ر
 

 فرضية البحث:
    لب ثز ظر. لن لب حزد ع لب  لاير سزى ة     يزدع  ىدل لإلنتزج لب  لا 

 

 منهجية البحث:
 . ب نيج لبرصف  لبتثليل أستند لبحثل ال  ل

 

 اهداف البحث:
حتثقيعق لبتن يعر  لب  لاير تسيميثزرل لبحثل لبرصرل لب  ل زحر بسؤلل : ىل لن لب حزد ع 

  لالنتز يعر العلالي عزح  لنىنزسيز ينرن بيز   ن زمتطري   د لة لب  ل اين رلبفالثين ر ر لب  لاير 
 ؟ن ز  رنراز   لبديرلنيرلب  لاير     ثز ظر 

 الحدود المكانية والزمانية لمبحث:
 لبديرلنيعر ثز ظعر لبثدرد لب نزنير: لبحثل يتضع ن د لسعر ثزبعر لب حعزد ع لب  لايعر  ع   -1

 رلز ىز ال  لب نتج لب ثل .
رلبتععع  تحععععدأ  عععن لنطععععالق  (2020-2008لبثعععدرد لب  زنيععععر: ت تعععد  تعععع ع لبحثعععل  ععععن) -2

سعععزة لب حعععزد ع لب  لايعععر بلنيعععرا حرل عععر لبقطعععزع لب  لاععع  لبعععلع اعععزن   عععن لإلى عععزل نتي عععر لبسيز
 لبسزحقر.
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 :األهميةو و:: المبادرة الزراعية المههو  اال  بحثالم
 المبادرة الزراعية :اوال: مههو  

لتخعععزل خطعععرلة لسعععتحز ير  عععن  حعععل لبدربعععر بلنيعععرا حرل عععر لبقطعععزع ىععع   لب حعععزد ع لب  لايعععر
لبثيرلنيععر (  ععن سععرلء نزنععة تتىلععق )حععزبز رع لبنحزتيععر أم حععزبز رع لب  لاعع  لبى ل عع  ح ختلععف أنعععطتو   

 خالل تر ي  نز ر لبتخصيصزة لب زبير رلبفنير لبت  يثتز يز ىلل لبقطزع.
رتر ي  لبسيربر لبنقدير لبت  ت نن لب نت ين لب  لايين   ن إنعزء رتأىيعل لب ععز ير  رنلبك

يعدلايز  لب  لاير  حعقييز لبنحزت  رلبثيرلن  ربنز عر لرع لا لب  لاعر   عن خعالل تخصعي   حعزبا رل 
ربر    صنزديق  تخصصر حزور لا  لب  لاير  لب  نرثعر و ليعز لبقع را   رلبعك حتعر ي  لبسعي

  ضال ان لبنيرا حزبرل ر لب  لا  حصر ع   را  يس ع حدرن  رل د ل نت ين لب  لايين لبنقدير ب
رلبت  ي نن ح ر حيز تر ي  لنح   سط  ن  لب  زىير بل عتغلين حزب  لاعر اعن ط يعق  يعزدع أنتعز يم 

 .(1)رتثسين نرايتو رض زن لست  ل ه(
 ثيععل لن لب حععزد ع  2008 رحععدأة لبثنر ععر لبى ل يععر حزب حععزد ع لب  لايععر  حىععد  نتصععف اععزم

لب  لاير نإثد  سيزسزة لبت ريل لب  لا   سىيز   نيز بلنيرا حزبقطزع لب  لا   ن ل ل تثقيق 
لالنتفزء لبللت  بل ثزصيل لإلسعت لتي ير  ثيعل  ععنلة ب نعر اليعز بل حعزد ع لب  لايعر تع تحط حع  يس 

 ( ت نععع  ا ليعععز  ععع  زالزعععر   لعععس لبعععر  لء  ععع  ثينيعععز   عععيس لبعععر  لء )لبسعععيد نعععر ع نز عععل لب عععزبن
لت زىععزة ثيععل تقععرم حععدام  عععز ير ر ل ع لب ععرل د لب ز يععر أرال  رداععم  عععز ير ر ل ع لب  لاععر ززنيععز  
 ضال ان تخصي   حزبا  بصنزديق لإل  لا لبتخصصير لبسعحىر ززبزعز  رلبتع  يعتم   عن خالبيعز 

ىزرن  ن ز تقعرم لب حعزد ع  نح لبق را لب  لب ستز  ين لب  لايين ان ط يق لب ص ف لب  لا  لبت
 .(2)حتقديم لبدام بحىا لبخد زة لبسزندع بلقطزع لب  لا   ندام  لبتىليم لب  لا  رلبتىليم لب ين 

 ثانيا: أهمية المبادرة الزراعية
أن أى يعععر لب حعععزد ع لب  لايعععر تت زعععل  عععن خعععالل لبعععدر  لبعععلع تؤديعععو  ععع  لبنيعععرا حزبقطعععزع 

 ا ل لب  ل اين  ن خالل  ز يل : لب  لا  ان ط يق  نح لبق را بتسييل
تععععر ي  لو ععععن لبغععععلل    رنععععلبك لالحتىععععزد اععععن تععععأزي لة لو  ععععر لبىزب يععععر   عععع  أر ععععزة عععععثر  -1

لب ثزصععيل لبثقليععر رل تفععزع أسععىز ىز حععين لبثععين رلاخعع  نععرن لبغععللء  ععن لبثز ععزة لوسزسععير  عع  
 ثيزع لإلنسزن.

حيعع ع رتثسععين لبرل ععر لب ىيععع  بلىععز لين  ىزب ععر  عععنلر لبحطزبععر رتععر ي   عع   ا ععل حإاععدلد ن -2
 رلبفالثين  رحزبنتي ر خلق دخرل تسيم     يزدع لبطلب لبنل .

                                                           
(1)

( اقتصدد ات ا االحددال عالتؼدد عا ال ماػدد ع تع ؼددا التؼ،ددام الؼدد ل ع   تؼددا 1990الددهاي، ع ػ دده ال،يدد  ع ) 

 .266الم،حلع ص
2
 John F.Due,John,Anderson Key,Assar Lindbeck,and Others "Government 

economic policy.www.britannic.com,Retrieved 20-4-2019 Edited 
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حنععزء ل تصعععزد  عععرع ر سعععتدلم رتعععر ي   عععرل د إضعععز ير بلدربعععر  حعععدال   عععن لالات عععزد لبنحيععع  الععع   -13
 .2تصدي  لبنفط لبخزم رلبخزضر  بلىديد  ن لو  زة رلبتقلحزة حزوسىز 

لبحي ر رتقليل لبتلرل لبنز م ان ثع ق ن يعزة نحيع ع  عن لبعنفط رلبغعز  رلالنحىززعزة  لبثفزظ ال -4
لب لرزععر رتقليععل ن يععزة لبغحععز  رلالت حععر لب تأتيععر نتي ععر اععدم تععر   رطععزء نحععزت  نععز م اععن لبنعععزط 

 لب  لا .
 حلد.بأليدع لبىز لر خز ج لب (3)تقرير لبعىر  حزالنت زء بأل ا    ز يسيم    لبثد  ن لبي  ع-5

 النطالق المبادرة الزراعية :ثالثا: الدع  الحكومي 
تقرم لبثنر ر  حنعزطزة  ختلفر تن ل نعزطزة لو  لء لوخ    عن لبنظعزم لب صع      
رتى ل ال  ت ريل  ع رازة أر ا ليزة صنزاير   أر   لاير أر ت ز ير  رلبعك ر قعز بتخصع  

 ز يخص  بيز  ن  ي لنير لبدربر   رنعلبك لب ص ف  رى  تىت د     رل دىز ال   أس زبيز  أر 
 ععن لبسععندلة أر لبقعع را لبىز ععر لبتعع  تصععد ىز  رىعع  حععدر ىز ال تسععتطير لبترسععر  عع  نعععزطيز إال 
   ثدرد  رل دىعز   رىعلل  عز تثعزرل لب صعز ف لب تخصصعر  ع  لبر عة لبثزضع  ا لعو   إل تقعرم 

ثيعل  (4)طزع  ىين حد  عر أسزسعيرحأا زل لب صز ف لبت ز ير إب   زنب ت ني  لىت ز زتيز ال   
 لن لبدام بثنر    زء نتي ر  ز يل :

تععدن  إنتز يععر لو ا حسععحب ت لععح رتغععدق لبت حععر رتخلععف لبى ليععزة لب  لايععر رضععىف حعع ل ج  .1
 لبتس يد ر نز ثر لا زة لب  لاير رضىف لبت ريل لب زب  لبال م بدي ر ر لإلنتزج لب  لا .

ب إنععزء درل لب عرل  بلسعدرد  لو ع  لبعلع أد  لبع   ثعف عثر لب يعزه لبعرل دع لبع  لبىع لق حسع .2
 لبصث لء ر لبنزحزن لب  لير ال  نزي   ن لو لض  لب  لاير .

تعععدىر  لبحنععع  لبتثيعععر لبخزصعععر حزب ععععز ير لب  لايعععر   تخلعععف ععععحنزة لبععع ع رلبحععع ل   ضعععىف  .3
 لب  لاير  ضال  لستخدلم لب نننر لبثديزر    لإلنتزج    لنىدلم لبصنزازة لبتثريلير بل نت زة 

 

                                                           
1
 Clive Hamilton,can the rest of asia,emulate the nics?in third world 

Quartely,vol.9,No.4.october 1987:London,third world foundation for Social and 

Economic studies,p.1236. 
 

2
 Williamj.Baumol and Alans.Blinder"Econoics-principles and policy",7th 

Edition,the Dryden press,U.S.A  1998.P.703 
 
(3)

الم،س، ع تحسن التج تحسنع اعم الم  امة ال ماػاا ف  نم، عتع،ت، القع ع ال ماػ  ف  الؼد،ا  طر،عةدا  

 .62ع ص2015اكت،ماهع 
(4)

الم لاددداع ػمددد اع ادمااع اام حددد  ا ل،زيددد، عالت، تدددغ  ( االسدددترم ماا عاالعما 2015تؼددد،عو ي،ردددا مع ) 

 .250ص
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اععععن لبضععععىف لبعععععديد  عععع  تقنيععععزة  ععععز حىععععد لبثصععععزد )لب خععععز ن لب حعععع دع  لبفعععع   رلبتععععد يج ر 
 1لبتىح ر...لبخ(.

تععععدىر  لبزعععع رع لب  لايععععر حععععععقيقيز لبنحععععزت   رلبثيععععرلن  حسعععععحب لسععععتن ل يز  ععععن درن تىريضعععععيز  .4
ثيرير رسععز ل  حزسععتخدلم  ععدخالة  ديععدع إلنىزعععيز )حععلر  ازبيععر لإلنتز يععر   أسعع دع   نز ثععر

ت عععيد لسععتخدلم لب ععرل د لب ز يععر (  لو عع  لبععلع أد  لبعع  تععدن  لإلنتععزج لبنحععزت  رتقلعع  أاععدلد 
 لبز رع لبثيرلنير.

 :اعية التنمية الزر  :رابعا  
يختلععف  عع  أىدل ععو  لبتن يععر لب  لايععر تىتحعع  لثععد  رلنععب لبتن يععر لال تصععزدير   فير يععز ال 

 قععد ا  ععة لنيععز أنيععز ت زععل نز ععر لإل عع لءلة رلبتعع   ععن  رأىععدل يز ررسععز لو اععن لبتن يععر لال تصععزدير 
 .(2)   ا لير لبتن ير لال تصزدير عأنيز  يزدع لإلنتز   لب  لا  لب تز 

ن ز ا  ة حزنيز لبت   ن خالبيز يتم تثقيق ل ص  لنتزج   لا    نن لرى  إازدع ب حط  
 .(3)يتثقق ل ص  نزتج   لا    نن لال تصزدير ثت  لب رل د

ى  ا لير الدل ع  ىدالة لبن رلل لنيز تيدف  لن لبتن ير لب  لاير  زل لبتن ير لال تصزدير  
 ن خعالل )لبتن يعر  ب يزدع  ترسط لبدخل لبف دع لبثقيق     لب نزطق لب يفير ال  لب د  لبطريل 

ل لب أسععير(لع  يععزدع لبتنزيععف  عع   أس لب ععزل  ععر ضععخ   اععزة  ععن لبتقععدم لبتننلععر    لر  ععن خععال
 .(4)ع      ىر لال لض  لب   رار)لبتن ير لال قير(لع لب يزد

رحيلل يتفعق  فيعرم لبتن يعر لب  لايعر  عر لب فيعرم لبى عر   بلتن يعر لال تصعزدير  ثيعل  نع   
رنعلبك بتنعرين  أس  ال  لب زنب لب زدع حأتخزل نز عر لو ع لءلة لب ؤديعر ب يعزدع لإلنتعزج لب  لاع  

 تصزدير    لبحلد رلبك ال  ثسزب لب زنب لال ت زا  .  لب زل  ن ل ل لبتن ير لال 
رلب يعزدع  ظزى ع لبتن ير  ىقدع  أىدل يز لوسزسير حعنل اعزم ىع    عر  سعتر  لب ىيععر دتى 

 بلعدرل  نخفضعر لبعدخل   ي عب لن تؤخعل    تنرين  أس لب زل لبتع  ت زعل ند تعو لبصعفر لالسزسعير
 حزإلنتز يرال  لنيز تستثق لب يزدع  لبتن ير رلبتأندظ رف نل حلد حىين لالاتحز  اند رضر خطر 

 .(5) ر لب يزدع لب أسير    لبطلب ال  لبسلر رلب يزدع لال قير حىدد لبسنزن تتالءم
 

                                                           
1
 .Brigham , Eugene ,Houston ,Joel  F,(2009) , " Fundamental of Financial 

Management " , 6
th

 ed ,South – Western Cengage  Learning p4 
(2)

ع 1967تؼهده ال حد،و عالهماسد ا الؼ،اد عا. ة  م ال ااع ع التزمادا ال ماػادا ارد مة ة حدا ل،دهعع  الؼ، اداع  

 .22ص
(3)

ع 2ا. س لم ت،فاد  الزيا د ع التزمادا االقتصد اتا ال ماػادا ع  تؼدا الم،حدلع اام الحبمدا ل،ع  ػدا عالزيد، ع ر 

 .25ع ص1987
(4)

 .11ع ص1998ا. مفؼت لق،راع ق،ااة ف  ت ه،م التع،مع المبت ا ادك اتماا عالق ي،ةع 
(5)

ق،تصدداع تحمدده ػ دده الؼ تدد  ػيمادداع اسددم ػال تحمدده ي رددمع تقهتددا فدد  االقتصدد اع اام ا. حدد ح  تدد ام   

 .466ع ص1967الي تؼ ا المص،تا ل،زي،ع تص،ع 
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لبلع  ن ة اليعو لب عدل س لال تصعزدير  ع  نظ يعزة لبتن يعر لال تصعزدير ىعر  لبيدف لب  يسلن    
 يعم  عن لبتن يعر  ل لن لبتن يعر لب  لايعر ىع   ع ء ن لبخعل لبثقيقع   رثيع لب يزدع    نصيب لبف د

لال تصععزدير  ينفعع  لسععتى لا لوىععدلف لبتعع  ت نعع  الييععز لبتن يععر لال تصععزدير حعععنليز لبىععزم رلبععك 
 .1 زن لىدلف لبتن ير لال تصزدير   ن زمبلتدلخل رلبت لحط    لب رلنب لبتن رير لب تىددع ر 

 
 الزراعية في العراق: طبيعة واهداف المبادرة لثانيالمبحث ا
خععععالل لبقعععع ن لب نصعععع م عععععيد لبقطععععزع لب  لاعععع  ت ل ىععععز رلضععععثز العععع   سععععتر  لإلنتز يععععر  

   أطلقعععة لب حعععزد ع إلنقعععزلهلبثنر عععر لبععع  لبحثعععل اعععن ثلعععرل  ز  عععز داععع رلإلنتعععزج رلبحنيعععر لبتثتيعععر  
ررضعععىة لبخطعععرلة لوربععع  بيعععز  بيعععع ل لإل ععع لا رلبت ريعععل بيعععع ل 2008لب  لايعععر  ععع  لرلخععع  

نعععزطزة  تىععددع حىععد ن ععز  ت  حععر صععندرق لإل عع لا لب يسعع  بلفالثععين رلب عع ل اين لبععلع أنعععأتو 
رالع  رع ل  لبعك تعم لسعتثدلل صعنزديق تخصصعير لسعتنزدل لبع  2004ر ل ع لب  لاعر لبى ل يعر اعزم 
 . ر   لزنزء  ت ع لالادلد نزنة ىنزك حىا لإل  لءلة  نيز:(2)تر ييزة لبثنر ر لبى ل ير

 تب بلخح لء برضر خطط بتد يق لوىدلف لبتزبير بل حزد ع لب  لاير .يؤسس  ن -1
 يعنل   يق ا ل ب تزحىر تنفيل لب عز ير لب  ربر  ن تخصيصزة لب حزد ع لب  لاير. -2
 تس   ب زن   اير بل حزد ع    لب ثز ظزة ح  زسر لب ثز ظ. -3
 أختيز  لثد أاضزء لبل زن ن دي  تنفيلع بل نر لبىليز. -4

لبىليععععز ودل ع لب حععععزد ع إدل ع لب حععععزد ع لب  لايععععر  ععععن  حععععل ب نععععر اليععععز تسعععع   )لبل نععععر  تععععتم 
( رتتععأبف  ععن )  ععيس لبععر  لء   يسععز بل نععر  نز ععب   ععيس لبل نععر   ععيس ىي ععر لب ستعععز ين  لب  لايععر

 ععععدي  تنفيععععلع بل حععععزد ع  ر يعععع  لب ععععرل د لب ز يععععر  ر ع لب  لاععععر    زععععل اععععن ب نععععر لب  لاععععر رلب يععععزه 
ل       لس لبنرلب حصفر   ل ب  رادد  ن لبخح لء(ثيل تىقد ىله لبل نر ل ت زاز حععنل رلالىر 

در ع  لر انععد لبضعع ر ع  رتنععرن ىعع  لب يععر لب سععؤربر اععن أصععدل  لبتر ييععزة رلبتىلي ععزة لبتعع  
رال  سحيل حثزنز لبثزب  نتط ق بن يزة لب حزبا لب سل ر  ن صنزديق لإل  لا .(3)تخ  لب حزد ع

لبفىليعر الع   سعتر  لبىع لق ر ثز ظعر لبديرلنيعر رلب سعدد  نيعز رلب تحقع  رنسعحر لبتسعديد   ن لب حعزبا
 : الت رن ز  رضح حزب درل ل

 
 

                                                           
1
 Gitman , Lawrance , J., (2009)  , " principle of managerial finance " , Twelfth ed 

., person education p4 
 
(2)

 (.www.zeraa.gov.iq) ت،قغ ع امة ال ماػا 
(3)

 .2008ال،يزا الؼ،ا  ل،م  امة ال ماػاا  
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 حزبا لب حزد ع لب  لاير    ا رم لبى لق ر ثز ظر لبديرلنير لب ص ر ر رلب سددع  (1 درل )
 أالف لبدنزني  2020-2008رلب تحقير رنسحر لبتسديد بلفت ع  ن 

 ت  لغ 

الم  امة 

 /الهت،اناا

 

 ت  لغ الم  امة لؼم،م الؼ،ا 

الم  لغ 

المص،عفا ف  

تح فظا 

 الهت،اناا

 

الم  لغ 

المسهاة لغ تا 

31/1/2022 

 

الم  لغ 

المت قاا الغا، 

 تسهاة

نس ا 

الم  لغ 

المسهاة 

الى تيمل 

 الق،عض%

الم  لغ 

المص،عفا ف  

 ماغ تح فظ ا 

 الؼ،ا 

الم  لغ المسهاة 

لغ تا 

31/12/2020 

نس ا  الم  لغ المت قاا

الم  لغ 

المسهاة 

الى تيمل 

 الق،عض

105983105 28370496 77612609 26.77 2070812159 755786708 1315025451 36.50% 

رلب ص ف لب  لا     –ال   حيزنزة لب ص ف لب  لا  لبتىزرن  لبىزم   ن لادلد لبحزثل حزوات زد :لب صد 
 لبديرلنير

لب صععععع رف  عععععن  حعععععزبا صعععععنزديق لإل ععععع لا لبتخصصعععععير ب  يعععععر  (2 عععععدرل )ريرضعععععح  
لب ثز ظععزة رلب حععزبا لب صعع ر ر بصععنزديق لإل عع لا  عع   ثز ظععر لبديرلنيععر رنسععحتيز  ععن لبنلعع   ععن 

2008-2020. 
لب حزبا لبنلير ب  ير  لبسنر

لبصنزديق بى رم 
 لبى لق/حأالف لبدنزني 

لب حزبا لبنلير لب ص ر ر 
 ب  ير لبصنزديق   

 ثز ظر لبديرلنير /حأالف 
 لبدنزني 

نسحر  ثز ظر لبديرلنير  ن 
 لب حزبا لبنلير بى رم لبى لق

2008 80809542 3941401 4.88% 
2009 142253447 4367195 3.77% 
2010 215586258 8164238 3.79% 
2011 506800570 18520508 3.65% 
2012 469013198 16107374 3.43% 
2013 256823066 16640792 6.48% 
2014 169956936 13266174 7.81% 
2015 145323524 19012956 13.08% 
2016 57233957 1806135 3.16 
2017 ------ ------ ---- 
2018 14872398 1330666 8.95% 
2019 10192765 2584501 25.36 
2020 2146498 241165 11.24 
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 %5.12 105983105 2070812159 لب   رع
 لب صد :  ن لادلد لبحزثل حأالات زد ال  حيزنزة لب ص ف لب  لا  لبتىزرن  لبىزم .

 ن خالل لب درل أااله ي   لبحزثل   ظلر ير  ثز ظر لبديرلنير  ن لبنسعحر لب خصصعر  
لب ثز ظععععر لبتععع  تىت ععععد العععع  لبقطععععزع إل لنيععععز  ععععن  حععععزبا لب حععععزد ع لب  لايعععر بيععععز   %(5.12بيعععز )

لنتعزج لبع   رثققعة إن عز لة  تقد عر  ع  لنتعزج   ع  رىع  لوربع   ع  لبىع لقلب  لا  حعنل أسعزس 
 رععععم  لعععععر  لبق ععععح ر نت ععععزة أخععععع   رلبتعععع  تسععععتثق لن تنعععععرن حثععععق ازصعععع ر لبىععععع لق لب  لايععععر  

 لبتخصيصزة لب زبير بيز .
 ن خالل لبنتز ج لب ى رضر    لب درل أدنزه ن د لن ادد لب ستفيدين ض ن لبصعندرق ر  

  لايععر لثتععل لب  تحععر لالربعع   ثيععل نععزن اععدد لب سععتفيدين ضعع ن ىععلل لبصععندرق  داععم  لب نننععر لب
 سععععععتفيدل   أ ععععععز لبنسععععععحر   ريععععععر بىعععععععدد لب سععععععتفيدين ضعععععع ن ىععععععلل  لبصععععععندرق حلغعععععععة  (47944)
%(  بنن ادد لب ستفيدين ض ن صندرق دام صغز  لبفالثين رلب  ل اين ىي ن ال  44.347)

يد   أ عععز لبنسعععحر   ريعععر بىعععدد لب سعععتفيدين ضععع ن ىعععلل  (  سعععتف38991لب  تحعععر لبززنيعععر حىعععدد حلعععا )
%( رلن ادد لب ستفيدين  ن  صندرق داعم تن يعر لبنخيعل ىعي ن الع  36.066لبصندرق حلغة (

(  سعععتفيد  .  أ عععز لبنسعععحر   ريعععر بىعععدد لب سعععتفيدين ضععع ن ىعععلل 10552لب  تحعععر لبززبزعععر حىعععدد حلعععا )
بىععدد لب سععتفيدين  ععن صععندرق داععم  %( بنععن لب  تحععر لب لحىععر خصصععة9.760لبصععندرق حلغععة )

(  سععتفيد .  9435لبصععندرق حلععا ) تن يععر لبزعع رع ثيرلنيععر  ثيععل نععزن اععدد لب سععتفيدين ضعع ن ىععلل
%( أ ز لب  تحعر لبخز سعر نزنعة 8.727حنسحر   رير بىدد لب ستفيدين ض ن ىلل صندرق حلغة )ر 

زن اعدد لب سعتفيدين  خصصر لب  لب ستفزدين  عن صعندرق داعم تن يعر لب ععز ير لبنحع    ثيعل نع
(  ستفيد   ر حنسعحر   ريعر بىعدد لب سعتفيدين ضع ن ىعلل  صعندرق 636ض ن ىلل لبصندرق حلا )

%(  ل ععععز لب  تحععععر لبسزدسععععر  يعععع  بصععععندرق داعععم لب عععع أع لب يفيععععر ثيععععل نععععزن اععععدد 0.588حلغعععة )
 %( . 0.004 ستفيدع رحنسحر حلغة)( 549لب ستفيدلة )
بنل صندرق    ا رم لبى لق  ن صنزديق لإل  لا إ  زب  ادد لب ستفيدين  (3 درل )

 لبتخصصير رلبنسحر لب  رير بتلك لبصنزديق  ن لادلد لب ستفيدين لبنل 
 لبنسحر % ادد لب ستفيدين لبصنزديق لال  لضير لبتخصصير

 44.347 47944 لب نننر ررسز ل لب ع
 36.066 38991 صغز  لبفالثين رلب  ل اين

 9.760 10552 تن ير لبنخيل
 8.727 9435 لبز رع لبثيرلنير

 0.588 636 تن ير لب عز ير لبنح  
 0.508 549 لب  أع لب يفير
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 0.004 4 أحنزء لبى لق
 

لب حزبا لب ص ر ر بى رم  ثز ظزة لبى لق ادل إ ليم ن دستزن رثسب  (4ريعي  لب درل )
-2008صنزديق لإل  لا لبتخصصير بل حزد ع لب  لاير رادد لب عز ير لب نفلع بلفت ع  ن 

2020. 
 (4 درل )

ي زل لب حزبا لب ص ر ر بى رم  ثز ظزة لبى لق ادل إ ليم ن دستزن رثسب صنزديق لإل  لا 
 .2020-2008لب  لاير رادد لب عز ير لب نفلع بلفت ع  ن لبتخصصير بل حزد ع 

صندوق صغار  السنة
 الفالحين

صندوق اقراض 
 الثروة الحيوانية

صندوق اقراض 
المكننة الزراعية 

 ووسائل الري

صندوق اقراض 
 تنمية النخيل

صندوق اقراض 
 المشاريع الكبرى

صندوق اقراض 
تنمية المرأة 

 الريفية

صندوق دعم أبناء 
 العراق

 المبالغ
/ 

االف 
 الدنانير

المشاري
 ع

المشا المبلغ
 ريع

المشا المبلغ
 ريع

المشا المبلغ
 ريع

المشا المبلغ
 ريع

المشا المبلغ
 ريع

المشاري المبلغ
 ع

8002 21912
168 

4176 3331898
2 

247
8 

1445391
9 

117
5 

366762
7 

541 74669
56 

7 --- --- --- ---- 

8002 43191
231 

4118 1819663
5 

131
4 

5617494
7 

416
4 

152863
68 

285
8 

95142
66 

47 --- --- ---- --- 

8000 68117
129 

6129 1295419
7 

458 9771689
1 

787
5 

112154
78 

173
2 

25692
763 

73 --- --- --- -- 

8000 16671
523 

13881 3531717
8 

119
7 

2298199
83 

143
14 

152216
31 

226
8 

59681
255 

112 ---- ---- --- -- 

8008 11322
1668 

6191 3451588
3 

128
7 

5551785
1 

131
93 

214146
8512 

166
5 

55363
112 

128 --- --- 111
11 

1 

8002 35311
571 

2197 3388481
6 

931 1141792
85 

215
2 

183495
59 

114
7 

55168
835 

125 -- -- 311
11 

3 

8002 24997
171 

1899 2316947
5 

594 8217891
7 

215
3 

414118
1 

118 35365
713 

79 414
511 

88 --- - 

8002 83462
49 

573 2427591
1 

922 7591562
6 

214
6 

539421
1 

193 29541
427 

63 186
111

1 

361 -- - 

8002 69141
75 

328 8519774 355 2491553
5 

661 311127
3 

131 12128
111 

12 188
631

1 

111   

8002 -- - - - - - - - - - - --   

8002 - - 316666 -- 1117291
1 

321 -- -- 34828
32 

- - -   

8002 -- -- 427767 - 3212333 88 -- -- 65626
65 

-- -- --   

8080 -- -- 232998 2 175111 2 - - 17385
11 

- - -   

المجمو
 ع

47855
1584 

38991 2251111
82 

943
5 

9651931
66 

479
44 

965711
13 

115
52 

31159
6314 

636 395
191

1 

549 411
11 

4 

المبلغ 
 الكلي

عدد  2171812159
المشاريع 

 الكلي

118111 

 ر  ع لبديرلنير.– ن لادلد لبحزثل حزالات زد ال  حيزنزة لب ص ف لب  لا  لبتىزرن  لبىزم  :لب صد 
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المنتج المحمي  في محافظة الديوانية واثرها عمى تحمي: واقع المبادرة الزراعيةالثالث : المبحث 
 الزراعي

 في المحافظة : المبالغ المقررة من اج: النهوض بالواقع الزراعياوال : 
لب يعز  لب  نع ع بإلثصعزء –تم لبثصرل ال  حيزنزة لبد لسر لبثزبير  ن ر ل ع لبتخطعيط  

ر عععن لب صععع ف لب  لاععع  لبتىعععزرن  لبىعععزم رلب صععع ف لب  لاععع  لبتىعععزرن  /  ععع ع لبديرلنيعععر رلب ت زلعععر 
ححيزنعععزة لب حعععزد ع لب  لايعععر لبدلا عععر بإلنتعععزج لب  لاععع   رنعععلبك تعععم   عععر حىعععا ىعععله لبحيزنعععزة  عععن 

لار لبديرلنير  ثيل تم لبثصعرل الع  نتعز ج  ت زلعر حزبنسعب لب  ريعر بصعنزديق لال ع لا  دي ير    
 لبتخصصير بل حزد ع لب  لاير . 

 (5)  درل
 بصنزديق إ  لا لب حزد ع لب  لاير بسنرلة لبحثل إ  زب  لب حزبا لب ق  ع     ثز ظر لبديرلنير

 حزبا لبصنزديق لال  لضير 
 لبتخصصير )دينز (

 لبنسحر % ()دينز  لب ص ر ر حزبا لب

 16.946 24934334000 لبز رع لبثيرلنير
 23.527 17960418000 صغز  لبفالثين رلب  ل اين

 38.118 13283666000 لب نننر ررسز ل لب ع
 8.871 9402158000 تن ير لبنخيل

 12.534 13283666000 تن ير لب عز ير لبنح  
 0.004 3800000 تن ير لب  أع لب يفير

 --- ------ أحنزء لبى لق
 %100 105983105000 لب   عععععععععععععععععععععععععععععععرع

 .لبتىزرن  لبىزم/ ر  ع لبديرلنير لب صد  :  ن لادلد لبحزثل حزالات زد ال  لب ص ف لب  لا  
بصعععععنزديق لال ععععع لا   عععععن خعععععالل  لب عععععدرل أاعععععاله   ن عععععد لن ل  عععععزب  لب حعععععزبا لب قععععع  ع 

بل حععععععععععععزد ع لب  لايعععععععععععر بصععععععععععععنزديقيز  لبسعععععععععععحىر رخععععععععععععالل  عععععععععععدع لبد لسععععععععععععر  حلغععععععععععععة لبتخصصعععععععععععير 
(  ز عر رخ سععر  ليععز  رتسععى ز ر رزالزععر رز ععزنرن  ليععرن ر ز ععر رخ سععر لبععف 105983105000)

دينز     ثيل ن د لن ىلل لب حلا  ي تلك   رنعر ازبيعر  ع  لبتعأزي  الع  ث نعر رتطعري  لال تصعزد 
قيقيععر لن ىععله لب حععزبا درن لبط ععر  رخصرصععز   عع   ثز ظععر  عع   ثز ظععر لبديرلنيععر . بنععن  عع  لبث

ر اعة ىعله لب حعزبا الع  داعم    ن زملبديرلنير لبت  ت ن  ال  لبنعزط لب  لا  حد  ر لالسزسير. ر 
ررسععز ل لبعع ع ىععي ن العع  لب  تحععر سعتر صععنزديق ثسععب لالتعع : ن ععد لن صععندرق لب نننعر لب  لايععر 

لبد لسععععععر  رحنسععععععحر   ريععععععر خزصععععععر حلغععععععة  ( خععععععالل سععععععنرلة40398729000لالربعععععع  ح حلععععععا )
%(  ن  الثظر لبنسحر لب  رير بيلل لبصندرق ن د لن ل ل  ن لبنصف تق يحز  ن ىله 38.118)



 

11 
 

لب حزبا خصصة لب  دام لب نننر لب  لاير ررسز ل لب ع  رىعلل رلضعح  عن لب حلعا لب عزب  لب ثعدد 
لبعع  نحعع  لب حععزبا لب خصصععر بيععلل لبصععندرق نععزن نحيعع   قز نععر  ععر حععز   لبصععنزديق ريىععرد لبععك 

 . ر لبت  تند ج ض ن ىلل لبصندرقبل عز ي
بنعن لب حعزبا لب خصصععر بصعندرق داعم لبزعع رع لبثيرلنيعر ىعي ن العع  لب  تحعر لبززنيعر ح حلععا  

( دينععععععز  رحنسععععععحر   ريععععععر خزصععععععر حصععععععندرق داععععععم لبزعععععع رع لبثيرلنيععععععر حلغععععععة 24934334000)
بيععلل لبصععندرق نععزن نحيعع  أيضععز   قز نتععز   ععر %( ثيععل ن ععد لن لب حلععا لب ععزب  لب ثععدد 23.527)

حععز   لبصععنزديق  ريىععرد لبسععحب لبعع  لالىت ععزم حععزبز رع لبثيرلنيععر رنزعع ع لب يت ععين حيععز ب ععز بيععز  ععن 
   درد إي زح      تر ي  لالثتيز زة لبض ر ير بل ثز ظر  ن ىله لبز رع .

 ل اين ىي ن الع  رنلبك ن د أن لب حزبا لب خصصر بصندرق دام صغز  لبفالثين رلب   
( دينعععز  خعععالل سعععنرلة لبد لسعععر رحنسعععحر   ريعععر خزصعععر 17960418000لب  تحعععر لبززبزعععر ح حلعععا )

%( ثيععععل ن ععععد لن لب حلععععا لب ععععزب  16.946حصععععندرق داععععم صععععغز  لبفالثععععين رلب عععع ل اين حلغععععة)
لب ثععدد بيععلل لبصععندرق نععزن نحيعع  أيضععز   قز نتععز   ععر حععز   لبصععنزديق  رنععلبك بطحيىععر لب ثز ظععر 

  لاعع  رنحعع  لب سععزثزة رلو لضعع  لبصععزبثر بل  لاععر  ييععز رلبتعع  ي نععن لن تثتععل لبصععدل ع  عع  لب
نزي   ن لب نت زة لب  لاير ري نن لختيز ىز ازص ر لبى لق لب  لايعر للل تعر  ة  ييعز سعحل لبعدام 

 رلالىت زم. 
ر  حين ععز نزنععة لب حععزبا لب خصصععر بصععندرق داععم لب عععز ير لبنحعع    لثتلععة لب  تحععر لب لحىعع 
( خالل سنرلة  لبد لسر رحنسحر   رير خزصر حصندرق دام  لب عز ير 13283666000ح حلا )

%( . حين ععععز لب حععععزبا لب خصصععععر بصععععندرق تن يععععر لبنخيععععل ىععععي ن العععع  12.534لبنحعععع   حلغععععة )
( دينععز  خععالل سععنرلة لبد لسععر رحنسععحر   ريععر خزصععر 9402158000لب  تحععر لبخز سععر  ح حلععا )
%(  ثيععععل ن ععععد لن لب حلععععا لب ععععزب  لب ثععععدد بيععععلل 8.871خيععععل  حلغععععة) حصععععندرق داععععم تن يععععر لبن

لبصندرق نزن صعغي ع  قز نتعز   عر حعز   لبصعنزديق.  رعم أى يعر تن يعر لبنخيعل  ع  لب ثز ظعر ثيعل 
ن د لن ادد لب يت ين    تن ير   لبنخيل  ليل  قز نر  ر حز   لب ثز ظزة ري  ر سحب لبعك لبع  

زج لبعععع   تعععع ع   نيععععر طريلععععر ثتعععع  ينععععتج رحتععععزب  سععععن د لىت ععععزم لن تن يععععر لبنخيععععل رلبحسععععزتين يثتعععع
 لب ستخد ين حيلل لب زنب ضىيف. 

 ثانيا  : الجهات المستهيدة من المبادرة الزراعية  
 ن خالل لبنتز ج لب ى رضر    لب درل أدنعزه ن عد لن اعدد لب سعتفيدين ضع ن لبصعندرق  

  ثيععل نععزن اععدد لب سععتفيدين ضعع ن ىععلل داععم  صععغز  لبفالثععين رلب عع ل اين لثتععل لب  تحععر لالربعع 
ة ( سععتفيدل   أ عععز لبنسععحر   ريعععر بىععدد لب سعععتفيدين ضعع ن ىعععلل  لبصععندرق حلغععع1770لبصععندرق  )

%(  بنععن اععدد لب سععتفيدين ضعع ن صععندرق لب نننععر ررسععز ل لبعع ع ىععي ن العع  لب  تحععر 40.615)
ض ن ىلل  لبصندرق حلغة (  ستفيد   أ ز لبنسحر   رير بىدد لب ستفيدين 1508لبززنير حىدد حلا )
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%( رلن ادد لب ستفيدين  ن  صندرق دام لبز رع لبثيرلنير ىعي ن الع  لب  تحعر لبززبزعر 34.603)
(  سعععتفيد  .  أ عععز لبنسعععحر   ريعععر بىعععدد لب سعععتفيدين ضععع ن ىعععلل لبصعععندرق حلغعععة 620حىعععدد حلعععا )

لبنخيععل   %( بنععن لب  تحععر لب لحىععر خصصععة بىععدد لب سععتفيدين  ععن صععندرق داععم تن يععر14.227)
(  سعععتفيد .  ر حنسعععحر   ريعععر بىعععدد 435ثيعععل نعععزن اعععدد لب سعععتفيدين ضععع ن ىعععلل لبصعععندرق حلعععا )

%( أ ععز لب  تحععر لبخز سععر نزنععة  خصصععر لبعع  9.981لب سععتفيدين ضعع ن ىععلل صععندرق حلغععة )
لب سعععتفزدين  عععن صعععندرق داعععم تن يعععر لب ععععز ير لبنحععع    ثيعععل نعععزن اعععدد لب سعععتفيدين ضععع ن ىعععلل 

 سععععتفيد   ر حنسععععحر   ريععععر بىععععدد لب سععععتفيدين ضعععع ن ىععععلل  صععععندرق حلغععععة ( 24لبصععععندرق حلععععا )
%(  ل ز لب  تحر لبسزدسر رلوخي ع  ي  بصندرق دام لب  أع لب يفير رب ستفيدع رلثدع  قط 0.551)

 رلب درل لدنزه يحين لبك .  %(0.023رحنسحر حلغة)
لإل  لا  إ  زب  ادد لب ستفيدين بنل صندرق    لب ثز ظر  ن صنزديق (6 درل )

 .لبتخصصير رلبنسحر لب  رير بتلك لبصنزديق  ن لادلد لب ستفيدين لبنل 
 لبنسحر % ادد لب ستفيدين لبصنزديق لال  لضير لبتخصصير
 615. 40 1770 صغز  لبفالثين رلب  ل اين

 34.603 1508 لب نننر ررسز ل لب ع
 14.227 620 لبز رع لبثيرلنير
 9.981 435 تن ير لبنخيل

 0.551 24 تن ير لب عز ير لبنح  
 0.023 1 لب  أع لب يفير
 100 4358 لب   رع

 لبتىزرن  لبىزم /ر   ع لبديرلنير:  ن لادلد لبحزثل حزالات زد ال  لب ص ف لب  لا  لب صد 
 :ن ز  حين    لب درل لدنزه 2020-2008ري نن لخل لب حزد ع لب  لاير بل دع  

لب ص ر ر ب ثز ظر لبديرلنير رثسب صنزديق لإل  لا لبتخصصير ي زل لب حزبا  (7 درل )
 بل حزد ع لب  لاير رادد لب عز ير لب  نرثر ب دع لبد لسر.

صنذوق اقراض الثروة  صنذوق صغار الفالحين السنت

 الحيوانيت

صنذوق اقراض المكننت 

 الزراعيت ووسائل الري

صنذوق اقراض المشاريع  صنذوق اقراض تنميت النخيل

 الكبرى

صنذوق اقراض تنميت 

 المرأة الريفيت

 

 

 

المبالغ/االف 

 الذنانير

 المشاريع المبلغ المشاريع المبلغ المشاريع المبلغ المشاريع المبلغ المشاريع المبلغ المشاريع

2008 1400712 189 1682547 114 805508 40 52634 6 ------ -   

2009 590320 71 408350 21 3126400 125 112125 21 130000 1   

2010 1607088 234 1018850 21 4697300 240 241000 33 600000 1   

2011 7723438 692 373817 82 4552002 422 660585 58 1846666 5   

2012 3311080 235 5141495 152 4589049 162 1764750 74 1301000 2 --- --- 

2013 1671960 162 6356561 133 4490900 112 3452370 140 669001 1 -- -- 

2014 1138240 160 3213303 36 5546600 111 995031 32 3273000 4 -- -- 

2015 495820 23 2775579 52 10756970 254 1874121 64 3106666 10 3800 1 

2016 21760 4 75833 9 694000 13 249542 7 765000 - -- - 

2017 -- - - - - - - - - - - -- 
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2018 - - 33333 -- 988000 25 -- -- 309333 - - - 

2019 -- -- 307001 - 152000 4 -- -- 2125500 -- -- -- 

2020 -- -- 183665 - - - - - 57500 - - - 
 1 3800 24 13283666 435 9402158 1508 40398729 620 24934334 1770 17960418 المجموع

المبلغ 

 الكلي

المشاريع عذد  105983105

 الكلي

4358 

 ر  ع لبديرلنير.– ن لادلد لبحزثل حزالات زد ال  حيزنزة لب ص ف لب  لا  لبتىزرن  لبىزم  :لب صد 
 االنتاج المحمي الزراعي في محافظة الديوانية في ظ: المبادرة الزراعية ثالثا:

انععد  قز نععر لنتععزج  سععنرلة لب حععزد ع لب  لايععر  ععر لنتععزج  لبسععنرلة لبسععزحقر ن ععد لن ىنععزك  
  يزدع رلضثر     قدل  ن ير لالنتزج ال   ستر    ير لب ثزصيل لب  لاير ر لبز رع لبثيرلنير . 

 لبك .  زنلدنزه يحين ينرلب درب
لبرلثد ب ثزصيل لبق ح رلبعىي  لب سزثزة لب ثصردع رن يزة لالنتزج ررلر لبدرنم  (8 درل )

 2020-2008رلب   رلبل ع لبصف لء ر ترسط رلر لبدرنم رلبن ر لب  نب بسنرلة لب قز نر 
 

 ن،ع االنت ج

المس ةا  السزا

 اعنم\المحص،اة

-كماا اإلنت ج

 رن

تت،سط غ،ا الهعنم 

 ال،اةه

 كغم/اعنم

 445.7 142894 320588 2008 القمح

2020 551045 495224 898.7 

  10.032 4.254 الزم، الم،كب

 292.5 79885 273124 2008 اليؼا،

2020 206548 105529 510.9 

  2.164 -2.126 الزم، الم،كب

 824.1 91571 111118 2008 الي،ب )ال، (

2020 145500 163425 1123.2 

  4.556 2.095 الزم، الم،كب

 767.9 5290 6889 2008 الذمة الص ،اا

2020 4820 3142 651.9 

  3.928 -2.709 الزم، الم،كب

 .ر دي ير   لار لبديرلنير-ال  حيزنزة ر ل ع لبتخطيط لب يز  لب  ن ع بإلثصزءحزالات زد لب صد  :  ن إادلد لبحزثل 
ب ثزصيل لبثنطر رلبعىي   رلإلنتزج لب تثقق )طن( لب سزثزة لب   رار )حزبدرنم((  9 درل )

     ثز ظر لبديرلنير2020-2008 ن رلبعلب رلبل ع لبصف لء  بلسنرلة 
 تحص،ع الذمة الص ،اا تحص،ع الي،ب )ال، ( تحص،ع اليؼا، تحص،ع الحزعا السزا

2008 320588 142894 273124 79885 111118 91571 6889 5290 

2009 388850 215812 301157 120764 60345 35649 3109 1118 

2010 355443 218426 297349 131178 83600 65930 6449 2322 

2011 368520 201899 322876 127827 97260 73623 7520 4742 

2012 403695 203906 302194 137680 133631 159931 8166 5191 

2013 419330 235078 307945 125006 185754 218102 6805 5265 

2014 444031 263489 345643 151922 140100 199769 8727 5438 
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2015 457122 360212 255916 113476 56563 64378 4443 2446 

2016 473627 405798 232298 125404 58683 76305 6793 4294 

2017 512669 123202 168864 61929 70439 106562 9322 7394 

2018 430000 283964 163431 64556 2498 2052 26 17 

2019 556266 492025 152285 118377 192666 225913 5960 3937 

2020 551045 495224 206548 105529 145500 163425 4820 3142 

 –رحيزنزة  دي ير   لار لبديرلنير  - لب يز  لب  ن ع بإلثصزء–لبحزثل حزالات زد ال  حيزنزة ر ل ع لبتخطيط  :لب صد 
 .لإلنتزج لبنحزت 

رحععزبت ني  العع  لب زنععب لبزععزن   ععن لب حععزد ع لب  لايععر رلب ت زلععر  عع  تن يععر لبنخيععل رتطععري   
لبزععع رع لبثيرلنيعععر رتنفيعععل لب ععععز ير لبنحععع    ععع   ثز ظعععر لبديرلنيعععر   ربغععع ا ترضعععيح تعععأزي  در  
  را لب حزد ع لب  لاير    تطري  لبنعزطزة لبت  تيدف بيز لب حزد ع لب  لاير سرف يتم لبت نيع  

ل  سنتين  ختلفتين سعنر  حعل تنفيعل خطعر لب حعزد ع لب  لاعر رسعنر حىعد تنفيعل لب حعزد ع لب  لايعر  ع  ا
ا لب ؤععع لة لبتعع  تصععب  عع   ثز ظععر لبديرلنيععر  ر ععن خععالل لب ععدرل لبتععزب  ي نععن لسععتنتزج حىعع

 د لستنز.
 2020 - 2008 ؤع لة تن ير لبنخيل  خالل سنت  لبد لسر  (10)  درل

 تن ير لبنخيل لبنخيل ؤع لة تن ير 
 لبن ر لب  نب 2020 2008

 8.639 1349388 459535    رع لع ز  لبنخيل
 3.694 585679 365467    رع لع ز  لبنخيل لب ز  ع
 5.301 48055 24552    رع لنتزج لبت ر /طن
  81.9 52.4  ترسط لنتزج لبنخلر لب ز  ع

ر دي ير  -لإلثصزء لب  ن ع –ال  حيزنزة ر ل ع لبتخطيط   ن أادلد لبحزثل حأالات زد لب صد :
   لار لبديرلنير 

لن لب يعععزدع لب تنز يعععر  ععع  لبطلعععب الععع   نت عععزة لبزععع رع لبثيرلنيعععر حسعععحب تثسعععن لب سعععتر    
لب ىزع  بغزبحير ل  لد لب  ت ر  ىلل  ن  يعر ر عن  يعر لخع   لى عزل  طعزع لبزع رع لبثيرلنيعر   عز 

ة حزال تفزع حعنل نحي   بنن رحىد لنطالق لب حزد ع لب  لايعر رلبتسعييالة د ر حأسىز  تلك لب نت ز
 لب ص  ير لبت  ن  ة انيز نالثظ  يزدع نحي ع    تلك لب نت زة رن ز ىر    لب درل لدنزه . 

( حيضعر   ع  لبسعنر  ع  285000حلا لنتعزج حعيا لب ز عدع  ع   ثز ظعر لبديرلنيعر )2008ر   ازم
( حيضعععععععر  ثققعععععععر حعععععععلبك ن عععععععر   نعععععععب 47015000)2020م ثعععععععين حلعععععععا لبحعععععععيا لب نعععععععتج اعععععععز

%( ر عد لد  لبعك لبع  لنخفعزا لسعىز  حععيا لب ز عدع  ع  تلعك لب عدع  ر عد ل دلدع  عع رج 48.104)
رح ىعععععدل ن عععععر   نعععععب 2020(طعععععن اعععععزم 15029لبععععع  ) 2008(طعععععن اعععععزم 2040لبلثعععععم  عععععن )

 عع  رل ععر لال ععن %( ري زععل لبععك  فعع ع نرايععر  عع   يععزدع تلععك لب نت ععزة ب ععز بيععز لزعع  16.604حلععا)
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(   /يعععرم أع 1030لبغععلل    ععع  لبىعع لق    ععع  ثععين ل دلد تفقعععيس ل عع ل  لبعععد زج حى عع  يعععرم  ععن )
اعععععزم  (   /سعععععنر602250(  ععععع   /يعععععرم أع )1650لبععععع  ) 2008( ععععع   /سعععععنر اعععععزم 375950)

 (. 3.691رح ىدل ن ر   نب )2020
 (61200لب  ) 2008( طن ازم 578.807ر د ل دلد ن ير لنتزج لوس زك لب حزار  ن) 
(   ريىععد لبععك  ؤععع ل  يععدل بن ععر لبزعع رع لبسعع نير 43.122رح ىععدل ن ععر   نععب ) 2020طععن اععزم 

     ثز ظر لبديرلنير.
  ععععز تقععععدم ي نننععععز لبقععععرل لن لب حععععزد ع لب  لايععععر لتععععة حز ز ىععععز العععع  لبزعععع رع لبثيرلنيععععر  عععع   

ال تصعزد لبحلعد ىعلل  عن لب ثز ظر رثدة  ن لستي لد لب نتر زة لبثيرلنير   عز ر ع ة ا لعر صعىحر 
 يععر ر ععن  يععر لخعع   لاععزدع تععرل ن لالسععىز  بصععزبح لب ععرلطن رح ععز يععتال م  ععر لب سععتر  لب ىيععع  
بغزبحيععر لبعععىب لبى ل عع   ىععلل  ععر  الثظععر لب عععزنل لب تىلقععر حععزبز رع لبثيرلنيععر حزبديرلنيععر  ععن  لععر 

  لوس زك  رلنتعز  لالاالف رصىرحر  نر  خ    ز سر  ينر لبصيد  رلبطير  لبت  تقتزة ال
لال  لا رتس م لوني    ز ل قد لب ثز ظر    سنرلة ادع  ن لاف لالطنزن  ن لوس زك .  قعد 

 يندسعين   لايعين ل عدم لوسعتزل ثسعن الع   طع  لبعرل ل ( برنزبعر  ص    دي    لار لبديرلنيعر ) 
 26فعععزء لبعععللت  ل "لن لب ثز ظعععر ت ننعععة  عععن تثقيعععق لالنت 12/4/2021لالنحعععزء لبى ل يعععر حتعععز يخ 

رلضععزف لن لبديرلنيععر تعععتي  ح  لاععر  ثصععرل لبعععلب   (1) ثصععرال   لايععز نحزتيععز ر نت ععز ثيرلنيععز"
(لاف طععن 5حنرايععو لبىنحعع  رلبيزسعع ين . رلن ىنععزك  ثطععر لحقععز  ث ععم لإلنتععزج  ييععز حلععا ثععرلب  )

 ييز لب  لار لبنسي ير رتط ق لب   عز ير لبنخيل لبت  حلغة لاف لبدرن زة رلبت  لات د  ير يز  
نتعزج  عزدع   نلبك   لار  ثزصيل لبخض رلة  ن لبط زطم رلبخيز  رلبحزلن زن رلبليزنر رري ىز  رل 

لبف طن سنريز.ر   سيزق  تصل طزبعب   عيس لالتثعزد لبىعزم  60لبىسل لبت  رصل لنتز يز لب  
ب ختصععر ب)إ عع ل  لب ثلعع  بل  ىيععزة لبفالثيععر لبتىزرنيععر  عع  لب ثز ظععر ) ث ععد نعععزو(لب يزة ل

لبديرلنير ازص ر لبى لق لب  لاير( رث زير لب نترج لبرطن  ر نر لالستي لد  ن لب تعر    نيز ربفعة 
%  ععن سععنزن لب ثز ظععر يى لععرن 65لبعع  لن لب ثز ظععر تىت ععد حعععنل أسععزس العع  لب  لاععر لل أن 

  %. 48ل يصل خط لبفق   ييز حنسحر حزب  لار بننيز تفتق  لب  لب رل د لال تصزدير  ل
نتزج  فز س ل  ل  لبعد زج رلالسع زك  نتزج   رج لبلثم رل  رلب درل لبتزب  ي زل لنتزج حيا لب ز دع رل 

  رلنير رثسب  دع لبد لسر.   لال فز     لبدي
 (11)  درل

 لبن ر لب  نب ن ير لالنتزج لبسنر لب نتج
 48.104 286000000 2008حيا لب ز دع )حيضر 

                                                           
(1)

تحصددد،ال  ماػاددد  عةا،اناددد .)عاع( .تهعندددا السددد ػا   26 حدددن ػدددن الهت،انادددا تحقددد  االكت ددد ا الدددذات  فددد   

alssaa.com   12/4/2021 
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 432000000 2020    لبسنر(
  رج لبلثم 

 لب حزار)سنر(/طن
2008 2040 16.604 
2020 15029 

 فز س ل  ل  لبد زج 
 )يرم(

2008 1030 3.691 
2020 1650 

لوس زك    لال فز  
 لب حزار)طن/سنر(

2008 578.708 43.122 
2020 00200 

لب يز  لب  ن ع بإلثصزء/ر  دي ير   لار –ال  حيزنزة ر ل ع لبتخطيط  لب صد  لادلد لبحزثل: حأالات زد
 لبديرلنير : سم لبز رع لبثيرلنير.

 
 

 االستنتاجات:
اعددل   عن  حنيعة الييعز   نتعز ج عإبع  اعد ثل  ن خالل لب زنب لبى ل  بلحثلترصل لبح 

 : رنزالت لالستنتز زة 

لب  لاع   ع  لبىع لق حععنل  لإلنتعزج لن لبق را لب  لاير بيز أز  نحيع  الع  تطعري  رن عر .1
رلبعك ون لب قت ضعين يفتقع رن لبع  لب عر د لب عزب   ازم ر ثز ظعر لبديرلنيعر حععنل خعز  

لب  لاير رن رىعز  لالستز ز يرلب عز ير  رل  ز ربت ريل  بال ت لا يم حثز ر  زسر  لبللت   
 رتطري ىز.

ز ز  لب  لاععع  لات عععزد سيزسعععر ت ريعععل لب حعععزد ع لب  لايعععر حععععنل اعععزم رتخصيصعععزة لالسعععت  .2
حعنل خز  ال  لب رل نر لبىز ر رال  لإلي لدلة لبسنرير لبت  تىت عد الع  أسعىز  لبعنفط 
رن يزتو  أسيم رحعنل نحي     ضىف  زالير سيزسر لب حزد ع لب  لايعر ونيعز تسعححة  ع  

 ثصرل تفزرة    تخصيصزة لب حزد ع لب  لاير  ن سنر وخ  .
 %(5.12 ععن لبنسععحر لب خصصععر بيععز )تتأنععد لنيععر  ثز ظععر لبدير ب رلضععثر  ظلر يععرىنععزك  .3

لب ثز ظر لبت  تىت د ال  لبقطزع لب  لا  حععنل إل لنيز  ن  حزبا لب حزد ع لب  لاير بيز  
لنتععزج لبعع   رثققععة إن ععز لة  تقد ععر  عع  لنتععزج لبق ععح   عع  أسععزس رىعع  لوربعع   عع  لبىعع لق

 رععععم  لععععر  ايععععر  ر نت ععععزة أخعععع   رلبتعععع  تسععععتثق لن تنععععرن حثععععق ازصعععع ر لبىعععع لق لب  ل
 لبتخصيصزة لب زبير بيز .
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 ن خالل لبنتز ج لب ى رضر    لب درل أدنزه ن د لن ادد لب ستفيدين ض ن لبصعندرق ر  .4
نععععزن اععععدد لب سععععتفيدين ضعععع ن ىععععلل  إلداععععم  لب نننععععر لب  لايععععر لثتععععل لب  تحععععر لالربعععع   

 . ستفيدل (47944لبصندرق  )
لبتخصصععير بل حععزد ع لب  لايععر بصععنزديقيز  بصععنزديق لال عع لا  لن ل  ععزب  لب حععزبا لب قعع  ع .5

( دينععز     ثيععل ن ععد لن ىععلل 105983105000لبسععحىر رخععالل  ععدع لبد لسععر  حلغععة )
لب حلا  ي تلك   رنر ازبير    لبتأزي  ال  ث نر رتطري  لال تصزد     ثز ظر لبديرلنير 

لبديرلنيععر  درن لبط ععر  رخصرصععز   ع   ثز ظععرنزنعة بنعن  عع  لبثقيقيعر لن ىععله لب حععزبا   
 .لبت  ت ن  ال  لبنعزط لب  لا  حد  ر لالسزسير 

لن لب يعععزدع لب تنز يعععر  ععع  لبطلعععب الععع   نت عععزة لبزععع رع لبثيرلنيعععر حسعععحب تثسعععن لب سعععتر   .6
د عر حأسعىز  تلعك    عد لى عزل  طعزع لبزع رع لبثيرلنيعر   ر لب ىزع  بغزبحير ل  لد لب  ت ر  

حىعععد لنطعععالق لب حعععزد ع لب  لايعععر رلبتسعععييالة ر  لال لنعععو لب نت عععزة حزال تفعععزع حععععنل نحيععع   
  .لب ص  ير لبت  ن  ة انيز نالثظ  يزدع نحي ع    تلك لب نت زة

لن لب حزد ع لب  لايعر لتعة حز ز ىعز الع  لبزع رع لبثيرلنيعر  ع  لب ثز ظعر رثعدة  عن لسعتي لد  .7
ىز  لاععزدع تععرل ن لالسعع    ععرلب نتر ععزة لبثيرلنيععر   ععز ر عع ة ا لععر صععىحر ال تصععزد لبحلععد 

  ر لب ستر  لب ىيع  بغزبحير لبعىب لبى ل     يتالءمبصزبح لب رلطن رح ز 
 

 التوصيات

 -:حزات ثل لن يرص  ي نن بلح لستنتز زةتقدم  ن   ن حين  ز

لب خصصععر بل ثزصععيل  لو لضعع  لب  لايععر رخصرصععز الستصععال رضععر خطععط رحعع ل ج  .1
 يعزدع لإلنتعزج رتقليعل لبف عرع  زعم  عنب يزدع   ىر لو لض  لبصعزبثر بل  لاعر ر لالست لتي ير 

 لبللت . لالنتفزءلبغلل ير ر يزدع نسب 
 .لب رل نر حين ث زير لب ستيلك رلب نتج  رادم تفضيل لثدى ز ال  لالخ  .2
لبععععدر  لبسععععننير رتععععأ ين لبثصعععع  لب ز يععععر بيععععز  إل ز ععععرث زيععععر لبحسععععزتين  ععععن لبت  يععععف  .3

لنزععع  لب نت عععزة لب  لايعععر  رخصرصعععز لبرل ىعععر خعععز ج لوعععع طر لبني يعععر نعععرن لبت عععر  ىععع 
 .تصدي ل    لبى لق
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لبحععلر  لب ىفعع ع رلب صععد ر رلب ي نععر  حإنتععزجتنعععيط در  لبععع نزة لب  لايععر رلب تخصصععر  .4
 ر لالىت عزم حعزبحثرل لبىل يعر رلالسعتفزدع  نيعز  ردا يز حزبق را   للة لإلنتز ير لبىزبير

 .بثل لب عنالة لب  لاير
لبتر و نثر لب  لار لبثديزر رنقعل  سعت دلة لوحثعزل تفىيل در  لال عزد لب  لا  حيدف  .5

 رلبفالثين نرنو ال  ترلصل  ىيم .لب  لب  ل اين 
 لالىت ععزم حزبصععنزازة لبسععزندع بلقطععزع لب  لاعع  نصععنزار لوسعع دع رلب حيععدلة رلالاععالف  .6

رلاطز يعععز بلفالثعععين رلب ععع ل اين اعععن ط يعععق  عععدي يزة لب  لاعععر  ععع  لب ثز ظعععزة حأسعععىز  
 لبقد ع ال  لب نز سر.  ن زمر  ل نلف لإلنتزج  دار ر بتقلي

ر  ععر لبثيعععف   يععزدع لبتخصيصععزة لالسععتز ز ير بلقطععزع لب  لاعع   عع   ثز ظععر لبديرلنيععر   .7
انيز رلالىت زم حيله لب ثز ظر لبت  بم تأخل لستثقز يز رال  لبع رم  عن لبعك  يع  لوربع  

رلبلثعععععععرم رلبحعععععععيا رري ىعععععععز .  رلب نتفيعععععععر حإنتعععععععزج لبثنطعععععععر رلبععععععععىي  لبععععععععلب   حإنتعععععععزج
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