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 أ      

 هذاءاإل
 :إىل

حممذ ٍم رسىلىا الذي أرسل ذلذاٌت البشزٌت ورمحت للعادلني صاحب اخللق العظ
 وصحبه ادلٍامني وسلم(. لهآ)صلى اهلل علٍه و

 :إىل
األشم  اجلبل اىلحع)الىالذ(رمحه اهلل  وأمىاحا   بربهما أحٍاء   حعاىلاهلل  أوصاوامه 

ضحى لىسعذ وفاق  كل  هبصالبخه, مأكىن  إنالىجٍب الذي طادلا متىٍج 
 زار.مسخاها بؤمه السمىً دعا اهلل حعاىل هامحر خضحٍاث ,و)الىالذة ( احلىىوتال

 :إىل
 خىاحًأمه هم سىذي اخىحً و

 :إىل
 مه علمهم ٌضئ يف اللٍل والىهار أساحذحً األعشاء   

 أهذي مثزة جهذي ادلخىاضع
 

 علً
ٌ  



 

 ب      

ٌانوالامتنٌامشكر
 تسن اهلل الشمحي الشحٍن

  ﴾الل َّه اهذاً إىلِهََٰز ا وَهَا كُنََّا لِنَهْر ذِيَ ل ىْل ا  اهذاًالْحَوْذُ لِل َّهِ ال َّزِي ﴿

 (34)سىسج األػشاف : اٌَح:    الؼظٍنالؼلً صذق اهلل 

والصالج والسالم ػلى الثشري النذزٌش والسذشاا املذنري خذا       وأخشا  ال أوسب الؼاملني  اىلذؼاحلوذ هلل 

 واملشسلني حموذ تي ػثذ اهلل وػلى آله الطٍثني الطاهشٌي وصحثه املنرجثني ...... ثٍاءًاأل

 ذؼذذاوىى خلذذع ػذذىاد ملذذا أتذذذا  هذذي  األسذذرار الذذذكرىس هىسذذ  إىلأذقذذذم تذذىافش  ذذقشي وذقذذذٌشي   

  قش  اضٌل الشقش والرقذٌش.أ ,هي وقره واهذ  ًاًػطأملا وهزا الثحث  إػذاد الأل هروام كثريٍاو

ػوذذادج كلٍذذح اةداسج واالقرصذذاد يف ااهؼذذح   إىل واهرنذذاًًذقذذذم تذذىافش واضٌذذل  ذذقشي وذقذذذٌشي  أو

ملذا   ,هذغ حظذا األلقذاب واملقاهذاخ     وسئذٍس قسذن االقرصذاد وأسذاذزذً األكذاسم احمليهذني  ٍؼذا        , قادسٍحال

لنٍل  ذهادج املااسذرري يف ػلذىم االقرصذاد، وٌلذضه       , ذساسحالهذج  ىالذهى  هي اهىد وهؼلىهاخ كثريج طق

ػلذذى وأُػضذذائها جلنذذح املناقشذذح  السذذادج سئذذٍس إىلش والرقذذذٌش والىفذذاء ذقذذذٌن اضٌذذل الشذذق اىالؼشفذذوااذذة 

ساء قٍوذذح سذذيفذ الثحذذث   آث ،وػلذذى هذذا ٌقذهىًذذه هذذي هالحظذذاخ و   ذظضذذلهن تقثذذىل هناقشذذح هذذزا الثحذذ   

 تاملؼلىهاخ لرظهش  تربٌق وسوًق ػلوً حبد.

 طذىال  ذًًاًسذ صذذقائً نذي   أو أحثائًأهلً وصهالئً و إىلاحياهً و ًاًواهرنأذقذم تشقشي و 

 .اىلذؼرى اهلل إهنهن تنجاحً ت إمياًا ،ذساسحال هذج

واملؼلىهذذاخ )وصاسج  ثٍاًذذاخالكذذل هذذي سذذاػذًً تاحلصذذىل ػلذذى   إىلأذىاذذه تالشذذقش والرقذذذٌش  إى  ٌظذذىذ الو

الؼام واملصشف الضساػذً   الرؼاوًًالضساػح ،املصشف الضساػً  جوصاس ,لإلحصاءاجلهاص املشكضي –الرخطٍط 

 غند الثحث.   أتذاء املساػذج اليت إو ذؼاوى(ملا قذهى  هي  الذٌىاًٍح،وهذٌشٌح صساػح  الذٌىاًٍحفشع 

 الثاحث           



 

 ج      

 ادللخص
يػػػا إنذ إ يتمتػػػل العػػػراؽ بهػػػركات ىادمػػػة كمػػػكارد طبيعيػػػة كبشػػػرية تمهػػػؿ مصػػػدر االقتصػػػاد، 

عػػف  صػػحيحة فضػػون  اقتصػػاديةسياسػػات  ،االقتصػػاد مػػف خػػوؿ تبنػػي ةتشػػجعو عمػػى إعػػادة ىيكمػػ
أسػػباب ىيكميػػة  إلػػىالقطػػاع الزراعػػي فػػي العػػراؽ مػػف أزمػػة مزمنػػة تعػػكد  عػػانىفقػػد  تحقيػػؽ التنميػػة،

 تجعؿ مف الضركرم القياـ بتقكيـ جذرم لمككنات ىذا القطاع بيدؼ النيكض بو .
 المنػت  المحمػي، فػي ىػاأهر ك  المبػادرة الزراعيػةض تػو قػرك أدالدكر الػذم رصد  إلىسعى ىذا البحث 

التخصصػػية متمهمة)صػػندكؽ صػػغار  قػػراضاإل كذلػػؾ مػػف خػػوؿ القػػركض التػػي منحػػت لصػػناديؽ
المكننػػػػة الزراعيػػػػة ، إقػػػػراضصػػػػندكؽ  ،الحيكانيػػػػةالهػػػػركة ، إقػػػػراضصػػػػندكؽ  كالمػػػػزارعيف، الفوحػػػػيف

صػندكؽ تنميػة  المشػاريل الكبػرل ،صػندكؽ تنميػة النخيػؿ،،صػندكؽ تنميػة  ككسادؿ الرم الحديهػة،،
 المرأة الريفية ،صندكؽ تنمية أبناء العراؽ(.

نالػػرديس مػػف البحػػث ،ىػػك االطػػوع عمػػى تطبيػػؽ المبػػادرة الزراعيػػة ك كاليػػدؼ  عكاسػػاتيا فػػي تحقيػػؽ ا 
( مػف خػوؿ بػرام  زراعيػة تعمػؿ عمػى  تييدػة يانكالحيػك تػاج الزراعػي بشػقيو )النبػاتي نزيادة في اإل

ـ  ،ك  الفوحػػيفات المػزارعيف ك قكاعػد ميمػة تسػػيـ بتطػكير قػػدر  تػاج الزراعػػي نعكاسػيا عمػػى اإلإن مػف هػػ
،عػػػف طريػػؽ االسػػتفادة القصػػػكل مػػف قػػػركض المبػػادرة الزراعيػػة عػػػف طريػػؽ المصػػػرؼ  كنكعػػان  كمػػان 

طمػؽ الباحػث مػف فرضػية مفادىػا )المبػادرة الزراعيػة إن دراسػةال أىػداؼ،كلتحقيػؽ  التعاكنيالزراعي 
تمػاـ عمميػة كميػة إل بيانػاتعمى  عتمادتاج المحمي الزراعي(،كقد تـ االنتسيـ في رفل معدالت اإل

 .دراسةالطمقت منيا إنرضيات التي لفاهبات صحة إرضيات نت  أىلفكتحميؿ  ختباراكبعد  البحث،
 أىميا : باستنتاجات ليخرج البحث

عمػػػػى طمػػػػب ىػػػػذه القػػػػركض  الفوحػػػػيفبينػػػػت تكجيػػػػات المػػػػزارعيف ك  قػػػػركض المبػػػػادرة الزراعيػػػػة، إف
 . الديكانيةة ظزيادة المنت  المحمي في العراؽ كمحاف إلىكبالنياية أدل ذلؾ 

لممبػػادرة الزراعيػػة عػػف طريػػؽ المصػػارؼ الزراعيػػة عكػػس تكجػػو  الميسػػر )بػػدكف فكادػػد( قػػراضاإل إف
تمػػػػػؾ القػػػػػركض فػػػػػي جميػػػػػل  فػػػػػي الحصػػػػػكؿ عمػػػػػىزارعيف كالمسػػػػػتهمريف الػػػػػزراعييف كالمػػػػػ الفوحػػػػػيف

 .المبادرة ت عميو قبؿكانما المحافظات ،ع
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 :المقدمة

 حيكيػان  ،جعػؿ منػو قطاعػان  افزمػاألالقطاع الزراعػي فػي العػالـ عبػر التطكر الذم شيده  إف
ك  كافسػػػبشػػكؿ عػػػاـ مػػػف خػػوؿ تػػػكفير االحتياجػػات الضػػػركرية لم االقتصػػػاديةالتنميػػة ،يسػػاىـ فػػػي 

ت العنايػػة بػػو مػػف خػػوؿ كانػػذلػػؾ  أجػػؿىتمػػاـ كػػؿ الػػدكؿ، مػػف االغػػذادي، فيػػك محػػؿ  األمػػفتحقيػػؽ 
مقطػاع بغيػة تطػكيره فؽ بػرام  تنمكيػة داعمػة لك  عمى حات التي أدخمت عميو السياسات ك اإلصو

فكالنيكض بو ،ك  خوقة، يتمتل بهركات ىادمة كمكارد بشرية كطبيعية كبيرة كطاقات عممية  العراؽ ا 
 اقتصػاديةقتصػاده، بتبنػي سياسػات ا ةعادة ىيكمػإيا تشجعو عمى إنذ إتمهؿ مصدر قكة االقتصاد ،

القطػػاع الزراعػػي مػػف القطاعػػات الرديسػػة  د  عػػ، كيي  االقتصػػاديةعػػف تحقيػػؽ التنميػػة  صػػحيحة فضػػون 
مػاـ كاجػب كطنػي يػرتبط بتغييػر كاقػل النشػاط الزراعػي، أفي العراؽ، كىذا مػا كضػل الدكلػة  كالراددة

الوزمة لممستهمريف، فػي القطػاع الزراعػي  األمكاؿعف طريؽ تفعيؿ كتنشيط دكر المصارؼ بضخ 
 أجػؿات كالجيػكد المتاحػة كتكظيفيػا مػف كانػ، كتكجب عمييا بػذؿ كافػة اإلميانكالحيك بشقيو النباتي 

قػػركض  إطوؽبػػ  2008لعراقيػػة بالتكجيػػو فػػي عػػاـ االرتقػػاء بالقطػػاع الزراعػػي، كقامػػت الحككمػػة  ا
االرتقػاء كالتطػكر بالزراعػة  أجػؿمنيا لمنيكض بكاقل القطاع الزراعي مف  محاكلةالمبادرة الزراعية 

طػوؽ قػركض كرديسػان لممجتمػل العراقػي ، لػذا تػـ إ أساسػيان  تيا لتكػكف مصػدران كانالمحمية كاستعادة م
 إفالزراعية لممزارعيف ، كبشركط ميسرة كدكف فكادد، عمى أمؿ  شطةناألالمبادرة الزراعية لمختمؼ 

لممػزارعيف  لمنيػكض  صػةالفر تاحػة إعػي بػالنفل مػف خػوؿ تعكد المبادرة الزراعية، عمى الكاقػل الزرا
نبكاقػػػل حيػػػاتيـ المعيشػػػية ، كالنيػػػكض بكاقػػػل القطػػػاع الزراعػػػي المحمػػػي بشػػػقيو النبػػػاتي كالحيػػػك  ي ، ا 

شجيل المنػت  المحمػي  كتقميؿ االستيراد، كاالعتماد عمى المنتجات الزراعية المتاحة داخؿ العراؽ كت
كأسػػرىـ فػػي  الفوحػػيفعيف ك التقميػػؿ كالحػػد مػػف نسػػب البطالػػة مػػف خػػوؿ تشػػغيؿ المػػزار  فضػػون عمػػى

الزراعيػػػة كلمختمػػػؼ  شػػػطةناألطػػػوؽ قػػػركض المبػػػادرة الزراعيػػػة لمختمػػػؼ إالعمػػػؿ الزراعػػػي لػػػذا تػػػـ 
كالمػػزارعيف العػػراقييف كالقطػػاع الخػػاص كالشػػركات كبشػػركط ميسػػرة )دكف فكادػػد(، كبكبػػت  الفوحػػيف

طػة برداسػة تخصصػية مرتب افبمجػتخصصػية، مرتبطػة  إقػراضىذه القركض عمى سبعة صػناديؽ 
 الفوحػػيف إلػػى الشػػركط المعػػدة مسػػبقان  بحسػػب، بمنحيػػا التعػػاكنيلمصػػرؼ الزراعػػي ، يقػػـك ا ءالػػكزرا

ي المحافظػػات ، كىػػذه الصػػناديؽ مػػف مػػديريات الزراعػػة فػػ بيانػػاتكالمػػزارعيف ، كذلػػؾ عػػف طريػػؽ 
 :اآلتيك

 . الحيكانية. صندكؽ دعـ الهركة 1
 كالمزارعيف. الفوحيف. صندكؽ دعـ صغار 2
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 أهمية البحث:
كىػك  و االسػاسمكضػكعتنبػل اىميػة البحػث مػف اىميػة  مكضكع البحث فػي غايػة األىميػة

فيمػػػا يتعمػػؽ بيػػػذا ،المنػػػت  المحمػػي ،الميسػػػر لمقطػػاع الزراعػػػي لتشػػجيل  قػػراضالمبػػادرة الزراعيػػػة لإل
 السػػػػيماتاجيػػػػة ك نعمػػػػى القطاعػػػػات اإل أهػػػػرفتػػػػاح العػػػػراؽ عمػػػػى األسػػػػكاؽ العالميػػػػة قػػػػد إنالقطػػػػاع ، ف

تشػػخيص  إلػػىتػػدىكر قطػػاع الزراعػػة ،ممػػا يقكدنػػا الصػػناعية منيػػا كالزراعيػػة األمػػر الػػذم نػػت  عنػػو 
التشػػػػجيل الػػػػوـز لتػػػكفير مػػػػا يحتاجػػػػو  آليػػػة(،ك يانكالحيك كػػػؿ مػػػػا يعتػػػػرض المنػػػت  المحمػػػػي )النبػػػػاتي 
قػراض التخصصػية الغػذادي مػف خػوؿ صػناديؽ اإل األمػفالمجتمل مف المنتجات الزراعيػة كتػكفير 

تاج المحمي لمسكؽ بشػكؿ تنافسػي نعاده الحياة لكاقل القطاع الزراعي كعكدة اإللممبادرة الزراعية إل
نك   االكتفاء الذاتي كتقميؿ اعتمادىا عمى االستيراد مف الخارج. إلىلتصؿ  سكاؽعاش األى ا 

 البحث: أهداف
نشػاط القطػاع الزراعػي ، ساسيان في دعـ أدكران كميمان ك  الماليةف لممكارد أمنا بحقيقة ذا سمٌ إ

تػػدىكر ىػػذا القطػػاع ، كىػػؿ تسػػيـ المبػػادرة الزراعيػػة بتحقيػػؽ  إلػػىالعجػػز فػػي تكفرىػػا سػػيؤدم  إففػػ
رات التنمية الزراعيػة عػف طريػؽ كجػكد برنػام  زراعػي يسػيـ فػي تييدػة قاعػدة تسػيـ فػي تطػكير قػد

ـ  المػػزارعيف كالفوحػػيف ك  كمػػان كنكعػػان مػػف خػػوؿ   تاجيػػة الزراعيػػة فػػي العػػراؽنعمػػى اإل تػػنعكسي  مػػف هػػ
، كدكر المصػارؼ الزراعيػة  التعػاكنياالستفادة مف قركض المبادرة عف طريؽ المصرؼ الزراعػي 

المخصصػة عمػى النػات  الزراعػي فػي العػراؽ كمحافظػة  األمػكاؿهار آك ،في تنفيذ المبادرة الزراعية ،
 الديكانية .

 مككمة البحث:
لتي ال اإنتاج المنتجات الزراعية و يكجد اخفاؽ كبير في إنفي المشكمة األساس تكمف  فأ

كىػذا االخفػاؽ بػػدكره يػنعكس عمػى التنميػػة  العػراؽاالسػتراتيجية منيػا فػػي  السػػيماتسػد احتيػاج البمػد ك 
تػػكفير المػػكاد القطػػاع الزراعػػي يشػػكؿ المصػػدر األسػػاس ل فأفػػي العػػراؽ ،كبػػالرغـ مػػف  االقتصػػادية،

المتاحػػة يشػػكؿ  الماليػػةضػػعؼ تمكيػػؿ النشػػاطات الزراعيػػة كقمػػة المػػكارد  ف  أ إإلٌ الغذاديػػة لممجتمػػل، 
 :      منياطرح عدة تساؤالت  كالسيماتطكر الزراعة ،كمما سبؽ يمكننا عادقا في 
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ت عمػػى أهػػر مػػف المبػػادرة الزراعيػػة  الفوحػػيفالتػػي خصصػػت لممػػزارعيف ك  األمػػكاؿىػػؿ  -1
 كتفي بالغرض؟ الديكانيةالمنت  المحمي في عمـك العراؽ كمحافظة 

ت أهػر التي خصصت لممكننة ككسادؿ الرم الحديهة مف المبادرة الزراعيػة  األمكاؿىؿ  -2
 كتفي بالغرض؟ الديكانيةعمى المنت  المحمي في عمـك العراؽ كمحافظة 

فػي عمػـك  ىاكتطكير   تاجية المشاريل الكبرلإنتحسيف  إلىىؿ المبادرة الزراعية أدت  -3
 ت عمى المنت  المحمي ؟أهر ك  الديكانيةالعراؽ كمحافظة 

تحسػيف المشػاريل الكبػرل فػي عمػـك العػراؽ كمحافظػة  إلػىىؿ المبػادرة الزراعيػة أدت  -4
 ت عمى المنت  المحمي؟أهر ك  الديكانية

 

 البحث: فرضية 
تػاج نمعدؿ اإلزيادة ، المبادرة الزراعية ساىمت في فأ،مف فرضية مفادىا  البحث ينطمؽ 

 :اآلتيفرعية كلفرضيات  الفرضيةالزراعي، كتتفرع ىذه 
كالنات   الديكانيةعمى المنت  المحمي في عمكـ العراؽ كمحافظة  أهرالمبادرة الزراعية ليا  إف -1

 .جمالياإلالمحمي 
 الديكانيػةكمحافظػة  ،بػيف مبػالغ المبػادرة الزراعيػة فػي عمػـك العػراؽ،ىناؾ عوقة إيجابيػة  إف   -2

 .كتحفيز المنت  المحمي
 إقػػػراضصػػػندكؽ  المقدمػػػة مػػػف األمػػػكاؿنكيػػػة بػػػيف تكجػػػد ىنػػػاؾ عوقػػػة ارتبػػػاط ذات داللػػػة مع -3

 .تاج الزراعينكحجـ اإل الديكانيةكالمزارعيف في عمـك العراؽ كمحافظة  الفوحيفصغار 
ة صندكؽ المكنن المقدمة مف األمكاؿبيف مقدار تكجد ىناؾ عوقة ارتباط ذات داللة معنكية  -4

 .تاج الزراعينكحجـ اإل الديكانيةفي عمـك العراؽ كمحافظة الزراعية ككسادؿ الرم الحديهة 
 إقراضصندكؽ  المقدمة مف األمكاؿبيف مقدار تكجد ىناؾ عوقة ارتباط ذات داللة معنكية  -5

 .تاج الزراعينكحجـ اإل الديكانيةالمشاريل الكبرل في عمـك العراؽ كمحافظة 
 

 منهجية البحث:
 سػػػػمكبالنظػػػػرم، ككػػػػذلؾ اال الجانػػػػبفػػػػي ،ىػػػػذا البحػػػػث عمػػػػى المػػػػني  االسػػػػتنباطي  سػػػػتندا
 ي .ممالع الجانبالتحميمي في ك  الكصفي

 

 لمبحث:  الزمانيةو  ية كانالحدود الم
بشػكؿ خػاص  الديكانية: البحث يتضمف العراؽ بشكؿ عاـ كمحافظة  يةكانالحدكد الم -1
 .مكذجان نبكصفيا أي 



 ..............................................................:  المقدمة 

      

4 

طوؽ المبادرة إنتبدأ مف  التي (2020-2008البحث مف) مدة: تمتد الزمانيةالحدكد  -2
 مف اإلىماؿ نتيجة السياسات السابقة. عانىالزراعية لمنيكض بكاقل القطاع الزراعي الذم 

 
 السابقة دراساتالبعض 

 .العربية دراساتال: الً أو 
 قػػػػػػراضلسياسػػػػػػات اإل االقتصػػػػػػادية( المكسػػػػػػكمة ) اآلهػػػػػػار  2008)الكمػػػػػػالي،  دراسػػػػػػة. 1

الزراعػػي فػػي تنميػػة الزراعػػة اليمنيػػة مقارنػػة بالتجربػػة السػػكرية( . تمهػػؿ اليػػدؼ األسػػاس لمبحػػث فػػي 
كالزراعػػػػي، كالمصػػػػرؼ الزراعػػػػي  التعػػػػاكنيمعرفػػػػة آهػػػػار السياسػػػػات المتبعػػػػة فػػػػي) بنػػػػؾ التسػػػػميؼ 

 (.التعاكني
القػػػػركض المقدمػػػػة، ككفػػػػاءة اسػػػػتردادىا كاسػػػػتخداـ  أهػػػػركتقيػػػػيـ دكرىػػػػا عبػػػػر معرفػػػػة حجػػػػـ ك 

فػػي المصػػارؼ ،يتمهػػؿ  دراسػػةالمجتمػػل  إفمكاردىػػا فػػي تنميػػة القطػػاع الزراعػػي فػػي كػػو البمػػديف. 
كالزراعػي، كالمصػرؼ الزراعػي  التعػاكنيفتتمهػؿ فػي بنػؾ التسػميؼ  دراسػةال،التخصصية أمػا عينػة 

حػد مػا سياسػة  إلػىتيجػت إن، التعاكنيية لممصرؼ الزراعي اإلدتمانالسياسة  فأ. اتضح  التعاكني
تطػكر عػدد مػف القػركض  دراسةتكسعية بزيادة حجـ القركض المخصصة لمقطاع الزراعي ، كمف 

خذت في البنؾ اتجاىان عامان متناقصان بمقػدار تنػاقص سػنكم معنػكم إحصػاديان أيا نأالممنكحة تبيف 
الزراعي في اليمف  التعاكنيتحاد ينبغي عمى اإلأىنو ، دراسةالالتي خرجت بيا ىـ التكصيات أكمف 

ية، تسػكيقية، متعػددة إقراضيا كافة )أنكاعة الزراعية بالتعاكنيشاء كتفعيؿ دكر الجمعيات إنتشجيل 
فأغػػراض..(، ك  ىامشػػيان(، كينبغػػي عمػػى  أكلػػدكر البنػػؾ )كلػػيس منافسػػان لػػو  يصػػبح دكرىػػا مكمػػون  ا 

رعيػػػة عمػػػى مسػػػتكل المحافظػػػات القيػػػاـ بػػػدكرىا أىلفاالتحػػػاد العػػػاـ لمفوحػػػيف فػػػي سػػػكريا كاالتحػػػادات 
بالشػػكؿ الػػذم يضػػمف تفعيػػؿ دكر الجمعيػػات القادمػػة لمقيػػاـ بمياميػػا عمػػى الكجػػو الػػذم يمبػػي آمػػاؿ 

 .كطمكحاتيـكالمزارعيف  الفوحيف
 التعػاكني( المكسػكمة )تقيػيـ أداء المصػرؼ الزراعػي العراقػي 2010) الطػادي ، دراسة. 2

(، ىػدؼ 2008-2003مف خوؿ الكفاءة التحصيمية لمقركض كاستقطاب المػدخرات خػوؿ المػدة 
عػػف طريػػؽ الكفػػاءة التحصػػيمية لمقػػركض  التعػػاكنيتقيػػيـ أداء المصػػرؼ الزراعػػي العراقػػي   دراسػػةال

( كباسػػتخداـ بعػػض المعػػايير فػػي تقيػػيـ 2008-2003)مػػفؿ المػػدة خػػوفػػي كاسػػتقطاب المػػدخرات 
لييػػا الباحػػث ظيػػر تفػػكؽ كاضػػح لمقػػركض القصػػيرة إمػػف أىػػـ االسػػتنتاجات التػػي تكصػػؿ  االداء .

المفػركض  الفادػدةعػزل إلػى أف سػعر كالسػبب فػي ذلػؾ يي  األخػرل مػف القػركض نكاععمى األ جؿاأل
ل الممكلػػػة بتمػػػؾ األخػػػرل فضػػػون عمػػػا تمتػػػاز بػػػو المشػػػاري نكاعمقارنػػػة بػػػاأل عمػػػى القػػػركض مػػػنخفضه 

 الفوحػػيفتخػػكؼ المػػزارعيف ك  إفقصػػيرة ،  مػػدةربػػاح بأمػػاؿ قصػػيرة تحقيػػؽ  رأسالقػػركض مػػف دكرة 
مػف  عػد  التػي تي  جػؿمف الكضل الذم يكصؼ بغير المستقر حاؿ دكف تفػكؽ القػركض المتكسػطة األ
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كبسػػاتينيـ لمسػػرقة كالعبػػػث آجاليػػا ، كيعػػػكد السػػبب لتعػػرض مكػػػادنيـ  بحسػػبالقػػػركض  أنػػكاعىػػـ أ
خفاض الدعـ المكجو نحك القركض طكيمة إني غير المستقر ،األمنضرار الناجمة عف الكضل كاأل

قبػاؿ عمييػا قمػة اإل إلػىالماؿ لممشاريل الممكلػة بتمػؾ القػركض مؤديػة  رأس، فضون عف طكؿ دكرة 
ليكاكب التطكرات التي يشيدىا القطػاع  التعاكنيبتطكير اداء المصرؼ الزراعي  دراسةال. تكصي 

بمػػػا  قػػػراضعػػػادة النظػػػر بييكػػػؿ اإلضػػػركرة إالمصػػػرفي ،كدكره فػػػي التنميػػػة الزراعيػػػة ، كػػػذلؾ يػػػرل 
التنمكيػػة لمقطػػاع الزراعػػي ،كضػػركرة تكظيػػؼ المػػدخرات كتشػػديد المراقبػػة لنسػػبة  ىػػداؼيتكافػػؽ  كاأل
 المتأخرات. 
 قػراضالمبػػػادرة الزراعيػػة فػي نشػػاط اإل آليػة( المكسػكمة )تػأهير 2012)جياس،  دراسة. 3

( ، ييػدؼ 2011-2008 مػف التعػاكنيالمصرفي كاألربػاح بحػث تطبيقػي فػي المصػرؼ الزراعػي 
فػي  التعػاكنيالمصػرؼ الزراعػي ،التػي يتبعيػا يػة اإلدتمانلى التعرؼ عمى مومػح السياسػة إالبحث 
ىػا عمػى أهر ك  قػراضربػاح، لعمميػة اإلاحتسػاب األ إلػىيػدؼ يقركض المبادرة الزراعيػة، ككػذلؾ  منح

ية لممصػرؼ قراضالمصرؼ، كمف أىـ االستنتاجات التي تكصؿ إلييا الباحث تعارض السياسة اإل
 ية لممبادرة الزراعية.قراضكالسياسة اإل التعاكنيالزراعي 
التخصصػية لممصػرؼ  قراض( المكسكمة )تقكيـ صناديؽ اإل2012،  ماك العز ) دراسة. 4
إبػػػػػراز الػػػػػدكر الػػػػػذم سػػػػػتمعبو  إلػػػػػىبإطػػػػػار المبػػػػػادرة الزراعيػػػػػة( ييػػػػػدؼ البحػػػػػث  التعػػػػػاكنيالزراعػػػػػي 
الزراعيػػة ،فػػي إصػػوح كتنميػػة القطػػاع الزراعػػي العراقػػي  اتاالسػػتهمار ،كبشػػكؿ خػػاص  اتاالسػػتهمار 

ف،ك  المبػػػادرة  دراسػػػة إفسػػػتهمار الزراعػػػي فػػػي العػػػراؽ ، ى لولػػػك األرة الزراعيػػػة ىػػػي الخطػػػكة المبػػػاد ا 
بػراز أىػـ مػا تتضػمنو مػف إجػراءات كعمميػات محاسػبية لتنفيػذىا كف الزراعية محاسبيان  لممفػاىيـ  قػان اكا 

عممية التقكيـ ستمكننا مػف ، إلىخضكع المبادرة الزراعية ك دئ المحاسبية المتعارؼ عمييا  ، كالمبا
، كالكقػكؼ عمػى المشػاكؿ  عمػون  قػؿكأييمػا األ عمػون  كهػرأم مف صناديقيا التخصصية األ ،تحديد

األخػرل ىػي تشػجيل الحككمػة  ىػداؼكالمعكقات التي تكاجو عمؿ المبادرة الزراعية  ، كمف بيف األ
هيف تكػػكف تكجيػػات البػػاح إفالعراقيػػة ،عمػػى اسػػتمرارية العمػػؿ بالمبػػادرة الزراعيػػة ، كػػذلؾ البػػد مػػف 

 دراسػةالكازدىػاره ، لقػد تكصػمت  كالعمػؿ عمػى تنميتػةً  زراعيان  بمدان  وً كصفب في خدمة العراؽ ،بتنص
 إجمػػاليأخػػرل عمػػى صػػعيد  إلػػىىػػك فػػي نمػػك كتطػػكر مػػف سػػنة  الفوحػػيفصػػندكؽ صػػغار  فأ إلػػى

كركػػكؾ ي مػػف تراجػػل ،فػػي محافظػػات إنىػػذا الصػػندكؽ يعػػ إفالتخصػػيص المػػالي لمصػػندكؽ ، إال 
فكالمهنػػى، ك  الديكانيػػةكالنجػػؼ ك كنينػػكل ككػػربوء  نفػػي تراجػػل ك  الحيكانيػػةصػػندكؽ الهػػركة  ا  خفػػاض ا 

أخػػرل ، حيػػث تراجػػل بشػػكؿ ممحػػكظ فػػي  إلػػىالتخصػػيص المػػالي مػػف سػػنة  إجمػػاليعمػػى صػػعيد 
صػػػندكؽ المكننػػػة الزراعيػػػة  إف،الديكانيػػػةمحافظػػػات كركػػػكؾ كالمهنػػػى كالبصػػػرة  ككػػػربوء كالنجػػػؼ ك 

التخصػيص  إجمػاليأخرل عمى مستكل  إلىككسادؿ الرم الحديهة ،في نمك كتطكر كبير مف سنة 
 إفالمػػػالي لمصػػػندكؽ ، فػػػي حػػػيف لػػػـ يسػػػجؿ اال تراجعػػػان طفيفػػػان، فػػػي محػػػافظتي النجػػػؼ كالبصػػػرة ، 
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خصػػيص الت إجمػػاليأخػػرل عمػػى مسػػتكل  إلػػىصػػندكؽ تنميػػة النخيػػؿ ،فػػي حالػػة تذبػػذب مػػف سػػنة 
 إفككركػػػػكؾ،  الديكانيػػػػةك  افكميسػػػػالمػػػػالي ، فقػػػػد تراجػػػػل فػػػػي محافظػػػػات نينػػػػكل كذم قػػػػار كالمهنػػػػى 

أخػػرل عمػػى صػػعيد  إلػػىصػػندكؽ المشػػاريل اإلسػػتراتيجية الكبػػرل ،فػػي حالػػة نمػػك كتطػػكر مػػف سػػنة 
عػدـ تخصػيص مبػالغ تراجل في عدد مػف المحافظػات بسػبب و نأالتخصيص المالي ، إال  إجمالي

ليذا الصندكؽ لفػركع عػدة مػف مكاتػب المصػرؼ الزراعػي ،المتكاجػدة فػي تمػؾ المحافظػات، بسػبب 
 مميكف دينار . 250 زاك تتجضعؼ اإلقباؿ عميو لككنو مخصص لمبالغ القركض التي 

فػػي تحفيػػز  ،( المكسػػكمة )فاعميػػة سياسػػة التمكيػػؿ الزراعػػي2016ي ، ن) البػػكال دراسػػة. 5
 أىػػداؼعػػدة  إلػى( ييػػدؼ البحػػث مكذجػان نا، 2008فػػي العػراؽ عػػاـ ،ػػػػ المبػادرة الزراعيػػة  االسػتهمار

فػػػي تحفيػػػز  2008يػػػة عػػػاـ طمقتيػػػا الحككمػػػة العراقأفاعميػػػة المبػػػادرة الزراعيػػػة ،التػػػي  دراسػػػةىميػػػا أ
نتاد   إلىالكصكؿ  أجؿحدل  سياسات التمكيؿ الزراعي في العراؽ ، كمف إالتي تمهؿ  االستهمار

رض الكاقػل أعمى  دراسةالالنظرم ، كاسقاط  الجانبالمني  الكصفي في ،مقنعة تـ االعتماد عمى 
)النػات  الزراعػي كالمسػاحة  االقتصػاديةتحميميػة، كقيػاس بعػض المؤشػرات  دراسػةمف خوؿ قيامنػا ب

مؤشػػرات تاجيػػة كالمسػػاحة لمحصػػكؿ الحنطػػة األسػػتراتيجي( كبعػػض نتػػاج كاإلنالكميػػة المزركعػػة كاإل
التػػػػي تميػػػػزت عػػػػف السياسػػػػات لتطػػػػرؽ لسياسػػػػة المبػػػػادرة الزراعيػػػػة تػػػػـ ا فأبعػػػػد  قػػػػراضالتمكيػػػػؿ كاإل
ركادػي كدعػـ يػا تتضػمف دعػـ القطػاع الزراعػي كاإلإنبػؿ  بحسػبال تشمؿ القركض ف ياانبالسابقة، 

  طػػػػوؽ المبػػػػادرة الزراعيػػػػة فػػػػي العػػػػراؽ عػػػػاـإلمقطػػػػاع الزراعػػػػي بعػػػػد  اندةالسػػػػالنشػػػػاطات كالمشػػػػاريل 
عػػػػػدد مػػػػػف  إلػػػػػى دراسػػػػػةال ت( كقػػػػػد تكصػػػػػم2007-1995كمقارنتيػػػػػا بمػػػػػدة زمنيػػػػػة سػػػػػابقة )2008

طوقيػػا، أسػػيـ بشػػكؿ كاضػػح فػػي إنعنػػد  يػػةاندتماخطػػة  إلػػىافتقػػار المبػػادرة  فأسػػتنتاجات منيػػا اإل
عدادك  قراضت في مبالغ اإلأك التف األخفػاؽ  إف خػر ،يف مف محافظة ألخرل كمف عػاـ آلمستفيدال ا 

فداء سياسػػة التمكيػػؿ ،ك أبشػػكؿ كاضػػح عمػػى  أهػػرفػػي بعػػض السياسػػات  ىنػػاؾ ضػػعفان فػػي مراقبػػة  ا 
 دراسػػةالمحافظػػات ، قػػدمت ربػػل أي فػػي األمنػػف ذلػػؾ مػػل تػػدىكر الكضػػل كمتابعػػة القػػركض كتػػزام

شراؾ ا  ، بعد ىيكمتو ك التعاكنيالزراعي  ىميا ،حصر سياسة التمكيؿ الزراعية بالمصرؼأمقترحات 
دخػار ،كتفعيػؿ نظػاـ المراقبػة كالمتابعػة لمقػركض الممنكحػة باإل قراضالقطاع التجارم فيو كربط اإل

 .راعي الذيف يمتمككف ارضا زراعيةتمنح  لمعامميف فقط في القطاع الز  فأعمى 
 ة.الجنبي دراساتال: ثانياً 
 New Directions in(( المكسػػكمة )Gale & Callehder، 2006 دراسػػة. 1

China's Agricultural Lendingالزراعػػي لمصػػيف(.  قػػراض( )االتجاىػػات الجديػػدة فػػي اإل
العاممػة فػي  الماليػةالمؤسسػات  الزراعي الممنكح مف قراضتطكر نشاط اإل افبي إلىييدؼ البحث 
مصػػػارؼ لزيػػػادة القػػػركض التػػػي تتبعيػػػا الدكلػػػة كالالتركيػػػز عمػػػى االتجاىػػػات الحديهػػػة  الصػػػيف ،مػػػل
ات التعاكنيالعديد مف المصارؼ ك  فأ دراسةالالتي تكصمت إلييا ىذه ىـ االستنتاجات كأالزراعية . 
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( بسػػػػبب زيػػػػادة 2000ت متخكفػػػػة مػػػػف مػػػػنح القػػػػركض الزراعيػػػػة قبػػػػؿ عػػػػاـ )كانػػػػالزراعيػػػػة الريفيػػػػة 
ربػاح ىػذه القػركض ،كالمخػاطر المرتفعػة التػي ترافقيػا فضػو عػف ألتكاليؼ اإلدارية المرتفعة كقمػة ا

 إلػىدل أالبنػؾ المركػزم االمػر ممػا المنخفض عمى ىػذه القػركض الػذم فرضػت مػف  الفاددةسقؼ 
 المصارؼ . القركض الزراعية الممنكحة مف قمة 

 Agricultural Lending Train for( المكسػػكمة )Jones،  2006 ) دراسػة. 2
Cerudebافبيػػ إلػػى،غنػػدا(. ييػػدؼ البحػػث أك زراعػػي لمصػػرؼ التنميػػة الريفيػػة فػػي ال قػػراض( )اإل 

لتقػديـ القػركض ك السػمؼ الزراعيػة ، الماليػةتتبػل فػي المؤسسػات  فأالتػي يجػب ،الصػحيحة  ليػةاآل
السياسات المناسبة كالقرارات الوزمة، التي تساعد في نمك محفظة  افكبيغندا ، أك الزبادف في  إلى

منتظمػػة لتكزيػػل القػػركض الزراعيػػة ،بسػػبب  آليػػةىػػـ االسػػتنتاجات عػػدـ كجػػكد أالزراعػػي.  اإلدتمػػاف
 إلػػىدل أمػػر الػػذم الزراعي،األ قػػراضاإلربػػاؾ الحاصػػؿ بفعػػؿ التكسػػل غيػػر المحػػدكد لفػػركع بنػػؾ اإل

 أغمػبع المصػرفي ، بسػبب عػدـ اطػو قػراضخفض القركض الممنكحة ، عدـ االلتزاـ بسياسػة اإل
لبػػرام  التدريبيػػة كاالرشػػادية التػػي الخاصػػة بتمػػؾ السياسػػة كذلػػؾ لغيػػاب االمػػكظفيف عمػػى التعميمػػات 

فػػركع البنػػؾ بسػػبب  الزراعػػي بػػيف قػػراضت مسػػتكل اإلأك ية المتبعػػة ، تفػػقراضػػتكضػػح السياسػػات اإل
 كقمة خبرتيـ . اإلدتماف يرمضعؼ كفاية مد

 
 جه االستفادة منها.أو السابقة و  دراساتال: مناقكة ثالثاً 

ذات ،العربيػػة كالدكليػػػة ،السػػابقة  دراسػػاتالمػػف خػػوؿ االسػػتعراض السػػابؽ لمجمكعػػة مػػف 
العوقة  بمكضكع البحث الحالي ، تتضح األىمية الكبيرة لممبادرة الزراعية، كالدكر الذم تمعبو في 

تػػػاج الزراعػػػي ككػػػذلؾ زيػػػادة مسػػػاحة االراضػػػي المزركعػػػة ،بيػػػدؼ االرتقػػػاء بكاقػػػل المنػػػت  نزيػػػادة اإل
قػػػد أسػػػيمت االسػػػتنتاجات مػػػبود . ك الغػػػذادي ل األمػػػف( باتجػػػاه تحقيػػػؽ يانكالحيػػػك المحمػػػي )النبػػػاتي 

 :السابقة في مساعدة الباحث فيما يأىتي دراساتالكالتكصيات التي تكصمت إلييا 
. التعػػرؼ عمػػى الخطػػكات العمميػػة لتمكيػػؿ مشػػاريل القطػػاع الزراعػػي، مػػف خػػوؿ المبػػادرة 1
 كفؽ األسس العممية.عمى الزراعية 
 السابقة. دراساتالفي ،المستخدمة  بياناتالك ،ساليب جمل المعمكمات أ. التعرؼ عمى 2
 الحالة. دراسة. بناء منيجية البحث الحالي ككنيا اعتمدت مني  3
السػػػابقة  دراسػػػاتالالمفػػػردات فػػػي مػػػف  ادةكاإلفػػػالنظػػػرم لمبحػػػث الحػػػالي  الجانػػػب. اغنػػػاء 4

 يا مف مصادر البحث الحالي.كصفب
تشػػخيص  لػةاك كمحأمػاـ التمكيػػؿ لمشػاريل القطػاع الزراعػي ،بػرز المعكقػات أ. تشػخيص 5

 ما ينسجـ منيا مل كاقل القطاع الزراعي مف خوؿ المبادرة الزراعية.
 



 

 

 

 

 
 لوال  الفصل

 االقتصاديةالمحتوى النظري لمسياسة 
 كطبيعة النظاـ االقتصادم االقتصاديةالسياسة : ؿك األالمبحث 
: المبػػػادرة الزراعيػػػة المفيػػػـك ،األىميػػػة، الػػػدعـ الحكػػػكمي، الجيػػػػات ؿك األالمطمػػػب 

 ة كالمنفذة.مستفيدال
 : المنت  المحميالهانيالمطمب 
 االقتصاديةالسياسة : الهالثالمطمب 

 السياسة الزراعية: الهانيالمبحث  
 مفيـك السياسة الزراعية: ؿك األالمطمب 
 الزراعيةتقسيـ السياسات : الهانيالمطمب 

 ىميتياأى يا ك أىدافمية الزراعية مفيكميا ك المطمب الهالث: التن
 المطمب الرابل: االقتصاد الزراعي كالنظـ الزراعية
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 لوالمبحث ال 
 ة السياسة الزراعيةوطبيع االقتصاديةالسياسة 

ة مساااتفيدالااادعم الحكاااومي، الجهاااات ال: المباااادرة الزراعياااة المفهاااوم ،الهمياااة، لوالمطمااال ال 
 والمنفذة

 المبادرة الزراعية :: مفهوم الً أو 
سػػػباب أك  األفػػراد، فيػػي قػػكت  ـيتكقػػػؼ عمييػػا مسػػتقبؿ البشػػر كحيػػػاتي ميمػػون  الزراعػػة حرفػػون 

، كالزراعػػػة (1)رض كزرعيػػػا  كاسػػػتخراج خيراتيػػػالبػػػذكر فػػػي األامعيشػػػتيـ  كالزراعػػػة ،معناىػػػا طػػػرح 
أم العناية  Cultureالتربة ككممة  أكأم الحقؿ  Agerمشتقة مف كممتيف  كممة  ىي خرآبمفيكـ 

الزراعة ،تعني العنايػة بزراعػة األرض أمػا بػالمعنى الػذم نقصػده ىنػا  فأ،كعمى ذلؾ يمكف القكؿ ب
تػػاج نفوحػػة األرض كزراعتيػػا ،إلمهػػؿ يقػػـك بيػػا المػػزارع ،التػػي  اليػػاتالفعجميػػل ،فالزراعػػة تحتػػكم 

تػػاج الحميػػب كالصػػكؼ كالمحػػـك كالجمػػكد ،كتربيػػة الػػدكاجف نإل اتانػػالحيك المحاصػػيؿ النباتيػػة كتربيػػة 
 عػدادكالنحؿ كدكد القز كغيرىا ، ككذلؾ يشػمؿ النشػاط الزراعػي أم عمػؿ آخػر يجػرم بالمزرعػة إل

فػػف الكسػػطاء  فالزراعػػة ،ىػػي عمػػـ ك  أكالمسػػتيمكيف  أكف المخػػاز  إلػػىالمحاصػػيؿ لمسػػكؽ كتسػػميميا 
نكمينػػػػة كميػػػػارة السػػػػتهمار المػػػػكارد األرضػػػػية كالبشػػػػرية ك  يػػػػا  مػػػػف طػػػػرؽ الحيػػػػاة لمحصػػػػكؿ عمػػػػى ا 

 .  (2)العيش
رعػة أم البىػذر  ؿالفعأما معنى كممة الًزرىاعة لغكيان فيي مشتقة مف  رعػان : طػرح الزي رىع ى ػ زى زى

رىعػػة : المكضػػل الػػذم  فػػي األرض ،كًزرىاعػػة األرض : ألقػػى فييػػا البػػذر ، أم أهارىػػا لمًزرىاعػػة . كالزى
( أم مكضل يصمح لمزرع ، كالًزرىاعة ،حرفة الزىارع   .(3)ييزرع فيوً . يقاؿ )ما ىذه األرض زرعة ه

عطاء فك الحيػاة اليكميػة ألفػراد  ،رة  عما لمزراعة مف أىميػة فػيبعد التعرؼ عمى الزراعة كا 
بىػػادىرىة لغكيػػان  إفالمجتمػػل كافػػة، البػػد مػػف إيضػػاح مػػا المقصػػكد بالمبػػادرة الزراعيػػة. ، معنػػى كممػػة مي

الشػيء : عالجػو كسػبقو .  إلػىالشػيء بمعنػى : أسػرع ، كبىػدىرى  إلػىبىػدىرى ػ بػدكران  ؿالفعػ،مشػتقة مػف 
بىػػادىرىة ،  عممػػو ، ك)المبػػادرة فػػي  إلػػىيسػػبقو احػػد  أكمػػران مػػا قبػػؿ غيػػره أيقتػػرح شػػخصه  إفكمعنػػى المي

 تصػػػارناالخطػػػة حربيػػػة تمكنػػػو مػػػف  إلػػػىيسػػػبؽ قادػػػد الجػػػيش ،قادػػػد جػػػيش العػػػدك  إفالحػػػرب( ىػػػي 
 .(4)عميو

                                                           
(1)

 .8, ؾ1968ؼسف, اىْغف األ بُاىْؼَالػ ٍطجؼخ ىفازض ُٗ, مزبة األبد. دٗاد, ّؼٌٞ ظيَ 
(2)

 ( ,1987اىدإسٛ , ػجد اىٕ٘بة ٍطس االقزصبد اىصزاػٜ  . داز اىنزت ىيطجبػخ ٗاىْؽرس اىَ٘لرو , اىؼرسا), ) 

 .  43, ؾ 2غ
(3)

-, ثٞرسٗد بُىجْرٍؼي٘ف, ى٘ٝط, اىَْغد فرٜ اىيةرخ ٗاألدة ٗاىؼيرً٘ , اىطجؼرخ اىةبٍعرخ , اىَطجؼرخ اىنبص٘ىٞنٞرخ ,  

 .297(, ؾ1966, )بُىجْ
(4)

 .28, ؾّفعٔ  َصدز اىٍؼي٘ف,  
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بىػػادىرىة ىػػي القيػػاـ بعمػػؿ معػػيف يػػراد بػػو تصػػحيح مسػػار متعهػػر ،كبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ المفيػػكـ  كالمي
بىػػػادىرىة( ،ىػػػي حالػػػة طاردػػػة ، كبمػػػا  إف إلػػػىنتكصػػػؿ  تعمػػػؿ عمػػػى  اليػػػوملكػػػؿ حككمػػػة سياسػػػة  إف)المي

كالسابقة ،نصت عمى تطكير القطاع الزراعي مف خوؿ  اليةالحلمحككمة  الماليةاتماميا فالسياسة 
خطػػػكات سػػػريعة غيػػػر العمػػػؿ  إلػػػىو بحاجػػػة إنػػػ)المبػػػادرات الزراعيػػػة(. كلتػػػدىكر القطػػػاع الزراعػػػي ف
فالمبػادرة الزراعيػة . ك  إلػىالمؤسساتي لمنيكض بيذا القطاع لذا بػرزت الحاجػة  المبػادرة الزراعيػة  ا 

لتنفيػػذ عممياتيػػا لػػذا البػػد مػػف كجػػكد مؤسسػػة متخصصػػة لتعزيػػز عمػػؿ  آليػػةتعتمػػد عمػػى  إفيجػػب 
دارتيا ،المباد  ةن عامػ ةدعـ القطاع الزراعي بصكر  الرديس ،كىدفيا فتيةن  يا مبادرةن بكصفرة الزراعية كا 

كالمػػػزارعيف مػػػف تغطيػػػة تكػػػاليؼ المشػػػاريل الزراعيػػػة  الفوحػػػيفكتػػػكفير الظػػػركؼ كالتمكيػػػؿ لتمكػػػيف 
 ،تخصػػيص مبػػالغ  كايػػداعيا ’،كتشػػمؿ األغػػراض الزراعيػػة مػػف خػػوؿ يانكالحيػػك ،،بشػػقييا النبػػاتي 

يا القركض ، تعبر كممػة المبػادرة فػي جمفي صناديؽ متخصصة ،باألغراض الزراعية الممنكحة أل
قبػػؿ سػػكاه بغيػػة تحقيػػؽ ىػػدؼ معػػيف  راداألفػػيقترحػػو أحػػد  أكعمػػؿ يقػػكـ بػػو  أكم سػػمكؾ أ إلػػىالمغػػة 
 .(1)ةعماؿ الحسنما يرتبط معنى المبادرة مل األ ،ككهيران 

اعػػي المتػػدىكر فػػي إصػػوح القطػػاع الزر  إلػػىالمبػػادرة الزراعيػػة ،تيػػدؼ  إفـ مػػا تقػػدٌ يتضػػح 
ـ  العراؽ، ك  الدكلػة لمنيػكض  ،اتخاذ خطكات اسػتباقية مػف أنيابيمكف تعريؼ المبادرة الزراعية  مف ه

ت تتعمػػؽ )بػػالهركة النباتيػػة أـ بػػالهركة كانػػشػػطتوً  سػػكاء إنبكاقػػل القطػػاع الزراعػػي العراقػػي بمختمػػؼ 
 التي يحتاجيا ىذا القطاع. يةالفنك  المالية( مف خوؿ تكفير كافة التخصيصات  الحيكانية

شػػػاء المشػػػػاريل إنمػػػف ،تمكػػػػف المنتجػػػيف الػػػزراعييف  ،تػػػكفير السػػػيكلة النقديػػػة التػػػي  ككػػػذلؾ
غػراض الزراعػة  مػف خػوؿ تخصػيص مبػالغ أكلكافػة  ،يانكالحيػك بشقييا النبػاتي  ياكتأىيمالزراعية 

يػػػداعيا فػػػي صػػػناديؽ متخصصػػػة بػػػاألغراض  القػػػركض،  كذلػػػؾ يػػػا جمالزراعيػػػة  الممنكحػػػة أل ،كا 
فضو عف النيكض  رة بدكف فكادد،يسٌ بصكرة قركض مي لممنتجيف الزراعييف ،كلة النقدية بتكفير السي

 . بالكاقل الزراعي
)جزء مػػف السياسػػة العامػػة لمحككمػػة ،كتمهػػؿ يػػاأنبأمػػا الػػداىرم، فيعػػرؼ السياسػػة الزراعيػػة 

ة منتخبػػة مػػف الكسػػادؿ الزراعيػػة مجمكعػػ تضػػمنت التػػيبيػػا الدكلػػة ،اإلجػػراءات العمميػػة التػػي تقػػـك 
لممشػػتغميف بالزراعػػة ،الرفاىيػػة  كبػػر قسػػط مػػفأيمكػػف بمكجبيػػا تػػكفير  التػػيالمناسػػبة  اإلصػػوحية ،،

 .(2)استمراره( افكضم ،تاجيـ كتحسيف نكعيتوإنعف طريؽ زيادة 
أهيكبيا، مكزنبيؽ  ياانتنز ، ريقيةاألففي الدكؿ  رةن مبادى بكصفيا كطبقت فكرة القركض الزراعية 

الكاليػات المتحػدة األمريكيػة كالسػكيد ،بمػنح قػرض مقػداره مسػاىمة كػؿ مػف  ،كذلؾ مف خػوؿ اانغ،
                                                           

(1)
ثؾش رطجٞقرٜ  ٗاألزثبػاىَصسفٜ  قساضاىَجبدزح اىصزاػٞخ فٜ ّؽبغ اإل آىٞخعٞبض , ٍؾَد ػجد اى٘اؽد ,,رأصٞس  

 .70((ؾ2012عبٍؼخ ثةداد   ئىٚ,أغسٗؽخ دمز٘زآ  ٍقدٍخ  اىزؼبّٜٗفٜ اىَصسف اىصزاػٜ 
(2)

 اىصزاػررٜ, ٍطجؼررخ اىزؼيررٌٞ اىؼرربىٜ, عبٍؼررخ اىَ٘لررو, ُبٗٗاىزؼرراىرردإسٛ, ػجررد اىٕ٘رربة, اقزصرربدٝبد االلررالػ  

 .266ؾ ,( 1990)
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عممت كنػدا أيضػان كأحػد األعضػاء المؤسسػيف ك ، مميكف دكالر أمريكي لبرنام  التنمية الزراعية 23
ى مػػدل هػػوث سػػنكات مميػػكف دكالر أمريكػػي كعمػػ 75مػػنح مبمػػغ  دكؽ الػػدكلي لمتنميػػة الزراعيػػةلمصػػن

لمعػػراؽ ،ففػػي المممكػػة  العربيػػة السػػعكدية ،تػػـ  رةاك المجػػ،أمػػا عمػػى المسػػتكل العربػػي كتحديػػدا الػػدكؿ 
التي تسػاىـ فػي تغييػر ار المبادرة الزراعية العراقية عمى غر  2010إطوؽ سبل مبادرات  في عاـ 

.أمػػا فػػي  2013تصػػؼ عػػاـ العمػػؿ فيػػو من أالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية إذ بػػد،الكاقػػل الزراعػػي فػػي 
تػػـ إطػػوؽ قػػػركض بػػهوث مراحػػؿ، ىػػي القػػػركض  2002الجميكريػػة العربيػػة السػػكرية، ففػػػي عػػاـ 

مػدتيا تزيػد  التػي جػؿاستحقاقيا سنة كاحدة ،كالقركض المتكسػطة األ زاك يتجالتي ال  جؿقصيرة األ
تزيػػد مػػدتيا عػػف خمػػس  التػػي جػػؿخمػػس سػػنكات ،كالقػػركض طكيمػػة األ تتجػػاكزعػػف سػػنة كاحػػدة كال 

 .(1)العشر سنكات زاك تتجسنكات كال 
المبػػادرة  إف،حيػػث  2008كبػػدأت الحككمػػة العراقيػػة بالمبػػادرة الزراعيػػة  بعػػد منتصػػؼ عػػاـ 

تحقيػػؽ  أجػؿمػف ،سياسػات التمكيػػؿ الزراعػي ،سػعيان منيػػا لمنيػكض بالقطػاع الزراعػػي  مػف الزراعيػة
،حيث  شكمت لجنة عميا لممبػادرة الزراعيػة تػرتبط بػرديس  االستراتيجيةلممحاصيؿ  ،االكتفاء الذاتي
 الن أك تركز عمميا في هوهة اتجاىات حيث تقـك بدعـ مشػاريل كزارة المػكارد الماديػة ك مجمس الكزراء 

التخصصػية  قػراض، فضػو عػف تخصػيص مبػالغ  لصػناديؽ اإلهانيػان ،كدعـ مشػاريل كزارة الزراعػة 
المسػتهمريف الػزراعييف عػف طريػؽ المصػرؼ  إلىيا منح القركض يتـ  مف خول التي  هالهان السبعة 
لمقطػاع الزراعػي  كػدعـ   دةانالسػكما تقـك المبادرة بتقديـ الدعـ لبعض الخػدمات  التعاكنيالزراعي 

 .(2)التعميـ الزراعي كالتعميـ الميني
 : أهمية المبادرة الزراعيةثانياً 

أىميػػػة المبػػػادرة الزراعيػػػة تتمهػػػؿ مػػػف خػػػوؿ الػػػدكر الػػػذم تؤديػػػو فػػػي النيػػػكض بالقطػػػاع  إف
 :يأىتيالزراعي عف طريؽ منح القركض لتسييؿ عمؿ المزارعيف مف خوؿ ما 

قػػػػات شػػػػحة أك الغػػػػذادي، ككػػػػذلؾ االبتعػػػػاد عػػػػف تػػػػأهيرات األزمػػػػة العالميػػػػة ،فػػػػي  األمػػػػفتػػػػكفير  -1
ىا بػػيف الحػػيف كاآلخػػر كػػكف الغػػذاء مػػف الحاجػػات األساسػػية فػػي أسػػعار المحاصػػيؿ الحقميػػة كارتفػػاع 

 .افسناإلحياة 
كبيػػرة كتحسػػيف الكاقػػل المعيشػػي لمعػػامميف  إعػػدادمشػػكمة البطالػػة كتػػكفير فػػرص عمػػؿ ب معالجػػة -2
 ، كبالنتيجة خمؽ دخكؿ تسيـ في زيادة الطمب الكمي.الفوحيفك 
د الكبيػػػر عمػػػى مدكلػػػة ،بػػػدالن مػػػف االعتمػػػابنػػػاء اقتصػػػاد قػػػكم كمسػػػتداـ كتػػػكفير مػػػكارد إضػػػافية ل -3

 .سعاراألالخاضل  لمعديد مف األزمات كالتقمبات بتصدير النفط الخاـ 

                                                           
(1)

 .47ؾ 3(اىؼدد 2016,, )ٜ , ٍغيخ اىؼيً٘ اىؼساقٞخ ئّىٞش عيٞو اثسإٌٞ اىؾَد 
(2)

 (ٍصدز ظبثق.2012, 70)ٍؾَد ػجد اى٘اؽد ؾ 
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بعاهػات نالحفاظ عمى البيدة كتقميؿ التمكث الناجـ عف حػرؽ كميػات كبيػرة مػف الػنفط كالغػاز كاإل-4
نبػػاتي نػػاجـ عػػف النشػػاط تربػػة المتأتيػػة نتيجػػة عػػدـ تػػكفر غطػػاء الممكهػػة كتقميػػؿ كميػػات الغبػػار كاأل

 الزراعي.
 .(1) لأليدم العاممة خارج البمد تماء لألرض ،مما يسيـ في الحد مف اليجرةنتقكية الشعكر باإل-5

 ط ق المبادرة الزراعية :إل: الدعم الحكومي ثالثاً 
تقػػػـك الحككمػػػة  بنشػػػاطات مختمفػػػة تكمػػػؿ نشػػػاطات األجػػػزاء األخػػػرل مػػػف النظػػػاـ المصػػػرفي ،  .1

 قػػان اتجاريػػة ،كذلػػؾ كف أكزراعيػػة  أكعمميػػات صػػناعية ، ، أك مشػػركعاتعمػػى تمكيػػؿ ،كتعمػػؿ 
 يػةانميز مػا يخصػص ليػا مػف  أكماليا ،رأسلتخصص المصرؼ ،كىي تعتمد في مكاردىا عمى 

القػػػركض العامػػػة التػػػي تصػػػدرىا، كىػػػي بػػػدكرىا ال تسػػػتطيل  أكالدكلػػػة ، ككػػػذلؾ مػػػف السػػػندات 
المصارؼ المتخصصة في الكقت  ؿاك تحالتكسل في نشاطيا إال في حدكد مكاردىا ، كىذا ما 
تركيز اىتماماتيػا عمػى قطػاع  بانج إلىالحاضر عممو ، إذ تقـك بأعماؿ المصارؼ التجارية 

تاجيػػػة األرض إنتػػػدني  مػػػا يمػػػي: الػػػدعـ لحكػػػكمي جػػػاء نتيجػػػة إفحيػػػث  معػػػيف بدرجػػػة أساسػػػية
 اتاآلفػبسبب تممح كتغدؽ التربة كتخمؼ العمميات الزراعية كضػعؼ بػرام  التسػميد كمكافحػة 

 تاج الزراعي.نالزراعية كضعؼ التمكيؿ المالي الوـز لديمكمة اإل
زحػؼ  إلػىشػاء دكؿ الجػكار لمسػدكد، األمػر الػذم أدل إنالعػراؽ بسػب  إلػىشحة الميػاه الػكاردة  .2

 الرممية عمى كهير مف األراضي الزراعية . افالكهبالصحراء ك 
تػػػدىكر البنػػػى التحيػػػة الخاصػػػة بالمشػػػاريل الزراعيػػػة ، تخمػػػؼ شػػػبكات الػػػرم كالبػػػزؿ ، ضػػػعؼ  .3

عػػػداـ الصػػػناعات التحكيميػػػة لممنتجػػػات الزراعيػػػة إنتػػػاج  ، نالحديهػػػة فػػػي اإل،اسػػػتخداـ المكننػػػة 
كالتػػدري  ك  زالفػػر بعػد الحصػػاد )المخػػازف المبػردة ،فضػون عػػف الضػعؼ الشػػديد فػػي تقنيػات مػػا 

 التعبدة...الخ(.
بسبب استنزافيا مف دكف تعكيضيا باستخداـ  يانكالحيك يا النباتي  تدىكر الهركة الزراعية بشقي .4

ترشػػػيد  ؿحيكيػػػة، كسػػػادتاجيػػػة ، أسػػػمدة، مكافحػػػة ناإل اليػػػةععاشػػػيا )بػػػذكر نمػػػدخوت جديػػػدة إل
الهػػركة  إعػػدادتػػاج النبػػاتي كتقمػػص نتػػدني اإل إلػػىألمػػر الػػذم أدل اسػػتخداـ المػػكارد الماديػػة ( ،ا

  (2) .الحيكانية
 
 
 

                                                           
(1)

اىَ٘ظ٘ٛ, ٍؾعِ الٝظ ٍؾعِ, دٗز اىَجبدزح اىصزاػٞخ فٜ َّ٘ ٗرط٘ٝس اىقطبع اىصزاػٜ فٜ اىؼرسا) أغسٗؽرخ  

 .62, ؾ2015دمز٘زآ, 
(2)

لرررفبل ىيْؽرررس ٗاىز٘شٝرررغ , األزدُ, داز بُػَررر, اىَبىٞرررخزا) ٗٗاأل االظرررزضَبزاد( 2015, )ٍؼرررسٗف ٕ٘ؼرررٞبز

 .250ؾ
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  -: الجهات المنفذة لممبادرة الزراعية وهي:رابعاً 
يتـ تخصيص مبالغ سنكية في المكازنة العامة لممبادرة الزراعية كتقـك المجنة العميا لممبادرة 
الزراعية بتقسيميا بيف الجيات التنفيذية لممبػادرة الزراعيػة كالمتمهمػة )بػكزارة الزراعػة ، كزارة المػكارد 

األعماؿ التػي تسػيـ  أك( ، تقكـ ىذه الجيات بتنفيذ المشاريل التعاكنيالمادية، كالمصرؼ الزراعي 
المبػػالغ المخصصػػة لممبػػادرة مػػف سػػنة  تػػتاك تففػػي دعػػـ القطػػاع الزراعػػي كبمختمػػؼ المجػػاالت كقػػد 

في حصة كػؿ جيػة خػوؿ سػنكات المبػادرة ، كقػد عممػت المبػادرة  ان تاك تفىناؾ  إفأخرل ، كما  إلى
 :(1)الزراعية في هوهة اتجاىات

 . دعم مكاريع الموارد المائية :1
كزارة المػػػكارد الماديػػػة لتنظػػػيـ ،تػػػـ تخصػػػيص مبػػػالغ سػػػنكية مػػػف المبػػػادرة الزراعيػػػة لمشػػػاريل 
شػػاء مشػػاريل إسػػتراتيجية ميمػػة إناسػػتهمار الهػػركة الماديػػة فػػي العػػراؽ عمػػى النحػػك األمهػػؿ مػػف خػػوؿ 

فػػػي العديػػػد مػػػف محافظػػػات العػػػراؽ كاصػػػوح بعػػػض البنػػػى التحتيػػػة، استصػػػوح األراضػػػي ، شػػػؽ 
م العػػػاـ كالتشػػػجيل عمػػػى اسػػػتعماؿ طرادػػػؽ الػػػر  بٌ شػػػبكات البػػػزؿ كربطيػػػا بالمصػػػكتكسػػػيل كتبطػػػيف 

ة الماديػػػة كترشػػػيد اسػػػتخداميا مػػػف خػػػوؿ التكعيػػػة المسػػػتمرة كنشػػػر الحديهػػػة لتقميػػػؿ اليػػػدر فػػػي الهػػػرك 
جمعيػػػات مسػػػتخدمي الميػػػاه، ك يػػػتـ تنفيػػػذ المشػػػاريل عػػػف طريػػػؽ الييدػػػات كالػػػدكادر التابعػػػة لمػػػكزارة 

 :(2)كىي
 ة لممياه الجكفيةالييدة العام .أ 
 . اتانكالخز الييدة العامة لمسدكد  .ب 
 الييدة العامة لمشاريل الرم كاالستصوح.  .ج 
 (.نياراألمشاريل الرم كالبزؿ )دادرة تنفيذ أعماؿ كرم  ةانلصيالييدة العامة  .د 
 كالتصاميـ اليندسية.  دراساتالمركز  .ق 

لمقطػاع الزراعػي تسػيـ فػي  تيػةكبنػى تح دةانسػكتمهؿ مشاريل كزارة المػكارد الماديػة مشػاريل 
 كبر كمية مف المياه .أمساحات األراضي الزراعية كتكفير  ةزياد
 مكاريع وزارة الزراعة :دعم . 2

ية ك األشتهمار ـ المشاريل تـ تخصيص مبالغ سنكية مف تخصيصات المبادرة الزراعية لدع
كتحػػػػديث البنيػػػػة التحتيػػػػة لممشػػػػاريل الزراعيػػػػة كالتأسػػػػيس لمشػػػػاريل زراعيػػػػة جديػػػػدة  تكسػػػػيل كتطػػػػكير

تبنتيا كزارة الزراعػة عػف لمنيكض بالقطاع الزراعي في جميل المحافظات كمف أىـ المشاريل التي 
 :(3)ىيلمبادرة الزراعية المخصصة مف ا األمكاؿطريؽ 

                                                           
(1)

 .2008اىَجبدزح اىصزاػٞخ , 
(2)

 .2015ٗشازح اىَ٘ازد اىَبئٞخ  
(3)

 .2015ٗشازح اىصزاػخ , 
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 الرم الحديهة.  اتتقنيستخداـ أ مشركع .أ 
 شراء شاتوت الرز.  مشركع .ب 
 تكفير مكادف تنقية كتعفير بذكر الحنطة كالشعير .  مشركع .ج 
 تطكير اإلعوـ كاإلرشاد الخاص بالمبادرة الزراعية .  عمشرك  .د 
 تدريب الموكات في إيطاليا. مشركع .ق 
 شاء مخازف زراعية . إن مشركع .ك 
 .  الحيكانيةلترقيـ الهركة  ،الكطني مشركعال .ز 
 لتطكير . مركز التأىيؿ كا مشركع .ح 
 الزراعية )الطادرات الزراعية( . اتاآلفمكافحة  مشركع .ط 
 تكفير بذكر محصكلي الحنطة كالشعير. مشركع .م 

عػػف مشػػاريل عديػػدة أخػػرل مختمفػػة تنفػػذ فػػي بعػػض المحافظػػات ، كىنالػػؾ مشػػاريل  فضػػون 
 السنكية كذلؾ . يةاالستهمار استهمارية تقـك كزارة الزراعة بتنفيذىا مف خوؿ مكازنتيا 

 : التعاوني. المصرف الزراعي 3
مف المصارؼ العراقية العريقة كذلؾ لما لو مف دكر فػي النيػكض  التعاكنييعد المصرؼ الزراعي 

سػػناد  فػػي االقتصػػاد الػػكطني كالمسػػاىمة فػػي تطػػكير كتنظػػيـ القطػػاع االقتصػػادم مػػف خػػوؿ دعػػـ كا 
كالصػػػناعات الغذاديػػػة ،  الحيكانيػػػةالنباتيػػػة ك ك شػػػطتو الزراعيػػػة نأالقطػػػاع الزراعػػػي العراقػػػي بمختمػػػؼ 

 ستردادىا منيـ.االمزارعيف ك  إلىلككنو يعد المصرؼ المسؤكؿ عف عممية منح القركض الزراعية 
اعيػة تخصصية لػدعـ المػزارعيف بػالقركض الزر  إقراضشاء صناديؽ إن إلىسعت المبادرة الزراعية 

نديؽ ك إذ بػػدأت بخمسػػة صػػنا التعػػاكنيالمصػػرؼ الزراعػػي  تػػتـ إدارتيػػا مػػف تيػػت بسػػبعة. تقػػـك ىػػذه ا 
ميسػػرة مػػف  كأصػػحاب المشػػاريل كالشػػركات الزراعيػػة قركضػػان  الفوحػػيفالصػػناديؽ بمػػنح المػػزارعيف ك 

تطػػكير، كتنميػػة  إلػػىدكف فكادػػد مصػػرفية كبفتػػرات تسػػديد مناسػػبة مػػف خػػوؿ آليػػات محػػددة تيػػدؼ 
تػاج الزراعػي ، ن،عبر مكننة كسادؿ كأسػاليب اإل يانكالحيك تاج الزراعي بشقيو النباتي نكتحديث اإل

نتاجيػا كحمايتيػا كتحسػينيا ك إنعبػر دعػـ مشػاريل  الحيكانيةكاالىتماـ بالهركة  تػاج أعوفيػا كتحفيػز ا 
 .انيكالحيك تاج النباتي نإلاذات العوقة ب انلالمصشاء إنالمستهمريف المحمييف عمى  

 )مكتل السيد رئيس الوزراء ( :لممبادرة الزراعية لجهات المنفذةالمجنة العميا المكرفة عمى ا.4
تقكـ المجنة بتقديـ الدعـ لمتعميـ الزراعي بكافة مراحمو مف خوؿ إرساؿ البعهات كالزماالت 

العميػػا الزراعيػػة فػػي  دراسػػاتالالخاصػػة بالقطػػاع االركادػػي كالزراعػػي كالبيدػػة ، كدعػػـ طمبػػة  يةراسػػالد
ليات كالمسػتمزمات الزراعيػة التعميميػة، في كزارة التربية بشراء اآلراعية الز  كياتانالهالعراؽ ، كدعـ 

كشػػراء آليػػات لػػبعض الكميػػات الزراعيػػة، كدعػػـ المػػؤتمرات العمميػػة ذات العوقػػة ،كاقامػػة المػػؤتمرات 
كالػػػكرش ،كعقػػػد المقػػػاءات لممتخصصػػػيف لمخػػػركج بتكصػػػيات تصػػػب فػػػي خدمػػػة القطػػػاع الزراعػػػي، 
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طبػػػل  فضػػػون عػػػف ة فػػػي العػػػراؽ، التعاكنيػػػيػػػات اد العػػػاـ لمجمعتحػػػككػػػذلؾ دعػػػـ كرعايػػػة مػػػؤتمرات اإل
،اإلشػػراؼ عمػػى  الكتػػب العمميػػة التخصصػػية فػػي القطػػاع الزراعي،حيػػث تتػػكلى ىػػذه المجنػػة أيضػػان 

جيػات المبػػادرة الزراعيػػة األخػػرل مػػف خػػوؿ متابعػة تنفيػػذ مشػػاريل كزارة المػػكارد الماديػػة  ،كمشػػاريل 
 .(1)لممبادرة الزراعية التعاكنيكزارة الزراعة ، كالمصرؼ الزراعي 

 :قراضالمبادرة الزراعية ومراحل تطور اإل خامسا:تطور
اعيات مػػا كرهػػو القطػػاع الزراعػػي مػػف تػػد فأالزراعػػي فػػي العػػراؽ،  فشػػأيتفػػؽ المختصػػكف بال
التي سبقت لـ يكف مف اليسير معالجتيػا كالتعامػؿ معيػا بشػكؿ مباشػر، خمفتيا السياسات الزراعية 

ؿ االرباكػات . كفػي ظػنظػاـ السػابؽ يػة بعػد رحيػؿ اليات لمدكلػة العراقكانالمتكفر مف اإلمكفؽ عمى 
أشػتد سػاعد الدكلػة الجديػدة بعػد ت المعالجػات غيػر متاحػة، كحػيف كانالتي شيدتيا البود فيما بعد 

 افكك طمؽ عميػو )المبػادرة الزراعيػة(أي ،بدأ العمؿ فيما 2007فية في عاـ الطاد نةالفتك اإلرىاب  دحر
كالعػامميف فػي القطػاع  الفوحػيفية تزرع األمؿ في نفكس المزارعيف ك نآاليدؼ منيا خمؽ معالجات 
 جمػالياإلالمخصػص  كػافك 1/8/2008ال فػي إيػا لػـ تػدخؿ التنفيػذ إنالزراعي كتعيد الهقة بو، اال 

مميػػكف دكالر 500مميػػار دينػػار(مف مبمػػغ المبػػادرة البػػالغ 288مميػػكف دكالر )حػػكالي 240ليػػا مبمػػغ 
مميػػػػكف دكالر لممكننػػػػة ككسػػػػادؿ الػػػػرم 30 الفوحػػػػيفتكزعػػػػت عمػػػػى خمػػػػس صػػػػناديؽ )دعػػػػـ صػػػػغار 

مميػػػػػكف دكالر، 30مميػػػػػكف دكالر، تنميػػػػػة النخيػػػػػؿ 40 الحيكانيػػػػػةمميػػػػػكف دكالر، الهػػػػػركة  40الحديهػػػػػة
لتسػيـ باإلسػراع  قػراضما جاءت بو نتاد  حمقات اإل افكسرعمميكف دكالر(.100رل ممشاريل الكبل
المرحمية مف خوؿ عكدة المنت  المحمي لألسػكاؽ  ىداؼبتنفيذ الخطط االستراتيجية بعد تحقؽ األ،

تجػاه الحػد اكالنبػاتي( ب انيالحيػك كحركة عجمػة القطػاع الزراعػي. كبيػدؼ االرتقػاء بػالمنت  المحمػي )
 األمػػكاؿ،كتػػـ تخصػػيص  قػػراضاسػػتمر العمػػؿ بحممػػة اإلالغػػذادي لمبمػػد  األمػػفى مػػف تحقيػػؽ األدنػػ

-2008التػي اسػتحدهتيا الحككمػة ضػمف المكازنػة العامػة لمسػنكات)لمصناديؽ السبعة التخصصية 
 قػػػراضالمػػػاؿ لمصػػػناديؽ اإل رأسدخميػػػا فػػػي دكرة أفأسػػػتمـ المصػػػرؼ الزراعػػػي القػػػركض ك  (2016

مميار  288ك 2009مميار دينار عاـ  244.8ك 2008دينار عاـ   مميار 288التخصصية ىي 
مميػػػار  288، ك 2012مميػػػار دينػػػار عػػػاـ  201.6ك2011مميػػػار دينػػػار لعػػػاـ 288ك 2010عػػػاـ

 .2014مميار عاـ  244.8، ك2013دينار عاـ 
 زاك تجػػمجمػػس إدارة الصػػناديؽ قػػد  بانػػجكبيػػذا يكػػكف مجمػػكع مبػػالغ المصػػادؽ عمييػػا مػػف 

 .(2)2014ترليكف دينار 1.8

                                                           
(1)

اىزةصصرٞخ ىيَصرسف اىصزاػرٜ  قرساض( , رقرٌ٘ٝ لرْبدٝق اإل2012, ئثسإٌٞ غبز) ػجد اىنسٌٝ ,)  ٛاٗاىؼص 

 .44عبٍؼخ ثةداد .ؾ  ئىٚثاغبز اىَجبدزح اىصزاػٞخ , زظبىخ ٍبععزٞس ٍقدٍخ  اىزؼبّٜٗ
(2)

ٍؾَد ؼسٝف أث٘ ٍٞعٌ ٍردٝس اىؼالقربد ٗاالػرالً فرٜ اىَصرسف اىصزاػرٜ ّؽرس ثَيؾرق اىَجربدزح اىصزاػٞرخ فرٜ  

 .اىزؼبّٜٗٗاؽصبئٞبد اىَصسف اىصزاػٜ  اىجٞبّبد, 20/8/2014عسٝدح اىصجبػ ثؼدد خبؾ فٜ 
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مميػػار دينػػار عػػاـ 11.856، كمبمػػغ 2015مميػػار دينػػار عػػاـ  20ـ خصػػص مبمػػغ ه ػػكمػػف 
تكقفػػت التخصيصػػات كالػػدعـ عػػف المبػػادرة  2017عػػاـ  ، كتػػـ إيقػػاؼ التخصيصػػات بػػذلؾ2016

 الزراعية.
تعيػػد نشػػاط القطػػاع  فأقػػركض المبػػادرة الزراعيػػة اسػػتطاعت  فأمػػا تقػػدـ نسػػتطيل القػػكؿ مك 

يػػادم العاممػػة الزراعيػػة األج راالزراعػػي كسػػاىمت بشػػكؿ كاضػػح فػػي تنشػػيط االقتصػػاد الكمػػي كاسػػتد
 السياسػػػات السػػػابقة ككمػػػا  بسػػػبب المغػػػادرة ىػػػذا القطػػػاع نتيجػػػة لمتػػػدىكر الػػػذم أصػػػاب ىػػػذا القطػػػاع

نكد المبادرة التالي يبيف التخصيصات التي صرفت مف ضمف ب الجدكؿالوحقة. ك  كؿالفصبف نبيٌ س
، التخصصػػية  قػػراضصػػناديؽ اإلفضػػون عػػف المنفػػذة لممبػػادرة كلمػػكزارات  كالفنيػػةعيػػة اإلداريػػة الزرا
 الجيات أعوه. بحسبالغ المبادرة ك يبيف المصركفات مف مب ،اآلتي الجدكؿك 

 (1) جدكؿ
 دينارمميار     2020-2008مدة مة الزراعية في العراؽ لالمبالغ المصركفة لجيات المبادر 

 
 السنة

المصروف 
لوزارة الموارد 

 المائية

المصروف لوزارة 
 الزراعة

المصروف لمجنة 
 العميا لممبادرة

المصروف لصناديق 
 التخصصية قراضاإل

2008 225.60 84.00 2.40 80.809 
2009 225.60 7.00 2.00 142.253 
2010 173.35 ---- 0.322 215.586 
2011 172.98 7.40 0.452 506.800 
2012 224.28 198.12 2.466 469.013 
2013 218.00 130.71 0.532 256.823 
2014 77.33 14.87 1.210 169.956 
2015 17.92 2.78 0.800 145.323 
2016 15.46 2.78 0.500 57.233 
2017 ---- ---- ---- ---- 
2018 ---- ---- ---- 14.872 
2019 ---- ---- ---- 10.192 
2020 ---- ---- ---- 2.145 
 2070.1 10.68 447.66 1350.52 المجموع

 3878.96 المجموع الكمي
 المصرؼ الزراعي العاـ. بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادالمصدر: مف 
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 (1شكؿ رقـ )
 مميار دينار       2020-2008مدةلمفي ات المبادرة الزراعية في العراؽ المبالغ المصركفة لجي

 
 (1رقم ) الجدولعمى  اعتماداً الباحث  إعدادالمصدر: 

 )المفهوم،الهمية،وسائل الحماية(: المنتج المحميالثانيالمطمل 
 :مفهوم  المنتج المحمي : الً أو 

غير مادم يمكف الحصكؿ عميو ، مف  أكم شيء مادم أو نأيعرؼ المنت  المحمي عمى  
شػػػباع إسػػمعة يمكػػف مػػف خوليػػا  أكم خدمػػة أالتبػػادؿ كالمنػػت  مصػػطمح يتمهػػؿ فػػػي خػػوؿ عمميػػة 

سػػػل مػػػف أك مصػػػطمح المنػػػت   إفالتػػػي يمكػػػف تقػػػديميا فػػػي التبػػػادؿ، كعميػػػو فػػػالحاجػػػات  أكالرغبػػػات  
ج يمهػػػؿ مجمكعػػػة المنتػػك  فأتشػػػمؿ عمػػى الشػػػيء المممػػػكس، كيمكػػف القػػػكؿ  يالتػػ لسػػػمعة،امصػػطمح 

المدركػة ،كىػذه  أكتيمؾ بحزمػة مػف المنػافل الحقيقيػة التػي تسػيـ بتزكيػد المسػالخصادص المممكسة 
. ليس المنت  مجرد شيء (1)الخدمة أكر المممكسة قد تتخذ ىيدة السمعة الخصادص المممكسة كغي

نمادم ك  شػباع حاجػات كرغبػات العمػوء إحزمة مف منافل كقيـ قادرة عمى  أكرزمة  يضان أمهؿ ما يا 
تتضػمف منػافل  قػد أك( (Purely  Functionalكالمسػتيمكيف كقػد تكػكف الحاجػة كظيفػة مطمقػة، 

تـ تصػػػنيعو أك ( ىػػػي لفظػػػة عامػػة تشػػػمؿ كػػػؿ مػػػا يػػػproduct. كالمنػػػت  )(2)ةاجتماعيػػة كسػػػيككلكجي
كيشػػػػمؿ ذلػػػػؾ ؿ الػػػػدك  أكالجماعػػػػات  أكالتصػػػػدير لألفػػػػراد   أكالتسػػػػكيؽ  أكه بغػػػػرض البيػػػػل إعػػػػداد

تقػدـ لمسػكؽ  فأمػف الخصػادص كالمكاصػفات التػي يمكػف  ةذا المنػت  مجمكعػإالمنتجات الزراعية ،

                                                           
(1)

عبٍؼررخ  ئىررٍٚقدٍررخ  ٓغسٗؽررخ دمزرر٘زأ  ىَعرزٖيل اىَؾيٞررِٞ , ؽٞرردز ٍٖرردٛ ,ظررجو رؼصٝررص ؽَبٝررخ اىَْررزظ ٗا اىؼربدىٜ 

 .44(,ؾ2018) قبدظٞخاى
(2)

 . 209األزدُ, ؾ – بُػَىيْؽس ٗاىز٘شٝغ,  اُشٕس زاىزع٘ٝقٜ, دا( اىزةطٞػ 2008اىؼال) ثؽٞس,) 
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المنت  يتضمف  فأشباع كالحاجة، مما يدؿ عمى ا  تساؤؿ كاالستخداـ كاالستيوؾ ك تباه كالنهارة اإلإل
عمميػػػة خمػػػط المػػػػكارد  إف. كفػػػي الزراعػػػة فػػػ(1)يػػػة كتنظيميػػػةكانفيزياديػػػة كخدميػػػة كسػػػمعية كم ان أىػػػداف

 أكبعض كتشغيميا في نشاط زراعي معيف كاالسػتفادة منيػا فػي ايجػاد سػمعة مل المزركعة بعضيا 
تػػاج النبػػاتي نتػػاج الزراعػػي عمػػى اإلنتػػاج الزراعػػي ، كيشػػمؿ اإلنمحصػػكؿ معػػيف ، يطمػػؽ عمييػػا باإل

 .يانكالحيك 
، خػوؿ عمميػة التبػادؿأك غيػر مممػكس ، " أم شػيء مممػكس  وأنػبالمنت  :كيرل الداىرم  

و " إشػباع الحاجػة الػذم تقدمػو نػأ: ب ،. كعػرؼ أيضػان (2 )الزبػكف أكالمنظمػة  أكرد أىلفػيشبل حاجات 
تكػػػػػػكف سػػػػػمعان ك خػػػػػدمات ك أفكػػػػػػاران كأفػػػػػرادان كأمػػػػػاكف كعػػػػػػرض  إف، كالمنتجػػػػػات يمكػػػػػف (3)المنظمػػػػػة

(Ruymond Vernon مػػف جامعػػة ىػػارفرد األمريكيػػة نظريتػػو دكرة حيػػاة المنػػػػػت  التػػي أكػػدت ،)
 ىي :تمر بأربل مراحؿ رديسة متتابعة  حياة المنت  إفعمى 

     مرحمة النمػك ، كمرحمػة النضػ  ، كمرحمػة التػدىكر ، ففػي ،ك تقديمو  أكالمنت   إعدادمرحمة 
تشػػػار المنػػػت  الجديػػػد يسػػػتمـز األمػػػر تخصػػػيص نفقػػػات لمبحػػػث إن أجػػػؿكمػػػف  )اعاااداد المناااتج(:

تؤخذ تكاليؼ ىذه العممية  إفكالتطكير ككذلؾ تكفير المكارد البشرية المؤىمة فضون عف ذلؾ يجب 
كبػػر حجػػـ  إفيػػؤمف السػػكؽ المحمػػي منافػػذ كاسػػعة لممبيعػػات ، باعتبػػار  إفبعػػيف االعتبػػار كيجػػب 
المنػػت  الجديػػد فػػي المرحمػػة  إفعػػان ، كمػػف ىنػػا نسػػتنت  يكػػكف الطمػػب مرتف إفالسػػكؽ يترتػػب عميػػو 

هػػـ بدايػػػة  آليػػةكاسػػل ككػػذلؾ تكنكلكجيػػة عالسػػكؽ العػػاؿ، ك أىلفى يكػػكف فػػي الػػدكؿ ذات الطمػػب لػػك األ
 تسكيقية عمى المستكل المحمي. 
ت تػػػزداد المرحمػػػة  ،مػػػف الكقػػػت الػػػذم تصػػػبح فيػػػو المبيعػػػا ىػػػذهتبػػػدأ  )مرحماااة النضاااج ( :

المرحمػة  ىػذهىذه المرحمة ىي األطكؿ في دكرة حياة المنتػكج، ك تتميػز  د  تعبمعدالت متناقصة، ك 
 سػػعاراألخفػػاض إنالسػػكؽ )العػػرض ط الطمػػب( كارتفػػاع تكمفػػة التسػػكيؽ ك  باعكأشػػبزيػػادة المنافسػػة 

السػػػمعة  بانػػػجك تطػػػكير بعػػػض  لػػػةاك بمحالطػػػابل التػػػذكيرم كغالبػػػا مػػػا تقػػػـك بعػػػض المؤسسػػػات  إلػػػى
 لتحديد دكرة حياتيا.

يميػػؿ  مػػف هػػـٌ عػػات ك المرحمػػة عنػػدما ينعػػدـ معػػدؿ نمػػك المبي ىػػذهتبػػدأ   )مرحمااة التاادهور (:
إلغاء  أكبتخفيض  خفاض بشكؿ كبير كمستمر، تتميز ىذه المرحمة عمكمان ناإل إلىحجـ المبيعات 

                                                           
(1)

,  ىيْؽررررس ٗاىز٘شٝررررغ ٗاىطجبػررررخ األزدُ.ظرررربىٞت اىزعرررر٘ٝق   داز اىَعررررٞسح أاىصغجررررٜ ػيررررٜ فررررالػ , ٍجرررربدٙ ٗ 

 .181(ؾ2010)
(2)

( , 1980, ثةداد ) ُػالٗاإلاىداز اى٘غْٞخ ىْؽس ٗاىز٘شٝغ  –اىدإسٛ , ػجد اىٕ٘بة ٍطس ,االقزصبد اىصزاػٜ  

 .109ؾ 
(3)
 Perreault, William D.& McCarthy ,E .Jerome, 2006 , Essentials of marketing-A 

global- managerial approach,10th .ed., Mcgraw – Hill/ Irwin , U.S.A , New 

York.p192 
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عتمػػػػاد سياسػػػػة السػػػػعر ،لضػػػػعؼ مػػػػردكده فػػػػي ىػػػػذه المرح اليػػػػةعو بدرجػػػػة يػػػػيػػػػة التركيجالميزان مػػػػة كا 
 .(1)خفاض الشديد في حجـ المبيعاتنرديسية لمحد مف اإل ةن كسيمالمنخفض 

 :الهمية وأسبال دعم المنتج المحمي : ثانياً 
ىمية المنت   تحديان حرجان لممنظمػات ،عمػى اخػتوؼ صػناعاتيا كأحجاميػا، إذ البػد أتمهؿ  

 إفكأساسػػػػػية لممنظمػػػػػات، حيػػػػػث  اسػػػػػتراتيجية أىػػػػػداؼمػػػػػف ابتكػػػػػار المنتجػػػػػات الضػػػػػركرية لتحقيػػػػػؽ 
تفشػػؿ فػػي تطػػكير منتجػػات تضػػل نفسػػيا فػػي مخػػاطرة كبيػػرة ، ذلػػؾ بسػػبب تغيػػر  ،المنظمػػات التػػي

 .(2)الزبادف،  قصر دكرة حياة المنت  ، كتزايد المنافسة الداخمية كالخارجية أذكاؽحاجات كرغبات ك 
 طرؽ دعـ المنت  المحمي  مف أىميا : 
 تاج  .ناإلي لوستمرارية في دعـ المنت  المحمي ،عف طريؽ دعـ سعر النات  النياد-1
ادي ، ككسػػيمة لػػدعـ المسػػتيمؾ تخفػػيض السػػعر النيػػ إلػػىتػػاج ، تػػؤدم نتخفػػيض تكػػاليؼ اإل-2
كسػػػػادؿ  أسػػػػعاركالحػػػػركب )دعػػػػـ  االقتصػػػػاديةفػػػػي الظػػػػركؼ االسػػػػتهنادية كالعقكبػػػػات  السػػػػيماك 

 تاج( .ناإل
بيػػػل السػػػمل الزراعيػػػة  أسػػػعاربيػػػل المحاصػػػيؿ االسػػػتيوكية، مػػػف خػػػوؿ دعػػػـ  أسػػػعاردعػػػـ -3

 الداخمة في البطاقة التمكينية ) حماية المستيمؾ(.
تصػديرية )إعطػػاء  ىػػداؼالنػػات  النيػادي، أل أسػعارالسػمل ، مػػف خػوؿ دعػػـ  أسػػعارخفػض -4

 قكة تنافسية سعرية في األسكاؽ خارج حدكد العراؽ( .
 :اليةالتأم بعبارة أخرل يطبؽ الدعـ في الحاالت االستهنادية 

ـ  ك ،تػػاج نارتفػػاع تكػػاليؼ اإل-1 مػػل السػػمل المماهمػػة المسػػتكردة ،فتػػدعـ ،ضػػعؼ المنافسػػة  مػػف هػػ
 تاج(.نتاج لتخفيض الكمؼ )حماية اإلنمستمزمات اإل

ضػػػعؼ المنافسػػػة السػػػعرية )فػػػي حالػػػة التصػػػدير( ،مػػػل السػػػمل المماهمػػػة فػػػي األسػػػكاؽ خػػػارج -2
 العراؽ 

 )دعـ التصدير( .-3
البمػػػد االسػػػتهنادية، )حالػػػة الحػػػرب كحالػػػة الحصػػػار( )دعػػػـ دعػػػـ المسػػػتيمؾ بسػػػبب ظػػػركؼ -4

 المستيمؾ( .
 األمػفتاج لقمة المتػاح ،مػف المحصػكؿ كضػركرة تحقيػؽ ندعـ المنت  بسبب سياسة رفل اإل-5

 .(3)الغذادي
                                                           

(1)
 .37,ؾ2001, اىقبٕسح ,  2غبٕس ٍسظٜ ػطٞخ , ئدازح األػَبه اىدٗىٞخ , ٍطجؼخ داز اىْٖعخ اىؼسثٞخ , غ 

(2)
 Kotler , Philip , 2003,  Marketing  Management  , 11th , ed , Prentice Hall , USA , 

New Jersey.p349. 
(3)

اىؼقٞدٛ , ٍؾَد ػجد اىنسٌٝ ٍْٖرو ظٞبظربد اىردػٌ اىَؾيرٜ فرٜ اىقطربع اىصزاػرٜ فرٜ عَٖ٘زٝرخ اىؼرسا), ٍنزجرخ  

 .24(, ؾ2008اىؼسا) ىيطجبػخ ٗاىْؽس,)
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 (،Peter & Donnelly)  (1)شػؿ لتمػؾ المنتجػات ، كيحػددأىلف أككتتعػدد أسػباب اإلخفػاؽ  
 أىـ أسباب فشؿ المنتجات كىي :

 غير المتكقل مف قبؿ المنافسيف . ؿالفعمختمؼ في المنت  ، رد  أكتنافسي  بانجعدـ كجكد  .1
نة الذىنية ، ك كانضعؼ الم .2  خفاض جكدة المنت .ا 
 قمة الدعـ التسكيقي .لعدـ تحقيؽ المنافل المكعكدة في المنت  ،كذلؾ  .3
 كفي بحكث التسكيؽ األخرل  .كجكد أخطاء في احتساب السكؽ المحتممة  .4
تػػػػاج ندل لكجػػػػكد أخطػػػػاء فػػػػي احتسػػػػاب كمػػػػؼ اإلأار قنػػػػكات تكزيػػػػل غيػػػػر مودمػػػػة، ممػػػػا اختيػػػػ .5

 كالتسكيؽ.
 بعد طرح المنت  . ،االقتصاديةفي أحكاؿ السكؽ ،التغير السريل  .6

 : وسائل حماية المنتج المحمي:ثالثاً 
 ما يأتي:مف كسادؿ حماية القطاع الزراعي كحماية المنت  المحمي  

 .الضرائل الكمركية:1
ة دكر مػػالي كاقتصػػادم لمتعرفػػة الكمركيػػ كػػاف، 1983( لسػػنة 23كف الكمػػارؾ المػػرقـ )نافػػي ظػػؿ قػػ

قتصػادم فػي حمايػة المنػت  المحمػي، فضػو عػف دكرىػا اال الماليػةدكات السياسػة أحػد أميـ، ككنيا 
عمػار العػراؽ إعػادة إ، كتػـ اسػتبدالو برسػـ 2003حػداث أتكقػؼ بعػد  قػد القػانكفالعمؿ بيذا  فأال إ

ة األجنبيػػالسػػمل  أنػػكاعمػػاـ دخػػكؿ مختمػػؼ أ ومػػر الػػذم فػػتح البػػاب عمػػى مصػػراعي%، األ5كالبػػالغ 
دل أما قطاعػا الصػناعة كالزراعػة، ممػا ىـ قطاعيف في العراؽ، ى،كرافؽ ذلؾ التخمؼ التدريجي أل

صػػناعية ،كاالعتمػػػاد عمػػػى االسػػػتيراد لسػػػد الطمػػػب تػػػاج السػػػمل الزراعيػػػة كالإنضػػػعؼ مسػػػتكيات  إلػػى
 المحمي مف ىذه السمل.

 
 ية والمعدات:لو ال عفاء المواد إ. 2

لقطاعػػات ،كمنيػػا عمػػى سػػبيؿ عفػػاء مػػكاد متعػػددة شػػممت مختمػػؼ اإعمػػى  القػػانكفذ نػػص إ 
 يػػةاك كالكيميالخػػاـ الضػػركرية لمصػػناعات المعدنيػػة  دالزراعػػي، كالمػػكاتػػاج نبػػذكر اإل ءإعفػػاالمهػػاؿ، 

اليػػدؼ مػػف ىػػذا االعفػػاء ،ىػػك تشػػجيل المنػػت  المحمػػي مػػف خػػوؿ  كػػافكغيرىػػا مػػف الصػػناعات ،ك 
ـ  تػػػاج، كالمحصػػػمة نالمسػػػاىمة فػػػي خفػػػض تكػػػاليؼ اإل القػػػدرة عمػػػى منافسػػػة المنػػػت  المحمػػػي  ًمػػػف هػػػ

 الجديدة. االستهمار،لممنتجات  المستكردة ،كما تسيـ ىذه االعفاءات ايضا في تشجيل مشاريل 
 

                                                           
(1)
 Peter , J. Paul  , H. , James & Donnely , Jr . 2007, Marketing Management, 

McGraw – Hill/ Irwin , U.S.A , New York.p108. 
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 تاج المحمي :نرسوم كمركية لحماية اإل . 3

عمػػػػى بعػػػػض السػػػػمل ،التعرفػػػػة الكمركيػػػػة ، تػػػػـ فػػػػرض رسػػػػـك مضػػػػاعفة ،كف ناكبمكجػػػػب قػػػػ 
ة الرسػػـ الكمركػػي كالػػذم بمػػغ قيمػػ اتاك كالخضػػر  اكػػوالفك %( ككػػذلؾ 40المسػػتكردة ،كػػالتمكر بحػػكالي)

كغيرىػػػػا مػػػػف %( 40-30لبسػػػػة الجػػػاىزة )%(، كاأل30-20الطازجػػػة ) األسػػػػماؾ%( ك 30عمييػػػا )
 السػيماماية الكافية لممنت  المحمػي ،الغرض مف ىذه الرسكـ ىك تكفير الح كافالسمل المستكردة. ك 

زمنيػة معينػة لتطبيػؽ ، مػددان حػدد  القػانكف إفذ إرة فيما يخػص المحاصػيؿ الزراعيػة ،في مكاسـ الكف
 تشح فييا المحاصيؿ.التي مكاسـ المل  ضال تتعار التعريفية الكمركية ، كي 

 
 االستيراد: كمركية لتقميل. رسوم 4

، عمػػػى عػػػدد كبيػػر مػػػف السػػػمل ذات الطبيعػػػة ةمركيػػة مرتفعػػػكالقػػػانكف فػػػرض رسػػػـك ضػػـ ك   
لزيػادة الحصػيمة الضػريبية مػف جيػة االستيوكية ،بيػدؼ الحػد مػف اسػتيراد ىػذه السػمل مػف جيػة ،ك 

% 50حػك رسكمة بن% كتماهيؿ الزينة كلكحات صكر م25خرل ، كمف ىذه السمل العطكر بكاقل أي 
طفػاؿ بنحػػك ألعػاب أ% ك 30جيػزة منزليػػة أ% كسػاعات متنكعػػة كدراجػات ناريػة ك 40سػمحة ناريػة أك 

 .(1)% كغيرىا مف السمل15
 

  

                                                           
(1)

فرٜ اىؼرسا) , ٍغيرخ ميٞرخ  2010( ىعرْخ 22ُ٘ اىزؼسٝفٞخ اىنَسمٞخ زقرٌ )ّبرطجٞق ق بىٞخؼنئبز عبثس, ظز اُػَس 

 .344ٕيٞخ, ؾاىزساس األ
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 االقتصادية السياسة: الثالث المطمل
 :(1)االقتصاديةالسياسة 

مجػػرد مجمكعػػة مػػف اإلجػػراءات  - قػػاتك األ أغمػػبفػػي  – االقتصػػاديةلػػـ تصػػبح السياسػػة  
نعمػػاؿ التصػػحيحية، ك كاأل  كػػاف مػػا أصػػبح التزاميػػا ىػػك العمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ المصػػالح العامػػة، أيػػان ا 

، كالػػػذم نرمػػػز لػػػو مػػػهو ان إجماليػػػ بكصػػػفًو ىػػػدفان التعبير)كالمصػػػمحة العامػػػة(،  التعريػػػؼ المحػػػدد ليػػػذا
تحػػدد الحككمػػة ليػػا قيمػػا مسػػبقة يرتجػػى  التػػيتكػػكف دالػػة عػػادة فػػي عػػدد مػػف المتغيػػرات  vبػػالرمز 
 . ان أىدافقيا، كتسمى تحقي

التػػي  ىػػداؼر القػػيـ المناسػػبة لتمػػؾ األباختيػػا االقتصػػاديةكيمكػػف تمخػػيص مشػػكمة السياسػػة  
مػػف اإلجػػراءات التػػي تعمػػؿ ،مجمكعػػة  إفكليػػذا فػػ vتعمػػؿ عمػػى تعظػػيـ قيمػػة  فأيا إنيكػػكف مػػف شػػ

 تحقيؽ تمؾ القيمة القصكل، تسمى )السياسة المهمى(. ،عمى
 :(2)االقتصادية: مكونات السياسة اوالً 

كسػيطة  اقتصػادية أىػداؼ -نيادية  أىداؼساسية ىي: أمككنات  االقتصاديةلمسياسة  إف 
 :االقتصاديةهـ مؤشرات السياسة  االقتصاديةأدكات السياسة  -تشغيمية   أىداؼ –
ألدكار بػػػيف ىػػػذه لػػػعػػػة كاسػػػعة ،حيػػػث يمكػػػف اجػػػراء تبػػػادؿ ىػػػذه المككنػػػات ليسػػػت بالضػػػركرة جام إف

قات كحاالت أك كسيط ، في  إلىمؤشر كالمؤشر  إلىيتحكؿ  فأالمككنات ، فاليدؼ الكسيط يمكف 
 أخرل.

تخػػتص بػػالنمك االقتصػػادم كتخصػػيص المػػكارد كالعدالػػة فػػي تكزيػػل  أىػػداؼالنهائيااة:  هاادافال -أ
يف نافي القػك  ىداؼىذه األقات تحدد ك األ أغمبكفي  كخارجيان  الهركة كالدخؿ كتحقيؽ التكازف داخميان 

 كالدستكر ألم بمد. االقتصادية
فػاؽ الحكػكمي، نمهؿ التحكـ فػي اإل،النيادية  ىداؼكتككف ذات صمة باأل الوسيطة: هدافال -ل

النياديػة. كتكمػف أىميتيػا  ىداؼادارة الطمب الكمي الذم يحقؽ األ أك، دقالتحكـ في نمك عرض النى 
فػػي تحقيػػؽ االهػػار المتكقعػػة عمػػى ، االقتصػػاديةمػػدل نجػػاح السياسػػات ،يػػا تقػػدـ مؤشػػرات عمػػى نأب
 النيادية.  ىداؼاأل
النيػادي ألدكات السياسػة  هػريػا تقػدـ دالدػؿ مبكػرة لألنأتكمف أىميتيا ب :االقتصاديةالمؤكرات  -ت
ليػة أك كسػيطة محػددة. كتغيػر المؤشػرات يعبػر عػف داللػة  أىػداؼفي حالػة لػـ تكػف ىنػاؾ  خاصةو بك 

 الكسيطة كالتشغيمية. ىداؼكحركة األ عف تغير

                                                           
(1)
 J.Tinbergen:on the theory of Economic policy.North Holiand Publishing, Amster-

dam, 1966, p .1 
(2)

 .33-32, ؾ1973, 1عبٍؼخ اىن٘ٝذ, ٗمبىخ اىَطج٘ػبد, غ بُظيَٞ: د. ظي٘ٙ ػيٜ االقزصبدٝخاىعٞبظخ  
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سػػريل ألدكات  أهػػرالسياسػػة قػػد يجػػدكا صػػعكبة لتحقيػػؽ  صػػناع التكااليمية لمسياسااة: هاادافال -ث
كسػػيطة بػػيف اليػػدؼ  حمقػػةن كتشػغيمية  أىػػداؼتحديػػد  إلػػىكف أفيمجػ الكسػػيطة ىػػداؼسياسػة عمػػى األال

الكسػػػيط كأدكات السياسػػػة .فاليػػػدؼ التشػػػغيمي قػػػد يغػػػدك اسػػػرع تػػػأهيرا بػػػأدكات السياسػػػة مػػػف اليػػػدؼ 
 الكسيط مهؿ زيادة األجكر كالمرتبات الحككمية.

 :االقتصاديةمضمون السياسة ثانيًا: 
 نػػػػكاعبطبيعػػػػة كعػػػػدد العوقػػػػات بػػػػيف األ االقتصػػػػاديةيتحػػػػدد مضػػػػمكف السياسػػػػة  فأيمكػػػػف  
مفػػة مػػف المتغيػػرات ،كىػػذه تػػدعى بالعوقػػات الييكميػػة لوقتصػػاد كالنمػػكذج االقتصػػادم المػػراد المخت

جماؿ تمؾ إتعمقة بالسمكؾ االقتصادم ،كيمكف بحهو، كما تمهؿ الركابط المنطقية بيف المتغيرات الم
 .(1)العوقات الييكمية بمعادالت عرض كطمب، كمعادالت فنية، كتعريفات

مجمكعػػة مػػف المعػػادالت الييكميػػة الخاصػػة بيػػا  إفمعينػػة ،فػػ اقتصػػاديةأمػػا بالنسػػبة لمسػػألة  
مػػػا أ، االقتصػػػاديةالنظريػػػة  أك االقتصػػػاديةم مػػػف السياسػػػة أمسػػػادؿ  تنػػػاكؿتكػػػكف نفسػػػيا فػػػي حػػػاؿ 

مػػا  بشػػأفاالخػػتوؼ بينيمػػا  إلػػىاسػػتعماؿ ىػػذه المعػػادالت فيػػك يختمػػؼ بػػيف الحػػالتيف ،كيعػػكد ذلػػؾ 
قادمػػػة  إلػػػىهابتػػػة، ككميػػػات متغيػػػرة ففػػػي التحميػػػؿ التقميػػػدم النظػػػرم تضػػػـ األدكات  يعتبػػػر كميػػػات

 االقتصػػاديةمػػا بالنسػػبة لمسياسػػة أفػػي قادمػػة المتغيػػرات )المجاىيؿ(، ىػػداؼالمعطيػػات، كتكضػػل األ
 ...(2)المسألة  تككف معككسة فأضاع ،أم ك األ تتبادالفتمؾ المجمكعتيف  إف،ف

 :(3)االقتصاديةالسياسة  أهدافثالثًا:
بػػؿ ليػػػا  اقتصػػادية أىػػداؼال تعمػػؿ مػػف فػػراغ كال بػػدكف  االقتصػػاديةالسياسػػات  فأالشػػؾ  
ىػي جممػة مػف السياسػات  االقتصػاديةالسياسات  إفالنظاـ االقتصادم،  أىداؼمشتقة مف  أىداؼ

كالسياسػػػػػػات الداخميػػػػػػة كالبػػػػػػرام  ،كالنقديػػػػػػة  الماليػػػػػػةبالسياسػػػػػػات ،كاإلجػػػػػػراءات كاألدكات المتعمقػػػػػػة 
 ىميا:ألمنظاـ ك  ،كاالجتماعية، االقتصادية ىداؼتحقيؽ األ إلىالتي تيدؼ  االقتصادية

 برز مؤشراتو:أستقرار االقتصادم كمف تحقيؽ األ -أ
 مف الصفر. معدؿ تضخـ منخفض قريبو  كالحفاظ عمى سعاراألاستقرار  -1
 %(.6-3) كاجتماعيان  اقتصاديان المحافظة عمى معدؿ بطالة مقبكؿ  -2
 %(.10-5بيف ) يتراكحمعدؿ نمك اقتصادم مرغكب  -3
 المدفكعات. لميزافكضل مرغكب كمستقر  -4
 لعممة الكطنية.ااستقرار سعر صرؼ  -5
 .تياااستخدام أفضؿتخصيص المكارد في  -ب

                                                           
(1)

 .70-69, ؾٍصدز ظبثق 
(2)
 Tinbergen:previous source, p.14 

(3)
ىيْؽرررس  األٍرررِٞدازلرررْؼبل, , اىعٞبظرررخ ٗاىََبزظرررخ-اىنيٞرررخ االقزصررربدٝخاىْظسٝرررخ الفْررردٛ اٍؾَرررد اؽَرررد أ. د. 

 .60ؾ,2014,غ2ٗاىز٘شٝغ,
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 لهركة كالدخؿ.ادالة تكزيل ع ضماف -ج
 ،االقتصػػاديةالسياسػػية  أىػػداؼقيػػؽ لمعمػػؿ عمػػى تحكتنقسػػـ الخطػػكات التػػي يمكػػف اتخاذىػػا  

 يف:أتجاى ىلا
تغييػػر نظػػـ مهػػؿ ) لمظػػاىر النكعيػػة لمبنػػاء االقتصػػادمجػػراءات نكعيػػة، كىػػدفيا تغييػػر بعػػض اإ -أ

 االحتكار....الخ(. أكالتكتوت،  أكالمنافسة ،
طػػار النػػكعي القػػادـ اإلدكات داخػػؿ األ أككتكمػػف فػػي تغييػػر بعػػض المعممػػات  جػػراءات كميػػة،إ -ب

 مكضل البحث.... ، االقتصادم لمبنياف
متميػػػػزة مػػػػف  ان أنكاعػػػػ ، تشػػػػمؿTinbergen)الكميػػػػة(،ككما ناقشػػػػيا  االقتصػػػػاديةكالسياسػػػػة  

 :(1)المتغيرات، أىميا
االقتصادم لمحككمة مكضل  الكيافىي المتغيرات التي تككف خارجة عف (: Data) بياناتال -1

سػػػػكاؽ األ أسػػػػعار)بكصػػػفيا معطيػػػػات مهػػػؿ االقتصػػػػاديةاالعتبػػػار ،حيػػػػث يأخػػػذىا نمػػػػكذج السياسػػػة 
 العالمية ،السياسات كاالتفاقيات الدكلية ...الخ(.

كالػدخؿ القػكمي الحقيقػي ، كتكزيعػو، كحجػـ  (:Targets Variablesالمتليارات الهدفياة ) -2
كجميعيػا تتعمػؽ بمسػتكل رفاىيػة المجتمػل كتقدمػو تػاج ..نار اإلر اسػتقؿ، ك االستشمار، كحجـ التشػغي

 أالقتصادم.
كأقػػػػدميا معػػػػدالت الضػػػػريبة، كضػػػػريبة الػػػػدخؿ، كالضػػػػرادب عمػػػػى  (:Instrumentsالدوات) -3

نالػػكاردات ،كالضػػرادب غيػػر المباشػػرة .كىنػػاؾ كػػذلؾ المعكنػػات ،ك  جػػر تاجيػػة العمػػؿ ،كمعػػدالت األا 
 .(2)الحقيقي، كمعدالت التبادؿ

 : وتتمثل بما يمي :االقتصاديةهيكل السياسة رابعًا:
، سياسػػػة االسػػػتهمار، السياسػػػة النقديػػػة، سياسػػػة التجػػػارة الدكليػػػة، سياسػػػة الماليػػػةالسياسػػػة  

الػػدكر الػػذم  بحسػػبدكلػػة أخػػرل  إلػػىالتهبيػػت كالتصػػحيح الييكمػػي، كتختمػػؼ السياسػػات مػػف دكلػػة 
 تمعبو الدكلة في النشاط االقتصادم.

يػػػػات الميزانظمػػػػة تحديػػػػد مسػػػػتكيات الضػػػػرادب ك إنلمحككمػػػػات  االقتصػػػػاديةتغطػػػي السياسػػػػة  
الممكية الكطنية كسكؽ العمػؿ كالعديػد مػف المجػاالت  كعرض النقد كأيضان  الفاددة أسعارالحككمية ك 

 ماليػػوسياسػػة  إلػػىالعكامػػؿ السياسػػية  أغمػػبلدكلػػة فػػي االقتصػػاد، كيمكػػف تقسػػيـ األخػػرل لتػػدخوت ا
السياسػػة النقديػػة التػػي  أكفػػاؽ ،نتتعامػػؿ مػػل اإلجػػراءات الحككميػػة التػػي تتعمػػؽ بالضػػرادب كاإلالتػػي 

 أهرتتػ األحيػاف أغمبكعرض النقد، في  الفاددة أسعارتتعامؿ مل اإلجراءات المصرفية بما يتعمؽ ب

                                                           
(1)

 .60,ٍصدز ظبثق ؾ  بُظيَٞد.ظي٘ٙ ػيٜ   
(2)

بزب ((ٗػيرٚ اىقرThe irrelevant Variablesٍرِ اىَزةٞرساد ٕٗرٜ ) ّر٘اعىيزجعٞػ ىِ ّرمس ْٕرب اؽرد ٕررٓ األ 

 (.Tinbergen.p.612) ئىٚٝيغأ  ُأىَبً ثبىزفبلٞو اىنبٍيخ اىرٛ ٝسغت فٜ اإل
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صػندكؽ النقػػد الػدكلي ككػذلؾ المعتقػػدات  أكىػذه السياسػات بالمؤسسػػات الدكليػة مهػؿ البنػػؾ الػدكلي 
 السياسية كالسياسات المترتبة عمى األحزاب.

 : االقتصادية اتالسياس أنواعخامسًا:
(1)كىي االقتصاديةمف السياسات ، أنكاعىناؾ هوهة  

: 
مػف  ىذه السياسة تحقؽ نتاد  كبيرة لمنمك االقتصػادم المكلػد لمعمالػة سياسة االقتصاد الكمي: -1

 نػة كأيضػان اعالتنسػيؽ بػيف أدكات السياسػة التػي تمهػؿ اإلنفػاؽ العػاـ كالضػرادب كاإلدتمػاف كاإلخوؿ 
 تغيير سعر الفاددة .

تقػػػـك ىػػػذه السياسػػػة بتطػػػكير القطاعػػػات االقتصػػػادية كالشػػػركات  سياساااة االقتصااااد الجزئاااي: -2 
 كرفل مستكيات الدخؿ. كاالستهمارسر ،تشجيعا لكفاءة المؤسسات األ فضون عمى

إف فيػػـ التػػدابير السياسػػية ،كنتػػاد  المقترحػػات السياسػػية كتأهيرىػػا عمػػى  النمذجااة االقتصااادية: -3
ى تقيػػيـ األداء االقتصػػادم اعتمػػادان عمػػى فضػون عمػػكالتضػػخـ كعػػدـ المسػػأكاة  كالفقػػرالعمالػة كالنمػػك 

  النماذج التي قدمتيا ىذه السياسة التي تحدد العوقات بيف مختمؼ السياسات
 : االقتصاديةأساليل السياسة سادسًا:
 كىي األساليب التي تتخذىا الحككمات لمتأهير باالقتصاد كىي: 

بعػػدة طػػرؽ ،مهػػؿ االقتػػراض كجمػػل الضػػرادب ،هػػـ بعػػد  األمػػكاؿالحككمػػات تجمػػل التخصاايص:  -أ
 أكشػػػػطة المحػػػػددة كالخػػػػدمات نفػػػػاؽ العػػػػاـ كاألنلإل عاليػػػػةنسػػػػبة  األمػػػػكاؿذلػػػػؾ تخصػػػػص مػػػػف ىػػػػذه 

،كذلؾ بحساب العكادػد كالتكػاليؼ  يةاالستهمار المدفكعات األخرل ،كبعدىا تقرر الحككمة المشاريل 
الحككمػػػة تخصػػػص  إفبالقيػػػاس لمتكػػػاليؼ مرضػػية فػػػ الفكادػػدت كانػػػمػػف تمػػػؾ المشػػػاريل ،كفػػي حالػػػة 

ليػا. كالحككمػات الحديهػة تقػـك ببيػل األصػكؿ المممككػة لمدكلػة ألصػحابيا، كىػذا مػا يسػػمى  األمػكاؿ
 شطة الحككمية .ن)بالخصخصة( لزيادة كفاءة اإل

دماج نػػػػشػػػػطة الصػػػػناعية كالتجاريػػػػة، كبػػػػذلؾ تػػػػؤهر عمػػػػى اإلنتػػػػنظـ السياسػػػػة الحككميػػػػة اإل 
شػػطة نأقػػات فػػتح المتػػاجر، كتحديػػد الحػػد األدنػػى مػػف األجػػكر، ك أك د الحككمػػة يػػكالمنافسػػة، مهػػؿ تحد

 المشاريل ككذلؾ تخصص المكارد.
بعػض  كمحاكلػةزيػادة الضػرادب، مهػؿ ، كالفقػراءات الحككميػة األغنيػاء السياسػب أهريتػ:التوزيع -ل

 المعانػػاةالحككمػػات إعػػادة تكزيػػل المػػكارد بطػػرؽ عػػدة قػػد تكػػكف مباشػػرة كغيػػر مباشػػرة لمقضػػاء عمػػى 
 كالجكع، النماذج الذم تقدميا ىذه السياسة ىك تحديد العوقات كالتآزر بيف مختمؼ السياسات.

                                                           
(1)
 Assar Lindbeck,Charles Nicholas,Morris john Anderson kay,and oth-

ers,Government economic policy,www.britannica.com.Retrieved,20-04-2019.Edited. 
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تحقػػػؽ  فأى بيمػػػا الحككمػػػات بعػػػد  حكـتػػػت االقتصػػػاديةمػػػف السياسػػػات ف اىنػػػاؾ نكعػػػاالساااتقرار:-ج
المدفكعات العػادؿ كتمػؾ السياسػات  كميزافالسيطرة عمى التضخـ، كاالستقرار في العمالة الكاممة ،

 .(1)كالسياسة النقدية الماليةىي السياسة ،
 دواتها :أها  أهداف: ماهيتها ،الماليةاسة السيسابعًا:

 :(2)الماليةماهية السياسة -أ
صػؿ الدكلػة ،كاألى  كميزانيػةالعامػة  الماليػةت ترادؼ فػي معناىػا كػؿ مػف كان الماليةالسياسة  

حافظػػػػة النقػػػػكد، كلتطػػػػكر  أك الخزانػػػػة( كتعنػػػػي fiscىػػػػي)قديمػػػػة فػػػػي لفظيػػػػا يعػػػػكد لكممػػػػة فرنسػػػػية 
 بالنشػػػاط المػػػالي لوقتصػػػاد الحكػػػكمي ،متضػػػمنة تكيفػػػان  دراسػػػةالمجتمعػػػات تكسػػػل مفيكميػػػا لتعنػػػى ب

جييػػا المتنكعػػة لتحقيػػؽ أك الحككميػػة كالنفقػػات الحككميػػة فػػي  اإليػػراداتلحجػػـ كػػؿ مػػف  ككميػػان  نكعيػػان 
في القطاع العاـ، كما يتبعػو  تحميمية لمنشاط المالي دراسةيا تعني )إنعامة. كيرل البعض  أىداؼ
فػػػػاؽ نلحجػػػػـ اإل فػػػػي الػػػػبود متضػػػػمنة تكييفػػػػان  االقتصػػػػاديةالقطاعػػػػات ،هػػػػار بالنسػػػػبة لمختمػػػػؼ آمػػػػف 
معينػػة مهػؿ النيػػكض باالقتصػاد الػػكطني كالتقريػػب  أىػػداؼالعامػة بغيػػة تحقيػؽ  اإليػػراداتدر كمصػا

 مل(.بيف طمبات المجت
 :(3)(Fiscal policy Targets) الماليةالسياسة  أهداف-ل

عطػػى أىميػػة كاسػػعة لػػدكر الدكلػػة حيػػاؿ النشػػاط االقتصػػادم أاالقتصػػادم الحػػديث  الفكػػر 
)النفقات العامة، القركض، الضرادب( حتى بدت بلتكجيو عف طريؽ ما تمتمؾ مف أدكات متمهمة 

ادض كالعجػػز فػػي أىلفػػصػػبح أ، ك ةلػػيس ضػػركري ميزانيتيػػافكػػرة حياديػػة النشػػاط المػػالي لمدكلػػة كتػػكازف 
ـ ت أكانػعمى السكاء متقدمػة  البمدافالمتبعة في كؿ  الماليةحد أدكات السياسة أية العمكمية الميزان

 تي:ما يأ الماليةالسياسة  أىداؼىـ أنامية، كمف 
 . االقتصاديةفي تخصيص المكارد  االقتصاديةتحقيؽ الكفاءة  -أ
 تحقيؽ مستكل التشغيؿ الكامؿ. -ب
 .سعاراألتحقيؽ االستقرار في  -ج
 تحقيؽ النمك االقتصادم. -د
 
 
 

                                                           
(1)
 John F.Due,John,Anderson Key,Assar Lindbeck,and Others "Government econom-

ic policy.www.britannic.com,Retrieved 20-4-2019 Edited 
(2)

ٕب فٜ اىع٘) اىَربىٜ أصساالقزصبدٝخ االغبز اىؼبً ٗ, د. ؽٞدز ّٝ٘ط اىَ٘ظ٘ٛ اىعٞبظبد ٜنبّد. ّصاز مبظٌ اىةٞ 

 .45ؾ 2015, 2ٍٗزةٞساد االقزصبد اىنيٜ, , داز اىٞبشٗزٛ اىؼيَٞخ ىيْؽس األزدُ غ
(3)

 .50-46, ؾاىَصدز ّفعٔ 
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 (:Fiscal Policy Tools) الماليةأدوات السياسة -ج
 ة كىي:أدكات رديس تقـك عمى استخداـ هوث المالية السياسة 

التػي تحصػؿ عمييػا الدكلػة سػكاء بصػفتيا السػيادية  األمػكاؿكتتمهؿ بمجمػكع  العامة: اإليرادات -1
 جانػػػب إلػػػىالضػػػرادب مػػػف أىميػػػا  عػػػدٌ مػػػف مصػػػادرىا الخارجيػػػة، كتي  أكموكيػػػا أشػػػطتيا ك نأمػػػف  أك

 ، أمكاؿ الدكميف ،كايرادات أخرل عامة.العاـ االدتمافالقركض العامة ،الرسكـ، 
زمنيػػة محػػددة لغػػرض  مػػدةفاقػػو خػػوؿ إنكتعبػػر عػػف جميػػل مػػا تقػػـك الدكلػػة ب :ةالعاماا اتقاافنال -2
كالتغيػػػػر  فػػػػاؽ بزيػػػػادة دكر الدكلػػػػة فػػػػي النشػػػػاط االقتصػػػػادمنشػػػػباع حاجػػػػات المجتمػػػػل، كيػػػػزداد اإلإ

 السياسي كاتساع الدكر االجتماعي.
يػا كهيقػة إن، كتعػرؼ بىػداؼيمكنيػا تحقيػؽ األ ؿ أداة رديسػةأك  تيعد  كىي التي  الموازنة العامة: -3

 . (1)قادمة ةو مدادات كالمصارؼ المقدرة لمحككمة للإلير  معتمدة تتضمف ترتيبان 
دكاتيػػا أى مػػف خػػوؿ  الماليػػةف طريػػؽ السياسػػة تػػؤهر فػػي اقتصػػادىا عػػ فأتسػػتطيل الحككمػػة  

االقتصػػاد مػػف خػػوؿ التػػأهير بحجػػـ  االتػػي يتعػػرض ليػػ االقتصػػاديةلمكاجيػػة االخػػتوالت كالمشػػاكؿ 
الحككميػة كالنفقػات الحككميػة كالقػركض، كيػتـ  اإليػراداتكمي ،كىػذه األدكات المككنػة مػف الطمب ال

 التأهير عبر أدكات مباشرة كغير مباشرة. 
مات العامػػة، كالصػػحة كالتعمػػيـ ،كالرعايػػة االجتماعيػػة ،كالجػػيش كغيرىػػا مػػف النفقػػات الخػػد 

فرض الضرادب كاالقتراض كبيػل مهؿ كيؿ لتمؾ النفقات مف عدة مصادر، تم إلىالحككمية بحاجة 
بالعممػػة المحميػػة كغيرىػػا ،حيػػث تػػؤهر الحككمػػة عمػػى  االسػػتهمارك األصػػكؿ الهابتػػة كطباعػػة النقػػكد 

الطمػػػب،  إجمػػػالي، لتػػؤهر عمػػػى اإليػػػراداتاالقتصػػاد بػػػالتغيرات التػػػي تحصػػػؿ فػػي مسػػػتكل النفقػػػات ك 
كمسػػػتكل النشػػػاط االقتصػػػادم كنمػػػط تخصػػػيص المػػػكارد إضػػػافة لتكزيػػػل الػػػدخؿ كتتمهػػػؿ السياسػػػات 

 :(2)الحككمية بما يأتي  المالية
يػػػة تػػػؤهر بشػػػكؿ محايػػػد عمػػػى النشػػػاط االقتصػػػادم ،ليػػػذا تنفػػػؽ الميزان دة:محايااا مالياااةسياساااة  -أ

 الضريبية في حالة حدكث التكازف االقتصادم. اإليراداتمف  ان الحككمة جزء
فػي حػاالت  غمػبالضػريبة كفػي األ كيتجػاكزفاؽ الحككمي يتكسل ناإل توسعية: ماليةسياسة  -ل

 الرككد االقتصادم .
تسػػتخدـ الحككمػػة ىػػذه السياسػػة لتسػػديد الػػديف العػػاـ، حيػػث يكػػكف  كماكااية:إن ماليااةسياسااة  -ج

 . اإليراداتمف  أقؿفاؽ نمعدؿ اإل
 

                                                           
(1)

فعررذ, اىقرربٕسح أٗ ٞررخاّاىؼَسرؾيٞررو عصئررٜ ٗميررٜ ,ٍطجؼررخ  االقزصرربدٝخد. ػجررداىَطيت ػجداىؾَٞررد, اىعٞبظرربد  

 .213,ؾ1998
(2)
 Politics and Economic policy  www.courses.lumenlearning.com,Retrived 20-4-

2019 Edited 



 االقتصاديةاحملتوى النظري للسياسة ...................................... األول الفصل
 

 

28 

 ، الوسائلهدافالسياسة النقدية: المفهوم ،الدوات، الثامنًا:
 
 :(1)السياسة النقديةمفهوم -أ

 تسيطر مف خوليا عمػىل تنفذىا السمطات النقدية التييقصد بيا مجمكعة مف اإلجراءات  
حػػداث تػػأهيرات فػػي كميػػة النقػػد )كميػػة كسػػادؿ الػػدفل ( بمػػا إمػػف خوليػػا كالنقػػد، يػػتـ  شػػؤكف اإلدتمػػاف

حقػػف  إلػػىمػا إسػػمطات النقديػة مػػف ىػذه اإلجػػراءات حيػث تسػػعى ال االقتصػػاديةيودػـ ظػػركؼ الػبود 
 سحب كامتصاص السيكلة الزاددة. أكاالقتصاد بكميات كبيرة مف النقكد 

 :(2)ت النقدية التي تستخدميا الحككمات، كىي كما يأتييكجد عدد مف السياسا 
: ىػذه السياسػة تحػارب البطالػة فػي حالػة الركػكد، مػف خػوؿ الزيػادة بحجػـ السياسة التوسعية -1

 . الفاددةعرض النقد بسرعة ،كتخفيض سعر 
بطػػػاء التضػػػخـ ،كتجنػػػب التشػػػكىات فػػػي إىػػػذه السياسػػػة تعمػػػؿ عمػػػى كماكاااية: نالسياساااة اإل  -2

 .الفاددةسعر  فيض النقكد فييا، كالزيادة األصكؿ، حيث يتـ تقميؿ حجـ عر مستكل 
 .الفاددةىذه السياسة تحقؽ النمك االقتصادم مف خوؿ تحديد سعر  السياسة الم ئمة: -3
ذ التحػػػػد مػػػػف إ، االقتصػػػػاديةىػػػػذه السياسػػػػة تعمػػػػؿ عمػػػػى حيػػػػاد العمميػػػػة  السياسااااة المحاياااادة: -4

 التضخـ، كال تزيد مف النمك.
 ىدؼ ىذه السياسة ىك الحد مف التضخـ. السياسة المكددة: -5

فىنػػػاؾ تفسػػػير   تنظػػػيـ  إلػػػىلمسياسػػػة النقديػػػة، ضػػػيؽ ككاسػػػل، فػػػالمعنى الضػػػيؽ ينصػػػرؼ  ا 
 أقتصػػػادية أىػػػداؼ( عػػػرض النقػػػد )اإلدتمػػػاف المصػػػرفي كالعممػػػة( لتحقيػػػؽ Regulationكمراقبػػػة )

السياسة النقدية ىي عبارة عػف مجمكعػة مػف اإلجػراءات بيػدؼ التػأهير  فأمحددة، كمنيـ مف يرل 
( سػػعر Cost of credit) اإلدتمػػاففػػاؽ الكمػػي مػػف خػػوؿ التػػأهير عمػػى كمفػػة نعمػػى مسػػتكل اإل

سػػل لمسياسػػة ك األ أكمػػا المعنػػى الكاسػػل أ(.Availability of credit) أإلدتمػػافكفػػرة  أك، الفادػػدة
ات التػػي تتخػػذىا الحككمػػة كالبنػػؾ المركػػزم كالخزينػػة العامػػة بغػػرض )تمػػؾ اإلجػػراءبالنقديػػة فيتمهػػؿ 
 .(3)كالنقد كتركيب كحجـ الديف الحككمي( اإلدتمافالتأهير عمى 

االقتصػادم، حيػث  الفكربالسياسة النقدية في  االىتماـ كاضحان  كافخوؿ القرف المنصـر  
( لػػذا عػػدت السياسػػة 1931-1929)العالميػػة  االقتصػػاديةزمػػة بػػدأ ىػػذا االىتمػػاـ يتزايػػد خػػوؿ األ

 كاألفكػػػػارلتطػػػػكير النظريػػػات  كػػػافلكػػػؿ بمػػػػد .ك  االقتصػػػػاديةلمسياسػػػة  ساسػػػػيان أك  ميمػػػان  النقديػػػة جػػػػزءان 
 إففػػي تطػػكر مفيػػـك السياسػػة النقديػػػة ) كاضػػح أهػػػراألزمنػػة كالمراحػػؿ المتعاقبػػة عبػػر  االقتصػػادية

                                                           
(1)

 .207, ؾ 1999, 2, غبُػَىيْؽس  ٛٗاىَغدالاىْق٘د ٗاىَصبزف, د. ػقٞو عبظٌ ػجدهللا,  
(2)
 Assar Lindbeck. previous source.p;584 

(3)
 , 1990, 1د. ػ٘ض فبظو ئظَبػٞو اىدىَٜٞ,  عبٍؼخ ثةداد, غ ٗاىجْ٘ك,اىْق٘د 
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 أكالتكظيػؼ التػاـ  إلػىقػرب أيػا نأف فػي كتابػاتيـ بيٌ كصػؼ الكوسػيكي إلػىقػرب أالدكؿ الناميػة ىػي 
فك  كػامون  تاجيػة فقػط تكظيفػان نكظفػت احػد العناصػر اإل فإالكامؿ حتػى  كجػدت العناصػر األخػرل  ا 

في معالجة مشكمة التضخـ ،عمػى  أنجحالسياسة النقدية عندىـ  فأدكف ذلؾ المستكل .حيث نجد 
ما كتػب عنػو  إلىقرب أالدكؿ المتقدمة اقتصاديا فتككف  ما فيأ، الماليةيككف دعميا بالسياسة  فأ

تككف اجػدل كاقػكل فاعميػة كلكػف  الماليةالسياسة  إفكماش نجد بنحاالت الكساد كاإل ةزالكينز، فإل
 .(1)تدعميا السياسة النقدية( فأيجب 

 ها:أنواعأدوات السياسة النقدية و -ل
 :Quantitative instruments: الدوات الكمية )التقميدية( الً أو 

بصكرة شاممة كليس عمى نكع معػيف كتسػمى  اإلدتمافكىي الكسادؿ التي تؤهر عمى كمية  
يا تؤهر تأهيرا غير مباشر عمى حجـ الكدادل المكجكدة نغير المباشرة ألنية أىلفبأدكات الرقابة  أيضان 

شػػكؿ كحجػػـ النقػػكد ب اإلدتمػػاففػػي البنػػكؾ التجاريػػة، كىػػي كميػػة ككنيػػا تيػػدؼ لمرقابػػة عمػػى كميػػات 
 :التاليةعاـ، كتشمؿ األدكات 

 Rediscount rate)سعر إعادة الخصم(  أوسعر البنك المركزي  -1
و يعمػؿ بالنسػبة لمبنػػكؾ نػأمبنػكؾ، أم ل ان بنكػكظػادؼ البنػؾ المركػزم ىػي كظيفتػػو  بػرزأمػف  

الشػػػركات كالمؤسسػػػات التجاريػػػة بػػػنفس الكظيفػػػة التػػػي تقػػػـك بيػػػا البنػػػكؾ التجاريػػػة فػػػي تعامميػػػا مػػػل 
الخاصة كالجميكر ،كمهمما تعمؿ البنكؾ التجارية بمػنح القػركض لمشػركات كالمؤسسػات كالجميػكر 

 .(2)البنؾ المركزم بمنح القركض لمبنكؾ عند الحاجة ليا فقط يقكـ أيضان 
الذم يأخذه البنؾ المركػزم مػف البنػكؾ عنػد منحيػا  الفاددةكيقصد بسعر الخصـ ىك سعر  
عبػارة أخػرل بأخرل مقابػؿ القػركض الممنكحػة ليػا. ك  ماليةراؽ أك  أكض خصـ كمبياالت تمؾ القرك 

التػػػي اقترضػػػػتيا مػػػف البنػػػؾ المركػػػزم لتعػػػػزز  األمػػػكاؿسػػػعر الخصػػػـ يمهػػػؿ بالنسػػػبة لمبنػػػػكؾ تكمفػػػة 
 احتياطاتيا لدل البنؾ المركزم.

راؽ التجاريػة ك لأل الحاليةبمكجبو البنؾ المركزم القيمة يحتسب الذم  الفاددةكيدعى بسعر  
 التي تستحؽ التسديد في مكعد الحؽ.

ـ  المصػرفي ك  اإلدتمػافكسعر إعادة الخصـ يػؤهر عمػى حجػـ   ض النقػد مػف عمػى عػر  مػف هػ
 ة:اآلتي ليةخوؿ اتباع اآل

 المتداكلػػةذا أراد اتبػػاع سياسػػة نقديػػة تكسػػعية بزيػػادة كميػػة الكتمػػة النقديػػة إالبنػػؾ المركػػزم  
فسػكؼ يخفػػض سػعر البنػػؾ المركػزم أم سػػعر إعػادة الخصػػـ كبيػذا سػػكؼ تخفػض كمفػػة القػػركض 
التػػي يقػػدميا البنػػؾ المركػػزم لممصػػارؼ التجاريػػة ممػػا يشػػجل البنػػكؾ التجاريػػة عمػػى االقتػػراض مػػف 

                                                           
(1)

 .218, ؾ1971اىْق٘د فٜ اىْؽبغ االقزصبدٛ , ,ؼسمخ ٍطبثغ اىغصٝسح,.د. ٝ٘ظف ػجد اىٕ٘بة ّؼَخ هللا  
(2)

 .262, ؾ1964, ٍطبثغ داز اىزعبٍِ ثةداد, 1,غ اىْظسٝخ اىْقدٝخ .د. ف٘شٛ ػجدهللا اىقٞعٜ  
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مػػف سػػعر  أقػػؿكليا عمػػى السػػيكلة النقديػػة سػػتككف كمفػػة إعػػادة الخصػػـ لحصػػ فالبنػػؾ المركػػزم ،إل
خفػػض سػػعر الخصػػـ،  إعػػوفتحػػتفظ بيػػا فػػي مػػدة سػػابقة أم قبػػؿ  دات التػػيالخصػػـ عمػػى المكجػػك 

فػػي مػػنح  ياطػػات نقديػػة لػػدييا لغػػرض التكسػػل الزيػػادة فػػي تػػكفير احت إلػػىكزيػػادة اقتراضػػيا سػػيؤدم 
غير  االقتصاديةعمى القركض الممنكحة لمكحدات  الفاددةالذم يساعدىا في خفض سعر  اإلدتماف

كالتجاريػػػة كسػػػيككف تخفػػػيض سػػػعر  الماليػػػةراؽ ك ؿ خصػػػـ األالمصػػػرفية فػػػي سػػػكؽ النقػػػكد مػػػف خػػػو
زيػادة عػرض  إلػىالخصـ بالنسبة نفسيا كبنفس الكقػت لتخفػيض سػعر إعػادة الخصػـ حيػث يػؤدم 

ـ  النقد ك  ـ   االقتصادية الفعالياتزيادة مف ه  .(1)االستهمارزيادة  كمف ه
 االقتػػراض مػػف البنػػؾتسػػتيدؼ كسػػيمة سػػعر الخصػػـ أمػػا تشػػجيل المصػػارؼ التجاريػػة عمػػى  

تهبػػػػػػيط جيػػػػػػكد المصػػػػػػارؼ التجاريػػػػػػة لمحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى  أك (االدتمػػػػػػافالمركػػػػػػزم )تنشػػػػػػيط كتكسػػػػػػيل 
كمػػاش(،يغير البنػػؾ المركػػزم سياسػػتو بسػػعر إعػػادة الخصػػـ بمػػا ناالقتراض،)الحػػد مػػف التكسػػل كاإل

ة النقديػة لعػـز السػمط ان شػر ،كيعد ىذا االجراء داللة كمؤى اإلدتمافيجعمو يتناسب مل مايرغب في منح 
 The Announcement) فعػػواإل أهركىػػك مػػا يػػدعى بػػ االقتصػػادية الفعاليػػاتعمػػى تنشػػيط 

Effect)(2). 
 ( :Legal Cash Reserveلزامي( )ي)اإل القانونتليير نسبة االحتياطي النقدي -2

تجعػػؿ نسػػبة مدكيػػة معينػػة مػػف كدادعيػػا لػػدل البنػػؾ  إفتكػػكف المصػػارؼ التجاريػػة ممزمػػة بػػ 
لمكاجيػة أم سػحكبات يقػـك  ان المركزم عمى شػكؿ مكجػكدات نقديػة كغيػر نقديػة لتكػكف ليػا احتياطيػ

،كىػػذه النسػػبة مػػف االحتيػػاطي النقػػدم تػػؤهر بشػػكؿ كبيػػر عمػػى مقػػدرة البنػػكؾ التجاريػػة وؤىاعم بيػػا
 .(3)يالقانكنتياطي النقدم حيث تتناسب عكسيا مل نسبة االح اإلدتمافبمنح 

ضػػعاؼ قػػدرة المصػػارؼ التجاريػػة عمػػى خمػػؽ إزيػػادة تمػػؾ النسػػبة تعمػػؿ عمػػى  إفكبػػذلؾ فػػ 
لزامػي عنػدما ي اإلالقػانكن، كبالعكس يمجأ البنؾ المركزم لخفػض نسػبة االحتيػاطي النقػدم اإلدتماف

 االسػػػتهمارادة لزيػػػادة الطمػػػب عمػػػى السػػػمل كالخػػػدمات كزيػػػ اإلدتمػػػافيجػػػد مػػػف المناسػػػب التكسػػػل فػػػي 
 تاج.نكاإل

يكػػكف لػػدل البنػػػؾ  فأعمػػى تػػكفير رقابػػػة نقديػػة ليػػذا يسػػتكجب  تػػنعكس فاعميػػة ىػػذه األداء 
 .(4)المركزم صوحيات كاسعة ككافية حتى تككف الرقابة فاعمة

 (:Open market operationعمميات السوق المفتوحة  ) -3

                                                           
(1)
 Williamj.Baumol and Alans.Blinder"Econoics-principles and policy",7th Edi-

tion,the Dryden press,U.S.A  1998.P.703 
(2)
 David r.kamerschen,"money and  Banking"6th Edition,op,cit.,p.279. 

(3)
 .609, ؾ1982ٚ, األٗىاىْق٘د ٗاىجْ٘ك, د. ظبٍٜ خيٞو, ؼسمخ مبظَخ ىيْؽس اىن٘ٝذ, غ  

(4)
, اىرررداز اىقٍ٘ٞرررخ ىيطجبػرررخ االقزصررربدٝخٗاىْقدٝرررخ ىةطرررػ اىزَْٞرررخ  اىَبىٞرررخد. ٍؾَرررد ٍجررربزك ؽغرررس, اىعٞبظررربد  

 .212, ؾ1960ٗاىْؽس,اىن٘ٝذ,
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مػف  الماليػةراؽ ك بالتػدخؿ فػي سػكؽ األكيقصد بيا العمميات التي يقكـ بيػا البنػؾ المركػزم  
كغيرىا ،لغرض التػأهير فػي حجػـ ككمفػة العػرض  الماليةراؽ الحككمية ك خوؿ قيامو ببيل كشراء األ

كتعمػػؿ ىػػذه األداة  كمسػػتكل النشػػاط االقتصػػادم المرغػػكب فيػػو. يػػتوءـبمػػا  اإلدتمػػافالكمػػي لمنقػػكد ك 
 ة :اآلتي ليةبحسب اآل
كماشػػية فػػي االقتصػػاد كرغػػب فػػي تنشػػيطو كالتكسػػل فػػي إنالبنػػؾ المركػػزم بػػكادر الحػػظ ذا إ 
يػػات مػػف مفسػػكؼ يقػػـك بعمميػػة شػػراء السػػندات الحككميػػة ليػػتمكف مػػف حقػػف االقتصػػاد بك اإلدتمػػاف

،كيحػدث العكػس مػف ذلػؾ فػي  اإلدتمػافقػدرة المصػارؼ التجاريػة عمػى مػنح ف عرض النقد ليزيد مػ
البنػػؾ المركػػزم  إفكماشػػية، فػػنأم اتخػػاذ السياسػػة اإل اإلدتمػػافحػػاؿ رغبػػة البنػػؾ المركػػزم فػػي تقميػػؿ 

متصاص كميات مف عرض النقد كبيذا يحد مف قػدرة البنػكؾ اـ ببيل السندات الحككمية ليقكـ بيقك 
تػاج، كتعػد ىػذه نكاإل سػتهماراالخفػض مسػتكيات  إلػىكبالنتيجػة يػؤدم  اإلدتمافالتجارية عمى منح 

مالي لمػا ليػا مػف تمكػيف السػمطة النقديػة رأسال االقتصادىـ أدكات السياسة النقدية في أالكسيمة مف 
تمتص كتحقف العممة الكطنية مػف القاعػدة  فأتككف المبادرة بيدىا عمى الدكاـ ،كما تمكنيا مف  فأ

سػػتجابة تصػػحيح األخطػػاء مػػف خػػوؿ اال نيػػا مػػفالنقديػػة بالكقػػت المناسػػب كبالقػػدر المناسػػب كيمك
لكػػي تكػػكف ىػػذه  كماليػػةيػػة السػػريعة فػػي اتجاىػػات عمميػػات السػػكؽ كيتطمػػب لػػذلؾ كجػػكد أسػػكاؽ نقد

 .     (1)فاعمية أكهرالكسيمة 
الحككمػػات تحقػػؽ االسػػتقرار كالنمػػك االقتصػػادم ،كتخفػػض معػػدؿ البطالػػة كتحصػػؿ عمػػػى  
تعمؿ عػػدة أدكات ليػػا ،مهػػؿ التػػأهير عمػػى سػػعر الػػذم تسػػمسػػتقرة مػػف خػػوؿ العػػرض النقػػدم  أسػػعار
الذم بو تدخؿ عممة أساسية في السكؽ مف خوؿ شػراء سػندات ،كعمميات السكؽ المفتكح،  الفاددة

قػػػراضقنػػػاع األخوقػػػي، ك ،كاال قػػػراضة ،كأيضػػػا خصػػػـ نافػػػذة اإلاألجنبيػػػالخزينػػػة، كالعممػػػة  الكدادػػػل  ا 
يدرالي في الكاليات المتحػدة، كبنػؾ أىلفنظاـ االحتياطي  ييعد  ،ككذلؾ العمميات المفتكحة ،ك  العسكرية

 .(2)أمهمة عمى مؤسسات السياسة النقديةكمترا، كغيرىا إنالشعب الصيني ،كبنؾ 
 (:Qualitative instrumentsتقائية()ن: الدوات النوعية )اإل ثانياً 

الكميػػػة لتحقيػػػؽ  تقاديػػػة كىػػذه الكسػػػادؿ تكػػكف عكنػػػا لمكسػػادؿنيػػة اإلاإلدتمانكتػػدعى بالرقابػػػة  
ذا إكالسػػيما  االسػػتهمارمػػاط إنه هػػار التضػػخـ الػػذم شػػكٌ آقرار االقتصػػادم ككػػذلؾ لمػػتخمص مػػف االسػػت

التػي تقمػؿ مػف أىميػة  الماليػةمػف تخمػؼ المؤسسػات النقديػة ك  عانتاستخدـ في الدكؿ النامية التي 
 نكعيػػػان  ،لػػذلؾ فيػػػي تمػػػارس تػػػأهيران  اإلدتمػػػافتػػػاج ك نكفاعميػػة الكسػػػادؿ الكميػػػة فػػػي مجػػاالت معينػػػة لإل

يتطمبػو النمػك  كمػا االقتصػاديةمقتضػيات الظػركؼ  بحسػبفي تحديد مستكل الطمب الكمي  كفاعون 
فػػي  ياكأكضػػاع االقتصػػاديةالسياسػػة  أىػػداؼ الخػػتوؼاالقتصػػادم.ىذه الكسػػادؿ تنكعػػت كتعػػددت 

                                                           
(1)
 David r.kamerschen,"money and  Banking"6th Edition,op,cit.,p.306. 

(2)
 اىنزبة., ؾ غالف ٗاخسُٜٗ,نبّد. ّصاز مبظٌ اىةٍٞصدز ظبثق  
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تتمخص بالحػد مػف التكسػل  تمؾ الكسادؿ أىداؼ فأكؿ الدكؿ بأختوؼ درجة تقدميا كيمكف القكؿ 
التػػي يعػػػدىا البنػػػؾ المركػػػزم غيػػر مرغػػػكب فييػػػا ،كتػػػأتي  االقتصػػػاديةبػػػبعض القطاعػػػات  اإلدتمػػافب

 .(1)الكجية المرغكب فييا إلى اإلدتمافيا تكجو نأاألىمية لتمؾ الكسادؿ في 
 كمف اىـ ىذه الكسادؿ ما يأتي: 

 (Credit Organizing) اإلدتمافتنظيـ  -1
 (Direct Action and Moral Suasionدبي )المباشر كاالقناع األالتأهير  -2
 (2)(Restriction of Deposits Ratioتحديد نسبة الكدادل)-3
 السياسة النقدية : أهداف-ج

عمػػػى ،كىنػػػاؾ اتفػػػاؽ لمعظػػـ االقتصػػػادييف معينػػة  أىػػػداؼو السياسػػة النقديػػػة تسػػعى لتحقيػػػؽ  
 بما يأتي: ىداؼحصر تمؾ األ

 مف االستخداـ )االستخداـ الكامؿ(. تحقيؽ مستكل عاؿو  -1 
 .سعاراألتحقيؽ االستقرار في مستكل  -2
 مناسبة. اقتصاديةتحقيؽ معدالت نمك  أكتشجيل النمك االقتصادم  -3
 .(3)المدفكعات ميزافتحقيؽ االستقرار في  أكالمدفكعات  ميزافتحسيف -4

 :الماليةالع قة بين السياسة النقدية والسياسة 
 ة:اآلتيشكاؿ مف األ أكهر كأى  التكجو الحككمي لمنظاـ االقتصادم يأخذ كاحدان  

جػػػراء تغيػػػرات فػػػي إرديػػػة بشػػػكؿ مباشػػػر مػػػف خػػػوؿ أىلفخكؿ تػػػؤهر فػػػي الػػػد فأيمكػػػف لمحككمػػػة  :الً أو 
 الصرفة. الماليةفاقية أم عف طريؽ السياسة نالسياسة الضريبية كاإل

 اإلدتمػػافتعمػػؿ فػػي كفػػرة  خػػوؿ إجػػراءات نقديػػة تتخػػذىاالتػػأهير فػػي مسػػتكيات الػػدخكؿ مػػف  :ثانياااً 
فػػػاؽ، كليػػػذا النػػػكع مػػػف نككمفتػػػو، كتكػػػكف بػػػذلؾ مػػػؤهرة عمػػػى رغبػػػة القطػػػاع الخػػػاص كقدرتػػػو فػػػي اإل

فالسياسة تأهير ك   غير مباشر عمى مستكل النشاط االقتصادم. كاف ا 
ح معينػة كليسػت عامػة تفرض ضكابط مباشرة كنكعية عػدة ،لتنظػيـ نػكا فأتستطيل الحككمة  :ثالثاً 

 قتصادم.مف النشاط اإل
العامة، فالتنسػيؽ  االقتصاديةىما كسادؿ فاعمة في الرقابة  الماليةك ،العمميات النقدية  فكإل 
، كتمنػػػل مػػػل بعضػػػيما بشػػػكؿ يضػػػعفيما معػػػان  يتعارضػػػافيمػػػا قػػػد نصػػػبح ضػػػركرة ماسػػػة ،ألأى بينيمػػػا 

الحككميػة مػدلكالت نقديػة ، الماليػةيا المرسػكمة، فممعمميػات ىػدافالحككمية مف الكصكؿ ألالسمطات 
يػػة مػػف البنػػؾ المركػػزم، كىػػي عمم،يػػة مػػف خػػوؿ االقتػػراض الميزانمباشػػرة منيػػا تمكيػػؿ العجػػز فػػي 

                                                           
(1)
 David r.kamerschen,"money and  Banking"6th Edition,op,cit.,p.311. 

(2)
 .620, ؾ1982ٚ, األٗىد. ظبٍٜ خيٞو, اىْق٘د ٗاىجْ٘ك, ؼسمخ مبظَخ ىيْؽس, اىن٘ٝذ, غ 

(3)
 االظرزضَبزبد اىعٞبظرخ اىْقدٝرخ فرٜ رؽرغٞغ نبّرعبٍؼرخ ثةرداد, ئٍ زظبىخ ٍبععزٞس ٛ,ٗػجبض ٝؾٞٚ خعٞس اىَْدال

 .10ؾ ,2004اىَؾيٜ فٜ اىؼسا), 
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لقدرة عمى التأهير في عرض النقػد التػي مبنؾ المركزم افضون عمى أىف لتؤهر في سيكلة االقتصاد، 
تطمػػب مػػف البنػػؾ  فأعمػػى العمميػػات الحككميػػة الجاريػػة ،فػػيمكف لمحككمػػة  عتمػػد بشػػكؿ أسػػاسو قػػد ت

سكؽ المفتكحة، كذلؾ عند يعمؿ عمى استقرار سكؽ السندات مف خوؿ عممياتو في ال فأالمركزم 
 .جؿبغيره طكيؿ األ جؿستبداؿ دينيا القصير األاقياميا ب
منيـ بسبب االختوؼ بيف طبيعة كؿ  ضركرمه  امره  الماليةف التدابير النقدية ك فالتنسيؽ بي 

تتغاضػى  إفيمكف لمسػمطات  الك  جدان  تجاه كالتكقيت يصبح ضركرمه ،كالتنسيؽ بينيما مف حيث اإل
 .(1)يا المنشكدةأىدافعمى السمطة لتحقيؽ  الفرصةغض النظر عنو يعني تفكيت  فعنو ،إل
 والنقدية: الماليةتفاعل السياستين رابعًا:

فػاؽ الكمػي نفي التحكـ بمسػتكل اإل المالية أكستطاعة الحككمة استخداـ السياسة النقدية اب 
سػػتخداـ كػػؿ منيمػػا، امػػة االختيػػار بينيمػػا، كمػػا مبػػررات ،لكػػف مػػاىي الطريقػػة التػػي تسػػتطيل الحكك 

 فاؽ الكمي؟ نلتأهير بمستكل اإلا استخداـ السياستيف بالتساكم يسيـ فيكىؿ 
تيػػاء إنالتػػي مػػرت بيػػا دكؿ العػػالـ عنػػد  االقتصػػاديةلإلجابػػة عمػػى ىػػذه التسػػاؤالت كنتيجػػة لمتجػػارب 

 الفكرفي ظيرت سبقتيا،  التي(1933-1929أزمة الكساد العظيـ ) ة، كبعدالهانيالحرب العالمية 
 :(2)ماى مدرستافاالقتصادم السياسي 

 Monetarist School: المدرسة النقودية أ
كذلػػؾ ، الماليػػةلسياسػػة االسياسػػة النقديػػة، كعػػدـ اسػػتخداـ  سػػتخداـ،أىػػذه المدرسػػة تفضػػؿ  

الحػػػر ىػػػك مسػػػتقر ال  أكاالقتصػػػاد الخػػػاص  فأبأعتقادىػػػا إذ لمكقفيػػػا المعػػػارض لتػػػدخؿ الحككمػػػة 
السػػػبب الػػػرديس لوحتفػػػاظ بػػػالنقكد ىػػػك  فأتػػػدخؿ حكػػػكمي كاسػػػل. كتػػػرل ىػػػذه المدرسػػػة  إلػػػىيحتػػػاج 

الطمػػػب عمػػػى النقػػػكد يتناسػػػب  إفسػػػتخداميا فػػػي شػػػراء السػػػمل كالخػػػدمات ،لػػػذا فػػػلتبػػػادؿ الأألغػػػراض 
 مل قيمة النات  القكمي االسمي )الدخؿ االسمي(مف خوؿ معادلة التبادؿ كىي: طرديان 

 M*V=P*Q  
(تمهؿ المستكل العامػؿ Pالنقكد كىي هابتة،) دكراف(تمهؿ سرعة V( تمهؿ كمية النقكد، ك)Mحيث )

كميػػػػػػػة السػػػػػػػمل كالخػػػػػػػدمات فػػػػػػػي االقتصػػػػػػػاد كىػػػػػػػي هابتػػػػػػػة بسػػػػػػػبب التشػػػػػػػغيؿ (تمهػػػػػػػؿ Q،)سػػػػػػػعارلأل
(تمهػػؿ قيمػػة النػػات  القػػكمي األسػػمي، كأسػػتنتجت النظريػػة مػػف خػػوؿ ىػػذه المعادلػػة P*Qالكامػػؿ،)

 تجػاهالنسػبة كاإلب تغير النػات  القػكمي االسػمي  إلىيؤدم أم تغير في كمية النقكد س إفمتطابقة ال
 .  نفسيما

                                                           
(1)

, اىؾبٍررد 2004ٚ, ظررْخ األٗىرر, غ اىَبىٞررخ, اىْقرر٘د ٗاىَصرربزف ٗاألظرر٘ا) ٗاخررسُٗد. ػجررد اىَررْؼٌ اىعررٞد ػيررٜ , 

 .383-382ىيْؽس األزدُ, ؾ
(2)

 .425, ؾاىَصدز ّفعٔ 
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ىػي  الماليػةسياسة ال فأتصر ىذه المدرسة عمى :Keynesian Schoolالمدرسة الكينزية -ل
السياسػة  آليةفاعمية في التطبيؽ ،بالرغـ مف اختوفيا عف منطمقات المدرسة الكوسيكية في  أكهر

 السياسة.   بقبكؿ ىذهً  أكيا )الكينزية( تتصؼ بعدـ الرفض المطمؽ إنالنقدية ف
نزيػة ،كلقػػد النظريػػة الكي إلػىة الهانيػػالنظريػػة الكوسػيكية ،ك  إلػىى فػػي سياسػاتيا تسػػتند لػك األ 

 االقتصػػػاديةالتػػػكازف الكمػػػي كأيضػػػا فػػػي تفسػػػيرىما لمتقمبػػػات  إلػػػىفػػػي نظرتيمػػػا  افاختمفػػػت السياسػػػت
لتمػػؾ التقمبػػات ىػػك عػػدـ كفايػػة الطمػػب لتشػػغيؿ  السػػبب الػػرديس فبػػأاتفاقيمػػا مػػف ،عمى الػػرغـ جػػذريان 

بطبيعة الحاؿ  بػيف كػو النظػريتيف تمؾ االختوفات عكست إنمميا،كقد تاجية المتكفرة بكانالطاقة اإل
فػػػي ،كالنقديػػػة لمعالجػػػة الػػػنقص الحاصػػػؿ  الماليػػػةف االسياسػػػت،اسػػػتنتاجاتيما فيمػػػا يخػػػص  إفعمػػػى 

اإلجابػػة  إفلتحقيػػؽ االسػػتقرار االقتصػػادم،لذا فػػ االقتصػػاديةالطمػػب الكمػػي ككيفيػػة معالجػػة التقمبػػات 
تتبل الدكلػة لتحقيػؽ االسػتقرار االقتصػادم؟ يمكػف االيجػاز  فأعمى سؤاؿ أم مف السياستيف يجب 

 ة:اآلتيبالنقاط 
كوىمػػػا فػػػي معالجػػػة التقمبػػػات  أكالسػػػمطات الحككميػػػة تسػػػتطيل اسػػػتعماؿ أم مػػػف السياسػػػتيف  -1

ة طريقػػػة التفكيػػػر كالعمػػػؿ أدكات تحميميػػػة تحػػػدد لمحككمػػػ عػػػد  تي ، االقتصػػػادية، كالنظريػػػات االقتصػػػادية
يجاد الحمكؿ ليا. االقتصاديةلتشخيص أسباب المشاكؿ   كا 

ال تستطيل تحديد دكر كؿ مف السياستيف بشكؿ هابت  عندما تستخدـ الحككمة السياستيف معان  -2
المػزج  فكذلػؾ إل كو االتاكيػد عمييمػا بشػكؿ متسػ أكمػف األخػرل،  أكهػرحػدىما أتؤكد عمػى  فأكمهؿ 

فػػي اسػػتخداميما يعتمػػد عمػػى الظػػرؼ الػػذم يمػػر بػػو االقتصػػاد كتػػأهير كػػؿ مػػنيـ عمػػى القطاعػػػات 
 . االقتصاديةالسياسية ك ،المزج بيف السياستيف يتغير بتغير الحالة  إفالمختمفة حيث 

 ىـ العكامؿ التي تؤخذ بنظر االعتبار في تحديد المزج بيف السياستيف ىما:أمف  إف -3
ىميػػا أتعػػاش ك إن أككسػػاد  أكركػػكد  أكزدىػػار إرحمػػة التػػي يمػػر بيػػا االقتصػػاد مػػف ملاخصػػادص  -أ

 المدفكعات الخارجية. كميزاف سعاراألالبطالة ك تاج كالطمب الكمي ك ناتجاىات اإل
تختمػؼ مػف نظػاـ سياسػي  التػيتغيير كػو السياسػتيف  أكالزمنية التي يحتاجيا تعديؿ  الفترات -ب
 أسػػعارأطػػكؿ مػػف التغيػػر فػػي  مػػدةفػػاؽ الحكػػكمي نتغيػػر الضػػرادب كاإلخػػر. فمػػهو قػػد يتطمػػب آ إلػػى

 لما يحتاجو اصدار مكافقات تشريعية. التداكؿككمية الكتمة النقدية في  الفاددة
الكيفيػػػػة فػػػػي  فالرديسػػػػة لمسياسػػػػتيف ،أل ىػػػػداؼألا عمػػػػى فضػػػػألرعيػػػػة لفا ىػػػػداؼيجػػػػب تحديػػػػد األ-ج

بػؿ تػؤهر  عمػى تركيبػة النػات  القػكمي  بحسػبف جمػالياإلعمػى النػات  القػكمي  رال تػؤهاستخداميما 
 ستهمار كادخار كاستيوؾ كمشتريات حككمية كاستيرادات كصادرات.   اأم تقسيمو بيف  أيضان 

القػػرار السياسػي فػي تكجيػو االقتصػاد ىػك مشػػكمة  كاعنايػا صػمػف الصػعكبات الكبػرل التػي يكاجي-د
ينت  عنيػا حالػة عػدـ التأكػد فػي اتخػاذ سػ التػي يرات االقتصاد األساسيةتحديد القيـ المستقبمية لمتغ
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 مدةىميا الأما حصؿ فعو،ك يحصؿ ك  فألفجكات زمنية بيف ما يجب  أكقرارات تقكد لتخمؼ زمني 
 . (1)التأهير مدةأتخاذ القرار،ك  مدةالتشخيصية ،ك 

 (2) والنقدية: الماليةالتوليفات الممكنة لممزج بين السياستين خامسًا:
المػزج  فييمػا مف التكليفات التي يمكػف، أنكاع ةربعو يكجد أى نأيرل العديد مف االقتصادييف  

 :اآلتيبيف السياستيف كىي ك
 تكسعية. ماليةكماشية مل سياسة إن ماليةسياسة  .1
 كماشية.إنتكسعية مل سياسة نقدية  ماليةسياسة  .2
 كماشية .إنكماشية مل سياسة نقدية إن ماليةسياسة  .3
 .تكسعية مل سياسة نقدية تكسعية ماليةسياسة  .4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 .440-439ٍصدز ظبثق, ؾ 
(2)

 .                       94-93, ؾٗأخسُٜٗ, نبّد. ّصاز مبظٌ اىةٍٞصدز ظبثق , 
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 السياسة الزراعية :الثانيالمبحث               
 مفهوم السياسة الزراعية: :لوال المطمل 
 إلػىكالبرام  التي تيدؼ  كاإلجراءاتمجمكعة مف الخطط  يانأب،عرفت السياسة الزراعية  

مػف خػوؿ تعظػيـ  االقتصػاديةكبػر قػدر مػف الرفاىيػة ألممجتمل الزراعي كلممجتمل عامػة  ؽتحقأىف 
التػي تسػعى السياسػات الزراعيػػة  ىػداؼفيػذا التعريػؼ يؤكػد أىميػة األ تػاج كالعدالػة فػي التكزيػل،ناإل

تسػمى  التػيلمستيمكي السمل الزراعية كتعظيـ أرباح المنتجػيف الػزراعييف  االشباع ليا كىي تحقيؽ
طػػػاع الزراعػػػي مسػػػتيمكيف لرفاىيػػػة لكػػػؿ المشػػػتغميف بالقااالشػػػباع باليػػػدؼ األساسػػػي كىػػػك تحقيػػػؽ 

 .  (1)كمنتجيف
كاسػػل  بانػػجعوقػػة مكضػػكع السياسػػة الزراعيػػة كعوقتػػو بالسياسػػة العامػػة مكضػػكع كبيػػر كعمػػى  إف

ىػػػي مجمكعػػػة مػػػف الكسػػػادؿ المختػػػارة كاإلجػػػراءات ،مػػػف األىميػػػة ،فالسياسػػػة العامػػػة التػػػي نعنييػػػا 
غاية يريد المجتمل تحقيقيا لتحسػيف كزيػادة  أك ان تحقؽ ىدف فأ جؿالمنظمة التي تؤدييا الحككمة أل

مػػا السياسػػة الزراعيػػة التػػي تكػػكف ىػػي جػػزء مػػف السياسػػة العامػػة فػػي البمػػد فتكػػكف أ الرفاىيػػة العامػػة.
التػػػػي تتضػػػػمف مجمكعػػػػة مػػػػف الكسػػػػادؿ العمميػػػػة التػػػػي تقػػػػـك بيػػػػا الحككمػػػػة  اإلجػػػػراءات ىػػػػي أيضػػػػان 

مػػف الرفاىيػػة لمعػػامميف ،كبػػر قسػػط أالتػػي بمكجبيػػا تػػكفر ،اإلصػػوحية الزراعيػػة المنتخبػػة كالمناسػػبة 
 استمراره. افكضمتاجيـ إنعف طريؽ زيادة كتحسيف ، بالزراعة
يقػػـك  فأخػػر فيجػػب آمػػف أم دسػػتكر  ان ناشػػ أقػػؿب تالسياسػػة الزراعيػػة ليسػػ فأمػػف الكاضػػح  

بصػػياغتيا ىيدػػات فنيػػة متخصصػػة ذات كفػػاءة كقابميػػة لػػتفيـ العناصػػر االجتماعيػػة كالماديػػة التػػي 
تضػػمنيا البيدػػة التػػي تخضػػل تمػػؾ السياسػػات ليػػا كاتبػػاع الطػػرؽ العمميػػة الصػػحيحة كاالبتعػػاد عػػف 

فالقػرارات ك سياسة االرتجاؿ في اتخػاذ  كسػادؿ ليػو ىػك تييدػة كػؿ الإؿ ماتتجػو السياسػة الزراعػة أك  ا 
كأم مف اإلجراءات اليترتب عميػو الكسػب  تاجية لمدكنـ كلمفرد في الزراعة،نالتي تزيد بيا القدرة اإل

 .(2)ة الكفاءة اليعتد بو اقتصاديان زياد أكالمجتمل  أكلمفرد 
 السياسات الزراعية نظرة كمولية:

األداء فػي  ريػتغي إلػىأخرل فيؤدم بذلؾ  إلىمستكل السياسات الزراعية يختمؼ مف دكلة  
و إنػػالػػدكؿ العربيػػة ف أغمػػبفػػي ،التفاصػػيؿ التشػػريعية لمخطػػط ،غيػػاب  إلػػى القطػػاع الزراعػػي كنظػػران 

كأدكات محػػددة  أىػػداؼيصػػعب تحديػػد مفيػػـك لمسياسػػة الزراعيػػة مػػف خػػوؿ احتكاديػػا عمػػى كسػػادؿ ك 

                                                           
(1)

ثررِ لرربىؼ اىَْررسٛ, اىزَْٞررخ اىصزاػٞررخ فررٜ ظرر٘ل اىؽررسٝؼخ اإلظررالٍٞخ, ٍسمررص اىجؾرر٘س  بُظرريَٞد. خيررف ثررِ  

 .321, ؾ1995, 2اإلظالٍٞخ, ط  اىدزاظبدٗ
(2)

 .289ؾ,1,1969ؼخثةداد,ٍطجؼخاىؼْاّٜ,غعبٍاىصزاػٜ, ٛ,أظط ٍٗجبدب االقزصبداىدإسد.ػجداىٕ٘بة ٍطس 
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كالكسادؿ التنفيذية لمسياسة الزراعية مف   ىداؼيستدؿ عمى األ فااألحي أغمبو في إنلذا ف لتحققيا،
 .(1)يتاح مف خطط نظرية الزراعي ،كماالتي تتعمؽ بالنشاط ، االقتصاديةخوؿ المؤشرات 

 متطمبات السياسة الزراعية :
تعمؿ عمى تحسيف االقتصػاد  فأالسياسة الزراعية ىي جزء مف السياسة العامة اليمكنيا   

 :يةتال بتكفر المتطمبات األربعة اآلإالرفاىية كرفل المستكل المعاشي  الكطني كتحقيؽ
بطػػابل كطنػػي ،شػػبو حككميػػة  أكالسياسػػة الزراعيػػة نابعػػة مػػف ىيدػػة حككميػػة ،تكػػكف  فأيجػػب  -1

رض الكاقػػل أمػػني  عممػػي تشػػرؼ عمػػى تطبيقػػو عمػػى  يكػػكف ليػػا إفكيجػػب  يقكدىػػا الصػػالح العػػاـ،
 ( .Acting Authorityالعامة)،كتمؾ الييدة تسمى الييدة 

لبية رغبػات اقيا تتماشى مل غيخاصة ترـك تحق أىداؼ أكتككف لمسياسة الزراعية غايات  فأ -2
 فراد المجتمل.أ
 كمفة كجيد. أقؿيا التي كضعت بأىدافاتحقؽ Meansكسادؿ  إلىالسياسة الزراعية تحتاج  -3
المحميػػػة التػػػي تقػػػؼ فػػػي سػػػبيؿ المنيػػػاج (  Conditionsالظػػػركؼ) تؤخػػػذ باالعتبػػػار فأيجػػػب  -4

 .(2)ىداؼادؿ المطمكبة لتحقيؽ األالعممي عند اختيار اإلجراءات كالكس
 (3) الزراعية: سةتقسيم السيا :الثانيالمطمل 
 ىي : أنكاعأربعة  ىعمالزراعية  ةيمكف تقسيـ السياس 
الزراعػي كقػد تشػتمؿ  تػاجنكىي المراد بيا تنظػيـ عمميػة اإل تاج الزراعي:نسياسة اإل  :الً أو  
 عمى :

 تػػاج الزراعػػي )غمػػة األرض(نالتػػي تيػػدؼ لتحسػػيف اإلوهااي  سياسااة زراعيااة طويمااة المااد: -1
 كرؤس أمكاليـ كزيادة المساحة المزركعة. يفزراعمكزيادة كفاءة كؿ مف ال

عػدد مػف  تػاجنإلتػاج نتحديػد مسػاحة اإل إلػىكىػي التػي تيػدؼ  سياسة زراعياة قصايرة الماد: -2
تػػػاج يجػػػب اتبػػػاع األسػػػاليب نشػػػباع حاجػػػات المجتمػػػل ،كلتحسػػػيف اإلإالمحاصػػػيؿ الزراعيػػػة لغػػػرض 
تػػاج مهػػؿ اتبػػاع نتػػاد  البحػػكث الزراعيػػة العمميػػة كتطػػكير أسػػاليب نالزراعيػػة الحديهػػة المودمػػة باإل

المراكػػز شػػر نتػػاج كالزراعػػة ككػػذلؾ االسػػتفادة مػػف خػػدمات االرشػػاد كالتػػدريب الزراعػػي كالتكسػػل بناإل
 االرشادية في المناطؽ الزراعية.

سس التي بمكجبيا يتـ التخطيط لتحديػد كتعرؼ باإلجراءات كاأل السياسة السعرية:: ثانياً  
 أكهركلكي نككف  لمجتمل معيف، االقتصاديةاالجتماعية ك  ىداؼالتي يراد منيا تحقيؽ األ سعاراأل

 أسػػػػعاراإلجػػػػراءات كالقػػػػرارات المتعمقػػػػة ب الزراعيػػػػة ىػػػػي جممػػػػة مػػػػف السياسػػػػة السػػػػعرية إففػػػػ تحديػػػػدان 
                                                           

(1)
د. ػٞعررٚ ٍؾَررد اىةصاىررٜ, اىعٞبظرربد اىصزاػٞررخ, ظيعرريخ دٗزٝررخ رؼْررٚ ثقعرربٝب اىزَْٞررخ فررٜ األقطرربز اىؼسثٞررخ,  

 .4خ, اىن٘ٝذ, ؾاىضبّٞاىعْخ 2003/أٝي٘ه/21اىؼدد
(2)

 .290, ؾ1969د. ػجد اىٕ٘بة ٍطس اىدإسٛ, ٍصدز ظبثق , 
(3)

 .34, ؾ1987, 2اىصزاػٞخ, عبٍؼخ اىَ٘لو, غ االقزصبدٝخد. ظبىٌ اىْغٞفٜ, اىزَْٞخ  
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 االقتصػاديةالتنميػة خطػط  أىػداؼالمدخوت كالمخرجات الزراعية التي يكػكف اليػدؼ منيػا تحقيػؽ 
 الزراعية.
 :اآلتي إلىكتيدؼ السياسة السعرية  

 الزراعية كغير الزراعية . سعاراأللتحقيؽ العدالة بيف  سعاراألدعـ  -1
 كتفاء الذاتي كالحصكؿ عمى العممة الصعبة.استراتيجية كاال أىداؼتحقيؽ  -2
تقػػػدـ خدمػػػة لتخطػػػيط التنميػػػة المقػػػررة ككػػػذلؾ حمايػػػة المسػػػتيمكيف كتػػػأميف احتياجػػػاتيـ كرعايػػػة  -3

 مصالح المنتجيف.
 داخؿ نفس القطاع. أكالتأهير بييكؿ الدخؿ الكطني كتكزيعو بيف القطاعات  -4
كاالقتصػػادم كذلػػؾ عنػػد اتخػػاذ إجػػراءات اسػػتمرار كتػػأميف دخػػكؿ المنتجػػيف االسػتقرار السياسػػي  -5

 .(1)الزراعييف كاستقرار االسكاؽ
كالتسػميفية  الماليػةت كىي السياسة التي تختص بتنظيـ العمميػا ية:ئتماناإل السياسة  :ثالثاً  
 .(2)كغيرىا

ادـ عػػمػػف اىػػـ ركػػادز كد تيعػػد  الزراعيػػة ،حيػػث  مشػػركعاتالبسياسػػة تمكيػػؿ  كتسػػمى أيضػػان  
تػػػرتبط ىػػػذه السياسػػػة بسياسػػػة االقتصػػػاد العامػػػة  النمػػػك االقتصػػػادم فػػػي قطػػػاع الزراعػػػة كغالبػػػا مػػػا

تاجيػػة نىػـ السياسػػات المػؤهرة عمػى النمػك كاإلأالسياسػػة التمكيميػة مػف  تيعػد  كمػا  لكياتيػا،أك لمحككمػة ك 
مات ريل الزراعيػػػة مػػػف تػػػكفير خػػػدالوزمػػػة لممشػػػا األمػػػكاؿفتػػػكفر  تػػػاج الزراعػػػي،نكاالسػػػتقرار فػػػي اإل

كيػتـ  مػف ميػاـ السياسػة الزراعيػة، تيعػد   تػاج الزراعػينيمـز لإل صوح لألراضي كتكفير ماا  زراعية ك 
تػاج نكالحػكافز لتطػكير اإل اتانػاإلععػف طريػؽ تقػديـ  أكتمكيؿ تمؾ المشػاريل مػف خػوؿ القػركض 

 الزراعي.
 إلػىاألىمية لتدعيـ النشاط الزراعػي مػف خػوؿ المجػكء  بالغى  ان الزراعي دكر  اإلدتمافكيمعب  

 .(3)كالتصدير كغيرىاعمميات دعـ التسكيؽ الداخمي  إلىالجياز المصرفي الزراعي كيمتد التمكيؿ 
شػػػطة المختمفػػػة لتحكيػػػؿ نيضػػػـ التسػػػكيؽ الزراعػػػي جميػػػل اإل :السياساااة التساااويقية: رابعااااً  

ـ  ك  ،األجنبي أككتخزيف كنقؿ المنتكجات الزراعية لممستيمؾ سكاء المحمي  فيػي تسػيـ بشػكؿ  مػف هػ
فػرص التكظيػؼ كالقيمػة المضػافة كمػف هػـ فيػك دالػة بمرحمػة التنميػة التػي يمػر بيػا  كبير فػي تكليػد

                                                           
(1)

ثررِ لرربىؼ اىَْررسٛ, اىزَْٞررخ اىصزاػٞررخ فررٜ ظرر٘ل اىؽررسٝؼخ اإلظررالٍٞخ, ٍسمررص اىجؾرر٘س  بُظرريَٞد. خيررف ثررِ  

 .345, ؾ1995, 2اإلظالٍٞخ, ط اىدزاظبدٗ
(2)

, 2, غ1987ْؽس, د. ػجداىٕ٘بة ٍطس اىدإسٛ, االقزصبد اىصزاػٜ ,عبٍؼخ ثةداد, داز اثِ االصٞس ىيطجبػخ ٗاى 

 .405ؾ
(3)

د. ٍؾَرر٘د ؽعررِ اىؾعررْٜٞ ,اىعٞبظررخ اىصزاػٞررخ ,ٍغيررخ اىَؾجررخ اىَصررسٝخ ىيزَْٞررخ ٗاىزةطررٞػ, ٍؼٖررد اىزةطررٞػ  

 .10-9, ؾ2002ٝ٘ىٞ٘ األٗهاىقٍٜ٘, اىؼد 
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االقتصػػػػاد الػػػػكطني .يقػػػػـك بالكظػػػػادؼ التسػػػػكيقية مجمكعػػػػة كبيػػػػرة مػػػػف التنظيمػػػػات كاألجيػػػػزة مهػػػػؿ 
 .(1)مستقمة كمجالس التسكيؽ الحككميةالتجارية ال مشركعاتكالات الزراعية التعاكني

 
 هميتهاأها و أهدافاعية مفهومها و الزر التنمية  المطمل الثالث:

 مفهوم التنمية الزراعية :أواًل:
و أىدافػػػيختمػػػؼ فػػػي  فمفيكميػػػا ال االقتصػػػاديةالتنميػػػة  بانػػػجك حػػػد أ التنميػػػة الزراعيػػػة تيعػػػد   

 ياأنشػمػف  التػيتمهػؿ كافػة اإلجػراءات  يػانأفقػد عرفػت  يا،أىػدافك  االقتصػاديةككسادمو عػف التنميػة 
 .(2)االقتصاديةفي عممية التنمية  الزراعي المتاح تاجنزيادة اإل
ىػي إعػادة لػربط  أكتاج زراعي ممكػف،إنقصى أيا التي مف خوليا يتـ تحقيؽ نأعرفت بك   
 .(3)قصى نات  زراعي ممكفأيتحقؽ  حتى االقتصادية المكارد

يػػػا إنذ إ معػػػدالت النمػػػك ألدارةىػػػي عمميػػػة  ،االقتصػػػاديةالتنميػػػة الزراعيػػػة مهػػػؿ التنميػػػة  إف 
مػف خػوؿ  ردم الحقيقػي فػي المنػاطؽ الريفيػة عمػى المػدل الطكيػؿ،لفا تيدؼ لزيادة متكسط الدخؿ

مػف  أكالماؿ مػل ضػخ جرعػات مػف التقػدـ التكنمػكجي ، رأسم زيادة التكهيؼ في أية(رأس)التنمية ال
 .(4)راضي المزركعةة في رقعة األم الزيادأقية(آالفخوؿ )التنمية 

،حيػث ركػز  االقتصػاديةكبيذا يتفػؽ مفيػكـ التنميػة الزراعيػة مػل المفيػـك العمػكمي لمتنميػة  
 رأسككػذلؾ لتكػكيف  تػاج الزراعػي،نجػراءات المؤديػة لزيػادة اإلتخاذ كافػة اإلاالمادم ب الجانبعمى 

 االجتماعي .   الجانبفي البمد كذلؾ عمى حساب  االقتصاديةالتنمية  أجؿالماؿ مف 
 التنمية الزراعية: أهدافثانيًا:

كالزيػادة  يا األساسية بشكؿ عػاـ ىػي رفػل مسػتكل المعيشػةأىدافظاىرة التنمية معقدة،  تيعد   
 تؤخػذ فألمػدكؿ منخفضػة الػدخؿ ،فيجػب  ساسػيةالماؿ التػي تمهػؿ ندرتػو الصػفة األ رأسفي تككيف 

 تاجيػةنباإليػا تسػتحؽ الزيػادة نمػف أ ظركؼ كؿ بمد بعيف االعتبار عند كضل خطة التنمية كالتأكػد
 .(5)كافالسبعدد  قيةاألفية في الطمب عمى السمل كالزيادة رأسمل الزيادة ال تتوءـك 

ىك  االقتصاديةفي نظريات التنمية  االقتصاديةالذم ركزت عميو المدارس  الرديساليدؼ  
ميػـ مػف التنميػة  التنمية الزراعية ىػي جػزء فأخؿ الحقيقي ،كحيث لدمف ا ردأىلفالزيادة في نصيب 

                                                           
(1)

 .7ٍصدز ظبثق, ؾ  
(2)

, 1967اىؼيٞرب, اىدزاظربد, اىزَْٞرخ اىصزاػٞرخ ئؼربزح خبلرخ ىيردٗه  اىؼسثٞرخ, ٍؼٖرد اىجؾر٘س ٗٛٗاىججالد. ؽبشً  

 .22ؾ
(3)

 .25, ؾ1987, د. ظبىٌ ر٘فٞق اىْغٞفٍٜصدز ظبثق , 
(4)

 .11, ؾ1998اىَنزجخ األمبدَٝٞخ ,اىقبٕسح,ٍطجؼخد. زفؼذ ىق٘ؼخ, قسالح فٜ ٍفًٖ٘ اىزط٘ز,  
(5)

, 1967ٍقدٍرخ فرٜ االقزصربد, داز اىغبٍؼربد اىَصرسٝخ ىيْؽرس, ٍصرس,  ٗاخرسُٗ,د. لجؾٜ ربدزض قسٝصرخ,  

 .466ؾ
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بشػػكميا العػػاـ كذلػػؾ  االقتصػػاديةالتػػي تركػػز عمييػػا التنميػػة  ىػػداؼفيكفػػي اسػػتعراض األ االقتصػػادية
ـ  التنمكية المتعددة ك  انبالجك لمتداخؿ كالترابط في   مهػؿ بمػاتي االقتصػاديةالتنميػة  أىػداؼ إففػ مف ه

 :يأتي
 (:Increase National Income) زيادة الدخل القومي -1

لتحقيقيػػا الػػدكؿ التنميػػة التػػي تسػػعى ،عمميػػة  ىػػداؼأى فضػػؿ أى مػػف  زيػػادة الػػدخؿ القػػكمي تيعػػد   
 رالفقػتشػار إن إلػىيػؤدم  مف هـ  مستكل دخميا القكمي ك خفاض إنتمتاز ب التي ةناميكبالخصكص ال

 عمى نطاؽ كاسل فييا.
ات تكفر االحتياجػ فأل الميمة ىداؼالمعيشة مف األيعد رفل مستكل  رفع مستوى المعيكة : -2

 ؿك األلمتنميػة لػذا فيػك يػرتبط باليػدؼ  ان رديسػ مػف ممػبس كمسػكف كمأكػؿ يعػد ىػدفان  فػراداألساسية لأل
ية كانالسػػرد منػػو يعتمػػد بشػػكؿ أسػػاس عمػػى حجػػـ الزيػػادة لفػػاردم"كمتكسػػط نصػػيب لفاا "زيػػادة الػػدخؿ

 .(1)مستكل المعيشة كبالعكسخفاض إن إلىالتي كمما زادت نسبتيا أدت 
اسػتدهار  إلػىلػدخؿ كالهػركة ايؤدم اخػتوؿ تكزيػل  في توزيع الدخول والثروات: تاو التفتقميل  -3

عمػى  جتماعيػة سػيدةإهػار آكيترتػب  الفقػراءكالدخؿ عمى حساب  األغنياء بالقسـ األكبر  مف الهركة
نز الطبقػي ك يػىذا الكضل تتمهؿ بتعميػؽ ظػاىرة التمي هػار آك ،المجتمػل لطبقتػيف اغنيػاء كفقػراء قسػاـ ا 

حػػراؼ المػػكارد عػػف إنفينػػت  عنػػو  اليػػةالكمسػػكء متمهمػػة بزيػػادة اسػػتيوؾ األغنيػػاء لمسػػمل أى  اقتصػػادية
مػػا فػػي حالػػة أك  تػػاجي تمبيػػة الطمػػب لتمػػؾ السػػمل،ناميا الصػػحيح فيمػػا لػػك اسػػتطاع الجيػػاز اإلداسػػتخ

 المدفكعات كحدكث مشاكؿ أخرل. افميز عدـ قدرتو سيؤدم لعجز في 
ليسػػت فقػػط  االقتصػػاديةعمميػػة التنميػػة  :(2) تاااجينبناااء القاعاادة الماديااة وتوساايع الهيكاال اإل  -4

سػاليب أتشػتمؿ عمػى التكسػل ب ذإسل مف ذلؾ ،أك شمؿ ك أدكف األخرل بؿ  اقتصاديةزيادة مؤشرات 
 االقتصػػػاديةتػػػاج فػػػي االقتصػػػاد مػػػف خػػػوؿ االىتمػػػاـ بالصػػػناعات األخػػػرل بالنػػػاحيتيف نككسػػػادؿ اإل

 التػػػيتػػػاجي نبقاعػػػدة كبيػػػرة لمييكػػػؿ اإل يػػػااناقتر الشػػػرط األسػػػاس لنجػػػاح عمميػػػة التنميػػػة  فنيػػػة ،إللفاك 
عطػػػاء الػػػدكر األكبػػػر لمقطاعػػػات الرادػػػدة كالقطػػػاع الصػػػناعي مػػػل عػػػدـ اىمػػػاؿ القطاعػػػات إتتطػػكر ب

ىػك الميػزة التػي تميػز بعػض االقتصػادات كالناميػة بكجػو الخصػكص  فالزراعػة ،إلاألخرل كقطاع 
حػػد القطاعػػات كارتباطػػو بالتصػػدير لمخػػارج كتبعيتػػو أرتبػػاط بػػيف تمػػؾ القطاعػػات كىيمنػػة ضػػعؼ اال
 الهقؿ األكبر في تكليده الدخؿ القكمي كتحديد مستكل النشاط فضون عمى

 
 : ديةاالقتصادور الزراعة في التنمية ثالثًا:

                                                           
(1)

, اىرداز اىغبٍؼٞرخ ىيطجبػرخ ٗاىْؽرس, االقزصربدٝخ, اظبظٞبد فٜ اىَر٘ازد خبّؼجد. ػجد اىَطيت ػجد اىؾَٞد, ٍؾَد  

 .114, ؾ2005
(2)

زظبىخ ٍبععزٞس ,ظٞبظبد اىدػٌ اىؾنرٍٜ٘ ٗاصبزٕرب ػيرٚ اىزَْٞرخ فرٜ دٗه ٍةزربزح ؽٞدز غبىت ٍ٘ظٚ اىؾٞبٗٛ  

 .54-53, ؾٞخقبدظاى, عبٍؼخ 2009,  2006-1990ىيَدح ٍِ 
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ذا اىػػػتـ إفػػػ النػػػاس يعممػػػكف فػػػي الزراعػػػة بالػػػدكؿ الناميػػػة ، أغمػػػب فأل ملمزراعػػػة دكر مركػػػز  
الطريػؽ الكحيػد لرفػل مسػتكل الرفاىيػة ىػك دعميػـ كمسػاعدتيـ فػي  إفالمخططكف برفاىيػة النػاس فػ

الػدكؿ الناميػة  أغمػب فأىذه المنتجػات كالمحاصػيؿ ،كبمػا  أسعارعف طريؽ زيادة  أكتاج الغذاء إن
يا ينبغػي عمػى العػامميف كانستستطيل االعتماد عمى إيراداتيا مف العممة الصعبة لتكفير الغذاء ل ال

فػػػي  كافالسػػػسػػػد حاجػػػة فضػػػون عػػػف كميػػػات تكتفػػػي لسػػػد احتياجػػػاتيـ تػػػاج بنبالقطػػػاع الزراعػػػي اإل
 )بغيػػػاب الغػػػذاء المسػػػتكرد( تاجيػػػة الزراعيػػػةنالمنػػػاطؽ األخػػػرل الحضػػػرية، كفػػػي حالػػػة لػػػـ ترتفػػػل اإل

تقػؼ عمميػة ،يتحكؿ التبادؿ التجارم لصالح الزراعة كتنخفض أربػاح القطػاع الصػناعي كبالنتيجػة 
 فأو يجب عمػى القطػاع الزراعػي إنف لـ تكف الدكلة غنية بالمعادف كالبتركؿ مهون  إفلذلؾ  التنمية.

 تاجػػػان إنالمنتجػػػة  غيػػػر اليةمرأسػػػالسػػػتيراد السػػػمل ة الاألجنبيػػػفػػػي تػػػكفير العمػػػوت  أساسػػػيان  يػػػؤدم دكران 
 .(1)محميان 

منذ القدـ يا تسيـ إنحيث  الشاممة، االقتصاديةفي التنمية  ككبيران  ميمان  الزراعة تمعب دكران  
طوؽ في النمك االقتصػادم نعممية اإل فأقتصاديات الدكؿ المتقدمة ،ككما تفيد التجارب ابتطكير 

قتصػػػاد نجػػػد لػػػو دكرا ميمػػػا فػػػي بنػػػاء االيػػػذا كل تكقػػػؼ عمػػػى التقػػػدـ الػػػذم يحققػػػو القطػػػاع الزراعػػػي،ت
ـ  األخػرل ،ك ا مىاحػدإالتػي تكمػؿ  االقتصػاديةالنشػاطات ،فالنشاط الزراعػي يعػد مػف  القكمي،  مػف هػ

 (2) يمي: يحددىا كؿ مما فأيمكف  االقتصاديةدكر الزراعة كمدل تأهيرىا في التنمية 
 كالمكاد الغذادية.،كر الزراعة في تكفير المكاد الخاـ د -1
 الغذادي. األمفدكر الزراعة في تكفير فرص العمؿ كتحقيؽ  -2
 كالعممة الصعبة . ،دكر الزراعة في تكفير المكرد النقدم -3
 .مساىمة الزراعة في الدخؿ القكمي -4

 دور الحكومة في تنظيم السياسة الزراعية:
تنظػػػيـ سياسػػػة  افلضػػػمالمشػػػتغميف بالزراعػػػة  راداألفػػػالظػػػركؼ لتػػػدخؿ الحككمػػػة فػػػي حريػػػة دعػػػت   
المحصكؿ الزراعي كمقػداره  يزرع مف فأتاج في القطاع الزراعي كتصريفو كالتفكير بما يصح ناإل

لتنظػيـ ىػػذا  لػذا اصػبح اىتمػاـ الحككمػة جػديان  مجيػػكده،تعػادؿي يػد لممػزارع تحقيػؽ أربػاح ذا ار إ،فيمػا 
و إنػكبػالرغـ  .كػافالتدخؿ لمحفاظ عمى مصمحة المزارع كالمكافقة بينو كبيف المجتمل عمى قػدر اإلم

تػػػػاج كيسػػػيركف كراء المحػػػػراث نسػػػاليب القديمػػػػة فػػػي اإلمػػػف يتمسػػػػؾ باأل افالبمػػػػدمػػػازاؿ فػػػػي بعػػػض 
 سػوفو كمسػتعدان أيقظة نسبيا مف  أكهرنا نرل فوح اليـك إنال إكف باليد كيحصدكف بالمنجؿ ،كيبذر 

خبػػار التػػي األ إلػػىسػػتمل ميػػتعمـ القػػراءة كالكتابػػة كيطػالل المجػػوت الزراعيػػة ك  لمسػايرة التطػػكر كبػػدأ

                                                           
(1)

ػجد اىؼظٌٞ ٍؾَد ٍصطفٚ, -ٍبىنً٘ عجيس/دٗاٝذ ثٞسمْص, اقزصبدٝبد اىزَْٞخ, رؼسٝت د. غٔ ػجدهللا ٍْص٘ز, د 

 .754-753, ؾعبٍؼخ اىَيل ظؼ٘د, داز اىَسٝخ ىيْؽس
(2)

 .29ؾد. ظبىٌ ر٘فٞق اىْغٞفٜ,ٍصدز ظبثق , 
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األغذيػة كعناصػرىا  أنػكاعيػدرؾ قيمػة  كبػدأ تصػريفو، ةتػاج ككيفيػنتزكده بأحدث المعمكمات عف اإل
 النباتات الطبية .كبعض  فاكالشكف اقتصاديان  صبح محصكالن أمف  الحشادش  د  عيي  كاففما 

تػػاج كالتطػػكر الكبيػػر فػػي ننجػػد كفػػرة فػػي اإل فأيغفػػؿ عنيػػا  التػػي ال،لكػػف مػػف التناقضػػات  
ييػػدد  كىػػذا مػػا مطػػرد بمسػػتكل المعيشػػة كالػػدخؿ، تاك كتفػػ العػػاطميف إعػػدادكنػػرل زيػػادة فػػي  وً سػػاليبأ

فػي الماضػي القريػب  التطكر العممي مقصػكران  كاففقد  القطاع الزراعي كالصناعي عمى حد سكاء،
عمػػى التجػػارة كالصػػناعة ،كنػػراه اليػػكـ يضػػـ الزراعػػة أيضػػا ممػػا يسػػتمـز تقػػدير العػػدد المناسػػب مػػف 

الكميػة بػيف  أكتقضي عمى البطالة الجزدية ،العماؿ مل تكجيو الزيادة منيـ الكجية الصحيحة التي 
الػذم  هػرلتخفيػؼ األ تصػاديةاالقكيستمـز التدخؿ الحككمي لتنظيـ فعؿ العكامػؿ  العماؿ الزراعييف،

 .(1)تاج كاالستيوؾنيحدث في الزراعة كالصناعة لتحقيؽ التعادؿ النسبي بيف اإل
 قتصاد الزراعي والنظم الزراعيةاال :المطمل الرابع

 (2) :االقتصاد الزراعي : الً أو 
نيػػػة أىلفى بكيفيػػػة تسػػػخير المعرفػػػة االقتصػػػاد الزراعػػػي ىػػػك أحػػػد العمػػػـك التطبيقيػػػة الػػػذم يعنػػػ 

 .الغذاء كالممبس ألفراد المجتملر لتكفي تاجية النادرةنستغوؿ المكارد اإلاك 
 التػػي االقتصػػاديةو فػػرع مػػف فػػركع االقتصػػاد العػػاـ كالػػذم يبحػػث فػػي المشػػاكؿ نػػأكيعػػرؼ ب 

و يعنػى بتطبيػؽ النظريػات نػالتطبيقيػة أل كعالفػر كىػك مػف  فػي مينػة الزراعػة، افسناإلتتعمؽ بجيكد 
 اليػػاتالفعك  اليػػاتالفعالزراعيػػة ككػػذلؾ يكضػػح العوقػػة بػػيف ىػػذه  اليػػاتالفععمػػى  عمميػػان  االقتصػػادية
 إلػػػػىكمػػػػف ىػػػػذا المنطمػػػػؽ تحػػػػكؿ التفكيػػػػر فػػػػي المزرعػػػػة مػػػػف كحػػػػدة بيمكجيػػػػة  األخػػػػرل، االقتصػػػػادية
ىك كما يظير مف اسمو يبػيف العوقػة زراعي كربطيا باالقتصاد العاـ ،كعمـ االقتصاد ال اقتصادية

قتصػاد الاكعمى ذلؾ ف الزراعية، االقتصاديةمد عمى مباددو مف العمـك تاد كالزراعة كيعبيف االقتص
 ،زراعيػان  قتصػادان اقتصػاد العػاـ ليكػكف اال عػففضػون يحكم مكاضػيل عديػدة  فأ إلىالزراعي يحتاج 

كيعتبػػر أيضػػا مػػف  كذلػػؾ لكهػػرة ارتبػػاط االقتصػػاد الزراعػػي بالمكاضػػيل األخػػرل كتشػػعب مكاضػػيعو،
كيبحػث أيضػا  تبطػة بػالمجيكد البشػرم بمينػة الزراعػة،ر و يبحػث فػي أمػكر منػاالجتماعيػة ألالعمكـ 
 ،اقتصػػاديا البشػرية كالطبيعيػػة اسػتغوالن  سػتغوؿ المػػكارداادؿ كالطػػرؽ التػي يمكػػف مػف خوليػػا بالكسػ

ج في داخؿ كخارج المزرعػة لتػكفير تانكذلؾ بالعمؿ عمى تنظيـ الركابط كالعوقات  بيف عكامؿ اإل
 ستمرار تقدميا.اك  الفوحيةيف ظركؼ حالة العادمة فضميا لتحسأحسف الكسادؿ ك أ

فيػػك ييػػتـ بتطبيػػؽ العمػػـك كالمعػػارؼ عمػػى  تطبيقيػػان  االقتصػػاد الزراعػػي اقتصػػادان  كػػافكٌلمػػا  
 فأكػػػػادف بػػػػؿ بمػػػػا يجػػػػب ىػػػػك و اليكتفػػػػي بمػػػػا نػػػػتاجيػػػػة إلناإل كفالفنػػػػالحيػػػػاة العمميػػػػة ليػػػػذا ىػػػػك مػػػػف 

                                                           
(1)

 .407-405, ؾ2, غ1987د. ػجداىٕ٘بة ٍطس اىدإسٛ , ٍصدز ظبثق , 
(2)

 .25ؾ,1,2006ىيْؽس ٗاىز٘شٝغ ,ٍصس, غ اُشٕسد. ػيٜ عدٗع اىؽسفبد, ٍجبدب االقزصبد اىصزاػٜ ,داز  
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 إلػػىتكػػكف ذات فادػػدة تطبيقيػػة نتادجيػػا تػػؤدم  فأيككف،فالنتػػاد  مػػف البحػػث فػػي ىػػذا العمػػـ يجػػب 
لىتغيير مرغكب فيو ك  فػي مجػاؿ  كػافالزراعػي كاالقتصػاد العػاـ سػكاء  افالكيػتقدـ كتطػكر كتقػدـ  ا 

 .(1)تاجنمجاؿ تنظيـ عكامؿ اإل ـأاستغوؿ المكارد الطبيعية كالمكارد البشرية 
 النظم الزراعية: :ثانياً 
 نػػػكاعحيػػػث نجػػػد منيػػػا األ ياكشػػػكمتعبػػػر الػػػنظـ الزراعيػػػة عػػػف الشػػػكؿ التنظيمػػػي لطبيعػػػة المػػػزارع   

 ة:اآلتي
 ،كالمػػػزارعيف ،يشػػػبو ىػػػذا النػػػكع المؤسسػػػات الفوحػػػيفكىػػػي مػػػزارع صػػػغار  المػػػزارع الصػػػغيرة : -أ

سػػػرتو أي فػػػراد أمػػػل  أكالصػػػغيرة الخاصػػػة حيػػػث المػػػزارع فييػػػا يكػػػكف ىػػػك المالػػػؾ.المزارع يقػػػـك بنفسػػػو 
كيككف استخداـ  سكاؽمنو في األ ان يبيل جزء أكرغب مف محصكؿ كيحتفظ بو ي كزراعة ما بالعمؿ،

 كيستيمؾ القسـ األكبر مف المحصكؿ، ،ان الت محدكداآل
 :اآلتي إلىيقسـ ىذا النكع  فأكيمكف 

 كفكيقكمػػػػ كتنتشػػػػر بػػػػيف صػػػػغار المػػػػزارعيف الػػػػذيف يممكػػػػكف مسػػػػاحات كبيػػػػرة زراعااااة المالااااك: -1
 نظاـ المزارع العادمية. بحسب كادميـستغوليا مل عاب
االتفػاؽ كيػنظـ  بحسػبقطعػة مػف األرض بمقابػؿ ك  باسػتدجار،يقػكـ المػزارع فيػو  نظام التأجير:-2

 فيو شركط التأجير. عقد بيف الموؾ كالمستأجر
سػػػتغوؿ األرض اب كىػػػك يعنػػػي اشػػػتراؾ مالػػػؾ األرض كالمػػػزارع المزارعاااة: أونظاااام المكااااركة  -3
 .(2)األعراؼ المتبعة بحسبيترؾ  أكيكتب االتفاؽ بعقد  فأاالتفاؽ كيمكف  بحسبك 
فييػا مسػاحات كاسػعة مػف االرض  راداألفػكىػي التػي يمتمػؾ  (:اليةمرأساالالمزارع االقطاعياة ) -ل

الماؿ حيث تدار المزرعة كما تدار الشركات كتتصؼ كحدة التنظيـ بالتكسل  رأسرد أىلفكيقدـ فييا 
 كاضحة. كينت  المحصكؿ لغرض البيل في األسكاؽ كتبدك ىنا سمة االستغوؿ كاالحتكار

رديػػػة أىلفالزراعػػػي كالممكيػػػة  فاك التعػػػكىػػػك النظػػػاـ الػػػذم يقػػػـك عمػػػى أسػػػاس  ة:التعاونياااالمااازارع  -ج
تػػاج الكبيػػر كحػػكافز ناألساسػػي منيػػا الجمػػل بػػيف االسػػتفادة مػػف مزايػػا اإلكاإلدارة المشػػتركة كاليػػدؼ 

 .عمى حصتو مف األرض كعممو تاج استنادان نمف اإل راداألفكيتحدد نصيب  الممكية الخاصة.
 المػػاؿ المسػػتخدـ ممكػػان  رأستػػاج ك نكىػػك نظػػاـ تكػػكف فيػػو ممكيػػة األرض كاإل الماازارع الجماعيااة: -د

الجيػػد  بحسػبكحجػـ العمميػػات الزراعيػة كبير،كيػػكزع الحاصػؿ عمػػى المشػاركيف األعضػػاء  جماعيػان 
تػػاج، كيكػػكف مجػػاؿ المكننػػة متسػػعا كيضػػطمل نكاحػػدة فػػي اإلدارة كاإل كحػػدةن المزرعػػة  تيعػػد  المبذكؿ،ك 

 .(3)كفؽ نظاـ الكمخكز عمى فسيـنأاألعضاء في العمؿ ب
                                                           

(1)
 .34-31ؾ ,1969د. ػجد اىٕ٘بة ٍطس اىدإسٛ, ٍصدز ظبثق , 

(2)
 .55ؾ,2,غ1987اىٕ٘بة ٍطس اىدإسٛػجدد., ٍصدز ظبثق

(3)
ؽررد اؼررنبه اىَررصازع اىغَبػٞررخ فررٜ االرؾرربد اىعرر٘فٞزٜ ٕٗررٜ اخزصرربز ٍررِ ميَررخ)م٘ىنزٞفْ٘ٛ أاىنيةرر٘ش: ٕرر٘  

 خ٘شٝبٝعزف٘( ٗرؼْٜ اىَينٞخ اىغَبػٞخ.
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تخػاذ ادارتيػا كزراعتيػا ك إالحككمة األراضي كتقػـك بـ تمتمؾ كفي ىذا النظا :المزارع الحكومية -ه
مػػػػػكظفيف تقػػػػػـك بتعييػػػػػنيـ الحككمػػػػػة طبقػػػػػا  أك يريفشػػػػػراؼ مػػػػػدالقػػػػػرارات المناسػػػػػبة كتػػػػػتـ الزراعػػػػػة با

 .(1)أجراء. كىي مف تتحمؿ المخاطر عماالن  المزارعكف عد  لسياساتيا،كيي 

                                                           
(1)

 .57, ؾ2010األزدُ, د. ع٘اد ظؼد اىؼبزف, اىزةطٞػ ٗاىزَْٞخ اىصزاػٞخ , داز اىساٝخ ىيْؽس 



 

 

 

  الثاني الفصل
حتليل املشكالت اهليكلية للقطاع الزراعي 

ٌومصادر التمويل الزراعي يف العراق

ٌٌ

 في العراقِه : واقع القطاع الزراعي ومكك تالولالمبحث 
 في القطاع الزراعي االستثمارو : تطور التمويل الثانيالمبحث 

 اللذائي ووسائل تحقيقه المنالمبحث الثالث: مفهوم 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 املشكالت اهليكلية للقطاع الزراعي حتليل................................... الثاين الفصل 
 

 

45 

في العراق هِ ومكك ت واقع القطاع الزراعي :لوال  المبحث

 :(1)ميمية لواقع االقتصاد العراقينظرة تح :المطمل االول
كمشػكمة التضػخـ كارتفػاع  اتاالسػتهمار االقتصاد العراقي تحديات كهيػرة منيػا تراجػل يكاجو  

معقػػػدة كمركبػػػة كمكركهػػػة عػػػف سػػػنكات طػػػكاؿ مػػػف الحصػػػار كىػػػي تحػػػديات كمشػػػاكؿ نسػػػب البطالػػػة 
بعػػض القطاعػػات  رخفػػاض كتػػدىك إنككػػذلؾ  الخاطدػػة لسػػنكات عػػدة سػػابقة، االقتصػػاديةكالسياسػػات 

كتدني مستكيات العامميف مف النكاحي  لحقيا نتيجة الحركب كالتقادـ، تاجية بسبب الدمار الذمناإل
المختمفػػة ،كيمكننػػا  االقتصػػادية،كضػػعؼ التشػػابؾ القطػػاعي لمقطاعػػات  يػػةالفنك اإلداريػػة كالمعيشػػية 

االخػػػػتوالت الييكميػػػػة فػػػػي مختمػػػػؼ قطاعػػػػات  إفأختصػػػػار تمػػػػؾ المشػػػػاكؿ بعبػػػػارة مختصػػػػرة ىػػػػي 
ؿ تحديػػػد أىػػػـ ك احنلتػػػي يكاجييػػػا االقتصػػػاد العراقي،كسػػػتحػػػديات اة لمالرديسػػػاالقتصػػػاد باتػػػت السػػػمة 

ىػػـ مشػػكوت االقتصػػاد الزراعػػي أمػػف ناحيػػة ،مػػل تحديػػد  االقتصػػاديةاالخػػتوالت فػػي القطاعػػات 
يجػػاد الحمػػكؿ لتمػػؾ المشػػكوت مػػف ناحيػػة المتبعػػة إل االقتصػػاديةالعراقػػي كمػػدل فاعميػػة السياسػػات 

 أخرل.
قصكر عديدة يمكف رصدىا فػي  بانجك ىناؾ  فأعند التحدث عف االقتصاد العراقي نجد  

فعمػػػى مسػػػتكل االخػػػتوالت الييكميػػػة لػػػـ تػػػزؿ ىنػػػاؾ بعػػػض القطاعػػػات الحيكيػػػة  لتقييمػػػو، لػػػةاك المح
 أبػرز،كلعػؿ مػف  االقتصاديةىتماـ صناع السياسة افي أداديا، كقمة  ضعفان  يانكتعالميمة ميمشة 

%(مػػػف النػػػات  1.5الػػػذم التتعػػػدل نسػػػبة مسػػػاىمتو )تمػػػؾ القطاعػػػات قطػػػاع الصػػػناعات التحكيميػػػة 
عػف مشػػكوت  %(فضػون 3.5كقطػاع التشػييد كالبنػاء الػػذم تقتػرب مسػاىمتو مػف) جمػالياإلالمحمػي 

ات كاعتمػػػاد أسػػػاليب تقميديػػػة فػػػي الػػػرم كالزراعػػػة ،كتراجػػػل األشػػػتهمار ضػػػعؼ مهػػػؿ القطػػاع الزراعػػػي 
 .اتالفر ك لمادية المتأتية مف نيرم دجمة حصص العراؽ ا

كؿ ىذا يأتي مقابػؿ تصػدر كىيمنػة لقطػاع الصػناعات االسػتخراجية تزيػد نسػبة مسػاىمتيا  
 يانيعػػ ىػػذا القطػػاع أيضػػان  إف  مػػر سػػكءان ،كممػػا يزيػػد األجمالياإلمػػف النػػات  المحمػػي  %(56عمػػى )

كالتكنمكجيػػػا  اتاالسػػػتهمار مػػػف مشػػػكوت كاخػػػتوالت داخميػػػة كبيػػػرة، مػػػف قبيػػػؿ الػػػنقص الكبيػػػر فػػػي 
 لو كالكيرباء، كتقادـ بنيتو التحتية كغيرىا مف المشكوت. دةانالسكضعؼ الصناعات 

،فيناؾ تخػبط كاضػح فػي كضػل بعػض السياسػات  االقتصاديةأما عمى مستكل السياسات  
 أكمػػني  السػػكؽ الحػػر  ،كاضػػحة لػػدل الحككمػػات فػػي تبنػػي،الخاطدػػة فػػي ظػػؿ عػػدـ كجػػكد فمسػػفة 

اإلبقػػاء عمػػى اقتصػػاد خمػػيط بػػيف تطبيقػػات اشػػتراكية كىيمنػػة كاضػػحة لمقطػػاع العػػاـ ترافقػػو خطػػكات 
 بطيدة نحك التحرر االقتصادم.

                                                           
(1)

زال ؽر٘ه اىةيرٞظ آٍقبه فٜ ٍغيرخ , ,ٍعزقجو االقزصبد اىؼساقٜ فٜ ظو االخزالالد اىٖٞنيٞخػَسٗ ٕؽبً ٍؾَد-د 

 .69ؾ 72اىؼدد  1/9/2010فٜ –اىََينخ اىؼسثٞخ اىعؼ٘دٝخ 
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كالمشػػػرؽ ،فػػػيمكف اإلشػػػادة بػػػبعض اإلنجػػػازات التػػػي ئ يضػػػالم الجانػػػب إلػػػىأمػػػا اذا نظرنػػػا  
 كبالػػػػػػذات السياسػػػػػػة النقديػػػػػػة فػػػػػػي الحػػػػػػد مػػػػػػف التضػػػػػػخـ،حققتيػػػػػػا بعػػػػػػض السياسػػػػػػات االقتصػػػػػػادية 

فػػي سػػعر صػػرؼ العممػػة العراقيػػة كرفػػل سػػعر الصػػرؼ الحقيقػػي ليػػا مقابػػؿ  كلجمػػو،كتحقيؽ اسػػتقرار
جػػازات عمػى المسػػتكل االقتصػادم تخفػػيض مديكنيػة العػػراؽ اليادمػة ،ككػػذلؾ نالدكالر،ككػذلؾ مػف اإل

عػػاد  ذإ 2008اإلجمػالي فػي عػاـ رد العراقػي مػف النػات  المحمػي أىلفػحػدكث قفػزة فػي متكسػط دخػؿ 
المربػػل  إلػػىكعشػػريف سػػنة عػػاد  افهمػػأم بعػػد  1980المسػػتكل القياسػػي الػػذم حققػػو فػػي عػػاـ  إلػػى
ذ إث الحجػـ بػيف االقتصػادات العربيػة فػي ترتيبػو مػف حيػ قػي تقػدمان ،كقد حقؽ االقتصاد العرا األكؿ
 تاج(كاسػػران نبسػػعر تكمفػػة عكامػػؿ اإل اإلجمػػاليالمرتبػػة السادسػػة )مقاسػػا بالنػػات  المحمػػي  إلػػىكصػػؿ 

 النفط. أسعارنتيجة لمقفزة في 2008(مميار دكالر ،كذلؾ عاـ 155بذلؾ حاجز )
إلػػى تكامػػؿ فػػي ي يشػػيدىا االقتصػػاد العراقػػي كأخيػػرا تحتػػاج عمميػػة التحػػكؿ االقتصػػادم التػػ 

،كمػػػف جيػػػة أخػػػرل االعتمػػػاد عمػػػى اإلصػػػوح  االقتصػػػاديةطرىػػػا المختمفػػػة مػػػف جيػػػة السياسػػػات أي 
ي ناليذا التغير كالتحكؿ ،ككذلؾ مف االختوالت الييكمية التي يع ان كحاضن ان ضامنبكصفو القانكني 

 التػيحزمػة مترابطػة كمتناغمػة فػي أداديػا مػف السياسػات الكميػة  إلػىمنيا االقتصاد العراقي تحتػاج 
صػوح القطػاع المصػرفي كتحسػيف أدادػو  تركز عمػى قطاعػات ميمػة كػالنفط كالصػناعة كالزراعػة كا 

م دماجيا إنػػيػػة تحقيػػؽ كانكتطػػكير قدرتػػو التنافسػػية مػػف خػػوؿ زيػػادة رسػػاميؿ المصػػارؼ الخاصػػة كا 
 كتكامميا.

 :(1)مؼ الكاقل الزراعي في العراؽسباب تخكفيما يأتي أىـ المشاكؿ كأ
جكيػػػة كظػػػػاىرة حالػػػة التغيػػػر فػػػػي المنػػػاخ كالظػػػػركؼ ال،شػػػحة الميػػػاه كحػػػػاالت التصػػػحر نتيجػػػػة  -ا

 ي أسيمت في قمة االمطار .تاالحتباس الحرارم ال
يار كالدكؿ التي تمر بيا نالسياسات السمبية التي مارستيا دكؿ الجكار التي تنبل منيا مياه األ -2
 ليو.إالعراؽ مف كميات المياه الكاصمة مما يؤهر بشكؿ كبير عمى حصة ،
 إلػػػىربحيػػػة كراحػػػة كتحكلػػػو مػػػف منػػػت  أكهػػر أىلفػػػوح العراقػػػي كبحهػػػو عػػػف مينػػػة أخػػػرل تقػػاعس  -3

 مستيمؾ.
لػيس ك  آنػي لمهػركة ،كىػك خيػار ان كحيػد ان مصػدر اد العراقي بشكؿ كبير عمى النفط اعتماد االقتص -4
 ي ،كاىماؿ القطاعات األخرل كمنيا القطاع الزراعي.إنبؿ  ان ستراتيجيأ
فك  حديهػػة التػػي تكفرىػػا الدكلػػة لمفػػوحال يػػةاك الكيميعػػدـ تػػكفر األسػػمدة  -5  أسػػعارتػػكفرت فتكػػكف ب ا 
 كغير مدعكمة. آليةغ

                                                           
(1)

 2017ٞخ,اّىعرريَٞ, اىؼسا),ا1د. ػجرد اىيطٞررف عَربه زؼررٞد, اىَر٘ازد اىَبئٞررخ فرٜ اىؼررسا), ٍطجؼرخ ثٞررسح ٍٞرسد,غ 

 .87ؾ
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عتمػػػاده عمػػػى ارضػػػو ك أ باستصػػػوحوح أىلفػػػتسػػػاعد  التػػػيعػػػدـ تػػػكفر المكننػػػة الزراعيػػػة الحديهػػػة  -6
 .افاألحية في كهير مف البدادية كالتقميدي

فػػي رفػػل  سػػيابيإنلػػو بشػػكؿ  تػػكفر التػػيكالجيػػدة لمفػػوح  اليػػةالععػػدـ تػػكفير البػػذكر ذات الرتػػب  -7
 .كنكعان  تاجية محاصيمو كمان إن
الدكلػػػة لمفػػػوح كعػػػدـ شػػػمكلو بالرعايػػػة كالػػػدعـ الحقيقػػػي بشػػػكؿ صػػػحيح كعػػػدـ  افاحتضػػػعػػػدـ  -8

 ة.التعاكني الفوحيةاالستماع اليو مما تسبب بتعطيؿ عمؿ الجمعيات 
 كالمحمية لدعـ القطاع الزراعي.،الحككمات المركزية  مف، الماليةقمة التخصيصات  -9

ممكحػػة التربػػة كعػػدـ كفايػػة  إلػػىمػػا أدل ـ الطػػرؽ التقميديػػة كالقديمػػة فػػي نظػػـ الػػرم ماسػػتخدإ -10
 المياه ليا.

األرضػي كاالكتفػاء كاالعتمػاد عمػى  استصػوحتساعد في لعدـ تكفير شبكات مبازؿ نظامية  -11
 .افاألحيمف  ،تكاكب التقدـ في شتى المجاالت في كهير ال التيالشبكات القديمة 

ؿ البنػاء العشػكادي ،ممػا تسػبب دكر لمسػكف مػف خػو إلػىتحكؿ كهير مف األراضػي الزراعيػة  -12
 اإلجػػػراءاتتخػػػاذ امػػػل غيػػػاب الرقابػػػة الحككميػػػة كعػػػدـ  بقمػػػة األراضػػػي الزراعيػػػة الصػػػالحة لمزراعػػػة

 الرادعة لمنل ذلؾ.
لممحاصػػيؿ  القطػػاع الزراعػػي العراقػػي بشػػكؿ عػػاـ ممػػا جعمػػو سػػكقان  بانػػبجاإلىمػػاؿ الكاضػػح  -13

 .س منتجان كلي الزراعية المستكردة ،كجعؿ العراؽ مستيمكان 
حمايػػػػة لممنتجػػػػات الزراعيػػػػة المحميػػػػة لمنافسػػػػة مهيوتيػػػػا المسػػػػتكردة،مما جعػػػػؿ ،عػػػػدـ تػػػػكفير  -14

ال فػػػػػي القطػػػػػاع الزراعػػػػػي بسػػػػػبب التنػػػػػافس الػػػػػذم  االسػػػػػتهمارك ييجػػػػػركف مينػػػػػة الزراعػػػػػة  الفوحػػػػػيف
 مجاراتو . فيستطيعك 

 التطكر.كمكاكبة  يف الخاصة بالممكية الزراعية كالتأجيرناالقك  عدـ تكفر -15
الػذم يكػػكف مػػف الضػركرم تفعيمػػو لمنيػػكض بكاقػػل حمايػة المنػػت  الزراعػػي  كفقػػانعػدـ تفعيػػؿ  -16

 القطاع الزراعي.
القػرل حيػث يكػكف ىنػاؾ تفضػيؿ قػرل عمػى أخػرل  غمػبعدـ كصكؿ الخدمات الضػركرية ألى  -17
 ألغراض األخرل. أكية الجانبالمحسكبية كالعوقات  بحسبك 

يؤخر عممية النيكض  االزراعية مممتفشي في معظـ مرافؽ الدكلة كالدكادر اإلدارم ال ادالفس -18
 بالكاقل الزراعي.

نالكقػػػػكد ك  أسػػػػعارأرتفػػػاع  -19 قطػػػػاع التيػػػػار الكيربػػػادي المتكرر،كارتفػػػػاع أجػػػػكر النقػػػػؿ لممنتجػػػػات ا 
ـ  تػػػاج ك ناألسػػػكاؽ ممػػػا يزيػػػد كمػػػؼ اإل إلػػػىوح أىلفػػػالزراعيػػػة مػػػف  عمػػػى المنػػػت   األسػػػعارزيػػػادة  مػػػف هػػػ

 وح ىك الخاسر .لفاكالمستيمؾ كعدـ قدرة المنت  عمى ميزة التنافس مل المستكرد كسيككف 
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تخاذىػػا مػػف الحككمػػة إ مقكمػػات النيػػكض بكاقػػل القطػػاع الزراعػػة كأىػػـ اإلجػػراءات الكاجػػب 
 :(1)نيام
عمػػػى عػػػاتؽ كزارة  األكؿكضػػػل اسػػػتراتيجية لمنيػػػكض بػػػالكاقل الزراعػػػي شػػػاممة تقػػػل بالمسػػػتكل  -1 

 مل الحككمات المحمية . فاك كبالتعالتخطيط كالمكارد المادية ككزارة الزراعة 
لجميػل األراضػي الزراعيػة الصػالحة منيػا كتحديػد األراضػي المػراد  يانكميػدجراء مسح شامؿ إ -2

 تاجيا.إنكضل الخطط لمنيكض بيا بالشكؿ الصحيح كرفل  جؿأل استصوحيا
دخاؿ افي جميل مجاالت القطاع الزراعي ك مكجيا الحديهة عمى نطاؽ كاسل دخاؿ كسادؿ التكنإ -3

جػكدة المنػت   افضػمفضػون عمػى يدم العاممػة الكقت كالجيد كاأل كسادؿ المكننة الحديهة لكي تكفر
 مف المحصكؿ الزراعي كزيادة كمياتو.

التنقػػيط  أكبػػالرش  دخػاؿ البػػرام  الحديهػة لترشػػيد أسػػتخداـ الميػاه فػػي الزراعػة مػػف خػػوؿ الػرمإ -4
 كصكؿ الماء لمنباتات المزركعة. افكضملتقميؿ اليدر في المياه 

سػػكاء  اكؿ التػػي تتعمػػؽ بمصػػادر الميػػاه مػػل دكؿ الجػػكارشػػالعمػػؿ بشػػكؿ جػػدم لحػػؿ جميػػل الم -5
مػػف خػػوؿ المكاهيػػؽ الدكليػػة كاألمػػـ المتحدة،كىػػذا يتطمػػب  ـأعػػف طريػػؽ االتفاقيػػات الهناديػػة  تكانػػأ

 عمى الصعيد الدبمكماسي. ال سيماك  حهيهة ان جيكد
ديمكمػػة أهػػر فػػي لمػػا ليػػا مػػف  تضػػييعياقامػػة السػػدكد الحديهػػة كمشػػاريل الػػرم لخػػزف الميػػاه كعػػدـ إ

 الزراعة.
عمػي مػف أىلفلألراضي الزراعية ،كحصر االحتيػاج  ةمسح كاممعممية  كضل أطمس زراعي بعد -7

خطػػط مدركسػػػة كلػػيس بشػػػكؿ  بحسػػػب لمزراعػػةزارعيف كالفوحػػػيف المحاصػػيؿ الزراعيػػة كتكجيػػػو المػػ
 كيفي. أكعشكادي 

اإلسػػػراع بحػػػؿ جميػػػل المشػػػاكؿ التػػػي تتعمػػػؽ بنػػػزع الممكيػػػة لألراضػػػي الزراعيػػػة المتنػػػازع عمييػػػا  -8
 بكاسطة ىيدة نزاع الممكية كالقضاء العراقي.

 وانضػػكاحتوح أىلفػػكدعميػػا لتأخػػذ دكرىػػا المطمػػكب فػػي رعايػػة  الفوحيػػةفػػتح المجػػاؿ لمجمعيػػات  -9
 ميف أخرل. إلىالذيف ترككا مينيـ كتحكلكا  الفوحيفكاستقطاب 

  يف التي تكفؿ كتضمف حماية المنتكجات المحمية مف منافسة مهيوتيا،ناسف التشريعات كالقك  -10
وح عمػػى أىلفػيشػجل  ممػػا بفػرض الرسػكـ الكمركيػة كالضػػرادب كنظػاـ الحصػص المعمػػكؿ بػو عالميػان 

تاجيػا غيػر إنالتػي يكػكف  أك محميػان  رال تتػكفبعػض المحاصػيؿ التػي  هناءاستكيمكف  تاج،نزيادة اإل
 كافي محميا .

  
                                                           

(1)
د. ٍٖرررردٛ ظررررَد اىقٞعررررٜ, اىقطرررربع اىصزاػررررٜ فررررٜ اىؼررررسا) ٗظررررجو اىْٖرررر٘ض, عسٝرررردح اىصررررجبػ اىغدٝررررد,  

 .1655/2018اىؼدد
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بأرضػو دكف  ان تكزيل الخدمات األساسية بػيف القػرل بشػكؿ عػادؿ حتػى يجعػؿ المػزارع متمسػك -11
 ىجرىا بسبب نقص تمؾ الخدمات.

وح حػكؿ لفػاى  ذلػؾ لتكجيػوف لمتابعػة لجػاكتشػكيؿ  ، ادػدالفك تفعيؿ نظاـ السمؼ الزراعية قميمػة  -12
 عمي.لفااالحتياج  بحسبالمشاريل التي يمكف االستفادة منيا ك 

كيػػػة كاالىتمػػػاـ بالمحاصػػػيؿ االسػػػػتراتيجية كالحنطػػػة كالشػػػعير كالشػػػمب كقصػػػػب األكلإعطػػػاء  -13
كالعمػػػؿ عمػػػى شػػػراء المحاصػػػيؿ  السػػػكر كالػػػذرة ،كاالىتمػػػاـ ببسػػػاتيف النخيػػػؿ بسػػػبب غػػػزارة عطاديػػػا،

حتيػاج المسػتيمؾ العراقػي كتصػدير اة لديمكمػة عمػؿ أىلفػوح ككػذلؾ لسػد مف الدكلػ مدعكمة أسعارب
 ادض منيا .أىلف
التػي  السػيماة كالمحميػة الخاصػة بالقطػاع الزراعػي ،ك األجنبيػ يةاالستهمار ستقطاب المشاريل ا -14

 األراضي الزراعية كذلؾ لزيادة مساحات األراضي الصالحة لمزراعة. استصوحتخص 
سػتخداـ مهػؿ االتقنيػات المتطػكرة فػي الزراعػة  ستخداـإشاء مراكز بحهية تختص في مجاؿ إن -15

المحاصػػيؿ  فػػي تحسػػيف كتطػػكير يسػػاعد بمػػااليندسػػة الكراهيػػة لػػبعض المحاصػػيؿ التعػػديؿ الجينػػي ك 
 الزراعية.

كزارة الػػػنفط لتػػػكفير الػػػدعـ  السػػػيمامػػػف الػػػكزارات المختصػػػة ك  خاصػػػةو  آليػػػةالعمػػػؿ عمػػػى أيجػػػاد  -16
الكقػػكد، ككزارة النقػػؿ لتقػػديـ الػػدعـ لتسػػييؿ نقػػؿ المنتجػػات الزراعيػػة مػػف الحقػػكؿ  أسػػعاروـز فػػي الػػ

 أماكف تسكيقيا. إلىالزراعية 
خػػػػػذ بيػػػػػا مػػػػػف المختصػػػػػيف فػػػػػي مجػػػػػاؿ الزراعػػػػػة إف ىػػػػػذه اإلجػػػػػراءات كالحمػػػػػكؿ لػػػػػك تػػػػػـ األ 

مكننػا أك  النيػكض بالقطػاع الزراعػي الحيػكمكالمؤسسات الحككمية بشػكؿ مػدركس كمخطػط ألمكػف 
مػػف ركافػػد االقتصػػاد الػػذم  ان قكيػػ ان الغػػذادي المنشػػكد كنكػػكف بػػذلؾ كفرنػػا رافػػد افاألمػػنػػكفر لبمػػدنا  فأ

كألمكػف تحكيمػو مػف بمػد مسػتكرد لممحاصػيؿ  لممحاصػيؿ الزراعيػة، ران يجعؿ مػف بمػدنا الحبيػب مصػدٌ 
 االكتفاء الذاتي كبسنكات قميمة. ر ليا كلحققنامنت  كمصدٌ  إلىالزراعية 
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 :(1)أهمية القطاع الزراعي في توسيع قاعدة االقتصاد العراقي:المطمل الثاني

طمػػب الغػػذاء  إلػػىأىميػػة مػػف القطػػاع النفطػػي بػػالنظر  أكهػػريعػػد القطػػاع الزراعػػي لمعػػراؽ  
فالعراؽ يمتمؾ هركات مادية كبيرة  تاج مف جية أخرل،ناإل مكارد المستمر كالمتزايد مف جية كتكفر

ككػذلؾ كجػكد السػدكد الماديػة مهػؿ سػد  المتصػمة بيمػا، افكالكديػ كعالفػر ك  اتالفر ك لكجكد نيرم دجمة 
 رات،لفػػػػايػػػػة عمػػػػى نيػػػػر ناالهرهػػػػار كالمكصػػػػؿ عمػػػػى نيػػػػر دجمػػػػة ،كسػػػػد حديهػػػػة كبحيػػػػرة الػػػػرزازة كالحب

كالمخػػزكف الكبيػػر مػػف الميػػاه الجكفيػػػة مػػل كجػػكد مسػػاحات مػػػف األراضػػي الكاسػػعة غيػػر المسػػػتغمة 
 كجكد شبكات رم كبزؿ في أماكف كهيرة مف العػراؽ، فضون عمىالجنكب  إلىكالممتدة مف الشماؿ 

ضػػاع ك لكػػف نتيجػػة األ ،ؿك األفػػي المقػػاـ  زراعيػػان  تجعػػؿ العػػراؽ بمػػدان  يػػاتكانكاإلمكػػؿ ىػػذه المػػكارد 
 تمػػػؾ المػػػكارد اسػػػتغوالن  باسػػػتغوؿلػػػو  صػػػةالفر كالسياسػػػات الػػػذم مػػػر بيػػػا البمػػػد لػػػـ تػػتح  االقتصػػادية
 يأتي: ضاع ماك في تحسيف القطاع الزراعي ، كمف تمؾ األ صحيحان 

لإلرىػػػاب بكافػػػة أشػػػكالو  العػػػراؽ أصػػػبح مسػػػرحان  فىيمنػػػة التصػػػنيل العسػػػكرم ،إل :(2)الحااارول -1
حيػػػػث كمفػػػػت اآللػػػػة  كغيػػػػاب االىتمػػػػاـ بمسػػػػتقبؿ األجيػػػػاؿ، القػػػػكات االمريكيػػػػة، مػػػػف احتولػػػػونتيجػػػػة 

سػػػمبية عمػػػى حسػػػاب التنميػػػة فػػػي  هػػػاران آلػػػة مميػػػارات الػػػدكالرات ،كىػػػذا خمػػػؼ الدك  يػػػةانميز العسػػػكرية 
 بما فييا القطاع الزراعي. االقتصاديةالقطاعات 

لدل الدكلة في مجمؿ التخصيصات  ان كاضح ان ىناؾ تقصير  فأهبت  :(3)سوء التخطيط واإلدارة -2
كحتػى الكقػت الحاضػر ففػي  2003مػف  الماليػةالمخصصة لمقطاع الزراعي مف المكازنات  المالية

مػػػف 2011%(عػػاـ1.74فػػػي المكازنػػة العامػػػة ) يةاالسػػتهمار فضػػؿ حػػاؿ بمػػػغ حجػػـ التخصيصػػػات أ
التخصيصات تصرفيا الدكلة لمركاتب كالمنافل  رفأكهالعامة. مجمكع التخصيصات الكمية لممكازنة 

االجتماعيػػة مػػف مهػػؿ البطاقػػة التمكينيػػة ككػػذلؾ تعكيضػػات احػػتوؿ الككيػػت كتصػػدر تخصيصػػات 
فيعتمػد نجػاح  كيػات،لك األكادراجيػا فػي  يةاالسػتهمار في سمـ التخصيصات  قطاعي النفط كالكيرباء

 .كميان  اعتمادان دارييف كالمخططيف اإل في االعتماد عمىالنامية  افالبمدالتنمية في معظـ 
يػأتي فػػي  يتطمػػب التكسػل فػي النشػاط الزراعػي تػػكفر عكامػؿ كهيػرة :(4)مكاكمة الماوارد المائياة -3

فػػي  الزراعيػػة، لألراضػػي باسػػتمرارالػػذم يتضػػمف تػػكفر الحصػػص الماديػػة ادض المػػادي أىلفػػمقػػدمتيا 
ىمػاؿ إ إف تػاجننسػب اإل خفػاضان إلػىالمقنف المادي لكؿ محصػكؿ يػؤدم  بحسبغيابيا  فأحيف 

                                                           
(1)

شٍخ اىةررال اىؼبىَٞرخ, زظربىخ ٍبععرزٞس ميٞرخ اإلدازح أ, اظزؽسا) ٍعزقجو اىزَْٞخ فٜ ظو ػَس ؽَٞد ٍغٞد اىؼصٛ 

 .1, ؾ2010ٗاالقزصبد عبٍؼخ ثةداد, 
(2)

 www:harmoon.orgاىَؼبلس دزاظبد, ٍسمص ؽسٍُ٘ ىي 2017/رَ٘ش/14, بُفسؽد. ؽَبد ّ٘اف  
(3)

اػردد ٍرِ قعرٌ اىعٞبظربد  دزاظرخ–اىقطبع اىصزاػٜ فرٜ اىؼرسا) .اظرجبة اىزؼضرس ٍٗجربدزاد اإللرالػ)اىؼسا)  

 . 5-3ؾ2012/ اىَبىٞخٗشازح – االقزصبدٝخ
(4)

اىَرربئٜ ٗرررأصٞسٓ فررٜ اىزَْٞررخ اىصزاػٞررخ فررٜ اىؼررسا), زظرربىخ ٍبععررزٞس اىغبٍؼررخ  األٍررِ, بُظرريَٞثضْٞررخ ؽعررٞت  

 .5, ؾ2006اىَعزْصسٝخ, 
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ليف فػػي المػػكارد الماديػػة ككزارة الػػرم مشػػكمة الميػػاه كعػػدـ كضػػل الحمػػكؿ ليػػا كالتكقيػػل عمػػى ك المسػػؤ 
البمػػد لػػـ يحصػػؿ عمػػى حصصػػو الماديػػة مػػف دكؿ  فأ إلػػىيػػؤدم ذلػػؾ  رةاك المجػػاتفاقيػػات مػػل الػػدكؿ 

يهة التككيف كىذا الضػعؼ المصدر بسبب ضعؼ الدكلة العراقية التي أتت بعد االحتوؿ ككنيا حد
 بحسػب( بالحصػص الماديػة المقػررة فاتستطيل مطالبة دكؿ المصػدر )تركيػا كسػكريا كايػر  جعميا ال

ضعؼ الخطػط االركاديػة لتكزيػل الحصػص الماديػة عمػى المػزارعيف  فضون عمى التفاقيات الدكلية.ا
زيػػػادة ممكحػػػة األراضػػػي الزراعيػػػة كازديػػػاد نسػػػب المػػػكاد الصػػػناعية كالكيمياديػػػة التػػػي  إلػػػىممػػػا أدل 

ركاديػػة ىػػي القنػػكات اإل أغمػػب فأنػػذكر  فأكيجػػب  ،لانكالمصػػتصػػب فػػي نيػػر دجمػػة مػػف المعامػػؿ 
 غير مبطنة كمكشكفة مما ينجـ عنيا ىدر كضادعات كبيرة في الحصص الماديػة فيحصػؿ التبخػر

في القنػكات الكبيػرة التػي تمتػد لمسػاحات طكيمػة ككػذلؾ تػزداد  كالسيمالسقي لمماء في اهناء عممية ا
 نسبة التبخر بأرتفاع درجات الحرارة .

تسػػقى  التػػينتيجػػة ألعتمػػاد األراضػػي الزراعيػػة فػػي العػػراؽ  مكااكمة التصااحر ومموحااة التربااة: -4
،كىػك غمػر األراضػي كالحقػكؿ المزركعػة بالمحاصػيؿ بكميػات كبيػرة، عػدا األراضػي الديميػة  سيحان 

بالتربػػة  األمػػوحتػػراكـ  إلػػىحيػػث يػػؤدم غمػػر األراضػػي المزركعػػة بالمػػاء  التػػي تسػػقى باألمطػػار،
 إلػػىتعطػؿ المبػػازؿ عػػف العمػػؿ ،تحكلػػت مسػاحات كبيػػرة مػػف األراضػػي  فضػػون عمػػىبمػركر الػػزمف ،

 يانيعػػىػػـ المشػػاكؿ الػػذم أمػػف  األمػػوحفتكػػكف مشػػكمة  ،األموحيجػػة اكتسػػاديا بػػمنػػاطؽ بيضػػاء نت
كارتفػػاع مكجػػات  الصػػحراكماتسػػاع رقعػػة الزحػػؼ  فضػػون عمػػى منيػػا القطػػاع الزراعػػي فػػي العػػراؽ،

مػػػف مشػػػػكمة  يانتعػػػمػػػف األراضػػػي فػػػي العػػػػراؽ  %(75) فأ إلػػػػىكتشػػػير اإلحصػػػاديات  .(1)الغبػػػار
%(مػػػف مسػػػاحة 38تشػػػكؿ نسػػػبة ) التػػػيكىػػػذا يعنػػػي زيػػػادة مسػػػاحة األراضػػػي المتصػػػحرة  الممكحػػػة،

 .(2)ةالعراؽ الكمي
يعد  استخداـ التقنيات الحديهة في الزراعة كالتكسل بيا، إف التقنيات الحديثة والبحث العممي: -5

شػػاركت  التػػيالمتقدمػػة فػػي مجػػاؿ القطػػاع الزراعػػي ، افالبمػػدمػػف الكسػػادؿ الميمػػة التػػي تسػػتخدميا 
جعػؿ الػدكؿ المتطػػكرة  مػػا يحصػػؿ مػف الطػرؽ التقميديػة، تػاج الزراعػػي بأضػعاؼ مػانبفاعميػة فػي اإل

أىميػػة البحػث العممػػي فػػي تشػػجيل  إف الغػذادي العػػالمي، األمػػفزراعيػا بمهػػؿ أمريكػػا تػتحكـ بسياسػػة 
أصناؼ  الباحهيف كمراكز البحث العممي يعد سببا في النيكض بالكاقل الزراعي مف خوؿ استنباط

مػراض ،كفػػي مجػاالت تغذيػة النباتػػات كالمكافحػة البايمكجيػػة لمممكحػة كاأل اكمػػةمقكسػوالت محسػنة 
 إفال إامػة مراكػز البحػث العممػي الزراعػي قكؿ الجيػكد الػذم بػذلت فػي العػراؽ إل،كعمى الرغـ مف 
فػػػػي مجػػػػاؿ التطػػػػكر التكنمػػػػكجي كالتقنػػػػي كالنػػػػكعي  خاصػػػػةو بكبػػػػر ك أ اكالتمحػػػػ إلػػػػىالزراعػػػػة بحاجػػػػة 

                                                           
(1)

 ٍِرررررررررررب ثرررررررررررٞقفررررررررررر٘ا اغزصررررررررررربة اإلزس اىؾعررررررررررربزٛ ىرررررررررررجالد أٗ– ٛاٗاىؼرررررررررررصظرررررررررررؼبد ّررررررررررربعٜ  

 http://www.ineas.org/in/pdfs/2009042-day.pdfاىْٖسِٝ,
(2)

, اىقطبع اىصزاػٜ فٜ اىؼسا) ثؼد اىؼق٘ثبد اىدٗىٞخ, اىَغيخ اىؼساقٞخ ىيؼيً٘ ٛبٗاىؼٞعد. ػجداىنسٌٝ عبثس ؼْغبز  

 .11, ؾ13/2007, ثةداد, اىغبٍؼخ اىَعزْصسٝخ, اىؼدداالقزصبدٝخ
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كىػػػذا يعنػػػي تشػػػجيل مراكػػػز  اليػػػةالعألسػػػتنباط أجيػػػاؿ جديػػػدة مػػػف المحاصػػػيؿ ذات الرتػػػب كالكفػػػاءة 
 .(1)تاجيةناإل كفاءتياكتطكير  راقيةالتطكير كالبحث العممي الزراعي لمنيكض بكاقل الزراعة الع

ذات رتػػب  ان صػػنافأى ك  ان تػػكفير الحاجػػات الزراعيػػة الضػػركرية بػػذكر  إف تااوفير الحاجااات الزراعيااة: -6
ت البػػػذار كالحصػػػاد كمػػػكاد المكافحػػػة كالمضػػػػخات آالتػػػكفر األسػػػػمدة ك  بانػػػج إلػػػى ،اليػػػةعكجػػػكدة 

 كهػػرتعػد مػف العكامػؿ األ الحيكانيػةكحاجػات الهػػركة  كاآلالت الزراعيػة كالمكلػدات كتقنيػات التسػكيؽ،
فك  تػػاج،نأىميػػة فػػي زيػػادة اإل ىمػػاؿ كزارة الزراعػػة لكضػػل خطػػط زراعيػػة أسػػتراتيجية فػػي مراحػػؿ إ ا 

كضعؼ تػكفير مبػالغ تكفػي لتغطيػة  زمنية متكسطة كبعيدة المدل لتحسيف كضل القطاع الزراعي،
هػـ كمػف تػاج الزراعػي ،نمػف أسػباب تػدني اإل كافشراء الحاجات الضركرية لمقطاع العاـ كالخاص 

كعػػدـ صػػػوحية بعضػػػيا  كتكقػػؼ بعػػػض الشػػػركات  ماك الكيميػػػالبػػذكر كالسػػػماد  أسػػػعارارتفػػػاع  إففػػ
الكقػػػكد  أسػػػعارزيػػػادة فضػػػون عػػػف المقاحػػػات كالمبيػػػدات المسػػػتكردة  أسػػػعارالمنتجػػػة لمسػػػماد كارتفػػػاع 

ـ  تػػاج ك نجػػكر النقؿ،كػػؿ ذلػػؾ تسػػبب فػػي زيػػادة تكمفػػة اإلأى ك  ل المنتجػػات منعػػو مػػف المنافسػػة مػػ مػػف هػػ
 .(2)الزراعية المستكردة

سػػيزيد مػػف الطمػػب  بقػػاءه متخمفػػان  أكفشػػؿ القطػػاع الزراعػػي  فأناميػػة بػػالدكؿ الػػ بعػػض  دركػػتأليػػذا 
 .(3)االقتصاديةهر في عجمة التنمية سيؤ  كمف هـ  عمى المنتجات المستكردة 

 القطاع الزراعي العراقي والحرول واإلرهال:-7
القػػكات أم عنػػد احػػتوؿ العػػراؽ مػػف  2003بعػػد تغييػػر النظػػاـ السياسػػي فػػي العػػراؽ عػػاـ  

القطػػػاع الزراعػػػي  عػػػانىفقػػػد  أم خػػػركج االحػػػتوؿ العسػػػكرم منػػػو،  2011مريكيػػػة كحتػػػى عػػػاـ األ
غرقػػت السػػكؽ العراقيػػة أي كمة الميػػاه كزادت رقعػػة التصػػحر ،ك فػػي البنػػى التحتيػػة فتفاقمػػت مشػػ تخريبػػان 

ة  ،في مزارع العراقي عف المنافسعجز ال إلىبالسمل الزراعية المستكردة مف جميل الدكؿ مما أدل 
نت عميػػو، ك كانػػتػػاج الزراعػػي بدرجػػػة كبيػػرة عمػػا نذلػػؾ تػػدنت مسػػتكيات اإل أهػػر حسػػر دعػػـ الدكلػػػة ا 

الزراعيػػة  عػػف المسػػاحات فضػػون  ال مػػف دعػػـ ضػػعيؼ ال يكاكػػب عمميػػة التطػػكر،إلمقطػػاع الزراعػػي 
ا هكنػػػات عسػػػكرية مػػػدة التػػػي اتخػػػذتي أكحرقتيػػػا أمريكيػػػة كالمسػػػاحات التػػػي التػػػي جرفتيػػػا القػػػكات األ

(كتدنيو لمستكيات لـ يانكالحيك تاج الزراعي بشقيو )النباتي نعمى اإل عكسانمر الذم االحتوؿ .األ
الغػػػذادي كاالكتفػػػاء مػػػف المنتجػػػات  األمػػػفممػػػا ضػػػاعؼ مشػػػكمة  مهػػػيون  يشػػػيد ليػػػا العػػػراؽ مػػػف قبػػػؿ

 األمػػفممػػا ألػػـز الحككمػػة بتبنػػي اسػػتراتيجية االعتمػػاد عمػػى القػػدرات الذاتيػػة لتػػكفير  الزراعيػػة ذاتيػػا،
                                                           

(1)
 االقزصبدٝخ, ٍعزقجو اىقطبع اىصزاػٜ فٜ ظ٘ل اىزةٞساد اىغدٝدح, اىَغيخ اىؼساقٞخ ىيؼيً٘ ٛاٗاىسد. اؽَد ػَس  

 .29, ؾ13/2007سٝخ اىؼددثةداد اىغبٍؼخ اىَعزْص
(2)

 .2013ثعَخ زٝبض, ٗاقغ اىصزاػخ فٜ اىؼسا)/اىَإظعخ اىؼساقٞخ ىيزَْٞخ ٗاىزط٘ٝس, ّ٘فَجس  

http://www.facebook.com/drjamil.abdula2/posts/420264668099758:0   
(3)
 Clive Hamilton,can the rest of asia,emulate the nics?in third world Quar-

tely,vol.9,No.4.october 1987:London,third world foundation for Social and Economic stud-

ies,p.1236. 
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ي ى ،كمػػػف تمػػػؾ االسػػػتراتيجيات المبػػػادرة الزراعيػػػة التػػػلػػػك األتػػػاج المحمػػػي بالدرجػػػة نالغػػػذادي مػػػف اإل
مػػػػف  لتطػػػػكير القطػػػػاع الزراعػػػػي كاالكتفػػػػاء ذاتيػػػػان  2008ب /آشػػػػرعت بيػػػػا الحككمػػػػة العراقيػػػػة فػػػػي 

 .دراسةالاعية بخطة امدىا عشر سنكات كىي مكضكع المنتجات الزر 
لعصػػابات اإلرىابيػػة سػػقط قسػػـ مػػف قطعػػات الجػػيش العراقػػي بيػػد فمػػكؿ ا 2014/ افحزيػػر فػػي شػػير 
ضػػاعؼ المشػػكمة ،فخػػركج  (بكامميػػا مػػاالىكديكصػػوح الػػديف كنينػػكل  بػػارنمحافظػػات )األفسػػقطت 

خسادر كبيرة مف ىػدر العكادػد النفطيػة فػي تمؾ المحافظات الزراعية عف سيطرة الدكلة  تسبب في 
تخػػدـ التنميػة كخسػػادر فػي القطػػاع الزراعػي ،فتمهمػػت تمػؾ التػػداعيات بتفػاقـ العديػػد مػػف  ال مجػاالتو 

قر ،كنزكح أىلفالظكاىر السمبية في مقدمتيا ارتفاع معدالت البطالة كنسبة الذيف يعيشكف تحت خط 
عمميـ كنشاطيـ مما شكؿ خطكرة في تػأميف  لفرص ـتير اخسالعراؽ بعد  كافس%( مف 12نحك )

نلمبمد ك الغذادي  األمفكلك جزء مف   .(1)عكاس ذلؾ عمى األجياؿا 
 االخت الت الهيكمية في االقتصاد العراقي:رابعًا:

حػػػػدكث  إلػػػػى االقتصػػػػاديةمتكازنػػػػة فػػػػي إدارة المػػػػكارد الغيػػػػر  االقتصػػػػاديةأدت السياسػػػػات  
عػػدـ التػػكازف بػػيف النسػػب التبادليػػة لجميػػل  إلػػىاخػػتوالت ىيكميػػة فػػي االقتصػػاد العراقػػي ،ممػػا أدل 

ككػػػػذلؾ ضػػػػعؼ الترابطػػػػات القطاعيػػػػة كضػػػػعؼ التنسػػػػيؽ بػػػػيف السياسػػػػات  االقتصػػػػاديةالقطاعػػػػات 
ىيكػػؿ القطاعػػات  ييػػارأنبالحػػركب كالعقكبػػات الدكليػػة كالػػديكف التػػي تسػػببت  بانػػج إلػػىاالقصػػادية 

تكػػكف ضػػعيفة  لمقطػػاعيف الصػػناعي  التػػيتاجيػػة  نفػػي العوقػػات اإل ىػػذا كاضػػحان  اقتصػػادية ،كبػػداال
فػي االخػتوؿ الييكمػي أم اخػتوؿ  أساسػيان  ىيكميػان  مف خمػون  يانيع كافكالزراعي ،فقطاع التصدير 

التكازف العاـ بشقيو الخارجي كالداخمي،اذ يتمهؿ االختوؿ الػداخمي بتحميػؿ مككنػات النػات  المحمػي 
ىيكػػػؿ  اختوؿبػػػمػػػا االخػػػتوؿ الخػػػارجي فتمهػػػؿ أعػػػف االخػػػتوؿ النقػػػدم كالمػػػالي ، فضػػػون  جمػػػالياإل

 .(2)التجارة الخارجية
 (:Disruption of production structureتاج )نهيكل اإل  اخت ل -1

االقتصػػػاد العراقػػػي باعتمػػػاده عمػػػى مػػػكرد كاحػػػد لػػػو أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي تكػػػكيف النػػػات  يتميػػػز  
زراعيػػة الكمػػكارد  وً ياتػػكانإمبػػالرغـ مػػف   الجانػػبكىػػك الػػنفط كليػػذا يعػػد احػػادم   جمػػالياإلالمحمػػي 

 2008الصػػػادرات لعػػػاـ  إجمػػػالي%(مػػػف 96صػػػناعية كبيػػػذا شػػػكمت الصػػػادرات النفطيػػػة نسػػػبة )الك 
( كالػذم يعػد مصػدر GDP)جمػالياإل%(فػي تكػكيف النػات  المحمػي 65ككذلؾ ساىـ النفط بنسبة )

.. كيمكف موحظة االختوؿ في (3)الحككمي ماالستهمار فاؽ نكاإل األساس في تمكيؿ برام  التنمية
                                                           

(1)
 .1ٍصدز ظبثق ؾ-ػَس ؽَٞد ٍغٞد اىؼصٛ 

(2)
,زظربىخ ٍبععرزٞس 2010-1994اىَؾْخ, اخزالالد اىٖٞنيٞخ فٜ اىؼسا) ٗظجو اىَؼبىغرخ اىزَْ٘ٝرخ ىيَردح  ٌبّغْٕد  

 .186,ؾ  2014ميٞخ اإلدازح ٗاالقزصبد, عبٍؼخ اىن٘فخ  ئىٍٚقدٍخ 
(3)

 خقبدظرٞاى(,ٍغيرخ 2011-1921فٜ اىؼسا) ) االقزصبدٝخد. ٍ٘ظٚ خيف ػ٘اد ,ارغبٕبد رؼدٝو ٕٞنو اىقطبػبد  

 .177, ؾ2014, اىؼدد ,16, اىَغيد االقزصبدٝخىيؼيً٘ اإلدازٝخ  ٗ
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فػي تكػكيف النػات  المحمػي  االقتصػادية شػطةناأل أكتاجي مف خوؿ مساىمة القطاعػات نالييكؿ اإل
خػرل شػطة األى ناأل أك(بنسب كبيرة ، في الكقت نفسو قد تقػؿ مسػاىمة القطاعػات  GDPاإلجماؿ )

 قمػػيون  ان ال عػػددإاعػػات كقػػد ال تسػػتكعب قطاعػػات أخػػرل العػػامميف الػػذيف يعممػػكف فػػي بعػػض القط أك
تتميػػز بيػػا اقتصػػاديات  ساسػػية التػػيتػػاجي مػػف السػػمات األنكيعػػد االخػػتوؿ فػػي الييكػػؿ اإل .(1)مػػنيـ

 شػػػطةنباألي الػػػذم يتمهػػػؿ لػػػك األتػػػاج نالػػػدكؿ الناميػػػة كمنيػػػا اقتصػػػاد العػػػراؽ حيػػػث ييػػػيمف فييػػػا اإل
تػػػاجي فػػػي الػػػدكؿ نالييكػػػؿ اإل إفالزراعيػػػة كاالسػػػتخراجية يقابميػػػا محدكديػػػة النشػػػاطات الصػػػناعية، 

و ىيكػػؿ صػػناعي حيػػث يشػػكؿ القطػػاع الصػػناعي أىميػػة نسػػبية كبيػػرة مػػف حيػػث نػػأالمتقدمػػة يمتػػاز ب
تػاج نمػف حيػث اسػتيعابو لحجػـ القػكل العاممػة ، ممػا يؤكػد ذلػؾ عمػى سػيادة اإل أكالدخؿ كالنػات  ، 

ي الزراعػػػي فػػػي الػػػدكؿ الناميػػػة كالتركيػػػز عمييػػػا بشػػػكؿ خػػػاص، كفػػػي المقابػػػؿ يتسػػػـ القطػػػاع لػػػك األ
المؤشػػرات الميمػػة  مػػف جمػػالياإلكيعػػد النػػات  المحمػػي  كاإلىمػػاؿ . تػػاجنخفػػاض باإلنالصػػناعي باإل

فػػي العػػراؽ غيػػر  جمػػالياإلالنػػات  المحمػػي  إفالتػػي تعبػػر عػػف مسػػتكيات األداء االقتصػػادم لمبمػػد. 
 اقتصػػاديةكمػػا فػػرض عمػػى العػػراؽ مػػف عقكبػػات  حػػرب الخمػػي  الهانيػػةمسػػتقر كىػػك متذبػػذب بسػػبب 

تاجي مف خوؿ ن.. لذا مف الضركرة التنكيل في الييكؿ اإل(2)الحركب التي تمتياخوؿ التسعينات ك 
بسػبب  جمػالياإلزيادة مسػاىمة القطاعػات االخػرل كالصػناعة كالزراعػة فػي تكػكيف النػات  المحمػي 

لمسياسػات  هافتقػار  إلىككذلؾ يعكد  ،(3)ة العالمية التي يمر بيا البمدككف قطاع النفط عرضة لألزم
ادقػة فػي أىلفىميتيػا أطاعػات ك يػة ككفػاءة اإلدارة لمعمػؿ عمػى تنميػة القالقانكنكالتشريعات  االقتصادية

مامػو طريػؽ طكيػؿ أاالقتصاد العراقي مػازاؿ  فأ يستنت  مف ذلؾ،  جمالياإلتككيف النات  المحمي 
آليػػػات عمػػػؿ منيجيػػػة  إلػػػى تقػػػاراالفك  االقتصػػػاديةنتيجػػػة غيػػػاب الرؤيػػػة  خػػػتوؿااللكػػػي يعػػػال  ىػػػذا 

  .(4)كمنظـ بشكؿ جيدضح كمخطط كا
النفطيػػػػة مػػػػف  اإليػػػراداتالعامػػػة كالنفطيػػػػة كنسػػػػبة  اإليػػػػراداتيمهػػػػؿ  (2)جػػػدكؿكفيمػػػا يػػػػأتي  
 تاج.نالعامة ، مما يبيف االختوؿ في ىيكؿ اإل اإليرادات

 
 
 

                                                           
(1)

اىزؽررٕ٘بد اىٖٞنيٞررخ ٗاىجطبىررخ فررٜ ظررو األلررالػ ٛ , ٘ىرر٘زّط ٝؾٞررٚ لرربىؼ , ٍٗؾَررد غرربٕس ّرر٘زٛ اىَ٘ظرر 

 .139,ؾ  2019,ٍنزجخ اىعبد ىيْؽس ٗاىز٘شٝغ , ثةداد , 1,غ  2003االقزصبدٛ فٜ اىؼسا) ثؼد ػبً 
(2)

ٗاىزَْٞررخ  االقزصرربدٝخرؾيٞيٞررخ ىيَإؼررساد  دزاظررخ-فرربزض مررسٌٝ ثسٖٝررٜ, االقزصرربد اىؼساقررٜ ..فررسؾ ٗرؾرردٝبد  

 .24, ؾ2011, 27اىغبٍؼخ, اىؼدد  االقزصبدٝخاىجؽسٝخ, ٍغيخ ميٞخ ثةداد ىيؼيً٘ 
(3)

 .177ٍ٘ظٚ خيف ػ٘اد , ٍصدز ظجق ذمسٓ , ؾ  
(4)

مسٌٝ ظبىٌ ؽعِٞ اىةبىجٜ , ٍؾْخ االقزصبد اىؼساقرٜ ٗفرسؾ اىَؼبىغرخ , ٗقربئغ -د–ػجد اىنسٌٝ مبٍو أث٘ ٕبد -د 

 -20ٗاالقزصررربد ٗميٞرررخ ؼرررػ اىؼرررسة اىغبٍؼرررخ , عبٍؼرررخ اىجصرررسح, اىَْؼقرررد فرررٜ  اىَرررإرَس اىؼيَرررٜ ىنيٞرررخ اإلدازح

 .865,ؾ 2017,  21/4/2016
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 (2) جدكؿ
ية مف العامة لممدة مف النفط اإليراداتالعامة كالنفطية في العراؽ كنسبة مساىمة  اإليرادات

 مميار دينار                                                                 2008-2020
 

 السنة
 

 العامة اإليرادات
 

 النفطية اإليرادات
 اإليراداتنسبة 

 النفطية مف العامة %
2008 80252 79132 98.60 
2009 55259 51719 93.68 
2010 69521 66820 96.11 
2011 99998 98090 98.09 
2012 119466 116597 97.60 
2013 113767 110678 97.28 
2014 105386 97072 92.11 
2015 66470 51313 77.20 
2016 54409 44267 81.36 
2017 77335 65072 84.14 
2018 89640 79535 88.73 
2019 106000 87950 82.97 
2020 67425 60795 90.17 
نشرات –دادرة اإلحصاء كاألبحاث –البنؾ المركزم العراقي  بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادمف  :المصدر

 سنكية متعددة .
تجبػػػػػى مػػػػػف  التػػػػػيالعراقيػػػػػة  اإليػػػػػراداتبػػػػػيف االخػػػػػتوؿ كالتشػػػػػكه الييكمػػػػػي فػػػػػي  (2)الجػػػػػدكؿ 
كبػػاقي القطاعػػات  دراسػػةال مػػدة%( فػػي 98.60-77بػػيفنسػػبتيا ) حاك تتػػر  التػػيالنفطيػػة  الصػػادراتً 

 بالنسب االخرل.
 :(Disruption of public budget structureاخت ل هيكل الموازنة ) -2

لمكاجيػػػة تمػػػؾ  الوزمػػػة ىيكػػػؿ االقتصػػػاد العراقػػػي لعػػػدة أزمػػػات كلػػػـ يكػػػف لػػػو القػػػكة تعػػػرض 
العػراؽ قػد  إفلػـ يػتـ اسػتغوليا بصػكرة صػحيحة ،  اقتصاديةيات كاناألزمات رغـ ما يمتمؾ مف إم

فػػاؽ الجػػارم ممػػا جعػػؿ المكازنػػة ناإل إلػػىفػػاؽ العسػػكرم نتعػػرض لحػػركب تزايػػد مػػف خوليػػا نسػػبة اإل
المكازنػػػة تتكػػػكف مػػػف النفقػػػات العامػػػة  إفمػػػف ضػػػغكطات عميقػػػة كبصػػػكرة عامػػػة فػػػ يانتعػػػالعامػػػة 
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 أك لييػػػا الحككمػػػةإالتػػػي تسػػػعى  ىػػػداؼألكابفػػػادض  أكالعامػػػة كلربمػػػا قػػػد تكػػػكف بعجػػػز  اإليػػػراداتك 
 .(1)يشيدىا الكاقل االقتصادم

ما بقية المػكارد أى النفط الذم يعد المصدر الرديس العراؽ يعتمد في تمكيؿ ايراداتو عم إف 
االعتمػػاد ك ظيػػكر اخػػتوؿ فػػي الييكػػؿ االقتصػػادم  إلػػىىميتيػػا، ممػػا أدل أخػػرل فػػنوحظ تراجػػل األي 

تراجػػل لحجػػـ الصػػػادرات التػػي تػػػؤهر  أكالػػنفط العالميػػػة ، أسػػػعارب أهرعمػػى مصػػدر كاحػػػد يجعمػػو يتػػ
 أكحجػػـ الصػػادرات مػػا عػػف طريػػؽ إاإليػػرادات العامػػة تػػاج الػػنفط كيمكػػف تقػػدير إنبشػػكؿ مباشػػر فػػي 

 .(2)سعاراألمستكل 
مػػػف اخػػػتوالت نتيجػػػة اعتمادىػػػا عمػػػى عادػػػدات  يانتعػػػالمكازنػػػة العامػػػة  فأكمػػػف الطبيعػػػي  

المكازنػػة سػػكؼ  إفلخػػاـ فػػي السػػكؽ العالميػػة فػػا الػػنفط أسػػعارييػػار إنالػػنفط الخػػاـ فقػػط ، ففػػي حالػػة 
ذ أصبحت الدكلة غير قادرة عمػى إ،  2020في مكازنة  ون عجز كبير كىذا ما حدث فعمف  يانتع

الػنفط العالميػة بسػبب تراجػل الطمػب عمػى الػنفط جػراء  أسػعارييػار إندفل مرتبات المػكظفيف نتيجػة 
 .(3)19فيركس ككفيد كباء تفشي 

 التجارة الخارجية:اخت ل هيكل  -3
مػػػػف الييكػػػػؿ  ان كىػػػػي تمهػػػػؿ جػػػػزء االقتصػػػػاديةىػػػػـ النشػػػػاطات أى تعػػػػد التجػػػػارة الخارجيػػػػة مػػػػف  

مػػػاط إنذ يعتمػػد العػػراؽ عمػػى التجػػػارة الخارجيػػة بنسػػبة كبيػػرة بسػػػبب عػػدـ التنػػكع فػػي إاالقتصػػادم .
كاالسػتيرادات تاجو السمعي عمى الرغـ مف تميز طمبو الداخمي بالتنكع كتتضح طبيعػة الصػادرات إن

فتكػػػكف . (4)خػػػرليػػػا باقتصػػػاديات الػػػدكؿ األبكجػػػكد خمػػػؿ فػػػي ىيكػػػؿ االقتصػػػاد العراقػػػي عنػػػد مقارنت
الناميػة تكػكف الصػادرات محػدكدة  افالبمػدالمتقدمػة متنكعػة بينمػا فػي  افالبمدالصادرات كاستيرادات 

عمػػى الػػنفط الخػػاـ  صػػادراتياتحتػػكم الناميػػة التػػي  افالبمػػدالعػػراؽ مػػف ضػػمف  عػػد  كغيػػر متنكعػػة ، كيي 
 أكنوحػػظ ىػػذا االخػػتوؿ فػػي الصػػادرات  إفكيمكػػف  .(5)العػػراؽ عمػػى العػػالـ الخػػارجي انفتػػاح نتيجػػة

صػادرات البمػد، ففػي  جمػالياالستيرادات ، فيقصد باختوؿ ىيكؿ الصادرات ىك التقسػيـ النسػبي إل
تػػاج معػػد لمتصػػدير فميػػذا جعػػؿ مػػف الػػنفط الخػػاـ السػػمعة الكحيػػدة المتحكمػػة فػػي إنالعػػراؽ ال يكجػػد 

                                                           
(1)

خيرو اىَ٘اشّرخ اىؼبٍرخ ػيرٚ ثؼرط ٍزةٞرساد االقزصربد اىنيرٜ فرٜ اىؼرسا)  أصرس بُثٞعؼفس ثبقس ٍؾَ٘د ػي٘غ ,  

ٗاألدازٝرخ, اىَغيرد  االقزصربدٝخىيؼيرً٘  االقزصربدٝخ( ثبظرزةداً اىزؾيٞرو اىعرججٜ, ٍغيرخ اىنر٘د 2011 -1980)ىيَدح

 , 2015, 4, ؾ17, اىؼدداألٗه
(2)

ٝرربً ىيْؽررس األٗىررٚ, داز األخررسُٗ, االخررزالالد اىٖٞنيٞررخ فررٜ اىرردٗه اىسٝؼٞررخ, اىطجؼررخ آؽعررِٞ ٝررّ٘ط, ٗ بُػرردّ 

 .16, ؾ2017, بُػَٗاىز٘شٝغ, 
(3)

 دزاظرربدىي بُاىجٞرر.ٗؽي٘ه(, ٍسمررص ) ّزرربئظ.2020ؽَررد ؽبٍررد اىٖررراه, اىصرردٍخ اىَسمجررخ فررٜ ٍ٘اشّررخ اىؼررسا) أ 

 .6-5, ؾ2020ٗاىزةطٞػ, 
(4)

 -2003ظبىٌ ػجد اىؾعِ زظِ ,االقزصبد اىؼساقٜ فٜ ظو اىَْٖٞخ اىسٝؼٞخ ٍٗزطيجبد اىزْ٘ٝغ االقزصربدٛ ىيَردح) 

 .130, ؾ 2017, األٗهُ٘ مبّ, 34) ,ٍغيخ االقزصبدٛ اىةيٞغٜ , اىؼدد  2015
(5)

اىزغربزٛ فرٜ اىؼرسا) ىيَردح  اىَٞرصاُٗ اإلعَربىٜاىصربدزاد ػيرٚ اىْربرظ اىَؾيرٜ  أصرسػجد اىسشا) ؽَد ؽعِٞ ,  

,  1, ط44, اىؼرردد  4, عبٍؼررخ رنسٝررذ , اىَغيررد  االقزصرربدٝخ, ٍغيررخ رنسٝررذ ىيؼيررً٘ اإلدازٝررخ ٗ-(2015 -2005)

 .178, ؾ 2018
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فاالقتصػػػاد ، ك  . امػػػا االقتصػػػاديةؤهر عمػػػى تحقيػػػؽ مسػػػيرة التنميػػػة يػػػاحػػػدة االعتمػػػاد عمػػػى سػػػمعة ك  ا 
لمبمػػػد ، كاالقتصػػػاد  اإلجماليػػةالتقسػػيـ النسػػػبي لوسػػػتيرادات  خػػتوؿ ىيكػػػؿ االسػػتيرادات فيقصػػػد بػػػوً ا

تػاج المحمػي نتنكع في ىيكؿ اسػتيراداتو مػف جميػل السػمل كىػذا يعنػي عػدـ تطػكر اإلالعراقي يتميز ب
ىيكؿ التجارة الخارجية يتميز بأحاديػة  فأمف السمل الزراعية كالصناعية كالسمل االخرل مما يعني 

العػػراؽ يقػػل فػػي مكضػػل التبعيػػة القتصػػاديات الػػدكؿ  إفالصػػادرات كالتنػػكع فػػي االسػػتيرادات كبيػػذا فػػ
ـ عنو اختوؿ ى إف. المنتجة  ىماؿ لبقية القطاعات ككذلؾ ضعؼ في إيكؿ الصادرات العراقية نجه

حػادم أي ارجية مما جعؿ االقتصاد العراقػي لمنتكجات الخارتيا عمى منافسة القدرة التنافسية كعدـ قد
تػػاجي كضػػعؼ قدرتػػو عمػػى تمبيػػة احتياجػػات الطمػػب ن، الػػذم يتميػػز بعػػدـ مركنػػة الجيػػاز اإلالجانػػب

 .(1)الصادرات إجماليمعة كاحدة عمى المحمي ،نتيجة ىيمنة س
جمػػػػػاليالصػػػػػادرات الكميػػػػػة كالزراعيػػػػػة ك  إجمػػػػػالييمهػػػػػؿ  اآلتػػػػػي (3) جػػػػػدكؿك   االسػػػػػتيرادات الكميػػػػػة  ا 

 .2020-2008يما لممدة مف يالميزاف التجارم لكمالجارية ك  سعاراألكالزراعية العراقية ب
 (3) جدكؿ

 2020-2008لتجارم ليما لممدة مف ا الميزافالصادرات كاالستيرادات في العراؽ ك  إجمالي
 مميكف دينار

 إجمالي السنة
الصادرات 
 الزراعية

االستيرادات  إجمالي
 الزراعية

 الصادرات الكمية التجارم الزراعي الميزاف
 )فكب(

 االستيرادات الكمية
 )سيؼ(

 التجارم العراقي الميزاف

2008 70.10 5305.44 5235.34- 61264.40 33000.00 28264.40+ 
2009 53.73 4396.17 4342.44- 46400 17279.10 29120.9+ 
2010 31.07 1930.51 1899.44- 51764 41512 10252.00+ 
2011 20.43 12226.57 12206.14- 79681 47803 31878.00+ 
2012 34.11 5272.68 5238.57- 94209.00 59006 35203.00+ 
2013 30.40 4415.32 4384.92- 89768 59349 30419.00+ 
2014 274.00 7316.60 7042.60- 83981 53177 30804.00+ 
2015 170.20 6696.00 6525.80- 46400 94200 47800.00- 
2016 134.80 4781.20 4646.40 59400 86600 27200.00- 
2017 28.00 4467.00 4493.00- 77400 104500 27100.00- 
2018 6.00 5397.00 5391.00- 88200 45736 42464.00+ 
2019 16.00 6860.00 6844.00- 96000 58138 37862.00+ 
2020 12.00 5682.00 5670.00- 102100 48150 53950.00+ 

عمى منظمة الغذاء كالزراعة لألمـ المتحدة  اعتمادان الباحث  إعدادمف  2013-2008السنكات مف  المصدر:
(FAO كتاب اإلحصاءات السنكية ،كمكقل الشبكة المعمكماتية الدكلية )www.fao.org.faostat. 

لمبنؾ عمى  حصاديةالمجمكعة اإل–البنؾ المركزم العراقي  بياناتعمى  اعتمادان  2020-2014*السنكات مف 
 مكقل البنؾ عمى الشبكة العنكبكتية .

                                                           
(1)

ه اىٖٞنرو االقزصربدٛ فرٜ ى٘زّط ٝؾٞٚ لبىؼ , عجبز مسٌٝ صبٍس , رؾيٞو اىؼبىقخ ثِٞ اىَسض اىٖ٘ىْردٛ ٗاخرزال 

 .302, ؾ 2019, 112, اىؼدد  25اىؼسا) , ٍغيخ االقزصبد ٗاىؼيً٘ اإلدازٝخ , عبٍؼخ ثةداد , اىَغيد 
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زمة في العراؽ كبسبب األ يةاألمنضاع ك ب األببس 2009خفضت الصادرات الكمية في إن 
الػنفط  أسػعاردت ارتفاعيا نتيجػة ارتفػاع أك ما ع افسرعالنفط ،لكنيا  أسعارييار إنالعالمية ككذلؾ 

بب الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى تػػػػػراخيص بسػػػػػ 2010- 2011ادرات العراقيػػػػػة لعػػػػػاـ ، حيػػػػػث ارتفعػػػػػت الصػػػػػ
شاء المحطات التصديرية التػي ليػا دكر فعػاؿ إن فضون عمىالنفطي ، لوستهمارة األجنبيلمشركات 

 خفػػاض لمصػػادرات مػػف عػػاـإنفػػي زيػػادة مبيعػػات الػػنفط الخػػاـ كبػػذلؾ اسػػتمرت الزيػػادة حتػػى حػػدكث 
 لانالمصػػػػكتعطػػػػؿ الكهيػػػػر مػػػػف  يػػػػةاألمنك  االقتصػػػاديةضػػػػاع ك تػػػػدىكر األ إلػػػػىعػػػزل ذًلػػػػؾى كيي  2015

محافظػػػات العػػػراؽ . سػػػجمت الصػػػادرات بعض لػػػجراميػػػة لشػػػركات بسػػػبب احػػػتوؿ  العصػػػابات اإلكا
ارتفػػػػاع نسػػػػبة  إلػػػػىالػػػػنفط الخػػػػاـ ممػػػػا أدل  أسػػػػعاربسػػػػبب ارتفػػػػاع  2020ارتفػػػػاع ليػػػػا عػػػػاـ  أعمػػػػى

كحتػػػػى عػػػػاـ  2008بػػػػدأت باالرتفػػػػاع عػػػػاـ فقػػػػد مػػػػا االسػػػػتيرادات الكميػػػػة فػػػػي العػػػػراؽ أالصػػػػادرات .
مبػات المػكاطنيف .كفػي عميػة كتمبيػة متطأىلفتاج الكطني عمى سد الحاجػة نبسبب عدـ قدرة اإل2013
 انلالمصػػكتعطػػؿ الكهيػػر مػػف  يػػةاألمنك  االقتصػػاديةضػػاع ك تػػدىكر األ  خفػػض بسػػببإن 2014عػػاـ 

كيوحػظ تذبػذب  االسػتيرادات   2017-2015ارتفػاع ليػا فػي عػاـ  أعمػىكالشركات حيث سجمت 
بسػبب  2017نسػبة  فػي عػاـ  أعمػىذ بمغػت إ 2020-2016خفػاض مػف عػاـ نبيف االرتفػاع كاإل

التػي أعقبػت  مػدةعميػة كتمبيػة متطمبػات المػكاطنيف كالأىلفتاج الكطني عمى سد الحاجػة نعدـ قدرة اإل
فػػػاؽ العسػػػكرم ،كفػػػي ناالسػػػتيراد لإل زادى جراميػػػة حيػػػث حػػػررة مػػػف العصػػػابات اإلتحريػػػر المنػػػاطؽ الم

 طبية كالعوجية كالكقادية.راد المكاد اليكاست 19بسبب تفشي كباء كجادحة ككفيد 2019-2020
بسػبب  2014عػاـ  (3) الجػدكؿارتفاع ليػا ككمػا فػي  أعمىالصادرات الزراعية في العراؽ سجمت 

تػي سػادت الػبود بعػد ال يػةاألمنضػاع ك خفػاض نتيجػة األنالنفط الخاـ كبعدىا بدأ باإل أسعارارتفاع 
 بسبب التكجو لسد متطمبات االستيوؾ المحمي. 2018تصدير ىك عاـ  أقؿىذا العاـ .ك 

التجػػارم قػػد تػػؤهر عمػػى متغيػػرات االقتصػػاد الكمػػي كتتسػػبب  الميػػزافاالخػػتوالت كالتشػػكىات فػػي  إف
يمهػػػػؿ معػػػػدالت التضػػػػخـ كالبطالػػػػة فػػػػي  (4) الجػػػػدكؿك  بظيػػػػكر مشػػػػاكؿ منيػػػػا البطالػػػػة كالتضػػػػخـ.

 .2020 -2008مف  لممدةاالقتصاد العراقي 
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 (4) جدكؿ                                    
 نسبة مدكية 2020-2008معدالت التضخـ كمعدالت البطالة في العراؽ لممدة مف 

 اىزعةٌٍَّ٘ؼده  ٍؼده اىزعةٌ)%( اىعْخ

% 

 ٍؼده اىجطبىخ %

2008 12.7 ---- 15.3 

2009 8.3 34.6- 15.2 

2010 2.5 69.9- 15.2 

2011 5.6 124 15.2 

2012 6.1 8.9 15.3 

2013 1.9 68.9- 15.1 

2014 2.2 15.8 16.4 

2015 1.4 36.4- 25 

2016 0.1 92.0- 15.1 

2017 0.2 100 14.8 

2018 0.4 100 22.6 

2019 0.2 50- 12.8 

2020 0.4 100 13.8 
ٗشازح اىزةطرررٞػ /اىغٖررربش اىَسمرررصٛ ىنؽصررربل ٗرنْي٘عٞرررب  ثٞبّررربدػيرررٚ  اػزَررربدا  اىجبؽرررش  ئػرررداداىَصررردز: ٍرررِ 

 ىعْ٘اد ٍةزيفخ. ؽصبئٞخاىَغَ٘ػخ اإل–اىَؼيٍ٘بد 

 =)ؽعت اىَؼبدىخ اىجبؽش ئػدادٍؼده اىَْ٘ ٍِ * 
اقيمةالسنة  الحالية قيمة السنةالسابقة

قيمةالسنة السابقة
)×011 

 

 زتفبع يؼدالد انتعخى:ا-4

فسػباب ك مركبػة ،كمتعػددة النتػاد  كاألى  اقتصػاديةالتضخـ ظاىرة   تعارضػة فيمػا مصػادره م ا 
و االرتفاع المسػتمر فػي نأختوؿ في العوقات السعرية . كيعرؼ التضخـ بإبينيا كتتسبب بحدكث 

 .(1)اتالسمل كالخدم أنكاع، كالذم يتصؼ بالشمكلية لجميل سعارالمستكل العاـ لأل
كيعػزل %(عػف السػنة السػابقة  12.7) 2008،اذ بمػغ سػنة  خفاضان انشيد معدؿ التضخـ  

عػػػادة مػػػا دمرتػػػو العػػػاـ كالخػػػاص الػػػذم شػػػيدت ارتفاعػػػا ه كنتيجػػػة إل سػػػتيوؾاإلمعػػػدالت  إلػػػى ذلػػػؾ
كسػػجؿ  يػػةاألمنضػػاع ك (فمعػػدؿ التضػػخـ بػػدأ يػػنخفض بسػػبب تحسػػف األ2009كفػػي عػػاـ ) الحػػرب،

معػدؿ التضػخـ حيػث بمغػت قيمتػو فتراجػل  2013ي عػاـ ف ماأ %(،-34.6%(كنسبة نمك )8.3)
بالتذبػػػذب بػػػيف  المػػػكاد الغذاديػػػة كاسػػػتمر أسػػػعار%(بسػػػبب تراجػػػل -68.9(كبمعػػػدؿ نمػػػك )1.9%)

عميػو  كػاف%( عمػا 0.4بػدأ باالرتفػاع حيػث بمغػت قيمتػو ) 2018خفاض حتى عػاـ ناالرتفاع كاإل
عار الغػػذاء أسػػكزيػػادة الطمػػب المحمػػي كارتفػػاع  يػػةاألمنضػػاع ك كذلػػؾ بسػػبب تحسػػف األ 2017سػػنة 

 بسبب الطمب عمى الغذاء كالدكاء نتيجة جادحة ككركنا. 2020عاـ  يضان أكارتفل 
 

                                                           
(1)

ٚ , داز األٗىرظؼ٘د عبٝرد ٍؽرن٘ز , ٍؾَرد ؽعرِ زؽرٌٞ ,اىزعرةٌ االقزصربدٛ ٗاىَؼبىغربد اىَؾبظرجٞخ, اىطجؼرخ  

 .41, ؾ2013اىطجبػخ ىيْؽس ٗاىز٘شٝغ , ثةداد , اىؼسا) , 
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 ازتفبع يؼدالد انجطبنخ :-5

تحصػػؿ فػػي أم بمػػد  فأى ال تخػػتص ببمػػد معػػيف كيمكػػف  كىػػيتعػػد البطالػػة ظػػاىرة عالميػػة ، 
 السػػيماك  بالبمػػدافي تحػػدث التػػ،كبػػر التحػػديات أمػػو االقتصػػادم كاالجتمػػاعي ،كتمهػػؿ نظا كػػافا مػػمي

مػػػا يزيػػػد عػػػف ربػػػل قػػػرف كاختمفػػػت  إلػػػىجػػػذكرىا بالبطالػػػة تمتػػػد  إف. ففػػػي العػػػراؽ فػػػ(1)الناميػػػة البمػػػداف
يػػا إنيمػػر بيػػا البمػػد ، لػػذا ف كػػافكالسياسػػية ،التػػي  االقتصػػادية،الظػػركؼ  خػػتوؼألشػػكاليا نتيجػػة أ

الخاطدػػة المتبعػػة فػػي ذلػػؾ  االقتصػػاديةمػػف القػػرف الماضػػي بسػػبب السياسػػة  ينػػاتانالهمازدادت فػػي 
نسػبتيا  عػاـ  مغػتبالبطالػة  فأأعػوه يكضػح  الجػدكؿك  .(2)ككػذلؾ الحػركب كالييكػؿ المشػكه الكقػت
نك  (15.3حكالي )2008% بالسنكات الوحقػة بسػبب اطػوؽ المبػادرة الزراعيػة حتػى عػاـ  خفضتا 
ت المحافظػػػاكالسػػػنة التػػػي تمتيػػػا بسػػػبب دخػػػكؿ بعػػػض  %(16.4سػػػجمت ارتفاعػػػا بنسػػػبة ) 2014

جرامية كما توىا مف عمميػات نػزكح مػف تمػؾ المحافظػات حتػى الغربية تحت سيطرة العصابات اإل
%( 22.6ذ بمغػػت )إطالػػة حيػػث نوحػػظ تزايػػد نسػػبة الب 2018خفػػاض بعػػدىا حتػػى عػػاـ نرجػػل اإل

شػي %( بسبب تف13.8بمغت ) 2020كالسياسية .ككذلؾ في عاـ  يةاألمنضاع ك نتيجة تدىكر األ
 أسػػعارعمػػاؿ كبسػػبب حظػػر التجػػكاؿ فضػػو عػػف تػػدىكر ف األمػػكتعطػػؿ الكهيػػر  19ككفيػػد جادحػػة 
 كاجتماعية. اقتصاديةحدكث مشاكؿ  إلىأدل مما النفط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
(1)

جربز , ميٞرخ ّاىزغسثرخ ٗاىزؾردٝبد , عبٍؼرخ األ 2003ػ٘اد, اإللالػ االقزصربدٛ  فرٜ اىؼرسا) ثؼرد  مبُخبىد زٗ 

 .9, ؾ2015, 1, اىؼدد19ٞخ, اىَغيد اّعّ( ىيؼيً٘ اإلZancoاإلدازح ٗاالقزصبد, في٘عخ, ٍغيخ )
(2)

, ٍغيخ ّصف بُاىجٞ دزاظبدبىخ فٜ اىؼسا) ,ٍغيخ مسٌٝ ظبىٌ ؽعِٞ اىةبىجٜ, أفنبز ٍقزسؽخ ىَؼبىغخ ٍؽنيخ اىجط 

 .5, ؾ2018, 3ٗاىزةطٞػ, اىؼدد دزاظبدىي بُاىجٞظْ٘ٝخ رصدز ػِ ٍسمص 
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 في القطاع الزراعي االستثمارو تطور التمويل  :الثانيلمبحث ا                   
 :استراتيجية تمويل المكاريع الزراعيةالمطمل الول :

 : تحديد مفهوم التمويل: الً أو 
و إنػ(  Brigham & Houston) (1)حػكؿ تعريػؼ التمكيػؿ، حيػث يػذكر لقد تعددت اآلراء 

التمكيػؿ يعنػي تجييػز  فإلى أ (2)مف الصعب إيجاد تعريؼ شامؿ لمصطمح التمكيؿ. كيشير العمي
االقتػراض بشػكؿ مباشػر المػاؿ( ،كالمقترضػة ) رأسبنكعييا الممتمكػة )، الماليةالمؤسسة بالمصادر 

كالخػدمات  الماليػةحيث يشػمؿ األدكات  األمكاؿفف كعمـ إدارة  وأنبكيعرؼ التمكيؿ  .كغير مباشر(
التمكيػػؿ  (الميػػداني. كعػػرؼ )(3)كالمؤسسػػات الحككميػػة، األفػػرادف بػػيف كػػؿ مػػ األمػػكاؿكيتضػػمف نقػػؿ 

 أيضػػان بشػػكؿ مناسػػب كتكزيعيػػا فػػي المؤسسػػة بالشػػكؿ المناسػػب  األمػػكاؿو الحصػػكؿ عمػػى إنػػعمػػى 
ليػػذا المفيػػـك لػػيس فقػػط الشػػركات بػػؿ  ان تبعػػ. كطالػػب التمكيػػؿ ،(4)،بيػػدؼ تعظػػيـ هػػركة المسػػاىميف

ىػذا التمكيػؿ  كافأى ، سكاء كؿ ككؿ شخص منا مسؤكؿ عف التمكيؿكالد راداألفكؿ مف  يشمؿ أيضان 
 .غيره ـأمعيف  مشركعان بخاصان 
 : وظيفة التمويل: ثانياً 

كظيفػػة التمكيػػؿ بمػػا تتضػػمنو مػػف البحػػث عػػف مصػػادر التمكيػػؿ كاالختيػػار مػػف بينيػػا  تيعػػد   
بالغػػة التعقيػػد، لػػذلؾ يتطمػػب ك  ميمػػة جػػدان  ةمنيػػا فيػػي عمميػػ نسػػباأل،كالتقريػػر بخصػػكص المػػزي  

رات المتعمقػػة بمكضػػكع ،لمػػا لمقػػرا الماليػػةلػػدل اإلدارة  افػػة المميػػزات،تػػكافر ك،القيػػاـ بيػػذه الكظيفػػة 
كظيفػة التمكيػؿ مػف كاليػدؼ  ،(5)المؤسسػة كسػومة كضػعيا المػاليميـ في ربحية  أهرالتمكيؿ مف 

يا أىػداف، كتكظيفيػا بمػا ينسػجـ كرسػالة المؤسسػة ك الماليػةفي المؤسسات ىك تقػدير كتػكفير المػكارد 
مػػػف مصػػػادر خارجيػػػة كتكزيعيػػػا عمػػػى  اليػػػةماإلسػػػتراتيجية بصػػػكرة عامػػػة ، فالحصػػػكؿ عمػػػى مػػػكارد 

الكظػػػادؼ  مػػػف تيعػػػد  فػػػي عمميػػػات المؤسسػػػة  الماليػػػةاالسػػػتخدامات المختمفػػػة ،كمراقبػػػة تػػػدفؽ المػػػكارد 
. حيث تتمهؿ الكظادؼ الرديسة لممديريف المالييف في كضل خطط لمتمكيػؿ الرديسة لكظيفة التمكيؿ

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

6th ed ,South – Western Cengage  Learning p4 
(2)

, 2010, األزدُبُػَررر, داز ٗائرررو , 1: األظرررط اىؼيَٞرررخ ٗاىزطجٞقٞرررخ, غ اىَبىٞرررخظرررؼد ؽَٞرررد , اإلدازح اىؼيرررٜ , 

 .12ؾ
(3)
 Gitman , Lawrance , J., (2009)  , " principle of managerial finance " , Twelfth ed ., person 

education p4 .   
(4)

, اىسٝربض, اىََينرخ اىؼسثٞرخ نربُ, ٍنزجرخ اىؼج4ٞاىؽرسمبد, غ , ٍؾَد أَِٝ ػصد, اإلدازح اىزَ٘ٝيٞخ فرٜٜاّاىَٞد 

 .477ؾ 2006,اىعؼ٘دٝخ
(5)

,  ٍنزجرخ اىَغزَرغ اىؼسثرٜ ىيْؽرس ٗاىز٘شٝرغ 1ٗاىزؾيٞرو اىَربىٜ, غ اىَبىٞرخػقو, ٍفيرؼ ٍؾَرد, ٍقدٍرخ فرٜ اإلدازح  

 .149, ؾ2009, األزدُ, بُػَ,
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عمميػػػات  اليػػػةفعزيػػػادة  إلػػػىيػػػؤدم كالحصػػػكؿ عمػػػى المػػػكارد كمػػػف هػػػـ اسػػػتخداـ ىػػػذه المػػػكارد بشػػػكؿ 
نك   .(1)لحد األقصىا إلىجازات المؤسسة ا 

 : مخاطر التمويل : ثالثاً 
خسػػادر غيػػر متكقعػػة كغيػػر  إلػػىتعػػرض المصػػرؼ  اليػػةحتما أنيػػابتعػػرؼ مخػػاطر التمكيػػؿ  

تذبػػذب العادػػد المتكقػػل عمػػى اسػػتهمار معػػيف ،ممػػا ينػػت  عنػػو آهػػار سػػمبية ليػػا القػػدرة  أكمخطػػط ليػػا، 
المصػػرؼ المرجػػكة كتنفيػذ اسػػتراتيجياتو بنجػػاح. كالمصػػارؼ  أىػػداؼعمػى التػػأهير عمػػى عػػدـ تحقيػؽ 

 :(2)نكعيف مف الخسادر كىيتميز بيف 
كىي الخسادر التي يتكقل المصرؼ حدكهيا ،مهؿ تكقل معدؿ عدـ الكفػاء  . الخسائر المتوقعة :1

 ط المصرؼ ليا باحتياطات مناسبة .حتاي التيبالديف 
كىي الخسادر التػي ال يتكقػل المصػرؼ حػدكهيا مهػؿ تقمبػات مفاجدػة  الخسائر غير المتوقعة : .2

 . الفاددة أسعارتقمبات مفاجدة في  أكفي اقتصاد السكؽ 
 :(3)ـ مخاطر التمكيؿ عمى ما يأتييستقكيمكف  

ىي نتاج العمؿ الذم  التيىي المخاطر التي قد تتمؼ بعض السمل المادية ،المخاطر المادية : أ. 
 نسػدد المبػالغ التػي أقترضػناىا ممػا يمحػؽ بنػا خسػادر، إفمكلناه .فنحف في ىذا الشكؿ ال نسػتطيل 

 أم تكاليؼ إضافية
ميػارة المنػت  قػد ال تتناسػب مػل  إفىػي تمػؾ المخػاطر التػي تنبػل مػف حقيقػة نية :لفال. المخاطر  

 طمكح خططو
بحتػة . كتنقسػـ عمػى  اقتصػاديةىي تمػؾ المخػاطر الناجمػة عػف أسػباب : االقتصاديةج. المخاطر  

 نكعيف:
 1- خفػػاض الطمػػب عمػػى المنػػت  الػػذم مكلنػػاه ، ممػػا يعنػػي عػػدـ الحصػػكؿ عمػػى مػػردكد إنخطػػر

 إلػػىالتمكيػػؿ كبػػاقي االلتزامػػات األخػػرل .كاألسػػباب التػػي تػػؤدم  أىقسػػاطمػػالي نسػػدد مػػف خولػػو 
خفػػػاض الػػػدخؿ ، نػػػكع إنالخدمػػػة منيػػػا المنافسػػػة ،  أكخفػػػاض الطمػػػب عػػػف السػػػمعة المنتجػػػة إن

 السمعة ....الخ.
 2-ـ  ة عرض المكارد الوزمة لصنل المنت  المخطط لو، مخاطر عدـ كفاي قػد ال يمكػف  كمػف هػ

 تاجو.إن

                                                           
(1)

ؽَرد ّجٞرو , اىزَ٘ٝرو اإلدازٛ, أ,ػجرد اىٖربدٛ ,  بُػردّ , ٜبّداغعرزٗٝعزُ٘ , فسد , ثسعبً, ٝ٘عِٞ , رسعَخ ,  

 .25(, ؾ2010, داز اىَسٝخ ىيْؽس, اىسٝبض, اىََينخ اىؼسثٞخ اىعؼ٘دٝخ, )1غ
(2)
 Mary Keegan, Management of Risk "Principles and Concepts", H M 59. Treasury, 

The Orange Book, working Papers, October 2004.p9 
(3)

 .23-22( ؾ2010, األزدُ )بُػَ. داز لفبل ىيْؽس ٗاىز٘شٝغ, 1اىؾبط , غبز), ٍجبدب اىزَ٘ٝو, غ 
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الوزمػػة  األمػػكاؿالمصػػادر المتاحػػة لحصػػكؿ منظمػػات اإلعمػػاؿ عمػػى  إف: مصااادر التموياال :رابعاااً 
 :(1)اآلتييمكف تصنيفيا عمى النحك  يةاألشتهمار لتغطية احتياجاتيا 

 . يٍ حٛث انًصدز ُٔٚمعى ػهٗ:1

زثررربػ اىَؾزغرررصح ٍبىنٖٞرررب ٍضرررو األأ  أٗٗٝنرررُ٘ ٍصررردزٓ ٍرررِ اىَإظعرررخ ّفعرررٖب  تًٕٚلللم لا هلللٙأ.  

 ٍٗةصصبد االظزٖالك ٗثٞغ األل٘ه....اىخ.

ػِ ٍبىنٖٞرب ٍضرو اىزَ٘ٝرو اىزغربزٛ  ٗٝنُ٘ ٍصدزٓ ٍِ خبزط اىَإظعخ ٗثؼٞدا   ة. تًٕٚم  بزخٙ 

 ٗئلداز اىعْداد ٗرعٖٞالد اىَ٘زدِٝ ....اىخ.

 ٔتُمعى ػهٗ :. يٍ حٛث انًهكٛخ 2

 .زثبػ ٗٝطيق ػيٞٔ ثأٍ٘اه اىَينٞخٗذىل ٍِ خاله ػدً ر٘شٝغ األأ  فعٓىإَأ. انتًٕٚم يٍ انًبنكٍٛ  

 أٗثْررر٘ك  أٗ. ٗقرررد ٝنّ٘رررُ٘ ٍررر٘زدِٝ ىيَإظعرررخ , ة. انتًٕٚلللم يلللٍ مٛلللس انًلللبنكٍٛ  انًمسظلللٍٛ  

 ٗٝطيق ػيٞٔ ثأٍ٘اه االقزساض . بىٞخٍٍإظعبد 

 . يٍ حٛث انصيٍ ُٔٚمعى ػهٗ :3

 .ظْ٘اد  10ٍِ  أمضسىخ ٗرنُ٘ ٍدرٔ ٍضو اىقسٗض اىجْنٞخ , اىعْداد ...ا خمتًٕٚم غٕٚم األ أ. 

( ظررْ٘اد ٍضررو اىقررسٗض 1-10ٍررب ثررِٞ ) ٍَزرردحٕٗرر٘ اىرررٛ رنررُ٘ ٍدرررٔ  خللمة. تًٕٚللم يتٕظللػ األ 

 اىَصسفٞخ.

 ٍِ ظْخ ٍضو اىزَ٘ٝو اىزغبزٛ. أقوٕٗ٘ اىرٛ رنُ٘ ٍدرٔ  خمج. تًٕٚم لصٛس األ 

 مصادر التمكيؿ ( 2شكؿ )ال                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باألعتماد عمى الفقرة رابل مف مصادر التمكيؿ الباحث إعدادمف  :المصدر
 

                                                           
(1)

.األزدُ  بُػَر. داز اىَعٞسح ىيْؽس ٗاىز٘شٝرغ ٗاىطجبػرخ .1.غ اىَبىٞخزح , فٞصو ٍؾَ٘د, ٍجبدب اإلدازح ٗااىؽ٘ 

 .78(,ؾ2013)

تمويل طويل  التمويل من المالكين التمويل الداخلي

 جلاأل

من حيث 
 الملكية

من حيث 
 الزمن

من حيث 
 المصدر

 الخارجيالتمويل 

تمويل قصير 
 جلاأل

 

التمويل من 

 رضينالمق
تمويل متوسط 

 جلاأل
 

 مصادر التمويل
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 التمويل : استراتيجية: مكونات خامساً 
 :(1)ةاآلتيتيجية التمكيؿ بالنقاط يمكف تكضيح مككنات استرا 

 أجػػػؿ، كفػػػرص التمكيػػػؿ المتاحػػػة ،لوختيػػػار مػػػف بينيػػػا مػػػف  اليػػػةالحدراؾ طبيعػػػة أسػػػكاؽ المػػػاؿ إأ.  
 ىذا ممكنان . كافتخفيض المخاطر كزيادة العادد كمما 

 .كؽ الموؾ ،كسياسة تكزيل األرباحب. تحديد حق 
 . األشتهمارتحديد مدل جكدة  أجؿوزمة مف لج. كضل المعايير ا 
اصػػػة بالربحيػػػة ،عػػػف طريػػػؽ مؤشػػػر العادػػػد عمػػػى األصػػػكؿ ، كالعادػػػد عمػػػى د. تحديػػػد المعػػػايير الخ 

 ، كىامش األرباح مف المبيعات ،كمعدؿ العادد عمى حقكؽ الممكية ، .... الخ . األشتهمار
 هابتة ، كمعدؿ كحدات األصكؿ . أك لةاك متدق. تحديد سياسة ىيكؿ األصكؿ ،كىؿ ىي  
كبػػػيف  ،المػػػاؿ رأستحديػػػد العوقػػػة بػػػيف ،المػػػاؿ ،كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ  رأسك. تحديػػػد سياسػػػة ىيكػػػؿ  

 . جؿالقركض الطكيمة كالقصيرة األ
، كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ تحديػػػد األسػػػاليب كاألدكات الرقابيػػػة كتحديػػػد  الماليػػػةز. تحديػػػد سياسػػػة الرقابػػػة  

 االحتياطيات، كالمقارنة بيف التكمفة كالعادد .
 التمويل الزراعي : :المطمل الثاني

 (2) مفهوم التمويل الزراعي:-1
حػؿ  إلػىو فػرع مػف فػركع عمػـ االقتصػاد الزراعػي الػذم ييػدؼ نػأيعرؼ التمكيؿ الزراعػي ب 

لزيػػادة  أمهػػؿ سػعيان  تخدامان الػػذم تكاجيػو المزرعػػة، ككيفيػة اسػػتخدامو اسػ األمػكاؿمشػكمة نػػدرة رؤكس 
، التػي تعػكد عمػى المسػتهمر الزراعػي تاجية كتقميؿ التكاليؼ كزيادة نسػبة األربػاحن، كرفل اإلتاجناإل

مف مصادر مختمفة ، كيبحث في الطرادؽ  األمكاؿية تكافر رؤكس كانإذ يدرس التمكيؿ الزراعي أم
 الذم تحتاجو المزرعة. األمكاؿكالكسادؿ التي يمكف بكاسطتيا جمل رؤكس 

المػاؿ الػوـز لمقطػاع الزراعػي  رأسالتمكيؿ الزراعي يمهؿ )تػدبير  أف  ( Nelson) (1)كيرل 
فػػي  السػػتهمارهالمػػاؿ  رأسكىػػك احػػد فػػركع عمػػـ االقتصػػاد الزراعػػي الػػذم يبحػػث عػػف أىميػػة تػػكفير 

                                                           
(1)

. اىرداز اىغبٍؼٞرخ ىيطجبػرخ  ٞخزاظرداىدٗزٛ , شمسٝرب ٍطيرل, اإلدازح االظرزسارٞغٞخ : ٍفربٌٕٞ ٗػَيٞربد ٗؽربالد  

 .382-381(ؾ2003ٗاىْؽس ٗاىزسعَخ. )
(2)

 .155ؾ 2013االقزصبد اىصزاػٜ, داز أظبٍخ ىيْؽس, األزدُ, ,اىَ٘ظ٘ٛ , زؽَِ ؽعِ  
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 رأسيػة التػي يمكنيػا تػكفير دتماناالالمؤسسػات  فأيبحث في شػك  الزراعة كمصادر الحصكؿ عميو،
مف النجػػػػاح فػػػػي لتضػػػػ ،تمػػػػؾ المؤسسػػػػات فػػػػي االقتػػػػراض،المػػػػاؿ لممػػػػزارعيف كاألسػػػػس التػػػػي تتبناىػػػػا 

ة لمتنمية الزراعية كذلػؾ الرديسو إحدل العناصر نأالتمكيؿ الزراعي ب( رشراش) (2)أعماليا. كيعرؼ
 سػتهماره فػي القطػاع الزراعػي،الماؿ كمصادر الحصػكؿ عميػو ال رأسمف خوؿ تركيزه عمى تكفير 

المػػاؿ لممػػزارعيف  رأسيػػة عمػػى تػػكفير اإلدتمانككػػذلؾ يعمػػؿ عمػػى تقيػػيـ كتحميػػؿ مقػػدرة المؤسسػػات 
مزارعييا ، ككذلؾ كمفة عممية االقتراض الزراعي  إقراضكاألسس التي تتبناىا ىذه المؤسسات في 

 االقتصادم . افلمبنيبالنسبة  أكلعممية األقتراض سكاء بالنسبة لممزارع  االقتصاديةكاآلهار 
المػاؿ  رأسلممزارعيف لمحصكؿ عمػى  مساعدان  التمكيؿ الزراعي يمهؿ عنصران  إفكمف ىنا ف 

 كالتنمية الزراعية. ،تاج الزراعينكالنيكض باإل
 قواعد التمويل الزراعي :-2

 (3) تؤخذ بنظر االعتبار ىي: إفىناؾ قكاعد أساسية يجب  إفو فأىدافلكي يحقؽ التمكيؿ الزراعي  
الكاقعيػػػة التػػػي ينبغػػػي مراعاتيػػػا فػػػي الخطػػػة  ىػػػداؼيجػػػب تحديػػػد األ التمويااال الزراعاااي: أهااادافأ. 

 كالسياسة الزراعية لمبمد. االقتصادية
التخطػػػيط  إلػػػىتتضػػػمف حاجػػػات المػػػزارعيف كأغراضػػػيـ المختمفػػػة باالسػػػتناد  ل. الخطاااة الكامماااة:

 المعتمد عمى اإلحصاءات الدقيقة. العممي
كتحمػي مصػادر  اتانالضػمأم يجب كضل الضػكابط التػي تضػمف كفايػة  القروض: اتانضمج. 

 مف الضياع. التمكيؿ
 تػػاجنكالسػػيما تييدػػة مسػػتمزمات اإل والخاادمات الخاارى قااراضد. ضاارورة التنساايق بااين عمميااة اإل

 تقػديـ الخػدمات فػي فألاسب كتقػديـ الخػدمات التسػكيقية، كالبذكر كاألسمدة كغيرىا في الكقت المن
 .تاجيةنكقت الحاجة إلييا يمهؿ أحد أسباب نجاح العممية اإل

 الزراعػي يتطمػب تكاجػد األشتهمارطبيعة  ه. قرل مؤسسات التمويل من المستثمرين الزراعيين:
فػػي أمػػاكف قريبػػة ليضػػمف حصػػكلو عمػػى التمكيػػؿ فػػي الكقػػت المناسػػب كبػػدكف  قػػراضمؤسسػػات اإل

 تأخير.

                                                                                                                                                                      
(1)
 Nelson, Aaron, 1973G., Warren F. Lee. Agricultural finance, the Iowa state univer-

sity,p:3 
(2)

زؼساغ , ٍؾَد , رأصٞس اىعٞبظبد اىنيٞخ ٗثسّبٍظ اىزصؾٞؼ االقزصبدٛ ػيٚ اىزَ٘ٝرو اىسٝفرٜ , ٍْظَرخ اىزَْٞرخ  

 .17.ؾ1995, األزدُ, داز اىؽسٗ) ىيْؽس., بُػَاىؼسثٞخ ىيزَْٞخ اىصزاػٞخ 
(3)

, 1989اىزعررريٞف اىصزاػرررٜ , ٍطجؼرررخ اىزؼيرررٌٞ اىؼررربىٜ , اىؼرررسا), اىَ٘لرررو ,ٜ  , اىزَ٘ٝرررو ّٗااىَؽرررٖد ػجرررد هللا

 .115ؾ
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إذا لػػـ يقتػػرف بالمتابعػػة  كػػاؼو تػػكافر التمكيػػؿ يعػػد غيػػر  إف التموياال الزراعااي باإلركاااد: اناقتاار و. 
لمقػػػركض ابتػػػداء مػػػف تييدػػػة  فػػػي تكجيػػػو المسػػػتهمر الزراعػػػي لوسػػػتخداـ الرشػػػيد كالكػػػؼء كاإلرشػػػاد
 تسكيؽ المنت  الزراعي. حيفإلى األرض 
 يا تتمحكر في هوث قكاعد منيا:إنكعند التمعف في قكاعد التمكيؿ الزراعي نجد  
كزراعيػة  اقتصػاديةية كالتشريعية كما تتضمنو مػف سياسػات القانكنالمتعمقة بالبيدة  ى:لو ال القاعدة 

 كمرافقة فينبغي اإلحاطة بيا كمراعاتيا عند كضل السياسة التمكيمية. دةانسكسياسات 
التػي تتعمػؽ بالسياسػة التمكيميػة كمؤسسػات التمكيػؿ كتتضػمف كضػل خطػة عمميػة  :ةالثانيالقاعدة 

 تتضمف أسس كضكابط كآليات منح القركض.
اسػػتخداـ  تتػػكافر فيػػو شػػركط عػػدة منيػػا حسػػف فأفتتعمػػؽ بػػالمقترض التػػي يجػػب  القاعاادة الثالثااة:

 عادة المبمغ المقترض كغيرىا.إمى في المجاؿ المخصص لو كقدرتو ع القرض
 أهمية التمويل الزراعي:-3

يمكػف تاجية فمف خوؿ تكفير التمكيػؿ الػوـز نلمتمكيؿ الزراعي أىمية كبيرة في العممية اإل 
 ،تاجنتعمؿ عمى زيادة اإل التييكية كانكالمتطكرة كالبيكلكجية منيا كالمي،التكنكلكجيا الحديهة  إدخاؿ
،إذ  كنكعػػان  ( كتحسػػينو كمػػان يانكالحيػػك ) النبػػاتي ،تاجيػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي بشػػقيونمسػػتكل اإل كرفػػل

المكجػػكدة كيعمػػؿ عمػػى تاجيػػة لمقطػػاع الزراعػػي كزيػػادة حجػػـ الطاقػػات نالطاقػػة اإل يعمػػؿ عمػػى بنػػاء
تػػػاجي مػػػف خػػػوؿ تػػػكفير نلمجيػػػاز اإل دةانكالمسػػػلتنفيػػػذ المشػػػاريل الداعمػػػة  الوزمػػػة األمػػػكاؿ ،تػػػكفير

البشػرم  ،االسػتهمارمف القضػايا التػي تسػيـ فػي ،العممي كغيرىا  الصحة كالتعميـ كالبحث،خدمات 
المتكافرة بشػكؿ جيػد ، كيسػاعد فػي تاجية ناالستفادة مف الطاقة اإل يةكانمإيكفر التمكيؿ ك كالعممي ،

كتحقيػػػؽ التنميػػػة ،تػػػاج نزيػػػادة اإل إلػػػىتحقيػػػؽ اليػػػدؼ الرامػػػي  تػػػكفير الخػػػدمات الوزمػػػة التػػػي تعػػػزز
 نحدد أىمية التمكيؿ بطريقيف: إف الزراعية ،كيمكف

 غير المباشر الهاني، ك مباشر ؿك األ 
الػػزراعييف  كافالسػػتػػاج الزراعػػي كتحسػػيف مسػػتكل معيشػػة نتتمهػػؿ فػػي زيػػادة اإل :المباشػػر ةىميػػفأى  

فلمقطػاع الزراعػي، ك  االقتصػاديةاعؿ في خمػؽ التنميػة أىلفكتحقيؽ اإلسياـ  تاجيػة نرفػل الكفػاءة اإل ا 
أىميػة  إفأم  األخػرل. االقتصاديةالقطاع الزراعي ينعكس عمى اإلسياـ في تنمية القطاعات  في
ـ  تاج ، نالتمكيؿ تكمف بالتأهير بشكؿ مباشر عمى اإل أهرك  عمػى الػدخؿ كرفػل مسػتكل الرفػاه  كمػف هػ

 .لمجتملاالقتصادم كاالجتماعي ألفراد ا
 .(1)عمى تنمية المدخرات الزراعيةغير المباشرة  فتتمهؿ باآلهار :الغير المباشرةأما أىميتو 
 -تاجية وهي:نمن المراحل المهمة لمدورة اإل  وتكمن أهمية التمويل في الحاجة إليه في كل مرحمة 
 ما يتطمب مف تكفير رؤكس أمكاؿ. :االستثمارأ. تمويل 

                                                           
(1)

 . 14ؾ ّفعَٔصدز اى 
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 تاج الرديسة.نتكفير مستمزمات اإل تاج :نل. تمويل اإل 
 تػػاج كلحػػيف كصػػكليا لممسػػتيمؾ.نمػػف ظيػػكر اإل ،العمميػػات التػػي تحتاجيػػا ج. تموياال التسااويق :

 المػاؿ رأستاج التي تبدأ بتكفير نالتمكيؿ مستمرة كميمة ضمف دكرة اإل إلىالحاجة  إفكىذا يعني 
بحمقػػػة السػػػكؽ التػػػي تعػػػد الحمقػػػة  تيػػػاءانك تاجيػػػة كمتطمباتيػػػا نبالعمميػػػة اإل مػػػركران  االسػػػتهمارلغػػػرض 
 األخيرة .

 : اآلتيلمتمويل الزراعي فتتمثل ب االقتصاديةوفيما يخص الهمية 
 تاج يتـ شراؤىا فينمدخوت اإل فكالسنكية في الدخؿ كالنفقات ،إلمكاجية التقمبات المكسمية  -1

، لػذلؾ فالتػدفقات الداخمػة أيضػان  نفسػيا تاج يتـ فػي مػدة معينػة مػف السػنةنمدة زمنية معينة كبيل اإل
العجػز النقػدم كقػت الشػراء حتػى مكعػد البيػل  إلػىال تحصؿ في الكقت نفسو ممػا يػؤدم  كالخارجة
ؾ فاسػتعماؿ القػركض لتسػكية ىػذه التقمبػات أمػر ضػركرم لنجػاح العمػؿ المنتجات ،كلذل في بعض

 بصكرة جيدة.
مػػػف غيػػػر الممكػػػف إزالػػػة كػػػؿ المخػػػاطر فػػػي  ونػػػألالحمايػػػة مػػػف المخػػػاطر كالظػػػركؼ المعاكسػػػة  -2

 .(1)أخطار ال يمكف التحكـ بيا كميان ىي  سعاراألمراض ك فالطقس كاأل الزراعة
 التمويل الزراعي: أهداف-4

 :(2)اآلتيجماليا بإلمتمكيؿ الزراعي يمكف  أىداؼىناؾ عدة  
تاحة التممؾ، حيث يساعد االقتراض عمى تممؾرأسزيادة التككيف ال -1  مالي في الزراعة كا 

 . األراضي في مدة قصيرة نسبيان 
نتاج ك نالمحافظة عمى حجـ نشاط زراعي مودـ ،زيادة اإل -2  خفاض التكاليؼ كزيادة كفاءةا 
 الحصكؿ عمى المكاشي كاآلالت.تاج كتسييؿ ناإل
 مكاجيػػة التقمبػػات المكسػػمية فػػيك المتغيػػرة،  االقتصػػاديةزيػػادة المقػػدرة عمػػى مكاجيػػة الظػػركؼ  -3

 شػؿ.لفاالزراعػي مػف  مشػركعالنفقات الحماية مف الظركؼ الطبيعية غير المكاتيػة كحمايػة الدخؿ ك 
زيػػادة  إلػػىمالي ىػػك اليػػدؼ األىػػـ رأسػػالتكػػكيف ال فأنػػا نػػرل نأى إال  ىػػداؼكبػػالرغـ مػػف أىميػػة ىػػذه األ

زيػادة  إلػىتػؤدم التػي بالمكادف كاآلالت كالسدكد كالبني التحتية لمقطػاع  الماؿ العيني، متمهون  رأس
نتاجية ك نكاإل تاجناإل  األخرل. ىداؼعكاس ذلؾ عمى تحقيؽ مجمؿ األا 
 القروض الزراعية: أنواع-5

 رديسة ىي: أنكاعهوهة  ىعم (المدة الزمنية )تقسـ القركض الزراعية نسبة آلجاليا 

                                                           
(1)

, عبٍؼرخ اىَةزربز, ٍطجؼرخ اىغبٍؼرخ , ىٞجٞرب ,  اىزؼربّٜٗفربزض ٗآخرسُٗ , أظرط االقزرساض اىصزاػرٜ ٗاىزَ٘ٝرو  

 .24, ؾ2005
(2)

اىصزاػررٜ, ٍسعررغ ردزٝعررٜ, ٍإظعررخ اىرر٘زا) ىيْؽررس ,  قررساضظَررخ اإلئّزؼررساغ ٍؾَررد ٍصررطفٚ ٗآخررسُٗ ,  

 .7, ؾ1995, بُػَ
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 ، ك تشػػمؿ ىػػذهان شػػير -14-12مػػدتيا مػػف  حاك تتػػر كىػػي القػػركض التػػي  :جاالقااروض قصاايرة ال -أ
 عمػى،القركض المبالغ التي تجيز لشراء البذكر كاألسمدة كالمبيدات، ككذلؾ المبػالغ التػي تصػرؼ 

تسػاعد ،لجمػل الحاصػؿ ككػذلؾ التػي ،المبالغ التػي تػدفل كتكمفػة  أك،كتييدة األرض لمزراعة  إعداد
 ضركرية كالسيما في ،ىذه القركض إلىالمزارعيف  أغمبحاجة  إفتمكيؿ العمميات التسكيقية،  في
 االسػػتهمارعمميػػة ،تاجيػػة الصػػغيرة، إذ تسػػيـ ىػػذه القػػركض فػػي نذات الكحػػدات اإل،الناميػػة  افالبمػػد

 الزراعي.
زيػادة الكفػاءة العمميػة كذلػؾ  إلػى تػؤدم دادمػان  جػؿعممية اسػتخداـ القػركض القصػيرة األ إف 

تاج المختمفة التي تتطابؽ كاحتياجات المزرعة مف تمؾ ناستخداـ أدكات كمستمزمات اإل نيا تؤمفأل
الكفػػاءة العمميػػة لممزرعػػة تسػػاعد المػػزارعيف عمػػى تحسػػيف دخػػكليـ ممػػا يػػنعكس  فإ المسػػتمزمات، إذ

قاتيػػا المناسػػبة، أمػػا إذا لػػـ أك االجتماعيػػة كالمعيشػػية ىػػذا إذا اسػػتخدمت فػػي  تحسػػيف أحػػكاليـ عمػػى
 .ىداؼال تحقؽ تمؾ األ ياإنتستخدـ في الكقت المناسب ف

تػػػاج الزراعػػػي كالتكسػػػل فػػػي نفػػػي زيػػػادة اإل،تسػػػيـ ىػػػذه القػػػركض  :جااالقاااروض متوساااطة ال ل.
 10ك شػيران  12مػددىا الزمنيػة بػيف  حاك كتتػر  ،المزارعيفك  الفوحيفكزيادة دخكؿ ،التنمكية  المشاريل

كالمعػػدات الزراعيػػة، ككػػذلؾ ،تشػػتمؿ ىػػذه القػػركض عمػػى شػػراء اآلالت كالمكػػادف  مػػا اعػػكاـ كغالبػػان 
نك  اتانػالحيك كشراء ،الزراعية  شراء األراضي  كاستصػوح األراضػي، كتيػدؼ أيضػان ،البسػاتيف شػاء ا 

اتجاه الزراعة الكهيفة التي ،كتتجمى أىمية ىذه القركض في تشجيل ،مستكل معيشتيـ  تحسيف إلى
 تاجية الزراعية.ناإل كفاءةالتحقؽ 

في عممية استصوح األراضي الزراعية ،تشمؿ القركض التي تستخدـ  :جلقروض طويمة ال -ج
نك   10ما تزيد مػدة سػداد ىػذا النػكع مػف القػركض عمػى  المشاريل الكبيرة في المزرعة، كغالبان  ،شاءا 

ذا ما أحسف اسػتخداـ ىػذه القػركض أعكاـ، كزيػادة  ،طفػرة كبيػرة فػي التطػكر إلػىيػا قػد تػؤدم إنف ،كا 
 .(1)الزراعية االقتصادية،تاج كتحقيؽ الكفاءة ناإل

 (3) شكؿلا.                                       
 

 

 

 

                                                           
(1)

اإلدازٝرخ  اىدزاظربدخ اىَجبؼرسح , ميٞرخ األعْجٞراد األؼرزضَبزٍةبغس اىدٗىخ فٜ عررة  أصسؽَد , أ, شٝبد بُزٍع 

 .81, ؾ2006اىؼيٞب  دزاظبدىياىؼسثٞخ  بُػَاىؼيٞب, عبٍؼخ  اىَبىٞخٗ
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 الباحث. إعدادمن : المصدر

 دور القروض الزراعية: سابعًا:
عالػػة لفاالكسػػادؿ  مػػفالزراعػػي أحػػد أشػػكاؿ التمكيػػؿ الزراعػػي، كىػػك  قػػراضيمهػػؿ اإل اإلقراض:-1

 الزراعية كيمكف تمخيص دكرىا مف خوؿ التالي:،في تحقيؽ التنمية 
 قػػراضاإل إلػػىالحاجػة  إف فضػػون عمػػى، األمػكاؿأ. إعطػاء المنتجػػيف فرصػة الحصػػكؿ عمػػى رؤكس 

 .(1)االقتصاديةكازف بيف المكارد تاجي كذلؾ إليجاد التنف اإلأىلفالزراعي ،تزداد مل تطكر 
مقارنة بما يمكف الحصكؿ عميو  أعمىتاجية كدخؿ إنب. ممارسة الزراعة الحديهة كالحصكؿ عمى 

 مف الزراعة التقميدية. 
تػػػػاج نفػػػػي النمػػػػك الزراعػػػػي ، حيػػػػث يمتمػػػػؾ القػػػػدرة عمػػػػى زيػػػػادة اإل حيكيػػػػان  دكران  قػػػػراضاإل ج. يػػػػؤدم

 تاجية إذا تكافر في الكقت المناسب كالكميات المطمكبة التي تكفي حاجات المزارع التسميفية.نكاإل
ـ  د. زيػػادة كفػػاءة تخصػػيص المػػكارد  رفػػل مقػػدرة المنػػت  عمػػى تعظػػيـ األربػػاح كرفػػل مسػػتكل  كمػػف هػػ
تاجيػة ، نقػدرة المنػت  عمػى تعظػيـ األربػاح بمسػتكل الكفػاءة اإل إلػىالكفاءة التخصصية التػي تشػير 

كلكنػػو غيػػر كػػؼء فػػي التخصػػيص، لػػذلؾ قػػد تنػػت   تكنكلكجيػػان  يكػػكف المنػػت  كفػػؤان  إففمػػف الممكػػف 
 أقػؿالمػاؿ كلكنيػا ال تعطػي  رأستاج، العمؿ ك نمزي  مف عنصرم اإل باستخداـتاج نكحدة مف اإلال

 رأستػاج المختمفػة ، فعنػدما يكػكف نكمفة، فالقركض تمكف المػزارع مػف الػربط المناسػب لعناصػر اإل
لجميػل  االقتصػاديةمػف الكفػاءة  ،إضافة المزيد منو يزيػد إفبالنسبة لممكارد األخرل ف الماؿ محدكدان 

 .(2)في الزراعة،الكفاءة التخصصية يرفل  إفالمكارد ، كمف الممكف 
 سياسة تحصيل القروض :-2

                                                           
(1)

,  1993ٞخ فرٜ اىؼرسا) , ٍغيرخ رَْٞرخ اىسافردِٝ, قساظرصٌَٞ اىعٞبظخ اىصزاػٞخ اإلػجد ؼسٝف ,ػجد اىسشا) ,  

 .22, ؾ15ػدد
(2)
 S. Lekshim ,P.Rugmini and Jesy Thomas,1998 Characteristics of Defaulters in Ag-

ricultural credit use:A micro level analysis with reference to Kerala. Ind. Jn. Of Agri. 

Economic Vol 53, No. 4, Oct- Dec. 
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يا اإلجراءات الكقادية كافة التي يمكف اتخاذىػا لتفػادم نأتعرؼ سياسة تحصيؿ القركض ب 
 األمػكاؿتعيػد  التػيية قراضػأىميػة فػي العمميػة اإل كهػر، إذ تعػد الجػزء األ صالفر التيديدات كتعزيز 

ية قراضػاآلخريف . لذا يتكجب عمى المصرؼ عنػد كضػل السياسػة اإل المصرؼ مف إلىالمقترضة 
. كلسياسػة تحصػيؿ القػركض ، (1)بة لسداد تمؾ القركض الممنكحةمودمة كمناس ؿاك جديصمـ  فأ

يا ، أىميػا إجػراءات رصػد كتحصػيؿ المسػتحقات أىػدافالتػي تسػيـ فػي تحقيػؽ  ،عدد مف العناصػر
كالمعمكمػػات  بيانػاتال. كتعػد دقػػة (2)المسػتحقة لمقػػركض قسػػاطالمشػاكؿ كالحصػػكؿ عمػى األى كرصػد ،

. (3)فػػي سياسػػة تحصػػيؿ القػػركض،العكامػػؿ المػػؤهرة  أىػػـ ، كمصػػداقية تمػػؾ المعمكمػػات مػػف الماليػػة
عمػػى تمػػؾ القػػركض الممنكحػػة  ،المسػػتحقة قسػػاطمػػف األسػػاليب المختمفػػة لتحصػػيؿ األى  كىنػػاؾ العديػػد

 :(4)أىميا
 المؤسسات المتخصصة لتحصيؿ الديكف مف الزبادف . استخداـ .1
 ضد الزبادف المتخمفيف عف التسديد. يةالقانكنكافة اإلجراءات  اتخاذ .2
 الديف . باستحقاؽاالتصاؿ بالعميؿ ككذلؾ تذكيره  .3
 إيقاؼ التعامؿ مل العموء المتأخريف عف التسديد . .4

مػف صػػناديؽ الػػى المقترضػيف كعمػى سػبيؿ بحهنػػا الحػالي نتطػرؽ لكميػػات المبػالغ المسػممة  
 مهممػا ىػككالمسدد منيا كالمتبقي كنسػبة التسػديد ك  الديكانيةعمى مستكل العراؽ كمحافظة  قراضاإل

 التالي : الجدكؿمكضح ب
  (5) جدكؿ

المصركفة كالمسددة كالمتبقية كنسبة  الديكانيةمبالغ المبادرة الزراعية في عمـك العراؽ كمحافظة 
 الدنانير آالؼ                                 2020-2008مف  لممدةالتسديد 

 ٍجبىغ 

اىَجبدزح 

 اىدٝ٘اّٞخ/

 

 ٍجبىغ اىَجبدزح ىؼًَ٘ اىؼسا)

اىَجبىغ 

اىَصسٗفخ فٜ 

ٍؾبفظخ 

 اىدٝ٘اّٞخ

 

اىَجبىغ 

اىَعددح ىةبٝخ 

31/1/2022 

 

اىَجبىغ 

اىةٞس اىَزجقٞخ 

 ٍعددح

ّعجخ 

اىَجبىغ 

اىَعددح 

ٍغَو  ئىٚ

 اىقسٗض%

اىَجبىغ 

اىَصسٗفخ فٜ 

عَٞغ ٍؾبفظبد 

 اىؼسا)

اىَجبىغ اىَعددح 

ىةبٝخ 

31/12/2020 

ّعجخ  اىَجبىغ اىَزجقٞخ

اىَجبىغ 

اىَعددح 

ٍغَو  ئىٚ

 اىقسٗض

105983105 28370496 77612609 26.77 2070812159 755786708 1315025451 36.50% 

                                                           
(1)
 Rose, Peter, & Hudgins, Sylvia. Bank management and financial Servies (6th ed.). 

U.S.A: Library of congress Cataloging In Publication Data. (2005)p537. 
(2)
 Ross, Stephen. a. Fundamentals of Corporate Finance (7th ed.).U.S.A: Hall Inc. 

(2006)p648. 
(3)
 Koch, Timothy. W, & Macdonald. S, Scott. Bank management (4th ed.). U.S.A: 

Harcourt brace company. (2000)p621.                                 
(4)

( 2001)  االزدُ. بُػَرشٝرغ ..  داز ٗائو ىيْؽرس ٗاىز1٘ئالدازح ٗاىزؾيٞو اىَبىٜ . غ  , خي٘د ئثسإٌٞ اىؽدٝفبد,

 .29ؾ
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 .الديكانيةكالمصرؼ الزراعي في –العاـ  التعاكنيالمصرؼ الزراعي  بياناتعمى   اعتمادان الباحث  إعدادمف  :المصدر
 *نسبة المبالغ مف اعداد الباحث حسب المعادلة االتية=المبالغ المسددة تقسيـ المبالغ المصركفة 

المصػرؼ  المتبعػة مػفياسة تحصػيؿ القػركض كمف خوؿ مكازنة ما تـ التطرؽ إليو مل س 
لػػػدل المصػػػرؼ الزراعػػػي  التعػػػاكنيلتحصػػػيؿ القػػػرض  ةلزراعػػػي يتضػػػح عػػػدـ كجػػػكد سياسػػػة فعالػػػا

أعػػوه بحػػؽ فػػي م طريقػػة مػػف طػػرؽ التحصػػيؿ المػػذككرة أ، فضػػو عػػف ذلػػؾ عػػدـ إتبػػاع  التعػػاكني
 .يةانكنالقا اتخاذ بعض اإلجراءات يتـ فيي الزبادف المتأخريف عف التسديد إال في حدكد ضديمة جدان 

عػػدـ حمايػػة المنػػت  حيػػث  التػػأخير فػػي التسػػديد تتبعػػو أمػػكر عػػدة منيػػا، فأى كيػػرل الباحػػث  
تػاج نمػف سػعر تكمفػة اإل أقػؿ أسػعارغطت المنتجات الزراعية األسكاؽ مف المنتجػات المسػتكردة كب

المنػػت  المحمػػي كعػدـ قدرتػػو عمػػى التنػػافس مػػل  أسػػعارخسػػادر كبيػرة ،ليبػػكط  إلػػىالمحمػي ممػػا أدل 
كف حماية المنت ، كفتحت الحدكد ناالمنت  المستكرد،أم اتبعت سياسة السكؽ المفتكح،عدـ تفعيؿ ق

التقصػير فػي سػػداد  إلػػىة ،ممػا أدل بالمقترضػيف األجنبيػػلمسػمل المسػتكردة مػػف دكؿ الجػكار كالػدكؿ 
عييف لظػػركؼ المنتجػػيف الػػزراالمبػػالغ المترتبػػة عمػػى قػػركض المبػػادرة الزراعيػػة ، كمراعػػاة الحككمػػة 

كعمػػى سػػبيؿ المهػػاؿ يػػات المسػػؤكلة عػػف اسػػتيفاء القػػركض بالتريػػث بػػذلؾ امػػر لمجأك صػػدار إبػػدأت ب
لػىكزارة الزراعػة ك  إلػى الماليػةحصؿ الباحث عمى نسخة مف الكتػاب المكجػو مػف كزارة  المصػرؼ  ا 

 الفوحػػػيف)يؤجػػػؿ اسػػػتيفاء الػػػديكف الحككميػػػة المترتبػػػة بذمػػػة  نصػػػو مػػػا (1)العػػػاـ التعػػػاكنيالزراعػػػي 
مميكف دينار في عمػكـ محافظػات العػراؽ مػل عػدـ  (250قركضيـ عف ) دال تزيكالمزارعيف الذيف 
 التأجيؿ(. مدةكف أم فكادد خوؿ تحميؿ ىذه الدي

 :االستثمارالمطمل الرابع: 
 (2)2003الزراعي بعد عام  االستثمارسياسة -1

القطػػاعيف الحكػػكمي كالقطػػاع ؿ الزراعيػػة فػػي العػػراؽ ،يػػتـ مػػف خػػو اتاالسػػتهمار تمكيػػؿ  إف 
يقػكـ بيػا القطػاع العػاـ حيػث تقػل عمػى عاتقػو  التي يةاالستهمار اص، كتختمؼ طبيعة المشاريل الخ

تقػػػديـ ك الطاقػػػة  تػػػكفير مصػػػادرك  ل البنػػػى التحتيػػػة المتعمقػػػة بػػػالطرؽ كتػػػكفير الميػػػاه كالمبػػػازؿمشػػػاري
كالخدمات اإلرشػادية كالبحػكث كغيرىػا، كالتسكيؽ  سعاراألكسياسة دعـ  دةانالسالخدمات الزراعية 

، كلكػػي نتعػػرؼ عمػػى كاقػػل يانكالحيػػك تػػاج الزراعػػي بشػػقيو النبػػاتي نفيمػػا يقػػـك القطػػاع الخػػاص باإل
و نػألالعراقػي  لوقتصػادمرحمػة تاريخيػة الػذم يمهػؿ  2003الزراعي في العراؽ بعد عػاـ  االستهمار

لسػػكؽ كمػػا يرافقيػػا مػػف إخفاقػػات كتعهػػر اقتصػػاد ا إلػػىيمهػػؿ بدايػػة التحػػكؿ مػػف االقتصػػاد المخطػػط 
التػػي  يةاالسػػتهمار نػػا كمػػف خػػوؿ النظػػر فػػي حجػػـ التخصيصػػات إنلكجػػكد الكهيػػر مػػف الصػػعكبات ف

                                                           
(1)

 .3/4/2018(فٜ 9561زقٌ اىنزبة )مزبة ٗشازح اىَبىٞخ اىٚ اىَصبزف اىصزاػٞخ مبفخ  
(2)

, ,عبٍؼخثةررردادفررٜ اىؼررسا)  االظرررزضَبزاىصزاػٞررخ ٗدٗزٕرررب فررٜ عرررة  ٝخاالظررزضَبز, اىجٞئرررخ اىطرربئٜٝرربد مرربظٌ ئ

 .139,ؾ2010
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القطػػػاع العػػػاـ كالخػػػاص، إذ  ةة المشػػػاريل الزراعيػػػة كنسػػػبة مسػػػاىمخصصػػػت ليػػػذا القطػػػاع كطبيعػػػ
فػي  يةاالسػتهمار مشػاريل التي تخصص لم األمكاؿعمى  لقطاع العاـ في تمكيمو بشكؿ رديسيعتمد ا

لمقطػػاع الزراعػػي مػػف خػػوؿ الػػكزارات القطاعيػػة  يةاالسػػتهمار المكازنػػة العامػػة ضػػمف التخصيصػػات 
 2008فػي عػاـ طمقػتانمف خػوؿ المبػادرة الزراعيػة التػي  أككزارة المكارد المادية ك ككزارة الزراعة  

الخػاص  قػراضاإلك ، فيما يعتمد القطاع الخاص عمى مصػادر عديػدة فػي تمكيمػو كالتمكيػؿ الػذاتي 
الحككمػة كغيرىػا ، كسػكؼ نتطػرؽ  لسػنكم المخصػص مػفعػف الػدعـ ا الحكػكمي فضػون  قراضكاإل
تنميػة لمقطاع الزراعي الذم يمهؿ احد أىػـ المؤشػرات لتكجػو الدكلػة نحػك ال ماالستهمار فاؽ ناإل إلى

تكػكف ىنػاؾ عوقػة إيجابيػة تتمهػؿ بزيػػادة  إفكالتطػكير كمقارنتػو بالنػات  المحمػي ، كمػف المفػػركض 
 كبالعكس. جمالياإلمل زيادة النات  المحمي  يةاالستهمار حجـ التخصيصات 

فقػػط بػػؿ شػػمؿ دعػػـ  يةاالسػػتهمار دعػػـ القطػػاع الزراعػػي لػػـ يقتصػػر عمػػى النفقػػات  إفكمػػا  
 كوىمػػا معػػان  أكالمخرجػػات الزراعيػػة  أكمػػف خػػوؿ دعػػـ المػػدخوت  الفوحػػيفالحككمػػة لممػػزارعيف ك 

 بفكادػػػد مختمفػػػة طبقػػػان  التعػػػاكنيعػػػف القػػػركض التػػػي تقػػػدميا عػػػف طريػػػؽ المصػػػرؼ الزراعػػػي  فضػػػون 
 مف خوؿ المبادرة الزراعية.2008مف خوؿ القركض التي قدمتيا بعد عاـ  أكلطبيعة القركض 

 : 2003في العراق بعد سنة  االستثمارالتحديات التي تواجه -2
 إلػىلػـ يصػؿ  االسػتهمارمسػتكل  فأى بالرغـ مف تكافر المكارد الميمػة فػي ىػذا القطػاع، إال  

لػػىك  لوسػػتهمارىنػػاؾ ضػػعؼ فػػي كسػػادؿ الجػػذب  فالنسػػبة المطمكبػػة، إل مجمكعػػة مػػف المعكقػػات  ا 
 كالمشاكؿ التي تكاجو المستهمريف كمف أىميا:

المػدة  كطػكؿ االسػتهماركتعني تعدد الجيات التي تشػرؼ عمػى  ية واإلدارية :ئجراالمعوقات اإل -أ
يتطمػػػب مراجعتيػػػا ىنػػػاؾ جيػػػات عديػػػدة  إف، فنجػػػد االسػػػتهمارجػػػازة إالتػػػي تسػػػتغرقيا عمميػػػة مػػػنح 

لييدػػة المحميػػة لوسػػتهمار كغيرىػػا عػػف ا كالبيدػػة فضػػون  كػػكزارات الزراعػػة كالبمػػديات كالصػػحة كالػػنفط 
ال تقػدـ التسػييوت الوزمػة ممػا يػؤهر بشػكؿ كاضػح عمػى مل المستهمر ك  اكفتتعكبعض الدكادر ال 

يػػػة القانكنالمػػػدة  زاك تتجػػػعػػػزكؼ المسػػػتهمريف ، فقػػػد  إلػػػىمػػنح اإلجػػػازة كممارسػػػة العمػػػؿ ممػػػا يػػػؤدم 
كقػد تػـ تفعيػؿ المػدة  قامػة المشػاريل،إالػرأم فػي  فيػالبالمطمكبة لمرد مف الجية القطاعية المختصة 

 إف فضػػون عمػػى ان يكمػػ 15كىػي  االسػػتهماركف نامػف قػػ هانيػػان  (20دة فػػي نػص المػػادة )لزمنيػة المحػػدا
 يةاالسػتهمار  صالفػر وسػتهمار بقادمػة ىناؾ تأخر مف الجيات ذات العوقة بتزكيد الييدة الكطنيػة ل

 المتاحة لدييا
كدرجػػة االسػػتقرار االقتصػػادم فػػي  االقتصػػاديةىنػػاؾ دكر لمسياسػػات  :االقتصاااديةالمعوقااات  -ل

المتيسػػر  ماالسػػتهمار بػيف حجػػـ المخػػاطر كالمنػاخ  يكػكف ىنػػاؾ تكازنػػان  فأ، فيجػػب االسػػتهمارتحفيػز 
 ىي: االقتصاديةكمف أىـ المحددات 
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الخاصػػػػة مهػػػػؿ  مشػػػركعاتلمتػػػػاج الوزمػػػػة نمػػػدل تػػػػكفر مسػػػتمزمات اإل تاجيااااة:نالمحااااددات اإل  -1
 كاألسمدة كالمبيدات. األعوؼ

كيتضػػػمف طبيعػػػة األسػػػكاؽ المحميػػػة كالتصػػػديرية كمػػػا يتعمػػػؽ بالتجػػػارة المحاااددات التساااويقية:  -2
 الخارجية التي تتضمف حماية المنت  المحمي

المخصصػػػة  األمكاؿبػػػكىػػػي مػػػف أىػػػـ المحػػػددات ال سػػػيما فيمػػػا يتعمػػػؽ المحاااددات التمويمياااة:  -3
ناألراضي ك  كاستصوحلممشاريل الكبيرة   ركادية كالمبازؿ.شاء القنكات اإلا 

المتاحة فيجػب  االستهماركتتضمف المعمكمات عف فرص  ع مية والترويجية:إلالمعوقات ا --ج
ككػػػذلؾ المزايػػػػا التػػػي تقػػػػدـ  يةاالسػػػػتهمار  صالفػػػر تكػػػكف ىنػػػاؾ خارطػػػػة اسػػػتهمارية تتضػػػػمف كػػػؿ  إف

 االستهمارلممستهمر الزراعي لتشجيعو عمى 
يمهػؿ االسػتقرار السياسػي كشػكؿ النظػاـ السياسػي عكامػؿ ميمػة  ي:المنااالستقرار السياساي و  -د

 كػافك  ،2003بعػد عػاـ   كاضػحان  ي تػدىكران األمنػفي جذب المستهمريف فقد شيد الكضل السياسي ك 
ففي جميل القطاعػات كمنيػا القطػاع الزراعػي، ك  يةاالستهمار الكبير في عرقمة المشاريل  هرلو األ  ا 

كسػػيطرة اإلرىػػاب 2014ي كمػػا حصػػؿ بعػػد منتصػػؼ عػػاـاألمنػػاسػػتمرار عػػدـ االسػػتقرار كال سػػيما 
تعطيػػػؿ المشػػػاريل كدمػػػار المشػػػاريل القادمػػػة  إلػػػىعمػػػى بعػػػض المنػػػاطؽ الميمػػػة مػػػف العػػػراؽ ،أدل 

نك   االسػتهمارمشػاريل  فأى ييار البنية التحتية فييا. كقد بينػت الييدػة الكطنيػة لوسػتهمار فػي العػراؽ ا 
 :اآلتيالعراؽ تكاجو تحديات كمعكقات عدة يمكف إجماليا بفي 
 : اآلتيتتمثل ب التي(1)المعوقات اإلدارية والبيروقراطية  -ه
قامػة إالػرأم فػي  افلبيػالمطمكبة لمػرد مػف قبػؿ الجيػة القطاعيػة المختصػة  يةالقانكنالمدة  زاك تج -أ

كف نامف ق هانيان /20تفعيؿ المدة الزمنية المحددة في نص المادة  إلى فالقانك المشاريل ، كقد سعى 
 .( يكمان 15كىػػي ) االستهمار

 يةاالسػػػتهمار  صالفػػػر تػػػأخر الجيػػػات ذات العوقػػػة بتزكيػػػد الييدػػػة الكطنيػػػة لوسػػػتهمار بقادمػػػة  -ب
بينػػو  ؽالفػػر ك ، االسػػتهمارالمتاحػػة لػػدييا ، كيمكػػف حميػػا مػػف خػػوؿ تعزيػػر الػػكعي المؤسسػػي بمفيػػـك 

الحككميػػػة الممكلػػػة مػػػف المكازنػػػة العامػػػة لمدكلػػػة ،ككػػػؿ منيمػػػا يخضػػػل  يةاالسػػػتهمار كبػػػيف المشػػػاريل 
 آلليات مختمفة في التنفيذ كاإلشراؼ.

ف التشػدد فػي إجػراءات صارؼ العراقية المتخصصة الناجـ عػالممنكح مف الم دتمافاألضعؼ  -ج
مػػف جيػػة  افلودتمػػعػػف التػػزاـ ىػػذه المصػػارؼ بسػػقكؼ محػػددة  مػػف جيػػة ، فضػػون  الماليػػةالحيطػػة 
لتسػييؿ  2004لسػنة  94المصػارؼ رقػـ  كفانفػكقد طرحػت حمػكؿ عػدة لػذلؾ منيػا تعػديؿ  أخرل.

تعزيػػز الػػدكر التنمػػكم لممصػػارؼ كالسػػيما فػػي تمكيػػؿ المشػػاريل  باتجػػاهبعػض اإلجػػراءات المصػػرفية 
                                                           

(1)
ػيرٚ ٍ٘قرغ ٍغيرخ ٍجبؼرس  2015/فجساٝرس 11ٍقبه ٍْؽر٘ز اىٖٞئرخ اى٘غْٞرخ ىالظرزضَبز األػسعرٜ ,زؤٗف ظبٍٜ  

 www:mubasher.info.2014, اىؼسا)
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 كفقػػػانمػػػف  هامنػػػان  (9كتفعيػػػؿ المػػػادة ) ،عراقيػػػكفلتػػػي يػػػديرىا المسػػػتهمركف الالصػػػغيرة كالمتكسػػػطة ا
عػف دعػـ  فضػون  الماليػةبالتنسػيؽ مػل كزارة  اليػةمتكفير قركض ميسرة كتسييوت  افبش االستهمار

 كتطكير قطاع التأميف في العراؽ.
صػػػعكبة كضػػػل خارطػػػة  إلػػػىعػػػدـ اسػػػتكماؿ التصػػػميـ األسػػػاس لمعديػػػد مػػػف المحافظػػػات أدل  -ح

 القطاعات. بحسببشكؿ مصنؼ  يةاالستهمار متكاممة تحدد المناطؽ  استهمارية
 : اآلتيمهؿ بيف األخرل ذات العوقة كتتنافي القك  يةالقانكنالمعكقات  -2

تعيػػػػػؽ تخصػػػػيص األراضػػػػػي  أك االسػػػػتهمار كفقػػػػػانيف تتعػػػػػارض مػػػػل ناىنػػػػاؾ بعػػػػػض القػػػػك  
وح الزراعػي لمشػركات الزراعيػة اإلصػإيجار أراضػي  انكفف، كمنيا يةاالستهمار ألغراض المشاريل 

إذ  االسػتهمار كفنا(منو مل أحكاـ ق 2حيث تتعارض أحكاـ المادة )1983لسنة  35رقـ   راداألفك 
 ةانػأمر األراضي الزراعية التي يديرىا اإلصػوح الزراعػي كالكاقعػة ضػمف حػدكد يجاإ زيا ال تجيإن

 االسػػتهماركف ناتعػػديؿ قػػ مشػػركعان الشػػركات، كقػػد تػػـ تعػػديؿ ذلػػؾ ضػػمف  إلػػىالبمػػديات  أكالعاصػػمة 
 .مستهناة مف أحكامو يةاالستهمار بجعؿ المشاريل 2015الذم اقر عاـ

 (1) والتمويل الزراعي : االستثمارمعوقات -3

تعتمػد بدرجػة  نماط الزراعة الحديهػةأف ألي ك تاج الزراعنالماؿ مف العكامؿ الرديسة في اإل رأسيعد 
 التخصػص متخػذان  لنظػاـ اإلنتػاج الكبيػر القػادـ عمػىيا تخضػل إنالماؿ طالما  رأسكبيرة عمى كفرة 

فتػػاج، ك نحػػدث األسػػاليب العمميػػة كالتكنكلكجيػػة أداة لإلأ تػػاج نالقيػػاـ باإل وكانػػبإم فوح لػػف يكػػك أىلفػػ ا 
تحتاجػو مػف مشػاريل رم  العمميات الزراعية المتطكرة كمػا الماؿ الوـز إلدارة رأسالكاسل لضخامة 

فػػي  االسػػتهمارإف  إلػػىىنػػا  تػػدخؿ الدكلػػة، كمػا كتجػػدر اإلشػػارةكبػزؿ كمكننػػة كغيرىػػا، كىػػذا يتطمػػب 
)  عادػػػدات الػػػنفط تقريبػػػان  حيػػػث تشػػػكؿ بنسػػػبة كبيػػػرة عمػػػى المػػػكارد الحككميػػػة الذاتيػػػةالعػػػراؽ يعتمػػػد 

األخػػػرل )ضػػػريبية كغيػػػر  العػػػراؽ، أمػػػا المػػػكارد الحككميػػػةفػػػي  االسػػػتهمار%(مػػػف مبػػػالغ تمكيػػػؿ 96
الزراعػي فػي  االسػتهمار إففػ في العراؽ، كعميو االستهمارمكيؿ ضريبية( فتشكؿ نسبة ضديمة في ت

و فػي ذلػؾ نأبالدرجػة األسػاس، شػ فطيػةالمتأتيػة مػف الصػادرات الن الماليػةالعراؽ قػد ارتػبط بػالمكارد 
يػػة القطػػاع لتنم الماليػػةكقػػد اتسػػمت التخصيصػػات  فػػي البمػػد .ات االقتصػػادية األخػػرل القطاعػػ فأشػػ

المدة بمحدكديتيا، فضو عف ضعؼ التنفيػذ لمخطػط التػي كضػعت ليػذه  كاؿالزراعي في العراؽ ط
فػػػي القطػػػاع الزراعػػػي العراقػػػي، نتيجػػػة القصػػػكر فػػػي األجيػػػزة اإلداريػػػة  يةاالسػػػتهمار التخصيصػػػات 
 دكادر المعنية كضعؼ المبادرات كغيرىا مف األسباب .بيف الكزارات كال فاك كالتعكغياب التماسؾ 

 قػػػد تركػػػزت نحػػػك المشػػػاريل االركاديػػػة  يةاالسػػػتهمار التخصيصػػػات  إفكمػػػف جيػػػة أخػػػرل فػػػ 
 بعػػض المشػػاريلعػػف دعػػـ  قامػػة الكحػػدات التخزينيػػة الكبيػػرة لمميػػاه كاستصػػوح األراضػػي ، فضػػون ا  ك 

                                                           
(1)
 Krishna, ras, Some Aspect of Agricultural Growth, Price Policy and Equity, Food  

Research, Institute Studies, 1982, page 43. 
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 مػف األمػراض. فػي حػيف لػـ تكضػل خطػط كالكقايػةة التعاكنيػالزراعية كحقػكؿ الػدكاجف كالجمعيػات 
محسػنة،  ادف كمعػدات كأسػمدة كمبيػدات كبػذكرتاج الزراعػي مػف مكػناستهمارية تيتـ بمستمزمات اإل

 ذهقطػػػػاع اسػػػػتيراد ىػػػػإنلخدمػػػػة القطػػػػاع الزراعػػػػي فػػػػي حالػػػػة  تاجيػػػػا محميػػػػان إنبحيػػػػث يمكػػػػف تطػػػػكير 
 آلخر . أكالمستمزمات لسبب 

 الزراعػػػي كتمكيػػػؿ االسػػػتهمارعمميػػػة  كالمػػػزارعيف فػػػي يفالفوحػػػيػػػات كانأمػػػا بخصػػػكص إم 
 شػػػر فػػي ذلػػػؾ عمػػى التسػػػميؼ مػػف التجػػػارعتمػػاد المباكػػػاف اإلمحػػدكدة جػػػدا حيػػث  تكانػػػفمػػزارعيـ 

 ث أدتحيػ (كػالبيل عمػى األخضػر )قاسػية جػدان  اقتصػاديةك  اليػةمكالمرابيف الذيف يقرضػكف بشػركط 
 عمػػى إنتاجيتػػو شػػي ممػػا انعكػػس سػػمبان لمعااكبمسػػتكاه  بػػالفٌوحضػػرار المسػػتمر إلػػى اإلىػػذه العمميػػة 

قميمػة ال  لزراعػي فػي تسػميؼ الفوحػيف بمبػالغتاجيػة األرض، فضػو عػف ضػعؼ دكر المصػرؼ اإن
األسػػػمدة  ت الحراهػػػة كمكافحػػػة الحشػػػرات كشػػػراءتتناسػػػب كمتطمبػػػات العمميػػػات الزراعيػػػة مػػػف عمميػػػا

نشػػػاءكالتشػػػجير كترب كالبػػػذكر كالمكػػػادف كاآلالت الزراعيػػػة البسػػػاتيف كمسػػػاعدة مربػػػي  يػػػة األسػػػماؾ كا 
وح كالمػػػزارع بسػػػبب الشػػػركط الصػػػعبة أىلفػػػمعظػػػـ القػػػركض ال يقػػػدـ عمييػػػا  إفالػػػدكاجف .كالموحػػػظ 

مػف أىػـ  يةاالسػتهمار ك  الماليػةعػد المعكقػات  كػافباإلمكالمعقدة المكضكعة لمحصكؿ عمى القرض. 
خفػاض النسػبي لوسػتهمارات نكقػات مػف اإلمعكقات التنميػة الزراعيػة، حيػث يتضػح تػأهير ىػذه المع

األخرل .كيؤكد العالـ  االقتصاديةالمخصصة لمقطاعات  اتاالستهمار بفي القطاع الزراعي مقارنة 
(Krishna)  الناميػػػػة، كعمػػػػى  افالبمػػػدالمخصصػػػػة لمقطػػػػاع الزراعػػػي فػػػػي  اتاالسػػػتهمار عمػػػى أىميػػػػة

ـ، لمكاجيػة األزمػة العػا االسػتهمار%مف مجمكع 20عف  اتاالستهمار ال تقؿ نسبة ىذه  إفضركرة 
 .الغذادية
العػاـ،  االسػتهمار إجمػاليمػف  آليػةالقطػاع الزراعػي لػـ يحػظ بنسػبة ع فأمما سبؽ يتضح  
فػػاؽ المخطػػط نعيػػة عػػف مسػػتكل اإلعمػػي لوسػػتهمارات الزراأىلففػػاؽ نخفػػاض مسػػتكل اإلإنعػػف  فضػػون 

 .لو
 المباكر في العراق: الجنبي االستثمار-4

مػف سػيطرة قطػاع الطاقػة  يانيعػو نػأال إيمتمكػو العػراؽ مػف مػكارد متنكعػة  ممػا عمى الػرغـ 
ف، ك جمالياإلفي تككيف النات  المحمي  سػببت خػوؿ المػدة الماضػية ت االقتصاديةتمكؤ السياسات  ا 

متدنيػػة  2003المباشػػر بعػػد  األجنبػػي االسػػتهمارتػػدفقات  إفذ إ. (1)بعػػدـ تحقيػػؽ النمػػك االقتصػػادم
فالكضػػػل السياسػػػي قبػػػؿ كبعػػػد االحػػػتوؿ ك  إلػػػىكمتكاضػػػعة كيرجػػػل السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ  جػػػدان  جميػػػل  ا 
فضػػاع غيػػر مسػػتقرة ، ك ك األ عػػف  ا   أكهػػردػػة و يتطمػػب بينػػأالمباشػػر  األجنبػػي االسػػتهمارالمتعػػارؼ ي

فك  أمانان  في العراؽ أىمية  مػف خػوؿ مػا يقدمػو مػف خػدمات لمتنميػة  كلوستهمار، ربحان  أقؿ تكان ا 
                                                           

(1)
ٓ ػيٚ أالدال االقزصربدٛ فرٜ اىؼرسا) أصساىَجبؼس ٗ األعْجٜ االظزضَبزػبغف الفٜ ٍسشٗك ٗامسً ّؼَخ ػيٜ ,  

 .241, ؾ 2017, 44اىن٘فخ , اىؼدد  دزاظبداىقٞ٘د ٗاىؾدٗد , ٍغيخ ٍسمص  –
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لحركػة المػكارد سػيابية ناو يحقػؽ نػأ، ك االدخػاريا، كمشػاركتيا فػي تنشػيط دكتخفيؼ اعبا االقتصادية
، كيسػػػاىـ فػػػي تنشػػػيط المػػػكارد كفػػػاءة االسػػػتخداـ لممػػػكارد المحميػػػةهػػػـ تتحقػػػؽ  ،لوسػػػتخداـالمتاحػػػة 

الماؿ كتػكفير الكظػادؼ  رأسفي نقؿ التكنمكجيا كالميارات التنظيمية ك  ياتكانإمالعاطمة التي لدييا 
 األجنبػي االسػتهمارالتالي يمهؿ تػدفقات  الجدكؿك  .(1)جارة العالمية كتسريل التنميةفي الت دماجنكاال

 المباشر في العراؽ.
 
 
 

  (6) جدكؿ
  2020-2008 ممدةلير السنكم  يغتال كمعدؿ المباشر األجنبي االستهمارتدفقات 

 المباكر الجنبي االستثمارتدفقات  السنة
 في العراق )مميار دوالر(

 ر السنوي %يمعدل التلي

2008 1.885 ---- 
2009 1.598 15.23 
2010 1.396 12.64- 
2011 1.8823 34.84 
2012 3.400 80.85 
2013 3.120 8.23- 
2014 10.176 226.15 
2015 7.574 25.56- 
2016 6.256 17.40- 
2017 5.32 14.96- 
2018 4.22 20.67- 
2019 3.75 11.13- 

 الحسابات القكمية،–كزارة التخطيط الجياز المركزم لإلحصاء  بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادمف  :المصدر
كفؽ المعادلة  عدؿ النمك السنكم مف قبؿ الباحث*استخرج م لسنكات مختمفة

)التالية=
اقيمةالسنة  الحالية قيمة السنةالسابقة

قيمةالسنة السابقة
×)011. 

 المال الثابت: رأستكوين -5
الضركرية فػي االقتصػاد الػكطني  االقتصاديةحد المؤشرات أالماؿ الهابت  رأسيعد تككيف  

كمػدل  االسػتهمارالمباشػر كتكضػح مسػار خطػة  األجنبي االستهمارعف  مفصون  يا تقدـ عرضان نأل
 .(2)المرسكمة ىداؼفييا لتحقيؽ األصوحيتو 
في االقتصاد  حصاديةالماؿ الهابت مف المؤشرات الضركرية اإل رأسكتعد تقديرات تككيف  
كتبػيف كػذلؾ مػدل صػوحية كصػكاب  يةاالسػتهمار لخطػة البمػد  تاريخيػان  ككنيا تقدـ عرضػان  الكطني،

تعػد ضػركرية  بياناتالتكفر مهؿ ىذه  إفليذا ف نحك ىدفيا المرسكـ االقتصاديةكدقة مسار الخطة 
ىا في أهر تاجية كمف هـ نلكضل خطط متكاممة كمكضكعية ككنيا تعكس حجـ كتركيب الطاقات اإل

                                                           
(1)

)اى٘اقرغ  2003اىَجبؼس ٗاىَْ٘ االقزصبدٛ فٜ اىؼرسا) ثؼرد  األعْجٜ االظزضَبزعبظٌ , اىؼالقخ ثِٞ  بُظيٍَؾَد  

 .417, ؾ 2017,  101, اىؼدد  23ٗاإلدازٝخ , اىَغيد  االقزصبدٝخٗاىطَ٘ػ(, ٍغيخ اىؼيً٘ 
(2)

 .48ؾ ٍؾَد ظيَبُ,ٍصدز ظبثق 
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و مجمػكع اإلضػافات السػنكية إنالماؿ  رأستككيف  إجماليلمبمد ،كيعرؼ  االقتصاديةتحقيؽ التنمية 
 رأستكػكيف  إجمػاليمنيا األصكؿ التي تـ التخمص منيا ،حيث يشتمؿ  لألصكؿ الهابتة مخصكمان 

 الماؿ الهابت عمى كؿ مف :
 األصكؿ الهابتة المممكسة كتشمؿ: -أ
 سكنية .الغير األبنية السكنية ك  -1
 شاءاتناإل -2
 كالمعدات. اآلالت -3
 األهاث كالهكابت. -4
 كسادط النقؿ. -5
تػاج منتجػات نالتي تستعمؿ بشكؿ متكػرر كمسػتمر إل اتانالحيك )األشجار ، األصكؿ المفتمحة -6

 كالحميب كالمطاط.....الخ( اكوالفك مهؿ 
 ردية:أىلفمنتجات الممكية -ب
 المعادف . ستكشاؼا -1
 صمية.األ كالفنيةؿ األدبية كالترفييية االعما -2
 برام  الككمبيكتر. -3
 كرية األخرل.أىلفمنتجات الممكية  -4
 فييا األراضي. منتجة بماالغير الكبيرة التي تدخؿ عمى األصكؿ  التحسينات -ج
 التكاليؼ المصاحبة لنقؿ ممكية األصكؿ. -د

تاجيػة نالمجتمػل ال يجنػد طاقاتػو اإل فأالماؿ يستند عمى حقيقة  رأستككيف  إفف كمماسبؽ 
 ،اليةمرأسػػالتػػاج كصػػناعة السػػمل نمنيػا إل ان و يحػػكؿ جػػزءإنػػكميػا لخمػػؽ سػػمل االسػػتيوؾ المباشػر بػػؿ 

ـ   إذار منو كيككف صافيا دهانلـ يتـ طرح اإل ذاإا إجماليالماؿ يككف  رأسكتككيف   .(1)ذلؾ ت
 ( 7) جدكؿ                                          

الزراعي كالقطاع الزراعي الخاص                                                                                الماؿ الهابت الكمي كالخاص كلمقطاع رأستككيف  إجمالي
 مميكف دينار

                                                           
(1)

اىَربه اىضبثرذ  زأضرنرِ٘ٝ  عَربىٜٞرخ إلاألٗىٍدٝسٝخ اىؾعبثبد اىقٍ٘ٞخ, اىغٖبش اىَسمصٛ ىنؽصربل, اىزقردٝساد  

 .2017ىعْخ  ؽصبئٞخاىْؽسح اإل
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رنِ٘ٝ  ئعَبىٜ اىعْخ

اىَبه اىضبثذ  زأض

 اىغبزٝخ ظؼبزبألث

اىَبه  زأضرنِ٘ٝ 

اىضبثذ ىيقطبع 

 اىةبؾ

رنِ٘ٝ  ئعَبىٜ

اىَبه اىضبثذ   زأض

ىيقطبع اىةبؾ 

 ظؼبزبألاىصزاػٜ ث

 اىغبزٝخ

رنِ٘ٝ   ئعَبىٜ

اىَبه  زأض

اىضبثذ فٜ 

اىقطبع اىصزاػٜ 

 ظؼبزبألث

 اىغبزٝخ

2008 23240539.1 785436 5430 54300 

2009 13471242.3 1387682 77930 13034.9 

2010 26252776.8 2079291 13045.9 3890960 

2011 28234992.6 2511908 540819.5 596488.4 

2012 38139871 4865507 213445.2 1419595.1 

2013 55036676 9950130 328507.8 793767.6 

2014 55837402.9 13947787.4 792859.5 540819.5 

2015 50650095.3 16812377.6 159400 213445.0 

2016 28703209.2 11313626.4 160348 328507.8 

2017 32330275.7 14826712 599415 732790.2 

2018 37833467.3 11169417.1 86612.8 390233.5 

2019 54580009.9 11455400.7 36994.5 722401.9 

2020 51800000 11098432.1 80763 704326.1 

 21.790 %23.079 %22.596 %6.303 اىَْ٘ اىَسمت

فةلسنكات مختم حصاديةكزارة التخطيط المجمكعة اإل بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادمف  :المصدر

)     -1×  100النمك المركب مف اعداد الباحث كفؽ المعادلة =* 
 

 
) 

 2008(ترليػكف دينػار لسػنة 23.4الماؿ الهابت في العراؽ مبمغ ) رأستككيف  إجماليبمغ  
(ترليػػػػػػكف دينػػػػػػار كبنمػػػػػػك 51.8بمبمػػػػػػغ ) ان حيػػػػػػث سػػػػػػجؿ ارتفاعػػػػػػ 2020مقارنػػػػػػة بسػػػػػػنة خفػػػػػػاض إنب

 %( .6.303مركب)
 خفػػػػػاضانبفبمػػػػػغ  2008المػػػػػاؿ الهابػػػػػت فػػػػػي القطػػػػػاع الخػػػػػاص لسػػػػػنة  رأس إجمػػػػػاليمػػػػػا أ 
قيمتػػػػػػػػػو  تبمغػػػػػػػػػ 2020فػػػػػػػػي عػػػػػػػػػاـ  بينمػػػػػػػػا سػػػػػػػػػجؿ ارتفاعػػػػػػػػػان  (مميػػػػػػػػػار دينػػػػػػػػػار،785.436قيمتػػػػػػػػو)

 %(.22.596بنمك مركب نسبتو )دينار ميكف (م11098432.1)
 خفػاضانببػدأ فقػد المػاؿ الهابػت فػي القطػاع الخػاص فػي الزراعػة  رأسجمػالي تكػكيف إما أ 
بمغػػت قيمتػػو  2020عػػاـ  ان مميػػكف دينػػار ،بينمػػا سػػجؿ ارتفاعػػ (5430قيمتػػو  ) كػػاف 2008لسػػنة 

 %(.23.079نسبتو  تمميار دينار ،بنمك مركب بمغ (80760)
خفػاض بمبمػغ إنبػدأ ب 2008الماؿ الهابت بالقطػاع الزراعػي لسػنة  رأستككيف  إجماليما أ 
مميػكف  (704326بمبمػغ قيمتػو ) 2020سػنة  بينمػا سػجؿ ارتفاعػان  ،مميكف دينار (54300قيمتو )

 %(.21.790) دينار ،بنمك مركب نسبتو
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دماج االقتصػػػاد العراقػػػػي إنػػػالتحػػػكالت التػػػي حػػػدهت فػػػػي االقتصػػػاد العراقػػػي تعبنػػػر عػػػػف  إف 
البنػػػػػؾ الػػػػػدكلي كصػػػػػندكؽ النقػػػػػد ليػػػػػتمكف مػػػػػف تقميػػػػػؿ اعبػػػػػاء المحنػػػػػة  السػػػػػيماد العػػػػػالمي ك باالقتصػػػػػا
 .(1)التي يمر بيا البمد االقتصادية
فػي االقتصػػاد العراقػي ،مػازاؿ ييػيمف عمييػػا القطػاع العػاـ ،حيػػث  اليةمرأسػالاإلضػافات  فأ 

 المػػاؿ الهابػػت بسػػبب اسػػتمرار القطػػاع النفطػػي ،ككنػػو قطبػػان  رأسلػػو الػػدكر المتقػػدـ فػػي تكػػكيف  كػػاف
ة كالتمكيػػؿ  كىػػذا مػػا يفسػػر الػػدكر المحػػكرم لمقطػػاع العػػاـ ،عمػػى األجنبيػػلمعمػػوت  كمصػػدران  تنمكيػػان 

و نػػأال إشػػطة نلمقطػػاع الخػػاص لمختمػػؼ اإل االسػػتهمارالػػرغـ مػػف سػػعي خطػػط التنميػػة لفػػتح مجػػاؿ 
سػية كالسيا االقتصػاديةبالظركؼ  ان حيث يبقى مرتبط ماطو التقميدية،إناتسـ بعدـ التنكع كبقي عمى 

 التي تحيط بالبمد.
  

                                                           
(1)

, ٍغيررخ ميٞررخ اىزسثٞررخ ٞخزاظرردمرربظٌ ,ٍؾَرر٘د ؽعررِٞ, اىزْبفعررٞخ ٍٗزطيجرربد اىزَْٞررخ اىؼررسا) ؽبىررخ  ٛٗػررالمبٍررو  

 .411, ؾ2012. 73األظبظٞخ, اىؼدد
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 ووسائل تحقيقه المفهوم اللذائي  المن :المبحث الثالث
 الغػذادي عمػى المسػتكل الػكطني مػف أىػـ شػػركط  األمػفكتحقيػؽ  كافسػلميعػد تػكفير الغػذاء  
 الغػذادي أىميػة بالغػة، بكصػفو همػرة عمميػة  األمػف، كيكتسػب مكضػكع افلمبمػدالقػكمي  األمفتحقيؽ 

 لمفػػاىيمي لألمػػف الغػػذادي، اس ليػػا، يتضػػمف ىػػذا المبحػػث اإلطػػار كاليػػدؼ الػػردي التنميػػة الزراعيػػة
 الغذادي . األمفكالكسادؿ الوزمة لتحقيؽ 

 اللذائي والمفاهيم المرتبطة به  المن: مفهوم المطمل االول
 المعنى المغكم  إلىالغذادي كمعرفة مفاىيمو يقتضي األمر التطرؽ  األمفمكضكع  دراسةل 
 ( فػػػػي األمػػػػف(، إذ يكجػػػػد ىنالػػػػؾ عػػػػدة تعػػػػاريؼ ليػػػػذه الكممػػػػة، كبصػػػػكرة عامػػػػة يػػػػرد )األمػػػػفلكممػػػػة )

 الدكلػػػة  افلكيػػػكالحمايػػػة، أم بعبػػػارة أخػػػرل، إيجػػػاد الحمايػػػة  افاالطمدنػػػالمعجمػػػات المغكيػػػة بمعنػػػى 
أـ  مباشػر  افعػدك  أك افكيػكىيبتيا السياسية كأراضييا كحدكدىا كشعبيا كهركاتيا القكمية ضد أم 

  . (1)أـ عسكريان  كاف ، كاقتصاديان كيان أـ معن كاف مباشر مف الخارج أـ مف الداخؿ سياسيان غير 
اجػات األساسػية ألفػراد ذلػؾ ميف االحتيأكقبؿ كؿ شػيء تػ الن أك كلتكفير ىذه الحماية يتكجب  
الغػػذادي أسػػاس  األمػػف، لػػذلؾ يعػػد كافسػػلمكيػػأتي الغػػذاء فػػي مقدمػػة االحتياجػػات األساسػػية  البمػػد،
الغػػذادي  األمػػف. كقػػد اختمفػػت تعػػاريؼ ي االقتصػػادم كالسياسػػي كاالجتمػػاعيالػػكطني كالقػػكم األمػػف

و ) نػأب( Security Foodالغػذادي ) األمػففػي تحديػد معنػاه، فينالػؾ مػف عػرؼ  كػاراألفكتباينػت 
متطمبػػػاتيـ الغذاديػػػة فػػػي الػػػزمف الػػػذم يحتاجكنػػػو  اقتػػػراب أفػػػراد المجتمػػػل مػػػف  إلػػػىمصػػػطمح يشػػػير 

 .(2)تاجية كالحياتية(نشاطاتيـ اإللن
و ) نػػأالغػػذادي ب األمػػفعرفػػت  فقػػد،كالزراعػػة التابعػػة لألمػػـ المتحػػدة ،أمػػا منظمػػة األغذيػػة  
الػذم يجمػل بػيف النكعيػة ،قػات عمػى كفػايتيـ مػف الغػذاء ك كفػي كػؿ األ ،راداألفػحصكؿ كؿ  ضماف
إال بتػػكفر إمػػدادات  ،يتػػأتى ذلػػؾكالسػػومة، لكػػي يعيشػػكا حيػػاة نشػػطة مكفػػكرة الصػػحة، كال  الجيػػدة 
 . (3)لمجميل( كاقتصاديان  متاحة ماديان تككف ،مستقرة  غذادية 
 :ف لألمف الغذادي ىماينصريف أساسيىناؾ ع إفمف التعاريؼ السابقة يتبيف  

ضػػركرة تػػكفير االحتياجػػات كالمتطمبػػات الغذاديػػة ألفػػراد المجتمػػل بصػػكرة مسػػتمرة كفػػي الكقػػت  -1
 كالنكعية المناسبة .،المناسب كبالكمية 

                                                           
(1)

اىةرررائٜ فررٜ اىؼررسا) اى٘اقررغ ٗاىطَرر٘ػ, داز اىؾنَررخ ىيطجبػررخ ٗاىْؽررس, ثةررداد,   ػجرربض فبظررو اىعررؼدٛ,األٍِ 

 .7ؾ.1990
(2)

اى٘ظرغ اىرسإِ  بىٞخئؼن -فٜ اى٘غِ اىؼسثٜ  ساىفقٍِٗ اىةرائٜ قزصبدٝخ ىلأ االىْغفٜ, اىَزعَْبد اظبىٌ ر٘فٞق  

 . 16, ؾ1999ٍٗأش) اىَعزقجو, ثٞذ اىؾنَخ, ثةداد, 
(3)

, 1999اىةرررائٜ فررٜ اىؼررسا) ٍٗزطيجبرررٔ اىَعررزقجيٞخ, ثٞررذ اىؾنَررخ, ثةررداد,  اؽَررد, األٍررِ ئثررسإٌٞػجررد اىةفرر٘ز  

 .12-11ؾ
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قػػد  األسػرة(، فمػػهون  -يـ قمػػاأل -ىػػي )الدكلػةالغػػذادي عمػى هوهػػة أصػعدة  األمػف ضػركرة تحقيػػؽ -2
عة مػف متطمبات الغذاء مستقرة لمبمد ككؿ لكنيا تككف غير مسػتقرة لشػرادح كاسػ أكتككف احتياجات 

 (.األسر أك)األقاليـ  كافالس
فػي بمػد  اهكمسػتك  الغػذادي األمػفأما المفاىيـ كاالصطوحات األخرل التي تعبر عػف حالػة   

 :ما فمف أىميا 
  Sufficiency- Self Foodاالكتفاء الذاتي من اللذاء  : -1

األىمية النسبية لمنات  المحمي مف الغػذاء،  إلىيشير اصطوح االكتفاء الذاتي مف الغذاء  
ل معػػيف كفػػي مػػدة االسػػتيوؾ المحمػػي فػػي مجتمػػ إجمػػالي إلػػىمػػف السػػمل الغذاديػػة اإلسػػتراتيجية،  أك

 .(1)زمنية معينة(
مػا إنعزاؿ عف العالـ الخارجي، ناالكتفاء الذاتي ال يقصد بو اإل إف إلىكىنا تجدر اإلشارة  

يقصػد بػو تػػكفير السػمل الغذاديػػة الضػركرية ألفػػراد المجتمػل، كالمنتجػػة محميػا بالكميػػة كالنكعيػة التػػي 
أضػرار  إلػى تػؤدم غالبػان  التػيالغػذاء العالميػة فػي الخػارج،  أسػعارتػؤمنيـ مػف التقمبػات الحػادة فػي 

كالمعيشػية  االقتصػاديةعمػى مجمػؿ الحيػاة  كاجتماعية كسياسػية، تػنعكس آهارىػا اقتصاديةئ ك اكمس
 لألفراد داخؿ المجتمل . 

تػاج الكميػة الكافيػة مػف الغػذاء إن) القدرة عمى  وانبمما سبؽ يمكف تعريؼ االكتفاء الذاتي   
عػػػف تػػػكفير فػػػادض لخػػػزيف الطػػػكارئ  ى، فضػػػون لػػػك األالمعػػػد لتمبيػػػة حاجػػػة الطمػػػب المحمػػػي بالدرجػػػة 

فػػػػي كميػػػػة الغػػػػذاء  كلمتصػػػػدير، بحيػػػػث يكػػػػكف أفػػػػراد المجتمػػػػل فػػػػي مػػػػأمف مػػػػف التقمبػػػػات الخارجيػػػػة
 (.المعركضة كسعرىا

 :(2)اآلتيت لوكتفاء الذاتي كىي كحاال أككىناؾ عدة درجات  
 :المناالكتفاء الذاتي  -أ
مػػف السػػمعة الزراعيػػة المحميػػة ،عنػػدما تكػػكف الكميػػة المنتجػػة ،يكػػكف االكتفػػاء الػػذاتي آمنػػان   

 : ةاآلتيالصيغة  بحسباكبر منيا، ك  أكأفراد المجتمل  مف،لمكمية المستيمكة  مساكية
 المتاح ل سته ك ( ≤تاج المحمي ن= اإل  المن)االكتفاء الذاتي 

 :المنالعجز اللذائي  -ل
الغذاديػة فػي حالػة عجػز غػذادي آمنػان عنػدما تكػكف الكميػة يككف االكتفاء الذاتي مف السمل   

كبػر أأفػراد المجتمػل ك مػف الكميػة المتاحػة لوسػتيوؾ مػف  أقػؿتجة مف السمعة الغذادية المحميػة المن

                                                           
(1)

 . 16ؾ  1999ظبىٌ ر٘فٞق أىْغفٜ ,,ٍصدز ظبثق  
(2)

اىةررائٜ  األٍرِٕب ػيٚ أصسَٞٞخ ؽ٘ه أشٍخ اىةرال اىؼبىَٞخ ٗقياألخ ىيزَْٞخ اىصزاػٞخ, ٗزؼخ اىؼَو اىَْظَخ اىؼسثٞ 

 .256-254, ؾ1999ه أٗ ُ٘مبّاىؼسثٜ, اىةسغً٘ 
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 %100المتاح لوستيوؾ محصػكرة بػيف ) إلىتاج المحمي نمف نصفيا، أم عندما تككف نسبة اإل
- 50)%. 
 العجز اللذائي الخطر:-ج

درجة العجز الغذادي الخطر، عندما يككف المتاح مػف  أكيككف االكتفاء الذاتي في مرحمة  
مػػف النصػػؼ مػػف الكميػػة المتاحػػة لوسػػتيوؾ مػػف  أقػػؿيشػػكؿ نسػػبة  السػػمعة الغذاديػػة المنتجػػة محميػػان 

% 50المتاح لوسػتيوؾ تكػكف محصػكرة بػيف  ) إلىتاج المحمي ننسبة اإل إفتمؾ السمعة، بمعنى 
- 0.)% 

تنػت  الدكلػػة  إفالغػذادي كاالكتفػاء الػػذاتي، يقصػد بػو  األمػفمفيػػـك  إف إلػىكتجػدر اإلشػارة  
تنافسػية  أسػعاركب اقتصػاديةيككف ىذا النات  بكميات كنكعيات  إفكؿ ما تحتاجو مف غذاء بشرط 

ادض أىلفتستطيل تصدير  التيتاج السمل التي تحتاجيا إنتراعى فييا الميزة النسبية لتمؾ الدكلة في 
كنكعيػػػات تنافسػػػية، ممػػا يسػػػاعدىا فػػػي الحصػػكؿ عمػػػى عمػػػوت أجنبيػػػة  أسػػعارالخػػػارج ب إلػػػىمنيػػا 

 .تاجيا محميان إنييا ميزة نسبية في تستخدميا في استيراد تمؾ السمل الغذادية التي ال تتكفر لد
 (:Food Gap)جوة اللذائية أَلف-2 

تػػاج المحمػػي مػػف الغػػذاء كمتطمبػػات نبػػيف اإل ؽالفػػر ) إلػػىالغذاديػػة  كةالفجػػيشػػير اصػػطوح  
 .(1)زمنية محددة( مدةأفراد المجتمل لوستيوؾ منو ، كخوؿ 

 اللذائي:  المنعدام إن-3
المجتمػػل يقػػل فػػي  أكالبمػػد  إفالغػػذادي كاالكتفػػاء الػػذاتي، فػػ األمػػفعنػػدما ال تتحقػػؽ شػػركط  

 تعريفو .  كافباإلمالغذادي، كالذم  األمفعداـ إن أكمشكمة خطيرة كىي مشكمة الوأمف الغذادي 
االحتياجػػات  أككميػػة الغػػذاء المتػػاح لوسػػتيوؾ ال تمبػػي المتطمبػػات  إفو )الخػػكؼ مػػف نػػأب 

 .(2)زمنية محددة( مدةا لمفرد في الغذادية الدني
نالغػذادي العػابر ك  األمػفعداـ إنالغذادي عمى نكعيف ىما  األمفعداـ إنكينقسـ    األمػفعػداـ ا 

 (Food Transitory Insecurityالمؤقػت )  أكالغػذادي العػابر  األمػفعػداـ إنالغػذادي المػزمف، ف
أفرادىػػا مػػف تقمػػب  يانيعػػتمػػؾ الظػػاىرة المؤقتػػة التػي تحػػدث فػػي بعػػض المجتمعػػات التػي  إلػػىيشػير 

تاجيػة الكحػدات المكرديػة إنمعدالت استيوكيـ مػف السػمل الغذاديػة نتيجػة عكامػؿ مناخيػة تػؤهر فػي 
العالميػػة نحػػك االرتفػػاع،  الغػػذاء  أسػػعاربسػػبب التقمبػػات المفاجدػػة فػػي  أكالمسػػتخدمة فػػي الزراعػػة، 

 .(3)الطبيعي تؤهر في الدخؿ الحقيقي ألفراد المجتمل كتخفضو عف مستكاه  التي

                                                           
(1)

 .16, ؾ 1999ىْغفٜ, اظبىٌ ر٘فٞق ٍصدز ظبثق,  
(2)
 M. Alamgir and P.Arora, Providing Food Security for all, London it Publications 

1991, page 6-7. 
(3)

 . 19, , ؾ 1999ىْغفٜ,اظبىٌ ر٘فٞق  ٍصدز ظبثق 
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 أسػػعارالمؤقػػت مػػف خػػوؿ دعػػـ  أكالغػػذادي العػػابر  األمػػفعػػداـ إنكيمكػػف معالجػػة مشػػكمة  
بزيػادة االسػػتيرادات  أكىا لورتفػاع الحػاد كالمفػاجئ، أسػعار المسػتيمؾ لمسػمل الغذاديػة التػي تعرضػت 

المنػػت  المحمػػي ممػػا قػػد يسػػبب  أسػػعارهر ىػػذه المعالجػػات عمػػى ؤ ال تػػ إفمػػف السػػمل الغذاديػػة، عمػػى 
 تاج الزراعي المحمي .نتراجل اإل
 الػػدكؿ الناميػػة فتحػػدث  غمػػبأى منيػػا  يانعػػت التػػيالغػػذادي المػػزمف  األمػػفعػػداـ إنأمػػا مشػػكمة  

الزراعيػػة عػػف تػػكفير االحتياجػػات كالمتطمبػػات الغذاديػػة  االقتصػػاديةنتيجػػة قصػػكر دادػػـ فػػي المػػكارد 
 حدكث تغذية غير كافية كمستمرة  . إلىألفراد المجتمل، مما يؤدم 

 :(1)الغذادي المزمف مف أبرزىا األمفعداـ إنكىناؾ العديد مف المعالجات لمشكمة  
ة كػػالحبكب، كذلػػؾ الح المنتجػػات كالسػػمل اإلسػػتراتيجيتغييػػر التركيػػب المحصػػكلي المحمػػي لصػػ -1

 عف طريؽ التأهير في العرض المحمي مف الغذاء بتحفيز زيادتو عف مستكاه االعتيادم .
محفػزة  أسػعارالمستيمؾ كالسيما لمسمل الغذادية الرديسة، مل ضركرة الحفػاظ عمػى  أسعاردعـ  -2

 بالنسبة لممنتجيف المحمييف ليذه السمل.
 إلػػىتكيات الػػدخكؿ، كمػف هػػـ التكصػػؿ فػي مسػػ تاك التفػػإعػادة تكزيػػل الػػدخؿ لمتخفيػؼ مػػف حػػدة  -3

فاؽ عمػى حاجػاتيـ نبحيث تمكف أفراد المجتمل منخفضي الدخؿ مف اإل مستكيات مقبكلة اقتصاديان 
 . األساسية، كمف هـ تحقيؽ مستكيات غذادية مقبكلة 

سػػػمبية عمػػػى أفػػػراد المجتمػػػل، فينالػػػؾ العديػػػد مػػػف  الغػػػذادي آهػػػاران  األمػػػفعػػػداـ نالمشػػػكمة  إف 
مػػػف  يانيعػػػالمجتمػػػل الػػػذم  افبنيػػػتعػػػد ظػػػكاىر اجتماعيػػػة سػػػمبية كخطيػػػرة تفتػػػؾ فػػػي  التػػػيئ ك االمسػػػ

ىػػي )نقػػص الغػػذاء  الغػػذادي، كفػػي مقدمػػة ىػػذه الظػػكاىر االجتماعيػػة السػػمبية األمػػفعػػداـ إنمشػػكمة 
 كنقص التغذية(. 
 اللذائي  المن: وسائل تحقيق  المطمل الثاني

عمػػى تحقيػػؽ االسػػتخداـ  األمػػفعػػداـ ىػػذا إنالغػػذادي كمعالجػػة مشػػكمة  األمػػفيعتمػػد تحقيػػؽ  
 بالكميػات كالنكعيػات كفقػان  كافسػلميات الزراعية المحمية، بغية تكفير الغػذاء كاناألمهؿ لممكارد كاإلم

يػػػػات كانتػػػػكفرت اإلم إف، إذ حتػػػػى ذلػػػػؾ ممكنػػػػان  كػػػػافكالمعػػػػايير الدكليػػػػة كممػػػػا  كافالسػػػػحتياجػػػػات أل
فػي ،ذلػؾ ال يمنػل مػف الكقػكع  إفة الوزمة لمحصكؿ عمى الغػذاء مػف الخػارج ، فػاألجنبيكالعموت 

كاجتماعيػة كسياسػية، كالسػيما فػي  اقتصػاديةسمبية  مف آهاره  التبعية الخارجية، مما ينجـ عنو دادرة
ـ  التضخـ العالمي كاالحتكار كالمقاطعة كالحصار، ،حاالت  الغػذادي  األمػفاإلضػرار بحالػة  كمف ه

 مشكمة الوأمف الغذادي . إلى كافالسالكطني، كقد يترتب عمى ذلؾ تعرض 

                                                           
(1)

 . 18-17, , ؾاىْغفٜ ظبىٌ ر٘فٞق,ٍصدز ظبثق  
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فالغػػػػذادي، ك  األمػػػػفكىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف الكسػػػػادؿ كاإلجػػػػراءات التػػػػي تتخػػػػذ لتحقيػػػػؽ   ىػػػػذه  ا 
إذا لػـ يػتـ دعمػو  الػبعض بحيػث يبقػى مػردكد أم إجػراء منيػا ضػعيفان مػل الكسادؿ مترابطة بعضػيا 

 بباقي اإلجراءات كمف أىميا: 
 كاقامة مشاريل البنى التحتية .،العمؿ عمى تطكير الريؼ  -1
 االىتماـ بمصادر المياه كالعمؿ عمى تحقيؽ االستفادة القصكل منيا. -2
شػاء مخػازف احتياطيػة لمكاجيػة إنلزراعة الحبكب اإلسػتراتيجية كالعمػؿ عمػى  تخصيص أراضو  -3

 حاالت الطكارئ في المستقبؿ .
تػػػدعـ سػػػعر المنػػػت  كتعمػػػؿ عمػػػى تكجيػػػو الػػػنمط االسػػػتيوكي كترشػػػيده  ةتيػػػاج سياسػػػة سػػػعريإن -4

 لممستيمكيف.
 االىتماـ بالمكرد البشرم الزراعي . -5
 .ر المستمزمات الزراعية دية كتكفيتطكير الصناعات الغذا -6
فػػي ظػػؿ ،شػػطة الزراعيػػة كتكجيػػو الحمايػػة كالػػدعـ ليػػا نمنتقػػاة مػػف اإل،التركيػػز عمػػى مجمكعػػة  -7

 فتاح عمى الخارج .نسياسة اإل
يصػػممكا سياسػػة زراعيػػة تعمػػؿ عمػػى تكجيػػو الحمايػػة  إفالسياسػػة الزراعيػػة  عيانصػػفعمػػى  

شػػطة الزراعيػػة لغػػرض تمكينيػػا مػػف المنافسػػة فػػي السػػكؽ الداخميػػة نكالػػدعـ لمجمكعػػة منتقػػاة مػػف اإل
كالخارجية، كالسػيما التركيػز عمػى دعػـ كحمايػة المحاصػيؿ الزراعيػة التػي يمتمػؾ فييػا البمػد المعنػي 

كالسعر المنخفض، كذلؾ ينبغي تنمية  اليةالعمزايا نسبية كتنافسية، كبما يمكنو مف تحقيؽ الجكدة 
تاجيػػػػة الزراعيػػػػة، نالزراعيػػػػة المتاحػػػػة بحيػػػػث تعمػػػػؿ عمػػػػى رفػػػػل اإل قتصػػػػاديةاالات كالمػػػػكارد كانػػػػاإلم

 .(1)كالقدرة التنافسية االقتصاديةءة كتحقيؽ الكفا
الػكطني كالقػكمي، إذ لػيس  األمػفالغذادي في تحقيػؽ  األمفمما سبؽ يتضح مدل أىمية   

 كػػافإذا لػـ يػػتـ تحقيػػؽ أمنػو الغػػذادي، كميمػػا  افالبمػػدالػكطني ألم بمػػد مػػف  األمػػفتحقيػػؽ  كػافباإلم
يعتمػػد عمػػى الخػػارج فػػي  كػػافو لػػف يكػػكف فػػي مػػأمف إذا  إنػػالبمػػد متقػػدما فػػي المجػػاؿ التكنكلػػكجي ف

 اد شعبو.تكفير الغذاء ألفر 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

-بُػَرىيْؽرس ٗاىز٘شٝرغ,  ئُىَؽرنيخ اىةررال فرٜ اىؼرسا), داز شٕرس اقزصربدٝخؽَرد, ّظرسح أػجد اىةف٘ز ئثرسإٌٞ  

 .30-27, ؾ2008األزدُ, 
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 اللذائي: المنفاعمية المبادرة الزراعية في تحقيق  :المطمل الثالث
 (1) الراضي الزراعية:-1

مميكف دكنـ ،كتبمغ األراضي الصالحة  (181(كـ مربل ام )438.446العراؽ الكمية)تبمغ مساحة 
كيمكػػف تقسػػيـ  اإلجماليػػةمػػف مسػػاحة العػػراؽ  %(28مميػػكف دكنػػـ أم ) (48منيػػا لمزراعػػة حػػكالي )

 يف:قسميف رديس ىعمتمؾ المساحة 
 انيةكالسػميم(مميػكف دكنػـ مكزعػة عمػى محافظػات دىػكؾ كنينػكل 16كتبمػغ مسػاحتو ) :لوال القسم 

 بار كالعيكف.مطار كاآلكيعتمد زراعتيا عمى مياه األ كالتأميـ، الىكديربيؿ أك 
كتقػل فػي المنطقػة الجنكبيػة كالكسػطى كتعتمػد فػي  مميكف دكنػـ، (32تبمغ مساحتو ) :الثانيالقسم 

 الديكانيػةك كالمهنػى كالنجػؼ  افكميسػيار كىي مكزعة فػي محافظػات البصػرة نزراعتيا عمى مياه األ
كيضاؼ الييا القسـ الجنكبي   الىديبار كالقسـ الجنكبي مف نكذم قار ككربوء ككاسط كبغداد كاأل

مميػػػكف دكنػػػـ  (23كتبمػػػغ األراضػػػي المزركعػػػة منيػػػا) كنينػػػكل،  كركػػػكؾك  يةانالسػػػميممػػػف محافظػػػات 
ركعػػة بػػيف تتػػكزع األراضػػي المز  ،المسػػاحات الصػػالحة لمزراعػػة إجمػػاليمػػف  %(47شػػكمت نسػػبة )
 ركادية.الديمية كاإل

فك   الفادػػػػػدةعديمػػػػػة  لكميػػػػػة مػػػػػف مسػػػػػاحات العػػػػػراؽ تعػػػػػد أراضو %(مػػػػػف المسػػػػػاحة ا60يقػػػػػارب ) مػػػػػا ا 
لألراضػي  قػياألفلكمية يمكف استصػوحيا بالتكسػل %(مف النسب ا9يعادؿ ) ما إفتاجية ،اال نكاإل

المسػػاحة الكميػػة جميػػل خفػػاض نسػػبة األراضػي المسػػتغمة  لمزراعػػة مػػف إنكمػػف ىػػذا يتبػػيف  الزراعيػة،
 .(2)في العراؽ

 :كانالسنمو -2
فمػػف العكامػؿ الميمػة المػؤهرة عمػػى الغػذاء ك عػامون  كافالسػ عػد  يي    يػة الحصػكؿ عميػػو،كانإم ا 

تػاج كميػات الغػذاء إنكبر مػف معػدؿ الزيػادة فػي أ كافالسمعدؿ الزيادة في  كافكتتفاقـ المشكمة اذا 
فاعػػػو بمعػػػدؿ نمػػػك سػػػنكم يبمػػػغ العػػػراؽ يتبػػػيف ارت كافسػػػ عػػػدادإل حصػػػاديةاإل بيانػػػاتال،فمػػػف خػػػوؿ 

 إلػػى 2025العػراؽ فػػي عػػاـ  كافسػػيصػػؿ عػػدد  فأكعمػى ىػػذا األسػػاس فمػػف المتكقػل ، (3)%(3.2)
عمػػػػى الطمػػػػب عمػػػػى المحاصػػػػيؿ كالسػػػػيما الحبػػػػكب  كبيػػػػران  مميػػػػكف نسػػػػمة ممػػػػا يشػػػػكؿ ضػػػػغطان  (47)
 .رتفاع نمكه السنكماالعراؽ يتسـ ب إفالتقديرات ف بحسبك 
 
 

                                                           
(1)

 ( .2009-2008اإلؽصبل اىصزاػٜ )–اىغٖبش اىَسمصٛ ىنؽصبل  
(2)

اىطجٞؼٞرخ ٗاىجؽرسٝخ اىَرإصسح فرٜ عةسافٞخ ىؼردد ٍرِ اىَإؼرساد  دزاظخ, بُظيَػيٜ, ٍضْٚ فبظو, ػيٞبل ؽعِٞ  

 .2010, اىؼسا), 19اىةرائٜ فٜ اىؼسا), ٍغيخ اىجؾ٘س اىغةسافٞخ, اىؼدد  األٍِ
(3)

 .2012-2011, ؽصبئٞخَبئٜ, اىَغَ٘ػخ اإلّاإل ُبٗٗاىزؼٗشازح اىزةطٞػ  
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 اللذائية : وةالفجاالسته ك وحجم -3
الجانػػػب الميػػػـ الػػػذم يعػػػد سػػػتيوؾ اإل بانػػػجتاجيػػػة ىػػػك إنالمحصػػػمة النياديػػػة ألم عمميػػػة  

الغذاديػػػة كمقيػػػاس لتحديػػػد حجميػػػا كتقػػػدير الكميػػػة الحقيقيػػػة مػػػف  كةالفجػػػخػػػر الػػػذم تعتمػػػد عميػػػو اآل
ليػو إ تػاج المحمػي مضػافان ناالستيوؾ ىك مجمكع كميػات اإل فأالمنظمات العالمية ) تيعد  الحبكب ،ك 
فاالستيراد ك   .(1)الغذادية( الفجكةز الغذادي أم االستيراد يمهؿ العج ا 
بمجمكعة مف العكامؿ  أهررد السنكم مف الحبكب كالذم بدكره يتلفايعتمد نصيب استيوؾ  

بػيف الطمػب  ؽالفػر الغذاديػة  كةالفجػمنيا العادات كالتقاليد كالمستكل االقتصادم كالحضارم ،كتمهػؿ 
مػف  السػمل سػتيرادمػي فيػي تبػيف مػدل االعتمػاد عمػى اتػاج المحنىك متكفر مػف اإل عمى الغذاء كما

محميػا كتطػكر الطمػب عمػى ىػك منػت   عمى مػا اعتمادان مف عاـ ألخر  كةالفج،كيتغير حجـ الخارج 
 كةالفجػػحيػػث كممػػا اتسػػل حجػػـ  الغػػذادي بشػػكؿ مباشػػر، األمػػفكبيػػذا فيػػي ارتبطػػت بمفيػػـك  الغػػذاء

كشػػاؼ البمػػد لمػػدكؿ المصػػدرة لمغػػذاء بشػػكؿ كبيػػر ممػػا يترتػػب ناصػػبح أالغػػذادي ك  األمػػفعػػدـ تػػكفر إن
 ة لمخارج.األجنبيعمى ذلؾ استنزاؼ العموت 

 عمى النحك التالي:الغذادية  كةالفجكيقاس حجـ 
 االسته ك - تاجناإل  اللذائية = وةالفجحجم 

 2020-2008المعتمػدة فػي العػراؽ لممػدة مػف  كافالسػ إعػداد بياناتاعتمد الباحث عمى  
عمػػى تمػػاس مباشػػر لممسػػتيمؾ العراقػػي فػػي  اككنيمػػ شػػمبىػػك منػػت  مػػف محصػػكلي الحنطػػة كال كمػػا

 كمهػاؿك تأميف الغذاء لو  مف خوؿ ما يستممو مف الحككمة عف طريؽ مؤشرات البطاقػة التمكينيػة 
كػػـ مػػف مػػادة الطحػػيف  (9حيػػث اعتمػػد الباحػػث عمػػى كميػػة )فػػي العػػراؽ الغذاديػػة   كةالفجػػلتحديػػد 
 ي:  تاآل (8) الجدكؿمف مادة الرز. ككما مكضح ب كـ شيريان  (3ككذلؾ ) شيريان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

خ ىرجؼط األقطربز اىسئٞعرٍعؾٜ, ػيٜ ػجدهللا ٗاخرسُٗ, االمزفربل اىررارٜ ٗاىؼغرص اىةررائٜ ىَؾبلرٞو اىؾجر٘ة  

 .47ؾ.2012-34ٍغيخ اىؼيً٘ اىصزاػٞخ اىؼساقٞخ,اىؼدد ,2015-2005اىؼسثٞخ ىيَدح 
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 (8) جدكؿ                                             

 2020-2008الغذادية في العراؽ لمحصكلي الحنطة كالشمب لممدة مف  كةالفج
عدد  السنة

 /كافالس
مميكف 
 نسمة

استيوؾ 
القمح/طف=)

كغـ 9
شير(=12×

 كغـ108

تاج إن
 القمح/طف

الغذادية  كةالفج
لمقمح/طف 
=االستيوؾ 

 تاجناإل-

استيوؾ 
3الرز/طف=

شي12×كغـ
 كغـ36ر =

تاج إن
الشمب)الرز(

 /طف

الغذادية  كةالفج
 لمرز/طف

=االستيوؾ 
 تاجناإل-

2008 30.000 3240000 1254985 1985015- 1080000 403999 676001- 
2009 31.664 3419712 1700390 1719322- 1139904 501508 638396- 
2010 32.482 3508056 2748840 759216- 1169352 1137169 32183- 
2011 33.266 3592728 2808900 783828- 1197576 820152 377424- 
2012 34.208 3694464 3062312 632152- 1231488 831990 399498- 
2013 35.438 3827304 4178379 351075+ 1275768 1003198 272570- 
2014 36.005 3888540 5055111 1166571+ 1296180 1277796 18383- 
2015 36.934 3988872 2645000 1343872- 1329624 329713 999911- 
2016 37.411 4040388 3052939 987449- 1346796 499222 847574- 
2017 37.885 4091580 2974136 1117444- 1363860 303114 1060746- 
2018 39.022 4214376 2177885 2036491- 1404792 190647 1214145- 
2019 39.388 4253904 4343473 89569+ 1417968 1518471 100503+ 
2020 40.000 4320000 6238392 1918392+ 1440000 1756200 316200+ 

المجمكعػػػات  الجيػػاز المركػػػزم لإلحصػػاء / –كزارة التخطػػػيط  بيانػػاتعمػػػى  اعتمػػادان الباحػػػث  إعػػدادمػػػف  :المصػػدر
 .2020-2008السنكية  حصاديةاإل
 الغذادية . كةالفجك)+( ىناؾ فادض في  الغذادية، كةالفج( ىناؾ عجز في -عومة )*
 

ألسػتيوؾ القمػح كالػرز فػي العػراؽ كذلػؾ  ان متزايػد ان و ىنػاؾ اتجاىػنأ (8)الجدكؿيوحظ مف  
الغذاديػػة  كةالفجػػخفػػاض نسػػب االكتفػػاء الػػذاتي كاتسػػاع حجػػـ إن إلػػى،ممػػا يػػؤدم  كافالسػػلزيػػادة  تبعػػان 

ـ   االعتماد لسد الػنقص الحاصػؿ فػي االسػتيوؾ لمبطاقػة التمكينيػة ليػذيف المحصػكليف عمػى  كمف ه
 إلػىكتجػدر اإلشػارة  االسػتيراد يمهػؿ العجػز الغػذادي. إفاالستيراد لمكاجية متطمبات االسػتيوؾ اذ 

تاجيػة الكميػػة نخػارج اإل افكردسػتيـ قمػ(محافظػات أل3منيػا ) ،(محافظػة18العػراؽ المكػكف مػف ) فأى 
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بػػػار نمحافظػػػات أخػػػرل سػػػيطرت عمييػػػا العصػػػابات اإلرىابيػػػة ىػػػي )نينػػػكل كاأل (3ككػػػذلؾ خػػػركج )
(محافظة ىػي 12) إفأم  2017لغاية  2014مف  لممدة ،الىديكأجزاء كبيرة مف  كصوح الديف،

 مف تؤمف سمة العراؽ الغذادية .
 كةالفجػػػتػػػاج المحمػػػي فػػػي سػػػد جػػػزء كبيػػػر مػػػف نو بػػػالرغـ مػػػف دكر اإلنػػػأكيتضػػػح ممػػػا سػػػبؽ  
و يعتمػػػد عمػػػى السػػػكؽ نػػػأال إلػػػذاتي فػػػي البمػػػد لػػػبعض المحاصػػػيؿ ، كتحقيػػػؽ االكتفػػػاء ا ،الغذاديػػػة 
يكمػػؼ الدكلػػة مبػػالغ طادمػػة مػػف  كىػػذا مػػا. مػػف خػػوؿ االسػػتيراد لسػػد احتياجاتػػو الغذاديػػة، الخارجيػػة 

 أسػػعاربكالمػػزارعيف  الفوحػػيفالدكلػػة مػػف  سػػايمكات إلػػىمكازنتيػػا ناىيػػؾ عػػف شػػراء القمػػح المسػػكؽ 
 تاج.نزيادة اإل كمف هـ  مزركعة مدعكمة ،لتشجيعيـ عمى زيادة األراضي ال

 
 



 

 

 
 

 الثالث الفصل
 فاعمية المبادرة الزراعية في العراق ومحافظة الديوانية

 .في العراق هاهدافأَ و  : طبيعة المبادرة الزراعيةلوالَ المبحث 
 .في العراق بحسل الصناديق اإلقراضية الزراعيةلتحميل المالي لممبادرة : االثانيالمبحث 

 .فروع القطاع الزراعي بحسللزراعية فاعمية المبادرة ا :المبحث الثالث
ها عمى المنتج المحمي أثر و  الديوانيةالزراعية في محافظة  المبحث الرابع: تحميل واقع المبادرة

 .الزراعي
 االحصائي وأختبار الفرضيات. لالخامس: التحميالمبحث 
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 في العراق هاوأهداف: طبيعة المبادرة الزراعية لوالَ المبحث 
 النكأة والسبال والجهات المكمولة بالمبادرة الزراعية: :الً و أَ 
تاجيػػة نعمػػى مسػػتكل اإل كاضػػحان  خػػوؿ القػػرف المنصػػـر شػػيد القطػػاع الزراعػػي تراجعػػان فػػي   

قػػػاذه، فأطمقػػػت المبػػػادرة نالبحػػػث عػػػف حمػػػكؿ إل إلػػػىتػػػاج كالبنيػػػة التحتيػػػة ،ممػػػا دعػػػى الحككمػػػة نكاإل
كالتمكيػػػؿ ليشػػػمؿ  قػػػراضى ليػػػا  ليشػػػمؿ اإللػػػك األككضػػػعت الخطػػػكات 2008اخػػػر أك الزراعيػػػة فػػػي 

شػػأتو إنالميسػػر لمفوحػػيف كالمػػزارعيف الػػذم  قػػراضنشػػاطات متعػػددة بعػػد نجػػاح تجربػػة صػػندكؽ اإل
 إلػى كعمػى غػرار ذلػؾ تػـ اسػتحداث صػناديؽ تخصصػية اسػتنادان 2004الزراعػة العراقيػة عػاـ كزارة 

 ىناؾ بعض اإلجراءات منيا: تكان عداداإل مدةهناء أ. كفي (1)تكجييات الحككمة العراقية
 لممبادرة الزراعية . اليةالت ىداؼيؤسس مكتب لمخبراء لكضل خطط لتدقيؽ األ -1
 تنفيذ المشاريل الممكلة مف تخصيصات المبادرة الزراعية.يشكؿ فريؽ عمؿ لمتابعة  -2
 فرعية لممبادرة في المحافظات برداسة المحافظ. فاتسمى لج -3
 كمدير تنفيذم لمجنة العميا. فجامالحد أعضاء أختيار ا -4

دارة المبػػػػادرة العميػػػػا إلتػػػػتـ إدارة المبػػػػادرة الزراعيػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ لجنػػػػة عميػػػػا تسػػػػمى )المجنػػػػة  
مػػف )ردػػيس الػػكزراء رديسػػا لمجنػػة، نادػػب ردػػيس المجنػػة ردػػيس ىيدػػة المستشػػاريف،  أىلؼكتتػػ( الزراعيػػة

مهػػػؿ عػػػف لجنػػػة الزراعػػػة كالميػػػاه الزراعػػػة، م رمػػػدير تنفيػػػذم لممبػػػادرة ،كزيػػػر المػػػكارد الماديػػػة، كزيػػػ
بشػكؿ  ىكار في مجمس النكاب بصفة مراقب، كعدد مف الخبراء(حيث تعقد ىذه المجنة اجتماعان كاأل

صػػدار التكجييػػات كالتعميمػػات التػػي إرة، كتكػػكف ىػػي الجيػػة المسػػؤكلة عػػف عنػػد الضػػرك  أكدكرم ،
 .(2)تخص المبادرة

 ط ق المبادرة الزراعية هي:.السبال التي دعت إل: ثانياً 
تاجية األراضي بسبب تغدؽ كتممح التربة، كتخمؼ العمميات الزراعية كضعؼ مكافحة إن تدني -1
 تاج الزراعي.نالزراعية كبرام  التسميد، كقمة التمكيؿ المالي الوـز لدعـ اإل اتاآلف
خمػؽ فكضػى  إلػىيف ممػا أدل ناراضي الزراعية كتضارب ىذه القك حيازة كتأجير األ يفانك ق إف -2
 تاجية.نتيا اإلءعمى كفا سمبان  أهرراضي الزراعية مما تفتيت األ إلىيف أدت ناشريل القك تب
 باسػػػػتخداـكعػػػػدـ تعكيضػػػػيا  باسػػػػتنزافيا( يانالحيػػػػك دىكر القطػػػػاع الزراعػػػػي بشػػػػقيو )النبػػػػاتي، تػػػػ -3

تاجيػػة ،مكافحػػة حيكيػػة، كسػػادؿ ترشػػيد المػػكارد ناإل اليػػةععاشػػيا )اسػػمدة، بػػذكر برتػػب نمػػدخوت إل
 تاج النباتي.نكاإل الحيكانيةالهركة  إعدادتدني  إلىالمادية(مما أدل 

مػر الػذم أدل شاء دكؿ منابل المياه السػدكد األإنالعراؽ بسبب  إلىشحة المكارد المادية الكاردة -4
 الرممية عمى كهير مف األراضي الزراعية. افالكهبزحؼ 

                                                           
(1)

 (.www.zeraa.gov.iqٍ٘قغ ٗشازح اىصزاػخ) 
(2)

 www.mobadara.iq.2008اىيغْخ اىؼيٞب ىيَجبدزح اىصزاػٞخ  
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ضػػعؼ البنػػى التحتيػػة الخاصػػة بالمشػػاريل الزراعيػػة كتخمػػؼ اسػػتخداـ المكننػػة الزراعيػػة الحديهػػة -5
بزؿ، كضعؼ الصناعات التحكيمية كالضعؼ في تقنيات مػا بعػد تاج، كتخمؼ شبكات الرم كالنباإل

 البيل)المخازف كالمخازف المبردة كالتعبدة كالتغميؼ(.
 المبادرة الزراعية: أهداف: ثالثاً 

مػػػف عػػػاـ  أكهػػػركبعػػػد  2007تمػػػكز  22بتػػػاريخ  إعوميػػػان  رةالفكػػػأطمقػػػت الحككمػػػة العراقيػػػة  
كأهنػػاء مػػدة  (1)1/8/2008لتنطمػػؽ فعالياتيػػا فػػي  رةالفكػػكالتنظػػيـ تػػـ تبنػػي ىػػذه  عػػدادكامػػؿ مػػف اإل

 . عداداإل
 منيا: ىداؼتخطط المبادرة الزراعية لتحقيؽ جممة مف األكما 

النيػػكض بكاقػػل القطػػاع الزراعػػي مػػف خػػوؿ الػػدعـ المقػػدـ لجيػػكد كزارة الزراعػػة لتطػػكير البنػػى  -1
 التحتية ككذلؾ لتأسيس مشاريل زراعية جديدة.

لممنتجػػػػات كالمحاصػػػػيؿ المسػػػػتكردة المماهمػػػػة،  ان لممنػػػػت  المحمػػػػي كجعمػػػػو منافسػػػػتػػػػكفير حمايػػػػة  -2
مػػف خػػوؿ دعػػـ مشػػاريعيا كتحفيػػز المسػػتهمريف بيػػذا القطػػاع  الحيكانيػػةكاالىتمػػاـ بمنتجػػات الهػػركة 

 كالنباتي. يانالحيك تاج نذات العوقة باإل لانكالمصشاء المعامؿ إنعمى 
ماديػػة كتحسػػيف األراضػػي بتطػػكير اإلدارة المتكاممػػة لممػػكارد الدعػػـ جيػػكد كزارة المػػكارد الماديػػة  -3

سػػتخداـ عمػػى اكالمػػزارعيف  الفوحػػيفم ،كتشػػجيل ستصػػوحيا ،كشػػؽ كتبطػػيف قنػػكات الػػر االزراعيػػة ب
 في الهركة المادية. الطرؽ الحديهة في عممية الرم كالتسميد كالمكافحة لتقميؿ اليدر

رسػاؿ الزمػاالت كالبعهػات إصػنكفو كمراحمػو مػف خػوؿ  ي بكافػةدعـ التعميـ في القطػاع الزراعػ -4
 رشاد الزراعي ،كدعـ المؤتمرات التي تحث عمى تغيير كاقل القطاع الزراعي .،كدعـ اإل راسيةالد
 .(2)سمدة كالمبيداتكالمزارعيف بالبذكر المحسنة كاأل الفوحيفتزكيد  -5 
السكؽ ،كتحديد حصص التصدير كاالستيراد بما يحقػؽ  أسعارشراء المنتكج الزراعي ب افضم -6

 بما فيو خدمة المنت  المحمي في العراؽ.    سعاراألاستقرار 
تتضػػػمف المبػػػادرة الزراعيػػػة بفػػػتح صػػػندكؽ تخصصػػػي لمقػػػركض الميسػػػرة لتشػػػجيل العكادػػػؿ  

 البطالة.تاجية الزراعية كالمساعدة في خفض نسبة نعمى إقامة المشاريل اإل الفوحيفقيرة ك أىلف
تضػـ مشػاريل  التيالحككمية الضخمة  اتاالستهمار لكيات الدكلة في أك تحدد المبادرة الزراعية  -7

 . الحيكانيةكتأسيس كحدات رقابة عمى المنتجات الزراعية النباتية ك الرم كالبزؿ 
 الفوحػػػػػيفبػػػػػدكرىا تقػػػػػـك بالتنسػػػػػيؽ بػػػػػيف  التػػػػػي الفوحيػػػػػةة التعاكنيػػػػػتشػػػػػجيل إقامػػػػػة الجمعيػػػػػات  -8
 لمزارعيف مف جية كبيف القطاع العاـ مف جية أخرل.كا

                                                           
(1)

أغسٗؽرخ فرٜ اىؼرسا) , االظرزضَبزاىصزاػٞرخ ٗدٗزٕرب فرٜ عررة  ٝخاالظرزضَبز, اىجٞئرخ  ُاٜ ئٝبد مبظٌ ػٞردّاىج٘ال 

 .79( ,  ؾ2016عبٍؼخ ثةداد) ئىٍٚقدٍخ دمز٘زآ 
(2)

 .133.ؾاىَصدز ّفعٔ 
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زارعيف الجػػدد مػػف خػػوؿ العمػػؿ عمػػى تنظػػيـ العقػػكد لتشػػجيل المػػ إلػػىتيػػدؼ المبػػادرة الزراعيػػة  -9
تػػاج محاصػػػيؿ زراعيػػػة إنليػػػـ ضػػمف عقػػػكد مػػػل الدكلػػة مػػػل شػػرط اسػػػتغوليا فػػػي  تخصػػيص أراضو 

 محددة.
الخبػػراء كتكػػكف ذات صػػوحيات كاسػػعة لمتابعػػة تشػكؿ ىيدػػة عميػػا لمزراعػػة مػػف مجمكعػػة مػف  -10

 تنفيذ ىذه المبادرة .
 :(1)المبادرة الزراعية هدافأَ التككي ت التي ساهمت في تحقيق رابعًا: 

امػػر كالتعميمػػات الخاصػػة فػػػي ك صػػػدار األإيكمػػف دكرىػػا ب التػػيالمجنػػة العميػػا لممبػػادرة الزراعيػػػة  -1
 المبادرة الزراعية.

ضػمف الصػندكؽ  اقمػةالمنالػذم مػف صػوحيتو ؽ التخصصػية يالصػناد دارةإالمجمس الخاص بػ -2
 ستضافة خبراء تخصص عند الحاجة كصوحيات أخرل.االكاحد، ككذلؾ 

النافػػذة التسػػكيقية التػػي تقػػـك بمػػنح كصػػرؼ قػػركض المبػػادرة  التعػػاكنييعػػد المصػػرؼ الزراعػػي  -3
 إقراض%( مػػف مبمػػغ القػػرض ،كخػػكؿ مػػدير المصػػرؼ الزراعػػي بػػ2الزراعيػػة برسػػـ خدمػػة مقػػداره )
التكجييػػات التػػي تصػػدر  دكف كتنفيػػذ(خمسػػكف مميػػكف دينػػار فمػػا 50القػػركض التػػي يكػػكف مقػػدارىا )

 لزراعية كالمجنة العميا منيا.المنبهقة كمجمس اإلدارة لممبادرة ا فامف المج
ميمتيػػا إقػػرار القػػركض التػػي تزيػػد  التػػيالمنبهقػػة مػػف مجمػػس إدارة الصػػناديؽ،  قػػراضلجنػػة اإل -4
 (مميكف دينار.100) إلى( مميكف دينار 50قياميا عف )أ

تسييؿ منح المبادرة الزراعيػة جػرل اسػتحداث العديػد مػف التشػكيوت فػي المصػرؼ  جؿكأل 
 كأىميا: التعاكنيالزراعي 
 .الحيكانيةكحدة صندكؽ قركض تنمية الهركة  -1
 كحدة صندكؽ قركض تنمية النخيؿ. -2
 كحدة صندكؽ قركض المكننة الزراعية ككسادؿ الرم الحديهة . -3
 كالمزارعيف. الفوحيفكحدة صندكؽ قركض صغار  -4
 .يةاالستهمار كحدة صندكؽ قركض المشاريل  -5
 كحدة صندكؽ قركض تنمية المرأة الريفية. -6
 صندكؽ قركض أبناء العراؽ. كحدة -7
 :(2)المكمولين بقروض الصناديق التخصصية لممبادرة الزراعيةخامسًا: 

 لو عوقة بالقطاع الزراعي. أكؿ مينة الزراعة ك امعنكم يز  أككؿ مكاطف عراقي طبيعي  -1

                                                           
(1)

أغسٗؽرخ -زثربػ  قرساض اىَصرسفٜ ٗاألاىَجربدزح اىصزاػٞرخ فرٜ ّؽربغ اإل آىٞرخصٞس أرر–ٍؾَد ػجد اى٘اؽد عٞربض  

 .72ؾ  2012عبٍؼخ ثةداد  ئىٚدمز٘زآ ٍقدٍخ 
(2)

 .www.zeraa.gov.iq)ٍصدز ظبثق اىَ٘قغ اىسظَٜ ى٘شازح اىصزاػخ ) 
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ة الػػػػديكف التػػػػي تكػػػػكف الجدكلػػػػيػػػػتـ  فأالمقترضػػػػكف كالمسػػػػتهمركف فػػػػي القطػػػػاع الزراعػػػػي شػػػػرط  -2
 بذمتيـ.

العمالة الداخمية بحيث  باستخداـتنفذ مشاريعيا  فأى الشركات العراقية كالعربية كالمشتركة شرط  -3
 بذلؾ.  اتانالضممل تقديـ  بمدالتنفذ مشاريعيا داخؿ 

 :(1)توثيق قروض الصناديق التخصصية لممبادرة الزراعيةسادسًا: 
اسػػػترداد المبػػػالغ المصػػػركفة بػػػدكف فكادػػػد  افضػػػمتكهػػػؽ قػػػركض المبػػػادرة الزراعيػػػة لغػػػرض  
 لما يمي: استنادان 

 األمػكاؿتعد ديكف القػركض الصػناديؽ التخصصػية لممبػادرة الزراعيػة كالمصػرؼ الزراعػي مػف  -1
المعػدؿ  1977( لسػنة 56كف )ناالعامة كديكنيا مف الديكف الممتازة ،كيتـ استحصػاليا بمقتضػى قػ

 يحؿ محمو. ما أكالخاص بتحصيؿ الديكف الحككمية 
 المعتمدة لتكهيؽ قركض المبادرة الزراعية: اتانالضم -2
 المدني. القانكف بحسبك  تأمينيان  العقارات التي يمكف رىنيا رىنان  -أ
ال تقػػػػؿ المػػػػدة المتبقيػػػػة فػػػػي عقػػػػد  فأاألبنيػػػػة المشػػػػيدة كالمشػػػػمكلة بحقػػػػكؽ المسػػػػاطحة عمػػػػى  -ب

فػػػي  صػػػاحب العقػػػد ممنػػػكعه  إفال يكػػػكف فػػػي عقػػػد المسػػػاطحة  فاالمسػػػاطحة عمػػػى عشػػػرة سػػػنكات ك 
 رىنيا.
 ( ما يمي:2)ا،ب(مف النقطة ) رةالفقالتي ذكرت في  اتانالضميراعى في  فأيجب 

 خر.آلديف  مرىكنان  أك ال يككف العقار محجكزان  فأ -1
 تكانػػاذا  أكهر(دكنػػـ فػػ5الحصػػة الشػػادعة عػػف الريػػل فػػي كػػؿ عقػػار زراعػػي عػػف مسػػاحة ) فإ -2

 مف البساتيف . تكاناذا  أكهر(دكنـ ف2ديمية ،ك) تكانذا إ أكهر(دكنـ ف10سيحية ك) أراضو 
ف يعػف عشػر  دال يزيخدمة المكظؼ عف خمس سنكات كبمبمغ  ؿال تق فأكفالة مكظفيف عمى  -ج

 مميكف دينار لكؿ مكظؼ.
 أكتحتسػػػب بقيمتيػػػا السػػػكقية  فأكالسػػػندات التجاريػػػة يجػػػب  الماليػػػةراؽ ك األسػػػيـ كالسػػػندات كاأل -د

 .أقؿييما أالدفترية 
يكػػكف الشػخص الضػػامف لديػػو تسػػييوت بنكيػػة لػػدل  فأالكفػاالت الشخصػػية التضػػامنية يجػػب  -ق

ؿ العقػارم بعػدـ يشعر دكادر التسجي فأتحجز لمقرض ك  فأعقارية ك  اتانبضماحد البنكؾ ،كمكهقة 
 ال بمكافقة المصرؼ المختص .إرفل إشارة الحجز 

قبػػكؿ تكهيػػؽ القػػركض الممنكحػػة لكافػػة األغػػراض لقػػاء كمبيالػػة بمبمػػغ القػػرض بمػػا اليزيػػد عػػف  -ك
تكقل الكمبيالة مف كفيػؿ معػركؼ لممصػرؼ كلديػو تسػييوت مصػرفية  فأ(مميكف دينار بشرط 20)

 بمصارؼ أخرل حككمية.
                                                           

(1)
 ٗاىؾعبثبد اىةزبٍٞخ ثبىَجبدزح اىصزاػٞخ. هاٗاىغد - اىدٝ٘اّٞخفسع  – اىزؼبّٜٗاىَصسف اىصزاػٜ  
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 . افضمخطابات  -ز
 المكهقة ليا. اتانالضمستحصاؿ حقكؽ المصرؼ مف إ -3
 زاك تتجػال  مػدةالمصرؼ يقـك بتصفية العقارات التي حجزت عنده نتيجة لتسكية الػديف خػوؿ  -4

 . فيالسنت
الت ضمن المبادرة التقدم التكنموجي في استخدام اآل دخالإالعقبات التي  تواجه عممية سابعًا:  

 (1) الزراعية منها:
 النكاحي الزراعية منيا: أكهروح جاىؿ في أىلف إفوح ،حيث أىلفأ : جيؿ 

ىمالو تصريؼ المياه الزاددة عف حاجة النبات كىذا ا  ركاء الصحيحة ك وح بأساليب اإلأىلفجيؿ  -1
 في التربة. تراكـ األموح إلىمما يؤدم 

 وح بكيفية تحديد الخصكبة في التربة التي يقـك باستغوليا.لفاجيؿ  -2
 إلػىيميػؿ  افاألحيػ أغمػبلحاجة المزركعات فيػك فػي  وح بالمقنف المادي الذم يكفيأىلفجيؿ  -3
مف المياه التي يستطيل الحصكؿ عمييا . كعنػدما تبػدأ عومػات  ةيركم حقمو بأكبر كمية ممكن فأ

الييػا وح بمعالجتيػا بالكسػيمة الكحيػدة التػي يكجػو أىلفػبالظيكر عمى سطح التربة يقػـك  األموحتمؾ 
 األمػػوحو سػػيزيد مػػف تػػراكـ نػػأيعػػرؼ  .كال األمػػوحو سػػيزيؿ نػػأركاء العتقػػاده بجيمػػو كىػػك زيػػادة اإل

 .رضوً أ توؼإلى إ مما يؤدكىك عمى سطح التربة بعممو ىذا ،
 تخػػػابانب وح جػػػاىون أىلفػػػ،اليػػػزاؿ  افكالحيػػػك الجيػػػدة مػػػف النبػػػات  نػػػكاعاأل وح بانتخػػػابأىلفػػػجيػػػؿ  -4
عنايػة التػي يعنػى بيػا ال كال اتانػالحيك التػي يربييػا مػف  نكاعاأل أكالتي يزرعيا مف النباتات  نكاعاأل

التقميديػة المتعػارؼ عمييػا  نػكاعاألكبػر غمػة منيػا، ككػذلؾ اليػزاؿ يختػار أتمكنو مف الحصكؿ عمى 
 اتانكالحيك مف البذكر 

 كاجو عقبات كهيرة منيا :يستخداـ اآلالت كالمكادف الحديهة ب: ا
الماكنػػة كاسػػتعماليا  صػػوحً إالػػذم يقػػـك بيجػػاد العامػػؿ المػػاىر إنيػػة كىػػي صػػعكبة أىلفالعقبػػات  -1

، كىػػذا ممػا ال يشػػجل عمػػى  ةت كالمكػػادف الحديهػػة تسػتيمؾ بسػػرعاآلال إفبصػكرة صػػحيحة كلػػذلؾ فػ
ذا إىا يحمػػػؿ المػػػزارع مخػػػاطر جسػػػيمة ،فػػػءشػػػرا فقػػػداـ عمػػػى شػػػراء اآلالت كالمكػػػادف الزراعيػػػة ألاإل

 صوحيا. إو ال يستطيل نىماليا ،ألإ إلىتعطمت عف العمؿ فسكؼ ترل المزارع  مضطرا 
عقبػػات االسػػتيراد ،ىنالػػؾ عقبػػات كهيػػره منيػػا عػػدـ مراعػػاة الػػذيف يسػػتكردكف المكػػادف كاآلالت  -2

 الزراعية لظركؼ البمد.
 

 
 

                                                           
(1)

 .72-71, ؾ( 1980ٕسٛ ,)اىدا , ػجد اىٕ٘بة ٍطسٍصدز ظبثق 
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 : التحميل المالي لممبادرة الزراعية في العراقالثانيالمبحث 
التػػػػي تسػػػػتهمرىا كتخصصػػػػيا  األمػػػػكاؿصػػػػناديؽ المبػػػػادرة الزراعيػػػػة ىػػػػي مجمكعػػػػة مػػػػف  إف 

فػي القطػاع الزراعػي عمػى شػكؿ قػركض  الحيكانيػةك شػطة النباتيػة نالحككمة العراقية في مختمػؼ اإل
األرتقػػاء كالنيػػكض بكاقػػل الزراعػػة فػػي  أجػػؿمػػف  الفوحػػيفالمػػزارعيف ك  إلػػىميسػػرة دكف فكادػػد تمػػنح 

ضػػمف الييكػػؿ  تكانػػك العػػراؽ، فقػػد تػػـ اسػػتحداث كحػػدة لصػػناديؽ القػػركض التخصصػػية الزراعيػػة ،
لتطػػػكير القطػػػاع ،حيػػػث تتػػػكلى تسػػػييؿ كتقػػػديـ القػػػركض  التعػػػاكنيالتنظيمػػػي لممصػػػرؼ الزراعػػػي 

 -ة:اآلتيية لممبادرة الزراعية قراضشراؼ عمى أعماؿ الصناديؽ اإلالزراعي ،ككذلؾ اإل
 : الف حينصلار  إقراض: صندوق الً أو 

ىػػػػػذا الصػػػػػندكؽ بيػػػػػدؼ تقػػػػػديـ القػػػػركض الزراعيػػػػػة لمػػػػػف يسػػػػػتحقيا مػػػػػف المػػػػػزارعيف  أينشػػػػئ 
تاج الزراعي ،حيث يشمؿ تمكيؿ مختمؼ األغراض كالمحاصيؿ نلغرض دعـ عممية اإل الفوحيفك 

 كالتمكر كغيرىا. اكوالفك ك األستراتيجية كالمحاصيؿ الحقمية كمحاصيؿ الخضر 
 في منح القركض الفوحيفدكؽ صغار صن آلية( يبيف 9) الجدكؿ

اىقسض اىََْ٘ؽخ  أّ٘اع د

 ظَِ اىَجبدزح اىصزاػٞخ

 رعدٝد اىقسض ٍدح اىقسض ٍجبىغ اىقسٗض اىََْ٘ؽخ

 ( دْٝبز ىيجٞذ اى٘اؽد اىَنٞف805000000) اىجٞ٘د اىجالظزٞنٞخ 1

( دْٝبز ىيجٞذ اى٘اؽد غٞس 405000000)

 اىَنٞف

ظْخ ٗاؽدح ٍِ ربزٝخ 

 ٚىٗاأللسف اىدفؼخ 

 ٍزعبٗٝخظْ٘ٝخ  أأقعبغ( 8)

ظْخ ٗاؽدح ٍِ ربزٝخ  ( ٍيُٞ٘ دْٝبز .25ال ٝصٝد ػِ ) ٍْبؽو اىؼعو 2

 ٚىٗاأللسف اىدفؼخ 

 ٍزعبٗٝخظْ٘ٝخ  أأقعبغ )4)

دْٝبز ىيدٌّٗ اى٘اؽد ىيؾْطخ  أأىف( 200) اىَؾبلٞو اىؾقيٞخ 3

 ٗاىؽؼٞس

ىَدح ال رصٝد ػِ ظْخ ٝعزسد  ظْخ ٗاؽدح

ٍِ ربزٝخ  ا  زٗاؽدح اػزجب

 دْٝبز ىيدٌّٗ اى٘اؽد ىيؽيت أأىف( 150) ٚىٗاأللسف اىدفؼخ 

دْٝبز ىيدٌّٗ اى٘اؽد ىيرزح  أأىف( 250)

 اىصفسال ٗاىجٞعبل

 دْٝبز ىيدٌّٗ اى٘اؽد ىيغذ أأىف( 117.200)

 دْٝبز ىيدٌّٗ اى٘اؽد ىيجسظٌٞ أأىف( 97.500)

 دْٝبز ىيدٌّٗ اى٘اؽد ىيقطِ أأىف( 105)

ٝعزسد ىَدح ال رصٝد ػِ ظْخ  ظْخ ٗاؽدح دْٝبز ىيدٌّٗ اى٘اؽد ىيجصو أأىف( 500) ٍؾبلٞو اىةعس اىصٞفٞخ 4

ٍِ ربزٝخ  ٗاؽدح اػزجبزا  

 . ٚىٗاأللسف اىدفؼخ 
 ىيجطبغبدْٝبز ىيدٌّٗ اى٘اؽد  أأىف( 700)

 اىسثٞؼٞخ

 ىيجطبغبدْٝبز ىيدٌّٗ اى٘اؽد  أأىف( 450)

 اىةسٝفٞخ

ظْخ ٗاؽدح ٍِ ربزٝخ  (ٍيُٞ٘ دْٝبز ىيدٌّٗ اى٘اؽد .1) اىطَبغخ اىَؾَٞخ 5

 ٚ.ىٗاأللسف اىدفؼخ 

ٝعزسد ىَدح ال رصٝد ػِ ظْخ 

ٗاؽدح ٍِ لسف اىدفؼخ 

 ٚ.ىٗاأل

 ؽبل ثعبرِٞ شٝزُ٘ ؽدٝضخ ٗرؽَو :ئّ 6

( دٌّٗ 10ىيـ ) ( دْٝبز1505000000) ثْبل ؽ٘ض مّ٘نسٝذ 7

 ( د20ٌّٗ( ٍيُٞ٘ دْٝبز ىو )26ٗ)

( ظْ٘اد ٍِ ربزٝخ 4)

 ٚ.ىٗاأللسف اىدفؼخ 

 ٍزعبٗٝخظْ٘ٝخ  أأقعبغ( 3)

ٍْظٍ٘خ زٛ رْقٞػ مبٍيخ ٍغ 

 ٍعةخ

 ( دٌّٗ 30( دْٝبز ىيـ )3605000000) 

 ( د40ٌّٗ( ٍيُٞ٘ دْٝبز ىو )54ٗ)

=== ==== 

أع٘ز ؽساصخ ٗرْؼٌٞ ٗرع٘ٝخ 

 اىؽزالد .ٗؽفس ٗؼسال 

 ==== ====== ( د50ٌّٗ( دْٝبز ىيـ )6505000000)
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( دْٝبز ىيدٌّٗ  200000000-102500000) خدٍخ ثعبرِٞ اىصٝزُ٘ 7

 اى٘اؽد .

ظْخ ٗاؽدح ٍِ ربزٝخ 

 ٚ.ىٗاأللسف اىدفؼخ 

 .ٍزعبٗٝخظْ٘ٝخ  أأقعبغ( 5)

 ( ٍيُٞ٘ دْٝبز ٍنزت اظزؽبزٛ 20) ٍنزت اظزؽبزٛ 8

ثٞغ اىزغٖٞصاد ( ٍيُٞ٘ دْٝبز ٍنزت 40)

 اىصزاػٞخ

ظْخ ٗاؽدح ٍِ ربزٝخ 

 ٚ.ىٗاأللسف اىدفؼخ 

 .ٍزعبٗٝخظْ٘ٝخ  أأقعبغ( 6)

 الديكانية-التعاكنيالمصرؼ الزراعي  بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادالمصدر: مف 
يف مف تخصيصات المبادرة مستفيد( نبيف فيو المبالغ المصركفة كعدد ال10) الجدكؿفيما يأتي 

                                                               .  لجميل محافظات العراؽ الفوحيفصغار  إقراضالزراعية لصندكؽ 
 (10جدكؿ )

 المبالغ المصركفة لصندكؽ صغار الفوحيف كالمزارعيف لجميل محافظات العراؽ 
 ين)المكاريع(مستفيدعدد ال الف حينصلار  إقراضلصندوق  الدنانير  آالفبالمبالغ المصروفة  السنة
2008 21902068 4076 
2009 43091231 4018 
2010 68017029 6029 
2011 166761523 13881 
2012 103221668 6090 
2013 35310571 2097 
2014 24997170 1899 
2015 8346249 573 
2016 6904075 328 
2017 ---------- --- 
2018 ---------- ---- 
2019 ---------- ---- 
2020 ----------- ----- 
 38991 478551584 المجموع
 العاـ. التعاكنيالمصرؼ الزراعي  بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادمف : المصدر

 : الحيوانيةة و الثر  إقراض: صندوق ثانياً 
المبادرة الزراعيػة بيػدؼ تقػديـ القػركض الميسػرة  إقراضىذا الصندكؽ مف صناديؽ  أينشئ 

األطبػػػػاء  كالسػػػػمكية كالمخػػػػازف المبػػػػردة كفػػػػتح كتطػػػػكير عيػػػػادات الحيكانيػػػػةالخاصػػػػة بتنميػػػػة الهػػػػركة 
 .البيطرييف غير المعينيف

 .الهركة الحيكانية صندكؽ منح قركض آلية ( 11) جدكؿ                      
انمسٔض انًًُٕحّ ظًٍ  إَٔاع د

 انًجبلزح انصزاػٛخ

 انتعدٚد انمسض آنٛخ يدح انمسض يجبنغ  انمسٔض انًًُٕحخ

ظُخ ٔاحدح يٍ تبزٚخ صسف    لُٚبز348404000  األظًبنتشغٛم يشبزٚغ ثحٛساد  1

 ٗنٔاألاندفؼخ 

 ظُٕٚخ . أَلعبغ  2 

 يشبزٚغ انًدتساد ٔتشًم : 2

  4-6ظُخ ٔاحدح ثؼًس          لُٚبز نهٕاحد144004000  أ. تعًٍٛ ذكٕز خبيٕض يحهٛخ

 شٕٓز نهٕاحد

ٚعتسل ثًدح ال تصٚد ػٍ ظُخ 

 ٔاحدح

  يهٌٕٛ لُٚبز نهجمسح انٕاحدح5  ة. شساء أثمبز حهٛت يعتٕزلح

  يهٌٕٛ لُٚبز أػالف2 

 ظُٕٚخ أَلعبغ  6  إيٓبل ظُتٍٛ

  شٕٓز 4-6ظُخ ٔاحدح ثؼًس    انٕاحد  لُٚبز نهؼدم 142004000  ج. تعًٍٛ انؼدٕل انًحهٛخ

 نهٕاحد

ٚعتسل ثًدح ال تصٚد ػٍ ظُخ 

 ٔاحدح
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ٔأمُبو ٔيبػص  حًالٌل. تعًٍٛ 

 يحهٛخ

 لُٚبز نهحًم أَنف 125 

 لُٚبز نهغُى ٔانًبػص انٕاحد أَنف  200 

  شٕٓز 4-6ظُخ ٔاحدح ثؼًس   

 نهٕاحد

ٚعتسل ثًدح ال تصٚد ػٍ ظُخ 

 ٔاحدح

 ٔتشًم :يشبزٚغ اندٔاخٍ  3

 ٚعتسل ثًدح ال تصٚد ػٍ انعُخ . ظُخ ٔاحدح   لُٚبز نهفس خ .34800  حىهأ. يشبزٚغ  فسٔج ان

  20  لُٚبز نهفس خ ثؼًس  74000  ة. تسثٛخ لخبج ثٛط انًبئدح

 أظجٕػبً .

 ٚعتسل ثًدح ال تصٚد ػٍ انعُخ . ظُخ َٔصف

  26ثؼًس    لُٚبز نهفس خ 144800  ج. تسثٛخ أيٓبد ثٛط انًبئدح

 أظجٕػبً .

 ٚعتسل ثًدح ال تصٚد ػٍ انعُخ . ظُخ َٔصف

  22  لُٚبز نهفس خ ثؼًس  334200  ل. تسثٛخ األخدال

 أظجٕػبً .

 ٚعتسل ثًدح ال تصٚد ػٍ انعُخ . ظُخ َٔصف

ظُخ ٔاحدح يٍ تبزٚخ صسف  لُٚبز نهصُدٔق أَنف  125  ِ. تشغٛم انًفبلط

 ٗنٔاألاندفؼخ 

 ظُٕٚخ . أَلعبغ  2 

  غٍ/ 1000  يهٌٕٛ لُٚبز نطبلخ  80  ٔ. تشغٛم انًدبشز

  ٔخجبد 6ظبػخ شٓسٚب ثًؼدل  

 . انًشسٔعانطبلخ فٙ إخبشح  ثحعتٔ

ظُخ ٔاحدح يٍ تبزٚخ صسف 

 ٗ.نٔاألاندفؼخ 

 ظُٕٚخ . أَلعبغ  2 

 

 

 ٓب :إَٔاػتشغٛم يؼبيم انؼهف ث 4

غٍ/   1  يهٌٕٛ لُٚبز نطبلخ ٔاحد  20  أ. لٔاخٍ

 ظبػخ .

ظُخ ٔاحدح يٍ تبزٚخ صسف 

 ٗنٔاألاندفؼخ 

 ظُٕٚخ . أَلعبغ  2 

  غٍ / 1  يهٌٕٛ لُٚبز نطبلخ  11  ة. انًدتساد

 ظبػخ .

ظُخ ٔاحدح يٍ تبزٚخ صسف 

 ٗنٔاألاندفؼخ 

 ظُٕٚخ . أَلعبغ  2 

  غٍ / 1  لُٚبز نطبلخ  1445004000  األظًبنج. 

 ظبػخ .

ظُخ ٔاحدح يٍ تبزٚخ اندفؼخ 

 ٗنٔاأل

 ظُٕٚخ . أَلعبغ  2 

تأْٛم خًٛغ يشبزٚغ انثسٔح  5

 . انحٕٛاَٛخ

تمسٚس  ثحعتفٛٓب  األػالفحٛث تؼتًد 

ُٛخ فٙ فسع انًصسف ٔلائسح نفاانهدُخ 

 . االلتصبلٚخانددٖٔ  لزاظخٔانصزاػخ 

 ظُٕٚخ . أَلعبغ  6  تبٌظُ

ػهٗ يحبظس انهدُخ  اػتًبلاً ٚحدل انًجهغ  شبء ٔتأْٛم يخبشٌ انتجسٚد .إَ 6

 . االلتصبلٚخانددٖٔ  لزاظخُٔٛخ أَنف

 ظُٕٚخ . أَلعبغ  6  تبٌظُ 

فتح ػٛبلاد ألغجبء انجٛطسٍٚٛ مٛس  7

 انًؼٍُٛٛ

ظُخ ٔاحدح يٍ تبزٚخ صسف    يهٌٕٛ لُٚبز40 

 ٗ نٔاألاندفؼخ 

 .  يتعبٔٚخظُٕٚخ  أَلعبغ  6 

تطٕٚس ػٛبلح ثٛطسٚخ  ألغجبء  8

 انًؼٍُٛٛ .انجٛطسٍٚٛ مٛس 

ظُخ ٔاحدح يٍ تبزٚخ صسف    يهٌٕٛ لُٚبز15 

 ٗنٔاألاندفؼخ 

 . يتعبٔٚخظُٕٚخ  أَلعبغ  4 

 . التعاكنيالمصرؼ الزراعي  بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادمف : المصدر
المشاريل التي يمكػف تمكيميػا مػف  أنكاعالمعمكمات التي تؤكد أشكاؿ ك  (11) الجدكؿيمهؿ  

كتسػػػميف ذكػػػكر الجػػػامكس كأبقػػػار الحميػػػب  األسػػػماؾىػػػذا الصػػػندكؽ أذ شػػػممت المشػػػاريل بحيػػػرات 
نالمسػتكردة ك  شػػاء حقػكؿ الػػدكاجف لفػػركج المحػـ كالبػػيض كالمفػاقس كيكػػكف الػػدفل  عمػى شػػكؿ هػػوث ا 

%كالدفعػػة الهالهػػة 20جػػاز إنتكػػكف بنسػػب  ةالهانيػػك ى لػػك األعمػػي، لفا مشػػركعالجػػاز إن بحسػػبدفعػػات 
كمػف هػـ يػتـ التسػديد عمػى شػكؿ  تػاجنباإل% كيترؾ التسديد لمدة سنة حتػى يبػدأ المشػرع 60بنسبة 
 ( 12) جدكؿ                            . أىقساط

عدادفي العراق و  الحيوانيةالثروة  إقراضيبين المبالغ المصرفة لصندوق   2020-2008 مدةلم ينمستفيدال ا 
 ين)المكاريع(مستفيدال إعداد في العراق الدنانير آالفب/ الحيوانيةالمبالغ المصرفة لصندوق الثرة  السنة
2008 33318982 2478 
2009 18196635 1314 
2010 12954097 458 
2011 35317178 1097 
2012 34505883 1287 
2013 33884816 930 
2014 23069475 594 
2015 24275911 922 
2016 8509774 355 
2017 ----------- ----- 
2018 316666 ------ 
2019 427767 ------ 
2020 232998 ----- 
 9435 225010182 المجموع
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 . التعاكنيالمصرؼ الزراعي  بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادمف : المصدر
  الزراعية لتكقؼ اإلقراض بالمبادرة 2020- 2017عدـ تكفر البيانات مف. 

المشػاريل الخاصػة التػي نفػذت  إجمػالي فأنجػد  (12) الجػدكؿمف النتػاد  المعركضػة فػي  
خػػػوؿ سػػػنكات  الحيكانيػػػةالهػػػركة  إقػػػراضالمبػػػادرة الزراعيػػػة الػػػذم يشػػػمؿ صػػػندكؽ  إقػػػراضلصػػندكؽ 

بمغ  إجماليكبمبمغ  ان مستفيدف يربعمادة كخمسة كهوهأك  آالؼ(تسعة 9435في العراؽ بمغ ) دراسةال
 .دينار أىلؼ كفانكهم افكاهنكخمسة كعشركف مميار كعشرة موييف كمادة  افمادت(225010182)

 المكننة الزراعية والري ووسائل الري الحديثة: إقراض:صندوق  ثالثاً 
ىػػػػذا الصػػػػندكؽ لمػػػػنح القػػػػركض الزراعيػػػػة الميسػػػػرة لشػػػػراء الحاصػػػػدات كالسػػػػاحبات  أينشػػػػئ 

 كالبػػػػاذرات كالمسػػػػمدات كالمضػػػػخات كالمعػػػػدات كالمكػػػػادف الزراعيػػػػة ككسػػػػادؿ الػػػػرم الحديهػػػػة كأيضػػػػان 
بػػػػار كحفػػػػر اآل ؿاك كالجػػػػدكشػػػػؽ المبػػػػازؿ  كاستصػػػػوحيافػػػػاؽ عمػػػػى أحيػػػػاء األراضػػػػي الزراعيػػػػة ناإل
 منح القركض ليذا الصندكؽ. آليةيمهؿ  (13) الجدكؿ.ك 

 (13) جدكؿ
 2020-2008لممدة  منح قركض صندكؽ المكننة الزراعية ككسادؿ الرم الحديث آلية

ظًٍ انمسٔض انًًُٕحخ  إَٔاع د

 انًجبلزح انصزاػٛخ

 انتعدٚد انمسض آنٛخ يدح انمسض يجبنغ  انمسٔض انًًُٕحخ

شساء انعبحجبد ٔانحبصداد  1

 انصزاػٛخ

انشساء فٙ حبنخ انشساء يٍ % يٍ يجهغ 100

 . انمطبع انؼبو حصساً 

ظُخ ٔاحدح يٍ تبزٚخ 

 ٗ .نٔاألصسف اندفؼخ 

ظُٕٚخ نهعبحجبد  أَلعبغ  5 

 ظُٕٚخ نهحبصداد . أَلعبغ  10ٔ 

شساء انًسشبد انثبثتخ ٔانًحٕزٚخ  2

 ٔيُظٕيبد انس٘ ثبنتُمٛػ

% يٍ يجهغ انشساء فٙ حبنخ انشساء يٍ 100

 ٌأانمطبع انخبص ٔ % ي80ٍانمطبع انؼبو ٔ

  يهٌٕٛ لُٚبز فٙ حبنخ 180انًجهغ   ٚتدبٔشال 

 ػدو تٕفسْب فٙ انمطبع انؼبو .

ظُخ ٔاحدح يٍ تبزٚخ 

 ٗ .نٔاألصسف اندفؼخ 

 . يتعبٔٚخظُٕٚخ  أَلعبغ  5 

تحدٚد انؼًك انتمسٚجٙ نهجئس انٕاحد ٔكهفتّ يٍ  حفس اٜثبز انعطحٛخ ٔاالزتٕاشٚخ 3

 ثبنحفس.لجم اندٓخ انمبئًخ 

  8ش  أٔانجئس انعطحٙ يغ غبلى انعخ ال ٚتد

يهٌٕٛ لُٚبز تحدٚد َٕع انًسشخ ثكتبة يٍ 

  يهٌٕٛ لُٚبز 18  ٚتدبٔشاندٓخ انًدٓصح ٔال 

 يٍ انمطبع انخبص .

 ٚتدبٔشانجئس االزتٕاش٘ يغ غبلى انعخ ال 

   يهٌٕٛ لُٚبز .21 

  300-150ثبنُعجخ ألػًبق اٜثبز االزتٕاشٚخ  

 و

   يهٌٕٛ لُٚبز .75  ٔشٚتدبال 

ظُخ ٔاحدح يٍ تبزٚخ 

 ٗ .نٔاألصسف اندفؼخ 

 . يتعبٔٚخظُٕٚخ  أَلعبغ  5 

ظُخ ٔاحدح يٍ تبزٚخ  % يٍ يجهغ انشساء يٍ انمطبع انؼبو .100 شساء غبلى ظخ 4

 ٗ .نٔاألصسف اندفؼخ 

 يتعبٔٚخظُٕٚخ  أَلعبغ  5 

  6لُٚبز نهعبحجبد ٔ ٍ الٚٛ  ي3ش  ٔبٚتد ال انعبحجبد ٔانحبصداد صٛبَخ 5

 يهٌٕٛ لُٚبز نهحبصداد .

ظُخ ٔاحدح يٍ تبزٚخ 

 ٗ .نٔاألصسف اندفؼخ 

 يتعبٔٚخظُٕٚخ  أَلعبغ  2 

  . الديوانية/ فرع  التعاونيالمصرف الزراعي  بياناتعمى  اعتماداً الباحث  إعداد: من المصدر
كبير لمتكنمكجيا مف  ستخداـا إلىشممت المشاريل الممكلة ليذا الصندكؽ التي ىي بحاجة  

سػػػتخداـ التقنيػػػة ااذرات كاليػػػدؼ مػػػف ىػػػذا الصػػػندكؽ ىػػػك حاصػػػدات كمرشػػػات )هابتػػػة كمحكريػػػة( كبػػػ
 أىقسػاطالحديهة في مجاؿ القطػاع الزراعػي، حيػث تكػكف نسػبة القػرض المعطػى عمػى شػكؿ خمسػة 

ـ كال يػػت  أىقسػػاطالسػاحبات كالحاصػػدات فتكػكف عمػػى قسػػطيف كالحاصػدات عمػػى عشػرة  ةانصػػيعػدا 
 المنفذة لمنشاط . أكصرؼ القرض اال بكتاب مف الجية المجيزة 

يف ليػػػذا الصػػػندكؽ فػػػي العػػػراؽ لممبػػػادرة مسػػػتفيدال عػػػدادأبالمبػػػالغ المصػػػركفة ك  الجػػػدكؿكفيمػػػا يػػػأتي 
 الزراعة.
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 (14) لجدكؿا
عدادفة ك ك المبالغ المصر  المكننة الزراعة ككسادؿ الرم في العراؽ  إقراضيف لصندكؽ مستفيدال ا 

 2020-2008مف 
-المكننة الزراعية في العراق إقراضالمبالغ المصرفة لصندوق  السنة

 الدنانير آالفب
 ين)المكاريع(مستفيدال إعداد

2008 14453909 1075 
2009 56174947 4064 
2010 97716891 7875 
2011 229819983 14314 
2012 255507850 13193 
2013 114079285 2152 
2014 82078907 2053 
2015 75905626 2146 
2016 24905535 661 
2017 ---------- ----- 
2018 11072900 321 
2019 3202333 88 
2020 175000 2 
 47944 965093166 المجموع

 العاـ. التعاكنيالمصرؼ الزراعي  بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادالمصدر: مف 
المكننػة الزراعيػة ككسػادؿ  إقػراضبمغت المبالغ المصػركفة مػف صػندكؽ ( 14)الجدكؿمف  

كهوهة كتسعكف مميكف كمادة كستة ان ( تسعمادة كخمسة كستكف مميار 965093166الرم الحديهة )
 ان أىلفػػػػربعػػػػكف أ( سػػػػبعة ك 47944دكؽ)يف مػػػػف ىػػػػذا الصػػػػنمسػػػػتفيدعػػػػدد ال دينػػػػار كبمػػػػغ أىلػػػػؼكسػػػػتكف 

 .ان مستفيدربعكف أكتسعمادة كأربعة ك 
 تنمية النخيل: إقراض: صندوق رابعاً  

الػػذم يمتمػػؾ فييػػا ميػػزة نسػػبية تجعمػػو  تػػاج العػػراؽ مػػف التمػػكرإنىػػذا الصػػندكؽ لػػدعـ  أينشػػئ 
يمػػنح ىػػذا  المحميػػة حيػػثعػػف سػػد حاجػػة السػػكؽ  عمػػى التصػػدير كالمنافسػػة الخارجيػػة فضػػون  ان قػػادر 

شػػػاء نإل حػػػيفالفوك ( سػػػنة لممػػػزارعيف 10-5مػػػف ) حاك تتػػػر مػػػدتيا  جػػػؿطكيمػػػة األ ان الصػػػندكؽ قركضػػػ
ندامػػة كتطػػكير البسػػاتيف القديمػػة ك ا  بسػػاتيف النخيػػؿ الجديػػدة ك  شػػاء كتأىيػػؿ مكػػابس التمػػكر كتأىيػػؿ ا 

نك  مخازف التمكر  منح قركض ىذا الصندكؽ . آليةيبيف  (15) الجدكؿ،ك  الفاكيةبساتيف شاء ا 
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  (15) جدكؿ
  تنمية النخيؿ منح القركض مف صندكؽ آلية

القروض الممنوحة  أنواع ت
 ضمن المبادرة الزراعية

 التسديد القرض آلية مدة القرض مبالغ القروض الممنوحة

 :يلكاء بساتين نخإن 1
كاء البساتين إنكمفة 

الجديدة بطريقة الري 
 الحديثة ) بالتنقيط (

( دينار 1711251000من )
 إلىنم ا( دو 5لكل )

( دينار 19715001000)
 ( دونم100لكل )

( سنوات من 7)
تاريخ صرف 

 ى .لو ال الدفعة 

سنوية  َأقساط( 5)
 . متساوية

( دينار خدمة 112501000) خدمة وتطوير البساتين
( دينار 210001000و )

 تطوير .

سنة واحدة من 
تاريخ صرف 

 ى .لو ال الدفعة 

سنوية  َأقساط( 4)
 متساوية

 % من القيمة المقدرة من90 التمورتأهيل مخازن 
 . قراضلجنة اإل

( سنة من 2)
تاريخ صرف 

 ى .لو ال الدفعة 

 . َأقساط( 6)

كاء وتأهيل مكبس إن
 تمور

من القيمة المقدرة من % 90
 . قراضلجنة اإل

( سنة من 2)
تاريخ صرف 

 ى .لو ال الدفعة 

 . َأقساط( 6)

 اكهة :َألفكاء بساتين إن 2
( 1511251000) المكمش .أ 

 نما( دو 5دينار لا )
( سنوات من تاريخ 3)

 ى .لو ال صرف الدفعة 
 . َأقساط( 5)

 خوخ ، تفاح .ل 
 

(1518751000 )
 نما( دو 5لا ) دينار   

( سنوات من تاريخ 3)
 ىلو ال صرف الدفعة 

 . َأقساط( 5)
 . َأقساط( 5)

( 1513751000) تين .ج 
 نما( دو 5لا )  دينار  

( سنوات من تاريخ 3)
 ى .لو ال صرف الدفعة 

 . َأقساط( 5)

( 1611951000) رمان .د 
 نما( دو 5دينار لا )

( سنوات من صرف 3)
 ىلو ال الدفعة 

 . َأقساط( 5)

( 1719651000) عنل .ه 
 نما( دو 5دينار لا )

( سنوات من تاريخ 3)
 ى .لو ال صرف الدفعة 

 . َأقساط( 5)

( 1816251000) حمضيات .و 
 نما( دو 5)دينار لا 

( سنوات من تاريخ 7)
 ى .لو ال صرف الدفعة 

 . َأقساط( 5)
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 .                                                                                             العاـ التعاكنيعمى المصرؼ الزراعي  اعتمادان الباحث  إعدادالمصدر : مف 
ىػػػي  حػػػيفالفوك شػػػطة ىػػػذا الصػػػندكؽ تكػػػكف نسػػػبة القػػػركض الممنكحػػػة لممػػػزارعيف إنجميػػػل  

نشػػاء مكػػابس التمػػكر ك إن%( مػػف كمفػػة العمػػؿ فيمػػا عػػدا 80) شػػاء مخػػازف التمػػكر كتأىيميػػا تكػػكف ا 
 إقػػراضلمبػػالغ المصػػركفة لصػػندكؽ أفػػي المحافظػػات ،كفيمػػا يػػأتي  قػػراضاإل فاتقػػدير لجػػ بحسػػب

-2008مػػدة لمؽ مػػف قػركض المبػػادرة الزراعيػة ايف فػي العػر مسػػتفيدال عػداداتنميػة بسػاتيف النخيػػؿ ك 
2020. 

 (16) جدكؿ
عدادبالمبالغ المصركفة ك  الجدكؿ في العراؽ لممدة  نخيؿتنمية ال إقراضيف مف صندكؽ مستفيدال ا 

2008-2020 
 ينمستفيدال إعداد الدنانير آالفبالمبمغ المصرفة لمصندوق  السنة
2008 3667627 541 
2009 15286368 2858 
2010 11205478 1632 
2011 15220631 2268 
2012 20404685 1665 
2013 18349559 1147 
2014 4041181 118 
2015 5394211 193 
2016 3000273 130 
2017 --------- ------- 
2018 -------- ------ 

2019 --------- ------ 
2020 --------- ----- 
 10552 96570013 المجموع

 العاـ. التعاكنيالمصرؼ الزراعي  بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادمف 
 : صندوق تنمية المكاريع الكبرى، والصناعات التحويمية:خامساً 

فػػراد كالشػػركات الزراعيػػة الػػذيف يريػػدكف الحصػػكؿ يسػػيؿ ىػػذا الصػػندكؽ مػػنح القػػركض لأل 
)نباتي دينار كلجميل األغراض الزراعية  (مميكف250تزيد مبالغيا عف مبمغ ) يالت القركض،عمى 

، الػػػدبس، المحػػػـك المعجػػػكف لانمصػػػالتعميػػػب،  لانمصػػػ(كمشػػػاريل الصػػػناعات التحكيميػػػة )يانحيك ،
الراشػػػي، كالزيػػػكت النباتيػػػة، كالتمػػػكر، كغػػػرؼ التبريػػػد لخػػػزف المنتجػػػات الزراعيػػػة ،كالمخػػػازف (حيػػػث 

 افلضمية المبالغ المخصصة لمقرض الكافية لتغط اتانبالضمتكهؽ كافة القركض ليذا الصندكؽ 
تسػػػييؿ إيصػػػاؿ القػػركض لممسػػػتهمريف تػػػنظـ تمػػػؾ الطمبػػات عػػػف طريػػػؽ مػػػديريات  جػػػؿتسػػديدىا، كأل

نيػة المشػتركة لفاى كتكػكف معػززة بالكشػكفات  خاصػة معػدة مسػبقان  باسػتماراتالزراعة في المحافظات 
 إلػػىالكشػػكفات كالمعاممػػة  بػػيف المصػػرؼ الزراعػػي كالشػػعب الزراعيػػة كالتسػػجيؿ العقػػارم ،هػػـ ترسػػؿ

كتعػػػػػػرض عمػػػػػػى مجمػػػػػػس إدارة الصػػػػػػناديؽ  تياراسػػػػػػلددارة العامػػػػػػة /صػػػػػػندكؽ المشػػػػػػاريل الكبػػػػػػرل اإل
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 فاالمعنيػة لتنفيػذىا كتكػكف تحػت اشػراؼ المجػ كعالفػر  إلػىرسػاليا إكبعدىا يػتـ  قرارىاإلالتخصصية 
كحجػػػز  ـمػػػا يمػػػز  التخػػػاذنيػػػة مػػػف مػػػكظفي المصػػػرؼ الزراعػػػي فػػػي المحافظػػػة كمػػػكظفي الزراعػػػة لفاى 

العقاريػػة المقدمػػة لتغطيػػة تمػػؾ القػػركض ،كارسػػاؿ اشػػعار الصػػرؼ كمحاضػػر الكشػػكفات  اتانالضػػم
 آليػةيبػيف  (17) الجػدكؿك  رؼ عمػى شػكؿ دفعػات.لمتػدقيؽ كحفػظ نسػخة منيػا ،كيػتـ بعػد ذلػؾ الصػ

 .منح القركض ليذا الصندكؽ 
  (17) جدكؿ

 2020-2008كيمية في العراؽ لممدة منح قركض صندكؽ تنمية المشاريل الكبرل كالصناعات التح آلية 
القركض  أنكاع ت

الممنكحة ضمف 
 المبادرة الزراعية

 مدة القرض مبالغ القركض الممنكحة

كافة األغراض  1
 الزراعية

( مميكف دينار فما فكؽ صوحية مجمس إدارة الصناديؽ بالحدكد 250)
العميا البالغة مميار دينار كما زاد صوحية المجنة العميا كعمى أساس 

 الجدكل . دراسة

ساس عمى أ سبتحت
غراض باقي أ

 الصناديؽ
 . التعاكنيعمى المصرؼ الزراعي  اعتمادان الباحث  إعدادالمصدر : مف 

المصػركفة لصػػندكؽ تنميػة المشػػاريل الكبػرل كالصػػناعات التحكيميػة فػػي  فيمػا يػأتي المبػػالغ 
  دراسةال سنكات في خوؿلعراؽ كعدد المشاريل عمـك محافظات ا

 (18) جدكؿ
 2020-2008فة لصندوق تنمية المكاريع الكبرى والصناعات التحويمية لممدة من و المبالغ المصر  

 ين(مستفيدعدد المكاريع )ال الدنانير آالفبالمبالغ المصروفة لجميع المحافظات / السنة
2008 7466956 7 
2009 9504266 47 
2010 25692763 73 
2011 59681255 102 
2012 55363112 128 
2013 55168835 125 
2014 35365703 79 
2015 29541427 63 
2016 12028000 12 
2017 ----------- ------- 
2018 3482832 ------- 
2019 6562665 ------ 
2020 1738500 ----- 
 636 301596314 المجموع

  .لإلحصاءالجياز المركزم – جميكرية العراؽ كزارة التخطيط بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادمف 
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 : صندوق تنمية المرأة الريفية:سادساً 

ية لغرض تنمية كدعـ قراضالصناديؽ اإل إلىأضيؼ ك  (2012ىذا الصندكؽ عاـ ) أينشئ 
كاالجتماعية كتطكير مياراتيا كقابميتيا عف  االقتصاديةالمرأة الريفية كمساىمتيا في عممية التنمية 

يكػػكف  فأيػػة الصػػغيرة عمػػى فقامػػة المشػػاريل الريإكيريػػة ككػػذلؾ فػػي طريػػؽ البػػرام  االرشػػادية كالتط
 مميكف دينار. (25-5قيمة كمقدار القرض مف )

 رامػػؿ كالعازبػػاتاأل إقػػراضالصػػندكؽ عمػػى  كػػزٌ ر ك ىػػكار كالريػػؼ طؽ األمنػػا كشػػممت أيضػػان  
 .قركض صندكؽ تنمية المرأة الريفيةمنح  آليةيمهؿ  (19) الجدكؿك 

 (19) جدكؿ
 2020-2008 ممدةلمنح قروض صندوق تنمية المرأة الريفية لممبادرة الزراعية في العراق  آلية
القروض الممنوحة ضمن  أنواع ت

 المبادرة الزراعية
 مدة القرض مبالغ القروض الممنوحة

،صناعة المربيات نالبصناعة ال  1
نوالدبس والخل،صناعة الحصر   ا 

 الوانيوالبسط،صناعة 
 الحيواناتخارية،تربية لفاأ

المزرعية،اعمال تسويق 
المنتجات الزراعية 

،زراعة الخضر الحيوانيةو 
زراعية أخرى المحمية،أغراض 

هدفها تنمية المرأة الريفية،إضافة 
لغراض أخرى من صناديق 

 قراضاإل

( مميون دينار فما فوق ص حية 25-5(من
مجمس إدارة الصناديق بالحدود العميا  وما زاد 

ص حية المجنة العميا وعمى أساس فهو من 
 الجدوى . دراسة

راض باقي أقعمى أساس  حسلتت
 الصناديق
 َأقساط(5وتسدد عمى )

 . التعاونيالمصرف الزراعي  بياناتعمى  اعتماداً الباحث و  إعدادمن 
 ( 20) جدكؿ

عدادالمبالغ المصركفة لصندكؽ تنمية المرأة الريفية في جميل محافظات العراؽ ك  المشاريل  ا 
 المقامة .

 آالؼبالمبالغ المصركفة  السنة
 لجميل المحافظات الدنانير

 ات(مستفيدالمشاريل )ال

2014 204500 88 
2015 1860100 360 
2016 1886300 101 
 549 3950900 المجمكع

 العام.– التعاونيالمصرف الزراعي  بياناتعمى  اعتماداً الباحث  إعدادمن المصدر:
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 لم تتقدم أي من المكموالت بطمل القروض.  2016للاية 2014البيانات من *
 ( 4)الشكؿ

المشاريل  عدادألعراؽ ك المرأة الريفية في جميل محافظات االمبالغ المصركفة لصندكؽ تنمية 
 المقامة .

 
 (20)الجدولعمى  اعتماداً الباحث  إعدادالمصدر : 

 : صندوق تنمية أبناء العراق:سابعاً 
(لغػػرض تمكيػػؿ مشػػاريل صػػغار 2012تنميػػة أبنػػاء العػػراؽ سػػنة ) إقػػراضصػػندكؽ  أينشػػئ 
ألغراض)تسػميف  حيث يمنح ىذا الصندكؽ قركضان  ىكاركالمزارعيف مف سكنة مناطؽ األ الفوحيف
(ك يشػمؿ كافػة األغػراض المكجػكدة األسماؾبقار كالجامكس كصيادم كتربية األ فكالحموالعجكؿ 

 (خمسكف مميكف دينار فقط .50التخصصية كلغاية ) قراضفي جميل صناديؽ اإل
تقديـ  ليا عمىتنفيذم التابل ريؽ المكتب الكما تعمؿ المجنة العميا لممبادرة الزراعية عف ط 
شػػػكالو كمراحمػػػو مػػػف خػػػوؿ ارسػػػاؿ الزمػػػاالت كالبعهػػػات أض كالػػػدعـ لمتعمػػػيـ الزراعػػػي بكافػػػة القػػػرك 
العميػا  دراسػاتالك ركادػي ككػذلؾ دعػـ طمبػة البحػكث اصة بالقطاع الزراعػي كالبيدػي كاإلالخ يةراسالد

الزراعيػة التابعػة لػكزارة التربيػة بشػراء  كياتانالهلبعض الجامعات كالكميات في العراؽ ،ككذلؾ دعـ 
مسػػػتمزمات كآليػػػات زراعيػػػة تعميميػػػة ،كدعػػػـ المػػػؤتمرات العمميػػػة المتعمقػػػة بالقطػػػاع الزراعػػػي بالػػػدعـ 

عػف طبػل الكتػب  وحية ،فضون لفاة التعاكنيكالتمكيؿ المالي كرعاية المؤتمرات الخاصة بالجمعيات 
يف فػي مػدة مسػتفيدال عدادأيأتي المبالغ المصركفة ك فيما  العممية التخصصية في القطاع الزراعي،

 .البحث في محافظات العراؽ
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  (21) جدكؿ

 2013 -2012ين في عموم العراق لممدة من مستفيدال عدادأالمصروفات لصندوق تنمية أبناء العراق و 
 يفمستفيدال إعداد الدنانير آالؼب–المبالغ المصركفة في محافظات العراؽ  السنة
2012 10000 1 
2013 30000 3 
 4 40000 المجمكع

 العام التعاونيالمصرف الزراعي  بياناتعمى  اعتماداً الباحث  إعدادمن  الجدول
  (22) الجدكؿ                              

التخصصااية لجميااع المحافظااات والمبااالغ المصااروفة لصااناديق  قااراضيمثاال المصااروف ماان مبااالغ صااناديق اإل
 .2020-2008من  ةونسبتها من الكمي الديوانيةفي محافظة  قراضاإل

المبالغ الكمية لجميل  السنة
الصناديؽ لعمـك 

 الدنانير آالؼبالعراؽ/

المبالغ الكمية المصركفة لجميل 
الصناديؽ في محافظة 

 الدنانير آالؼب/ الديكانية

مف المبالغ  الديكانيةنسبة محافظة 
 الكمية لعمـك العراؽ

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 
 %5.12 105983105 2070812159 المجمكع

 العام . التعاونيالمصرف الزراعي  بياناتعمى  اعتماداً الباحث  إعدادالمصدر: من 
مػف النسػػبة المخصصػػة  الديكانيػػةمظمكميػػة محافظػة  الباحػػث بيػافيػرل  (22) الجػػدكؿ مػف 

د عمػى القطػاع الزراعػي %(مف مبالغ المبادرة الزراعية ليا، ككنيا المحافظػة التػي تعتمػ5.12ليا )
تػػاج القمػػح إنجػػازات متقدمػػة فػػي إنتػػاج الػػرز كحققػػت إن فػػي ى فػػي العػػراؽلػػك األىػػي بشػػكؿ أسػػاس 
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قمػػػة  مػػػف رغـعمػػػى الػػػحػػػؽ عاصػػػمة العػػػراؽ الزراعيػػػة ،تكػػػكف ب إفتسػػػتحؽ  التػػػيكمنتجػػػات أخػػػرل 
 .المالية ياتخصيصات

 المبحث الثالث
 فروع القطاع الزراعي بحسلفاعمية المبادرة الزراعية 

 مؤكرات أداء القطاع الزراعي :أواًل:
ماميػػػة التػػػي جعمػػػت منػػػو حمقػػػة ؾ جممػػػة مػػػف الترابطػػػات الخمفيػػػة كاألالقطػػػاع الزراعػػػي يمتمػػػ 

القطاعػػػات التػػػي يتكػػػكف منيػػػا االقتصػػػاد الػػػكطني العراقػػػي ،كالقطػػػاع الزراعػػػي ضػػػمف سمسػػػمة مػػػف 
تشػػريعية التػػي شػػيدىا البمػػد كالسياسػػية كال االقتصػػاديةبػػالتغيرات  أهرو يتػػنػػأالعراقػػي تشػػير الحقػػادؽ ب

ـ   فالػػزممػػف  فعقػػديطػػكاؿ  عمػػى مػػدل فاعميػػة مسػػاىمة ىػػذا القطػػاع فػػي  هػػريػػنعكس ىػػذا األ كمػػف هػػ
 :اآلتينبرزىا عمى النحك  فأمتغيرات ميمة في االقتصاد العراقي يمكف 

 :(1)جمالياإلمساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحمي -1
سػياـ إمػدل  (Gross domestic product)جمػالياإلتكضػح حسػابات النػات  المحمػي  

الزراعػػػي مػػػػف  عالػػػكطني، فالقطػػػافػػػي تكػػػكيف االقتصػػػػاد  أن تاجيػػػإنـ أ ان خػػػػدمي كػػػافكػػػؿ قطػػػاع سػػػكاء 
 جمػالياإلو لػـ يتبػكء مقػاـ الصػدارة فػي تكػكيف النػات  المحمػي إنػالقطاعات الميمة عمػى الػرغـ مػف 

في السنكات التي شيدت رجكع العراؽ  كالسيما ضخامة مساىمة القطاع النفطي إلىكالسبب يعكد 
-2008الزراعػي خػوؿ المػدة مػف )حت نسبة مساىمة القطاع ذ تأرجإالسكؽ النفطية الدكلية، إلى

(  بكاقػػػػل 2018عػػػػاـ ) جمػػػػالياإلدنػػػػى حػػػػدكده  النػػػػات  المحمػػػػي أ( أم مػػػػدة البحػػػػث اذ بمػػػػغ 2020
%( 2.69ب جمػالياإل( بميكف دينار كبيذا تقدر نسبة مسػاىمة ىػذا القطػاع بالنػات  المحمػي 7.2)
ي األمنػالػنفط ككػذلؾ الكضػل  أسعارتذبذب الى ـ ىذا القطاع في ىذا العاـ يعكد ضعؼ اسيا إف(

النػات  المحمػي  االقتصػادم بمػغعمػى تراجػل النشػاط  أهرقد  2014عاـ افحزير عقب احداث أالذم 
(مميار سنة 221665.7) كاف إفبعد 2018الجارية لسنة سعاراأل(مميار ب268918.8)جمالياإل

 كميػػػة فأ إلػػػى%( .كيجػػػدر اإلشػػارة 11.2بنسػػبة )2017كبػػذلؾ يكػػػكف قػػد ارتفػػػل عػػف عػػػاـ 2017
(مميػػكف 1631.2) تكانػػ فأ(مميػػكف برميػػؿ بعػػد 1609.8) إلػػى(2018خفضػػت سػػنة )إنالػػنفط قػػد 

%(،كشػػيد ارتفػػاع سػػعر البرميػػؿ خػػوؿ المػػدة 1.3خفػػاض مقػػدارىا )إن(بنسػػبة 2017برميػػؿ لسػػنة)
 إلػػػىحيػػػث ارتفػػػل نػػػات  الػػػنفط 2018(دكالر لسػػػنة65.6) إلػػػى 2017لمبرميػػػؿ لسػػػنة ان (دكالر 49.3)
بنسػػػػػبة ارتفػػػػػاع 2017(مميػػػػػار سػػػػػنة 88664.8) كػػػػػاف إفبعػػػػػد  2018(مميػػػػػار سػػػػػنة117856.3)

ـ  %( 32.9مقدارىا) مقارنػة  2018الجاريػة لسػنة  سػعاراألب جمػالياإلارتفػل النػات  المحمػي  كمػف هػ

                                                           
(1)

ٍةزيرف اىقطبػربد ٔ ٍغَ٘ع اىْبرظ اىَزؾقق ٍِ اىةدٍبد ٗاىعيغ اىْٖبئٞخ ٍرِ ّأث اإلعَبىٜٝؼسف اىْبرظ اىَؾيٜ  

اىنيٞرخ  االقزصربدٝخاىْظسٝرخ -ؽَرد لرقسألقس -.د-غبىجب ٍب رنُ٘ ظْخ ٗاؽدحشٍْٞخ  ٍدحاىع٘) خاله  أظؼبزٍقٍ٘خ ث

 .63ؾ-1983اىن٘ٝذ –,ٗمبىخ اىَطج٘ػبد 
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نالكمػػػي ،ك  جمػػػالياإلارتفػػػاع النػػػات  المحمػػػي  إلػػػىممػػػا أدل   2017بسػػػنة  خفػػػاض النػػػات  المحمػػػي ا 
 .(1)التالي الجدكؿلمقطاع الزراعي ككما مكضح ب جمالياإل

%(فػػػي 4.93) تكانػػػف جمػػػالياإلنسػػػبة لمسػػػاىمة القطػػػاع الزراعػػػي مػػػف النػػػات  المحمػػػي  عمػػػىأى امػػػا 
 ة:اآلتيكذلؾ لألسباب  2014عاـ

 االقتصاديةبشكؿ كبير عمى كافة المؤشرات  اتأهر صدمتيف  إلىتعرض االقتصاد العراقي  
(دكالر 102.3الػنفط الخػاـ العالميػة مػف ) أسػعارخفػاض معػدؿ إن ليمػاأك  حصػاديةكاإلكاالجتماعية 

 إلػىخفػاض ليصػؿ ن(دكالر لمبرميػؿ الكاحػد كاسػتمر باإل91.6)إلػى(2013لمبرميؿ الكاحد في عاـ )
(مميػػكف برميػػؿ 918.2) إلػػىالكميػػات المصػػدرة مػػف الػػنفط الخػػاـ قػػد ارتفعػػت  تكانػػف(دكالر 44.7)

فضػػون  ،سػػعاراألخفػػاض بننسػػبة ارتفػػاع الكميػػات المصػػدرة ال تػػكازم نسػػبة اإل إفأم  2014سػػنة 
 خارج شركة سكمك. افكردستيـ أقميشمؿ صادرات  نشاط النفط المصدر ال إف عمى

ي منذ شػير األمنيي تدىكر الكضل فما الصدمة األخرل التي كاجيت االقتصاد العراقي أ 
شػػطتيا إننتيجػػة سػػقكط محافظػػات عػػدة تحػػت سػػيطرة الجماعػػات اإلرىابيػػة ،كتكقػػؼ 2014 افحزيػػر 

فػػػػاؽ الحكػػػػكمي نغمػػػػؽ المنافػػػػذ الحدكديػػػػة لتمػػػػؾ المحافظػػػػات كارتفػػػػاع اإل فضػػػػون عمػػػػىبشػػػػكؿ كامػػػػؿ 
بعػػد عػػاـ  جمػػالياإلخفاضػػا فػػي النػػات  المحمػػي إنفقػػد شػػيدت المؤشػػرات  كمػػو ذلػػؾ ةالعسػػكرم، نتيجػػ

ادة مسػاىمة القطػاع الزراعػي ككػذلؾ دعػـ الدكلػة لمقطػاع الزراعػي مػف كىذا ىك سبب زيػ   2014
تػرات بػالرغـ مػف لفاعشػت القطػاع الزراعػي فػي تمػؾ نأقبيؿ الدعـ الحككمي كالمبادرة الزراعية التػي 

كمسػػاىمة  جمػػالياإلالتػػالي يمهػػؿ النػػات  المحمػػي  الجػػدكؿ. ك (2)تػػاجنخػػركج عػػدة محافظػػات عػػف اإل
 القطاع الزراعي مف النات  كنسبة المساىمة المدكية منو.

 (23) جدكؿ
نسبة مساهمة القطاع الزراعي من الناتج و الجارية في العراق وقيمة  سعارالب GDP  جمالياإلالناتج المحمي 

 2020-2008من  لممدة
الجارية  سعارالب جمالياإلالناتج المحمي  السنة

 /مميون دينار
الزراعة واللابات والصيد وصيد 

 /مميون دينارالسماك
النسبة المئوية لمساهمة القطاع الزراعي في 

 GDP جمالياإلالناتج المحمي 
2008 155982258.0 5716815.1 3.67% 
2009 130643200.0 5748300.8 4.40% 
2010 162064565.5 7941163.7 4.90% 
2011 217327107.4 9918316.8 4.56% 
2012 254225490.7 10484949.3 4.12% 
2013 273587529.2 13045856.4 4.77% 
2014 266420138.5 13128622.6 %4.93 
2015 194680971.8 8160769.7 %4.19 
2016 196924141.7 7832046.9 3.98% 
2017 221665709.5 6598384.8 2.98% 
2018 268918874.0 7220904.0 2.69% 

                                                           
(1)

 اىؼسا).–اىغٖبش اىَسمصٛ ىنؽصبل –ٍدٝسٝخ اىؾعبثبد اىقٍ٘ٞخ  ثٞبّبدػيٚ  اػزَبدا   
(2)

 ٍصدز ظبثق 
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2019 277884869.4 10017410.7 3.60% 
2020 198774325.4 9481535.3 4.77% 

 .الجهاز المركزي لإلحصاء –وزارة التخطيط  بياناتعمى  اعتماداً الباحث  إعدادمن  :المصدر
  (5شكؿ )                                      

نسػبة مسػاىمة القطػاع ك الجارية في العراؽ كقيمػة  سعاراألب GDP  جمالياإليمهؿ النات  المحمي 
 2020-2008مف  لممدةالزراعي مف النات  

 
 (.23) الجدول بياناتعمى  اعتماداً الباحث  إعدادمن  :المصدر

 تاج الزراعي:نقيمة اإل  -2
كبشكؿ نسػبي محػدكد   باالرتفاعتاج الزراعي أخذت نقياـ اإلأ فأيتبيف ( 24) الجدكؿمف  

جراميػػة نتيجػة احػػتوؿ العصػابات اإل خفػاضنباإلبػػدأت  2014كحتػى عػاـ  2008،بػدءا مػف عػػاـ 
 2019االرتفػػػاع مػػػرة أخػػػرل عػػػاـ  داك عػػػتػػػاج، حتػػػى نلػػػبعض محافظػػػات العػػػراؽ كخركجيػػػا عػػػف اإل

 خفض بسبب جادحة ككركنا .إنكبعدىا 
ارتفػػاع  أعمػػى،بينمػػا سػػجؿ 2008(ترليػػكف عػػاـ 8.5الزراعػػي ) تػػاجنلإلبمغػػت أدنػػى قيمػػة  
عػػاـ معػػدؿ نمػػك  أعمػػى(ترليػػكف .حيػػث بمػػغ 17.8اذ بمغػػت ) 2014الزراعػػي عػػاـ  تػػاجناإلألقيػػاـ 
مػا أ، 2015%(عػاـ -39.51تاجيػة بمػغ )ندنى معدؿ نمك لإلأ%( ،بينما 50.89بنسبة ) 2019

 جمػػػالياإلتػػػاج نمػػػف مجمػػػكع قيمػػػة اإل جمػػػالياإلتػػػاج نمػػػا سػػػجمو القطػػػاع الزراعػػػي مػػػف قيمتػػػو باإل
%( 6.92بنسػبة ) 2018بة لػو عػاـ نسػ أعمػىبمغ فالجارية . سعاراألالكمي ب االقتصاديةشطة نلإل
تػػاج نيبػػيف قيمػػة اإل (24)الجػػدكؿ. ك 2017عػػاـ فػػي  تكانػػك %( 3.45دنػػى نسػػبة لػػو ىػػي )أمػػا أ، 
 تاج الزراعي .نكقيمة اإل االقتصاديةشطة ناإل بحسب جمالياإل
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 (24) جدكؿ
تاجية ونسبة القطاع الزراعي من أقيام نوالقطاع الزراعي ومعدل اإل  االقتصاديةكطة نلإل  جمالياإلتاج نقيمة اإل 

 .2020-2008لممدة  الجارية سعارالتاج الكمي بناإل 
الكمي  جمالياإلتاج نقيمة اإل  السنة

لجميع القطاعات/مميون 
 (1)     دينار

 بحسل جمالياإلتاج نإل قيمة ا
نكاط القطاع الزراعي/مميون 

 (2)      دينار

معدل نمو 
نسبة  أوتاجية ناإل 

 (3)    التلير%

نسبة القطاع الزراعي من 
 %-تاج الكميناإل 

(4) 
2008 189889499.5 8508519.8 6.76 4.48 
2009 167275565.2 9083941.7 28.50- 5.43 
2010 206377137.6 10785316.6 18.73 5.23 
2011 272007149.3 13139509.8 21.83 4.83 
2012 317853584.5 14028173.2 6.76 4.41 
2013 344842020.0 17451809.2 24.41 5.06 
2014 339128356.4 17843388.0 2.24 5.26 
2015 251882761.9 10792608.4 39.51- 4.28 
2016 254040423.7 10994354.1 1.87 4.33 
2017 284593404.9 9813602.8 10.74- 3.45 
2018 139799375.5 9680195.3 1.36- 6.92 
2019 355640857.0 14606202.0 50.89 4.11 
2020 198774325.4 11716003.5 19.69- 5.89 

 الثالثة. حصائيةالمجموعة اإل–الحسابات القومية –وزارة التخطيط  بياناتعمى  اعتماداً الباحث  إعدادالمصدر من 
 100×السابقة /السنة السابقة الكل -السنة الحالية الثالث والرابع من اعداد الباحث وفق معادلة النمو =العمود *

 (6) شكؿ                                     
الكمي تاج نتاجية ونسبة القطاع الزراعي من أقيام اإل نوالقطاع الزراعي ومعدل اإل  االقتصاديةكطة نلل  جمالياإلتاج نقيمة اإل 

 الجارية. سعارالب
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 (.24) الجدول بياناتعمى  اعتماداً الباحث  إعدادمن  :المصدر

 الزراعية : اتاآلفالراضي المكافحة من -3
ات التي تدؿ عمى مدل حدل المؤشر إالزراعية  اآلفاتتعد األراضي المعالجة  كالمكافحة مف  

 فأكالمريضػة ال يمكنيػا  المكبػكءةاألراضػي  فأداء لمقطاع الزراعي ،حيث مف الطبيعي أقكة كضعؼ 
فػػي  بيانػػاتال. ك (1)ا بػػالنيكض بكاقػػل كنمػك ىػػذا القطػػاعتاجيػػة كبػػاألخير ال يمكػػف التعكيػؿ عمييػػإنتحقػؽ 
 دراسػػػػةال مػػػػدةالزراعيػػػػة خػػػػوؿ  اتاآلفػػػػمسػػػػاحات األراضػػػػي المكافحػػػػة مػػػػف  إفيفيػػػػد بػػػػ اآلتػػػػي الجػػػػدكؿ

كالتراجػػل   تاك التفػػخفػػاض كىػػذا نبػػيف االرتفػػاع كاإل ان تػػاك كتف ان ممحكظػػ ان ( شػػيدت تراجعػػ2020-2008)
خفػػػاض التخصيصػػػات نالمشػػػاكؿ التػػػي تكاجػػػو نمػػػك كأداء ىػػػذا القطػػػاع كيعػػػزل ذلػػػؾ إل مػػػفيمكػػػف عػػػده 

بمسػػػػػاحة 2015مكافحتيػػػػػا عػػػػػاـ  تمسػػػػػاحة تمػػػػػ أعمػػػػػىحيػػػػػث بمغػػػػػت  ليػػػػػذا القطػػػػػاع الميػػػػػـ. الماليػػػػػة
 دكنػػـ. الػػؼ(1598حيػػث بمغػػت )2019دكنػػـ ، بينمػػا ادنػػى مسػػاحة تػػـ مكافحتيػػا عػػاـ  الػػؼ(5820)
 .دراسةالالزراعية لمدة  اتاآلفيبيف األراضي المكافحة مف  (25) الجدكؿك 

 (25) جدكؿ
 2020-2008مف  لممدةات الزراعية آالفاألراضي المكافحة مف 

 دونم لفاالزراعية / الفاتالراضي المكافحة من  السنة
2008 5536 
2009 2223 
2010 4007 
2011 5404 
2012 3041 

                                                           
(1)

اىةرائٜ  فٜ اىؼرسا) فرٜ ظرو رؾردٝبد اىؼ٘ىَرخ  األٍِزبط اىصزاػٜ فٜ رؾقٞق ّاإل خبّرقفبظو ع٘اد دٕػ ,دٗز  

 .53,ؾ 2003,زظبىخ ٍبععزٞس,عبٍؼخ ثةداد,
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2013 5689 
2014 5248 
2015 5820 
2016 1706 
2017 1686 
2018 1612 
2019 1598 
2020 5515 

 متفرقة. اتإحصائي الجهاز المركزي للحصاء،–وزارة التخطيط  بياناتعمى  اعتماداً الباحث  إعداد :المصدر
 

  (7) شكؿ                                                     
 2020-2008 مف لممدة الزراعية اتاآلف مف المكافحة األراضي

 
 (.25) الجدول بياناتعمى  اعتماداً الباحث  إعدادمن  :المصدر

 :سعارالرقم القياسي لل-4
يقػيس قيمػة  كال سػعاراألقيػاس التغيػر فػي مسػتكل  إلػىالمستيمؾ  سعاريعنى الرقـ القياسي أل 
 فخوليمػػا ىػػاتيالقيػػاس مػػف  تمػػؾ القيمػػة غيػػر قابمػػة لمقيػػاس ممػػا يسػػتمـز كجػػكد حػػالتيف ليػػتـ فألى ذلػػؾ ، 
لممقارنػػة  ان ساسػػالحػػالتيف أى  حػػدل ىػػاتيفإبمػػديف مختمفػػيف. كتأخػػذ  أكتيف زمنيتػػيف مػػد افتككنػػف قػػد لتيالحػػا
الحالػة المػذككرة ىػي  تكانػ ذااألسػاس فػإكيطمؽ عمييا حالة ( 100ػ )ل ان ياك مسالرقـ القياسي لو  عد  ،كيي 
 .مدتيا سنة كاحدة تكانسنة األساس اذا  أكاألساس  مدةزمنية يطمؽ عمييا  مدة
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المقارنػػة  مػػدةزمنيػػة يطمػػؽ عمييػػا  مػػدة تكانػػذا إحالػػة المقارنػػة فػػ ةالهانيػػكيطمػػؽ عمػػى الحالػػة  
فػػي تمػػؾ الحالػػة بشػػكؿ  سػػعاراألو يعكػػس مسػػتكل نػػأالمقارنػػة ، بحيػػث  سػػعارالػػرقـ القياسػػي أل حسػػبكب

 .(1)سي حالة األساالحاؿ ف عميوً  كما ىك نسبة مدكية 
المػػػكاد  سػػػعارتكليفػػػة متفػػػؽ عمييػػػا دكليػػػا أل سػػػعارتضػػػـ المجمكعػػػة السػػػمعية لمػػػرقـ القياسػػػي لأل 

 الجػدكؿككمػا فػي  تػاج الزراعػي،نالقياسػية لكميػات اإل التكليفػة األرقػاـالغذادية كاحػد مػف مككنػات ىػذه 
تاج الزراعي بسنة نكميات اإل سعارادناه،كالذم يتضح مف خولو نسب )النمك(التغير لمرقـ القياسي أل

كبعػػػدىا بػػػدأت 2015كحتػػػى  2008مػػػف  يػػػا بػػػدأت ترتفػػػل تػػػدريجيان إنحيػػػث ( 2007=100األسػػػاس )
تػاج الزراعػي المحمػي  ممػا نعمى عدـ كفايػة المعػركض مػف كميػات اإل ان يعطي مؤشر  تنخفض كىك ما

 2019نسبة لمتغير عػاـ  أعمىكسجمت .تاج المحميناالستيراد لسد النقص الحاصؿ مف اإل إلى يدعك
يمهػػؿ  (26)الجػػدكؿك  %(.-30.71بنسػػبة ) 2015عػػاـ  تكانػػ %(،بينمػػا ادنػػى نسػػبة73.53بنسػػبة)

 .تاج الزراعي كنسب التغيرناألرقاـ القياسية لكميات اإل
  (26) جدكؿ

 2020-2008تاج الزراعي كنسب التغير لممدة نالرقـ القياسي لكميات اإل
 نسبة التلير % 2007سنة الساس=تاج الزراعي/نالقياسي لكميات اإل  الرقم السنة
2008 84.1 -- 
2009 82.9 1.43- 
2010 90.3 8.93 
2011 106.1 17.50 
2012 114.2 7.63 
2013 141.9 24.26 
2014 144.9 2.11 
2015 100.4 30.71- 
2016 73.4 26.89- 
2017 80.2 9.26 
2018 69.5 13.34- 
2019 120.6 73.53 
2020 146.8 21.72 

 إحصاديةمجمكعات  كزارة التخطيط/ الجياز المركزم لإلحصاء، بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادمف  :المصدر
 متفرقة.
  (8) شكؿ

 2020-2008 مف اعي كنسب التغير لممدةتاج الزر نالرقـ القياسي لكميات اإل

                                                           
(1)

 .71,ؾ1988-ػجداىؾعِٞ اىصْٜٝ, األزقبً اىقٞبظٞخ ,اىؼسا) ,ثةداد, ٍطجؼخ اىزؼيٌٞ اىؼبىٜ-د 
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 (.26)الجدكؿ بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادمف  :المصدر

 
 السمدة المجهزة لممزارعين: -5

كالػػذم بػػدكره يػػنعكس عمػػى  كف الغمػػة المتناقصػػة،ناتػػاج الزراعػػي يخضػػل لقػػناإل فأ نعمػػـ جيػػدان  
تػػاج حيػػث نلزيػػادة اإل يػػةاك الكيميمػػف الضػػركرم العمػػؿ عمػػى تػػكفير األسػػمدة  كػػافتاجيػػة المحاصػػيؿ ،فإن

 إلػػػىتػػػاج الزراعػػػي فػػػي العػػػالـ يرجػػػل ن%مػػػف المتحقػػػؽ باإل50-30 فأ إلػػػىالعالميػػػة  دراسػػػاتالتشػػػير 
طػػػػف مػػػػف 2.71 إلػػػػىطػػػػف 1.13زيػػػػادة اليكتػػػػار مػػػػف  إلػػػػىأدت  التػػػػي يػػػػةاك الكيمياسػػػػتخداـ األسػػػػمدة 
 .(1)المحاصيؿ الزراعية

تاجية األرض ،لتعكيض الػنقص إنلزيادة  يةاك الكيمياستخداـ األسمدة  إلىالعراؽ اليكـ بحاجة  
 . كافالسلمزيادة الحاصمة ب بالزيادة الحاصمة بالمساحات المزركعة ،قياسان 

تممت كالمػزارعيف حيػث اشػ الفوحػيفالمستخدمة مػف  يةاك الكيمياألسمدة  أنكاعبالرغـ مف كهرة  
 مػػا فافػػ ،كسػػماد مخمػػكط كداب ،...الػػخ(N.P.K،N.Pسػػمدة مركبػػة أفكسػػفات ، ،سػػكبراليكريػػا عمػػى )

ه في السكؽ المحمية كقمة الدعـ فػي ذلػؾ مػف الجيػات المختصػة كػكف أسعار أستخدـ قميؿ كذلؾ لزيادة 
 إلػػى مممػػا يػػؤدكبيػػرة  أسػػعارشػػرادو بإلػػى وح أىلفػػسػػعة األراضػػي المزركعػػة فيضػػطر  يال يكفػػالمجيػػز 

 قمة تنافس المنتجات المستكردة.ك زيادة التكاليؼ 
 2011عػػاـ  ان طنػػ (550342بمغػػت ) دراسػػةالكبػػر كميػػة مجيػػزة لمػػدة أ فأ ( يتبػػيف27مػػف الجػػدكؿ ) 

كبمعػػدؿ  2014عػػاـ  ان طنػػ (228918بينمػػا ادنػػى كميػػات مجيػػزة بمغػػت) .%(69.38كبمعػػدؿ نمػػك )
 %( .-42.26نمك )

                                                           
(1)

اىةررائٜ اىؼبىَٜ,ٍغيرخ األظرَدح  األٍرِظرَدح اىصرْبػٞخ ٍٗؾغ٘ة.األ بُػضَرػجدهللا ثرِ ظرؼد اىَدٝػ.ٍٗؾَرد -د 

 .6,ؾ2004  ,11,اىؼدد ُبٗاىصزاػخػَ
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 (27) الجدكؿ
 2020-2008مف  لممدةباألسمدة المجيزة لممزارعيف كمقدار النمك  جدكؿه 
 معدل التلير)النمو(% كمية السمدة المجهزة لممزارعين لعموم العراق /طن السنة
2008 250966 -- 
2009 334807 33141% 
2010 324911 2.96-% 
2011 550342 69.38% 
2012 349066 36.57-% 
2013 396460 13.58% 
2014 228918 42.26-% 
2015 236584 3.35% 
2016 274307 15.94% 
2017 238868 12.92-% 
2018 503055 110.60% 
2019 486294 3.33-% 
2020 523854 7.72% 

 كزارة التخطيط باعتمادىا عمى الشركة العامة لمتجييزات الزراعية. بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادمف  :المصدر
 الهالهة. حصاديةالمجمكعة اإل
  (9) شكؿ

 2020-2008مف  لممدةاألسمدة المجيزة لممزارعيف كمقدار النمك 
 

 
 (.27) الجدول بياناتعمى  اعتماداً الباحث  إعدادمن  :المصدر
 النهوض بالواقع الزراعي: أجلالمبالغ المقررة من :  ثانياً 

الجيػاز المركػزم لإلحصػاء –مف كزارة التخطػيط  اليةالح دراسةال بياناتتـ الحصكؿ عمى  
، كالمتمهمػػة الديكانيػػة/ فػػرع  التعػػاكنيالعػػاـ كالمصػػرؼ الزراعػػي  التعػػاكنيكمػػف المصػػرؼ الزراعػػي 

مػػػف  بيانػػػاتالتػػػاج الزراعػػػي ،ككػػػذلؾ تػػػـ جمػػػل بعػػػض ىػػػذه نالمبػػػادرة الزراعيػػػة الداعمػػػة لإل بيانػػػاتب
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 قػراضاد  متمهمػة بالنسػب المدكيػة لصػناديؽ اإل، حيث تـ الحصػكؿ عمػى نتػالديكانيةمديرية زراعة 
 التخصصية لممبادرة الزراعية . 

التخصصػية لممبػادرة  قػراضلصػناديؽ اإل المبػالغ المقػررة إجمػالي فأ، نجػد (28)الجدكؿمف خوؿ 
 افبميكنػ (2070812159000بمغت )  2020-2008الزراعية لصناديقيا السبعة كخوؿ المدة 

ىػذا  إفدينػار، حيػث نجػد  لؼاعشر مميكف كمادة كتسعة كخمسكف  اهنا  ك  مادةانكهمكسبعكف مميار 
 كباالقتصػػػادفػػػي التػػػأهير عمػػػى حركػػػة كتطػػػكير االقتصػػػاد بشػػػكؿ عػػػاـ  اليػػػةعالمبمػػػغ  يمتمػػػؾ مركنػػػة 

ـ  الزراعي بشكؿ خاص في محافظات العراؽ.  كزعت ىذه المبالغ عمى دعـ سبعة صناديؽ  كمف ه
بمبمػػغ ى لػك األصػندكؽ المكننػػة الزراعيػة ككسػادؿ الػرم ىػػيمف عمػى المرتبػة  إف: نجػد اآلتػي بحسػب

 )،كبنسػػػػػػػبة مدكيػػػػػػػة خاصػػػػػػػة بمغػػػػػػػت دراسػػػػػػػةالخػػػػػػػوؿ سػػػػػػػنكات دينػػػػػػػار فػػػػػػػي ( 965093166000)
مػػػػػف نصػػػػػؼ المبمػػػػػغ  أقػػػػػؿ فأ%( مػػػػػف موحظػػػػػة النسػػػػػبة المدكيػػػػػة ليػػػػػذا الصػػػػػندكؽ نجػػػػػد 46.605

دعـ المكننػة الزراعيػة ككسػادؿ الػرم  كىػذا كاضػح مػف  إلىخصصت  المخصص لمصناديؽ تقريبان 
كبػػر  إلػػىمقارنػػة مػػل بػػاقي الصػػناديؽ كيعػػكد ذلػػؾ  ان كبيػػر  كػػافالمبمػػغ المػػالي المحػػدد ليػػذا الصػػندكؽ 

 المبالغ المخصصة لممشاريل التي تندرج ضمف ىذا الصندكؽ . 
المرتبػػة كالمػػزارعيف ىػػيمف عمػػى  الفوحػػيفلكػػف المبػػالغ المخصصػػة لصػػندكؽ دعػػـ صػػغار  
%( ،كحيػػػث 23.109( دينػػػار كبنسػػػبة مدكيػػػة خاصػػػة بمغػػػت (478551584000بمبمػػػغ ) ةالهانيػػػ
 زلمػل بػاقي الصػناديؽ، كيعػ ةن أيضػان مقارنػ ان كبيػر  كػافالمبمغ المالي المحدد ليػذا الصػندكؽ  إفنجد 
كالمػزارعيف ككهػرة الميتمػيف بيػا لمػا ليػا مػف  الفوحػيفاالىتماـ بالقطاع الزراعي كصػغار  إلى ذلؾ

مػػف ىػػذه الهػػركة ككػػذلؾ لتحسػػيف مسػػتكاىـ  لمبمػػدمػػردكد إيجػػابي  فػػي تػػكفير االحتياجػػات الضػػركرية 
 المعيشي كلتشغيؿ الكهير مف العاطميف عف العمؿ.

عمػى المرتبػػة  تالمبػالغ المخصصػة لصػندكؽ دعػـ المشػاريل الكبػرل ىيمنػ إفككػذلؾ نجػد  
كبنسػػػػػػػػػػػبة مدكيػػػػػػػػػػػة  دراسػػػػػػػػػػػةال( دينػػػػػػػػػػػار خػػػػػػػػػػػوؿ سػػػػػػػػػػػنكات 301596314000بمػػػػػػػػػػػغ )الهالهػػػػػػػػػػػة بم

 ةن أيضػان مقارنػ ان كبيػر  كافالمبمغ المالي المحدد ليذا الصندكؽ  فأ%( ، كحيث نجد 14.564بمغت)
مػػل بػػاقي الصػػناديؽ  كذلػػؾ لطبيعػػة ككبػػر المسػػاحات كاألراضػػي ممػػا شػػجل عمػػى إقامػػة المشػػاريل 

كف يكػ التػيتمؾ المشػاريل  ةقامالوزمة إل األمكاؿعمى تكفر  فضون تاجية في ىذا القطاع الميـ ناإل
 الغذادي لمبمد.  األمفالكبير في تكفير  هرليا األ

المرتبػػة الرابعػػػة  بمبمػػػغ  الحيكانيػػػةالمبػػالغ المخصصػػػة لصػػندكؽ دعػػػـ الهػػركة احتمػػػت بينمػػا  
 %( .،بينمػػا10.866كبنسػػبة مدكيػػة بمغػػت ) دراسػػةال(دينػػار خػػوؿ سػػنكات  225010182000)

المبػػػػػػػػػالغ المخصصػػػػػػػػػة لصػػػػػػػػػندكؽ تنميػػػػػػػػػة النخيػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى المرتبػػػػػػػػػة الخامسػػػػػػػػػة  بمبمػػػػػػػػػغ  تىيمنػػػػػػػػػ
حيػػث نجػػد  %(4.663كبنسػػبة مدكيػػة  بمغػػت)  دراسػػةال( دينػػار خػػوؿ سػػنكات 96570013000)
مل بػاقي الصػناديؽ. رغػـ أىميػة تنميػة  ةن مقارن ان صغير  كافالمالي المحدد ليذا الصندكؽ المبمغ  إف
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تنميػة النخيػؿ كالبسػاتيف يحتػاج  إف إلػىالنخيؿ في العراؽ كاىميتو في التصػدير كيرجػل سػبب ذلػؾ 
ضػػعيؼ مقارنػػة  الجانػبزمنيػة طكيمػػة حتػػى ينػت  كبتػػالي سػػنجد اىتمػاـ المسػػتخدميف بيػػذا  مػػدة إلػى
 األمػػكاؿجػػاء بالمرتبػػة السادسػػة حيػػث بمغػػت فمػػا صػػندكؽ تنميػػة المػػرأة الريفيػػة أ خػػرل.األى  كعالفر بػػ

%( ،كىػػػذا 0.191( دينػػػار كبنسػػػبة مدكيػػػة بمغػػػت )3950900000المخصصػػػة ليػػػذا الصػػػندكؽ)
عمى  أهرمؤشر يبيف االىتماـ بالمرأة الريفية لكف العادات كالتقاليد تقيد عمؿ المرأة الريفية كىذا ما 

ت فػي ىػذا القطػاع .كجػاء صػندكؽ دعػـ مستكاىا في ىذا القطػاع رغػـ مػا قدمتػو فػي شػتى المجػاال
ىػػذا الصػػندكؽ عمػػى التػػي صػػرفت  األمػػكاؿأبنػػاء العػػراؽ فػػي المرتبػػة السػػابعة كاألخيػػرة حيػػث بمغػػت 

ممبػػػالغ النسػػػب المدىكيػػػة لالتػػػالي يبػػػيف  الجػػػدكؿ%(.ك 0.002(دينػػػار كبنسػػػبة بمغػػػت )40000000)
 .المصركفة لكؿ صندكؽ في عمـك العراؽ كالنسبة المدكية لكؿ صندكؽ 

 
 
 (28) جدكؿ

-2008المبادرة الزراعية لممدة مف  إقراضالمبالغ المقررة في محافظات العراؽ لصناديؽ  إجمالي 
2020 

ية قراضمبالغ الصناديق اإل
 التخصصية )دينار(

النسبة المئوية من  المبالغ المصروفة)دينار(
 المبالغ الكمية

 10.866 225010182000 الحيوانيةالثروة 
 23.109 478551584000 والمزارعين الف حينصلار 

 46.605 965093166000 المكننة ووسائل الري
 4.663 96570013000 تنمية النخيل

 14.564 301596314000 تنمية المكاريع الكبرى
 0.191 3950900000 تنمية المرأة الريفية

 0.002 40000000 أبناء العراق
 %100 2070812159000 المجموع
 .العاـ التعاكنيعمى المصرؼ الزراعي  اعتمادان الباحث  إعداد: مف المصدر

  (10شكؿ)
-2008المبادرة الزراعية لممدة مف  إقراضالمبالغ المقررة في محافظات العراؽ لصناديؽ  إجمالي 

2020 
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 (.28)الجدكؿ بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادمف  :المصدر

 
 

 ة من المبادرة الزراعية  مستفيد: الجهات ال ثالثاً 
يف ضػػػمف مسػػػتفيدعػػػدد ال فأدنػػػاه نجػػػد أى فػػػي  الجػػػدكؿمػػػف خػػػوؿ النتػػػاد  المعركضػػػة فػػػي  

يف ضػػمف ىػػذا مسػػتفيدعػػدد ال كػػافى، حيػػث لػػك األالصػػندكؽ دعػػـ  المكننػػة الزراعيػػة احتػػؿ المرتبػػة 
 فقػػد الصػػندكؽيف ضػػمف ىػػذا  مسػػتفيدمدكيػػة لعػػدد الال،  أمػػا النسػػبة ان مسػػتفيد(47944الصػػندكؽ  )

وحػػػيف كالمػػػزارعيف لفأيف ضػػػمف صػػػندكؽ دعػػػـ صػػػغار مسػػػتفيد%(  لكػػػف عػػػدد ال44.347بمغػػػت )
يف مسػػتفيدمدكيػػة لعػػدد الال، أمػػا النسػػبة  ان مسػػتفيد( 38991بعػػدد بمػػغ ) ةالهانيػػىػػيمف عمػػى المرتبػػة 

ف%( ك 36.066)بمغػػت  فقػػد ضػػمف ىػػذا  الصػػندكؽ يف مػػف  صػػندكؽ دعػػـ تنميػػة مسػػتفيدعػػدد ال ا 
مدكيػػػػة لعػػػػدد الأمػػػػا النسػػػػبة  ان،( مسػػػػتفيد10552لهالهػػػػة بعػػػػدد بمػػػػغ )ىػػػػيمف عمػػػػى المرتبػػػػة االنخيػػػػؿ 

%( لكػػػف المرتبػػػة الرابعػػػة خصصػػػت لعػػػدد 9.760بمغػػػت )فقػػػد يف ضػػػمف ىػػػذا الصػػػندكؽ مسػػػتفيدال
الصندكؽ  يف ضمف ىذامستفيدعدد ال كافحيث  يةانحيك يف مف صندكؽ دعـ تنمية الهركة مستفيدال
%( أمػػػػا 8.727صػػػػندكؽ )الىػػػػذا  مػػػػفيف مسػػػػتفيدملمدكيػػػػة النسػػػػبة مغػػػػت الب.  ك  ان مسػػػػتفيد( 9435)

ديف مف صندكؽ دعـ تنمية المشاريل الكبرل، حيث يالمستف لىامخصصة ت كانفالمرتبة الخامسة 
مدكيػػػػػة النسػػػػػبة مغػػػػػت الب، ك  ان مسػػػػػتفيد( 636يف ضػػػػػمف ىػػػػػذا الصػػػػػندكؽ بمػػػػػغ )مسػػػػػتفيدعػػػػػدد ال كػػػػػاف

%( ،اما المرتبة السادسة فيي لصندكؽ دعـ المرأة الريفية 0.588) صندكؽالىذا  مفيف مستفيدمل
 %( . 0.004بنسبة بمغت)ة مستفيد( 549ات )مستفيدعدد ال كافحيث 

  (29) الجدكؿ

0

5E+11

1E+12

1.5E+12

2E+12

2.5E+12

 (دينار)المبالغ المصروفة

 النسبة المئوية من المبالغ الكلية
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التخصصية كالنسبة  قراضيف لكؿ صندكؽ في عمـك العراؽ مف صناديؽ اإلمستفيدعدد ال إجمالي
 الكمي يفمستفيدال عدادأالمدكية لتمؾ الصناديؽ مف 

 النسبة % يفمستفيدعدد ال ية التخصصيةقراضالصناديؽ اإل
 44.347 47944 المكننة ككسادؿ الرم

 36.066 38991 كالمزارعيف الفوحيفصغار 
 9.760 10552 تنمية النخيؿ

 8.727 9435 الحيكانيةالهركة 
 0.588 636 تنمية المشاريل الكبرل

 0.508 549 المرأة الريفية
 0.004 4 العراؽأبناء 

 %100 108111 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع
 العاـ . التعاكنيعمى المصرؼ الزراعي  اعتمادان الباحث  إعداد: مف رالمصد

 
 

 .دناه حيث يوحظأ الجدكؿكما مبيف في  2020-2008 مف خذ المبادرة الزراعية لممدةأكيمكف 
 (11شكؿ )

التخصصية  قراضيف لكؿ صندكؽ في عمـك العراؽ مف صناديؽ اإلمستفيدعدد ال إجمالي 
 يف الكميمستفيدال إعدادكالنسبة المدكية لتمؾ الصناديؽ مف 

 

44.347 36.066 9.76 8.727 0.588 0.508 0.004 100% 

 عدد المستفيدين

 % النسبة
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 (.29) الجدكؿ بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادمف  :المصدر
 
  2008سنة  -1

 مشركعان ( 2478) كاف الحيكانيةلصندكؽ  دعـ الهركة تي نفذت عدد المشاريل ال فأنجد   
فدينػار، ك  (33318982000) قػدره إجمالي، بمبمغ  يل التػي نفػذت ضػمف صػندكؽ عػدد المشػار  ا 

 بمغ( دينار. ك 21902068000بمغ )  إجماليبمبمغ  مشركعان ( 4076)كافوحيف لفا دعـ صغار
بمبمػػغ  مشػػركعان ( 1075عػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ المكننػػة ككسػػادؿ الػػرم )

(دينار .لكف عدد المشاريل التي نفذت ضمف صندكؽ دعػـ تنميػة 14453909000بمغ ) إجمالي
عػػدد مشػػاريل  كػػافدينػػار ك  (3667627000بمػػغ )  إجمػػاليبمبمػػغ  مشػػركعان ( 541) كػػافالنخيػػؿ  

دينػػار.   (7466956000(مشػػاريل كبػػرل كبمبمػػغ )7ىػػي )ندكؽ المشػػاريل الكبػػرل التػػي نفػػذت صػػ
 الفوحػػػػيفىػػػػي ضػػػػمف صػػػػندكؽ دعػػػػـ صػػػػغار  ةنفػػػػذالمالمشػػػػاريل  أكهػػػػر فأنجػػػػد  2008فػػػػي سػػػػنة 
 يي ضمف صندكؽ المشاريل الكبرل. فمشاريل نفذت  أقؿما أكالمزارعيف 

 
 
  2009سنة  -2

لصػندكؽ  دعػـ عػدد المشػاريل التػي نفػذت  فأنجػد  (30)الجدكؿالمدرجة  في مف النتاد   
فدينػار، ك  (18196635000) قػدره إجمػاليبمبمغ  مشركعان ( 1314) كاف الحيكانيةالهركة  عػدد  ا 

 إجمػاليبمبمػغ  مشػركعان ( 4018) كػاف الفوحػيفالمشاريل التي نفذت ضمف صندكؽ دعػـ صػغار 
عػػػدد المشػػػاريل التػػػي نفػػػذت ضػػػمف صػػػندكؽ دعػػػـ المكننػػػة  بمػػػغ( دينػػػار. ك 43091231000بمػػػغ )

( دينار.لكف عدد المشاريل 56174947000بمغ ) إجماليبمبمغ  مشركعان ( 4064ككسادؿ الرم )
بمػػػػغ  إجمػػػػاليبمبمػػػػغ  مشػػػػركعان ( 2858) كػػػػافالتػػػػي نفػػػػذت ضػػػػمف صػػػػندكؽ دعػػػػـ تنميػػػػة النخيػػػػؿ  

ما عدد المشاريل التي نفػذت ضػمف صػندكؽ دعػـ المشػاريل الكبػرل  أدينار.  (15286368000)
 أكهػر فأنجػد  2009(دينػار. فػي سػنة 9504266000بمػغ ) إجمػاليبمبمػغ  مشركعان ( 47) كافف
يػػي ف المنفػػذةمشػػاريل ال أقػػؿمػػا أصػػندكؽ دعػػـ المكننػػة ككسػػادؿ الػػرم  مشػػاريل نفػػذت ىػػي ضػػمفال

فػي  ان ممحكظػ ان ىناؾ ارتفاعػ فأنجد  2008ضمف صندكؽ دعـ المشاريل الكبرل. مف المقارنة مل 
 ان خفاضػػػإن 2009عػػدد المشػػاريل ضػػمف صػػػندكؽ دعػػـ المكننػػة ككسػػػادؿ الػػرم لكػػف نجػػػد فػػي سػػنة 

 . الحيكانيةفي عدد المشاريل المنفذة ضمف صندكؽ دعـ الهركة   ان كاضح
 2010سنة -3

عدد المشاريل التي نفذت ضمف صندكؽ   فأنجد ( 30)الجدكؿفي مف النتاد  المعركضة  
دينػار،  (12954097000) قػدره كػاف إجمػالي،بمبمػغ  مشركعان ( 458) كاف الحيكانيةدعـ الهركة 
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بمبمػغ  مشػركعان ( 6029) كاف الفوحيف صندكؽ دعـ صغار عدد المشاريل التي نفذت ضمف فأك 
عػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػػـ  بمػػغ( دينػػار. ك 68017029000بمػػغ ) إجمػػالي

لكػف عػدد  ( دينػار97716891000بمػغ ) مػاليإجبمبمػغ  مشركعان ( 7875المكننة ككسادؿ الرم )
بمػغ  إجماليبمبمغ  مشركعان ( 1632) كافالمشاريل التي نفذت ضمف صندكؽ دعـ تنمية النخيؿ  

( دينار. اما عدد المشاريل التي نفػذت ضػمف صػندكؽ دعػـ المشػاريل الكبػرل  11205478000)
 فأنجػػػد  2010دينػػػار. فػػػي سػػػنة  (25692763000بمػػػغ ) إجمػػػاليبمبمػػػغ  مشػػػركعان ( 73) كػػػافف

ىػي  ةنفػذالممشػاريل ال أقػؿىػي ضػمف صػندكؽ المكننػة ككسػادؿ الػرم، لكػف  ةنفػذالممشاريل ال أكهر
فػي  ان ممحكظػ ان رتفاعػإىناؾ  فأنجد  2009ضمف صندكؽ دعـ المشاريل الكبرل. مف المقارنة مل 

 . 2009مل  سنة  ةن كؽ دعـ المشاريل الكبرل  مقارنعدد المشاريل ضمف صند
   2011سنة -4

( 1097) كػاف الحيكانيػةعدد المشاريل التي نفذت ضمف صػندكؽ  دعػـ الهػركة   فأنجد   
ف( دينػػػار، ك 35317178000) قػػػدره كػػػاف إجمػػػاليبمبمػػػغ  مشػػػركعان  عػػػدد المشػػػاريل التػػػي نفػػػذت  ا 

بمػػػػػػػػغ  إجمػػػػػػػػاليبمبمػػػػػػػػغ  مشػػػػػػػػركعان ( 13881) كػػػػػػػػافوحػػػػػػػػيف لفاضػػػػػػػػمف صػػػػػػػػندكؽ دعػػػػػػػػـ صػػػػػػػػغار 
ف صػػػػندكؽ دعػػػػـ المكننػػػػة عػػػػدد المشػػػػاريل التػػػػي نفػػػػذت ضػػػػم بمػػػػغ( دينػػػػار. ك 166761523000)

( دينػػػػار.لكف عػػػػدد 229819983000بمػػػػغ ) إجمػػػػاليبمبمػػػػغ  مشػػػػركعان ( 14314)ككسػػػػادؿ الػػػػرم
بمػغ  إجماليبمبمغ  مشركعان ( 2268) كافالمشاريل التي نفذت ضمف صندكؽ دعـ تنمية النخيؿ  

عػػدد المشػاريل التػػي نفػذت ضػػمف صػندكؽ دعػػـ المشػاريل الكبػػرل   مػاأ(دينػار. 15220631000)
 فأنجػػد  2011دينػػار. فػػي سػػنة  (59681255000بمػػغ ) إجمػػاليبمبمػػغ  مشػػركعان ( 102) كػػافف

 ةنفػذالممشاريل ال أقؿما أؽ المكننة الزراعية ككسادؿ الرم ىي ضمف صندك  ةنفذالممشاريل ال أكهر
ىنػاؾ  إفمػل السػنة السػابقة نجػد  2011يي ضمف صندكؽ دعـ المشاريل الكبػرل. مػف المقارنػة ف

 كؿ مشاريل صناديؽ دعـ المبادرة الزراعية. عدادأفي  ان ممحكظ ان ارتفاع
 2012سنة -5

عػدد المشػاريل التػي نفػذت ضػمف صػندكؽ   فأنجػد ( 30)الجػدكؿمف النتػاد  المدرجػة فػي  
ف(دينػػار، ك 34505883000بمػػغ ) إجمػػاليبمبمػػغ  مشػػركعان ( 1287) كػػاف الحيكانيػػةدعػػـ الهػػركة   ا 

بمبمػػغ  مشػػركعان ( 6090) كػػاف الفوحػػيفعػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ صػػغار 
ف صػػندكؽ دعػػـ عػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػم بمػػغ( دينػػار. ك 103221668000بمػػغ ) إجمػػالي

( دينػار.لكف عػدد 55507850000بمػغ ) إجماليبمبمغ  مشركعان ( 13193)المكننة ككسادؿ الرم
بمػغ  إجمػاليبمبمػغ  مشػركعان ( 1665) كػافالمشاريل التي نفذت ضمف صندكؽ دعـ تنمية النخيؿ 

مػػا عػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ المشػػاريل الكبػػرل  أ(. 2040468502000)
ل صػندكؽ دعػـ (دينار.،كعدد مشػاري55363112000بمغ ) إجماليبمبمغ  مشركعان ( 128) كافف
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 أكهػر فأنجػد  2012(دينػار .فػي سػنة 10000000)قػدرهبمبمػغ  كاحػدان  مشػركعان  كػافأبنػاء العػراؽ 
يػي ضػمف ف ياأقمىي ضمف صندكؽ المكننة الزراعية ككسادؿ الرم الحديهة، اما  ةنفذالممشاريل ال

 صندكؽ دعـ أبناء العراؽ. 
 2013سنة -6

عدد المشاريل التي نفذت ضمف صندكؽ   إفنجد ( 30)الجدكؿمف النتاد  المعركضة في  
ف(دينػػػار، ك 33884816000بمػػػغ ) إجمػػػاليبمبمػػػغ  مشػػػركعان ( 930) كػػػاف الحيكانيػػػةدعػػػـ الهػػػركة   ا 

بمبمػػغ  مشػػركعان ( 2097) كػػاف الفوحػػيفعػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ صػػغار 
عػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػػـ  بمػػغ( دينػػار. ك 35310571000بمػػغ ) إجمػػالي

( دينػػػار..لكف 114079285000بمػػغ ) إجمػػاليبمبمػػغ  مشػػركعان ( 2152المكننػػة ككسػػادؿ الػػرم )
 إجمػاليبمبمغ  مشركعان ( 1147) كافعدد المشاريل التي نفذت ضمف صندكؽ دعـ تنمية النخيؿ 

كؽ دعػػػـ المشػػػاريل مػػػا عػػػدد المشػػػاريل التػػػي نفػػػذت ضػػػمف صػػػندأ(دينػػػار. 18349559000بمػػػغ )
 كػػػاف(دينار.ك 55168835000بمػػػغ ) إجمػػػاليبمبمػػػغ  مشػػػركعان ( 125) كػػػافية الكبػػػرل  شػػػتهمار اإل

فػي سػنة ،(دينػار 30000000كبمبمػغ ) لاريمشػ(3)كػافعدد المشاريل لدعـ صندكؽ أبناء العػراؽ 
ة الزراعيػػة ككسػػادؿ الػػرم ىػػي ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ المكننػػ ةنفػػذالممشػػاريل ال أكهػػر فأنجػػد  2013
 عػدادأجميػل  فأيي ضمف صػندكؽ دعػـ ابنػاءالعراؽ كالموحػظ ف ةنفذالممشاريل ال أقؿما أالحديهة،

خفضػػت كذلػؾ بعػد احػػتوؿ العصػابات االجراميػػة لػبعض محافظػػات ناالمشػاريل لكػؿ الصػػناديؽ قػد 
لقمػػػة المخصػػػص  العػػػراؽ كخركجيػػػا عػػػف االسػػػتفادة مػػػف مشػػػاريل كمبػػػالغ المبػػػادرة الزراعيػػػة كأيضػػػان 

 فاؽ العسكرم.نلممبادرة مف المكازنة العامة كالتكجو لإل
 2014سنة -7

عػػػػدد المشػػػػاريل التػػػػي نفػػػػذت ضػػػػمف  فأنجػػػػد   (30) الجػػػػدكؿمػػػػف النتػػػػاد  المدرجػػػػة  فػػػػي  
( 23069475000) قػػػدره إجمػػػاليبمبمػػػغ  مشػػػركعان ( 549) كػػػاف الحيكانيػػػةصػػػندكؽ  دعػػػـ الهػػػركة 

فدينار، ك   مشركعان ( 1899) كافوحيف لفعدد المشاريل التي نفذت ضمف صندكؽ دعـ صغار ى  ا 
عػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ  بمػػغ( دينػػار. ك 24997170000بمػػغ ) إجمػػاليبمبمػػغ 

( دينػار.لكف 82078907000بمػغ ) إجمػاليبمبمػغ  مشػركعان ( 2053دعـ المكننة ككسادؿ الػرم )
 إجمػاليبمبمػغ  مشػركعان ( 118) كػافدكؽ دعـ تنمية النخيؿ  عدد المشاريل التي نفذت ضمف صن

ما عدد المشاريل التي نفذت ضمف صندكؽ دعـ المشاريل الكبػرل  أ(دينار. 4041181000بمغ )
( دينار.امػػا عػػدد مشػػاريل دعػػـ المػػرأة 35365703000بمػػغ ) إجمػػاليبمبمػػغ  مشػػركعان ( 79) كػافف

 إفنجػد  2014(دينػار. فػي سػنة 404500000بمػغ) إجمػاليكبمبمغ  مشركعان (88) تكانفالريفية 
 أقػؿيي ضػمف صػندكؽ دعػـ المكننػة الزراعيػة ككسػادؿ الػرم الحديهػة، امػا ف ةنفذالممشاريل ال أكهر

 ية الكبرل.األشتهمار مشاريل نفذت ىي ضمف صندكؽ دعـ المشاريل 
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  2015سنة -8
عدد المشاريل التي نفذت ضػمف صػندكؽ   فأى نجد  (30) الجدكؿمف النتاد  المدرجة  في  

ف( دينػػار، ك 24275911000) قػػدره إجمػػاليبمبمػػغ  مشػػركعان ( 922) كػػاف الحيكانيػػةدعػػـ الهػػركة   ا 
بمبمػػػغ  مشػػػركعان ( 573) كػػػاف الفوحػػػيفعػػػدد المشػػػاريل التػػػي نفػػػذت ضػػػمف صػػػندكؽ دعػػػـ صػػػغار 

صػػػندكؽ دعػػػـ ف عػػػدد المشػػػاريل التػػػي نفػػػذت ضػػػم بمػػػغ( دينػػػار. ك 8346249000بمػػػغ ) إجمػػػالي
( دينػػار.لكف عػػدد 75905626000بمػػغ ) إجمػػاليبمبمػػغ  مشػػركعان ( 2146)المكننػػة ككسػػادؿ الػػرم

بمػغ  إجمػاليبمبمػغ  مشػركعان ( 193) كػافالمشاريل التي نفذت ضمف صندكؽ دعػـ تنميػة النخيػؿ  
مػػا عػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ المشػػاريل الكبػػرل  أ( دينػػار. 5394211000)
ف(دينػػار.ك 29541427000بمػػغ ) إجمػػاليبمبمػػغ  مشػػركعان ( 63) كػػافف ي نفػػذت تػػعػػدد مشػػاريل ال ا 

( دينار. في 1860100000) إجماليكبمبمغ  مشركعان (360مف صندكؽ دعـ المرأة الريفية بمغ )
ىػػي ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ المكننػػة الزراعيػػة ككسػػادؿ  ةنفػػذالممشػػاريل ال أكهػػر فأنجػػد  2015سػػنة 

ية الكبػرل. فػي عػاـ األشػتهمار يي ضػمف صػندكؽ دعػـ المشػاريل فالمشاريل  أقؿالرم الحديهة،كأما 
 ةن ر مقارنػػان كبيػػ كػػافعػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ المػػرأة الريفيػػة  فأنجػػد  2015

 بالسنكات االخرل.
  2016سنة  -9

عدد المشاريل التي نفذت ضمف صندكؽ   فأنجد  (30) الجدكؿمف النتاد  المسجمة  في  
ف( دينػػػار، ك 8509774000) قػػػدره إجمػػػاليبمبمػػػغ  مشػػػركعان ( 355) كػػػاف الحيكانيػػػةدعػػػـ الهػػػركة   ا 

بمبمػػػغ  مشػػػركعان ( 328) كػػػاف الفوحػػػيفعػػػدد المشػػػاريل التػػػي نفػػػذت ضػػػمف صػػػندكؽ دعػػػـ صػػػغار 
عػػػدد المشػػػاريل التػػػي نفػػػذت ضػػػمف صػػػندكؽ دعػػػـ  بمػػػغ( دينػػػار. ك 6904075000بمػػػغ ) إجمػػػالي

( دينػػػار.لكف عػػػدد 24905535000بمػػغ ) إجمػػػاليبمبمػػػغ  مشػػركعان ( 661)كننػػة ككسػػػادؿ الػػػرمالم
بمػغ  إجمػاليبمبمػغ  مشػركعان ( 130) كػافالمشاريل التي نفذت ضمف صندكؽ دعػـ تنميػة النخيػؿ  

ف( دينػػػػار. ك 3000273000) المػػػػرأة الريفيػػػػة بمػػػػغ عػػػػدد المشػػػػاريل الػػػػذم نفػػػػذت لصػػػػندكؽ دعػػػػـ  ا 
 أكهػػػر إفنجػػػد  2016( دينػػػار.في سػػػنة 1886300000بمػػػغ ) إجمػػػاليكبمبمػػػغ   مشػػػركعان (101)
يػي ضػمف فمشػاريل ال أقػؿىػي ضػمف صػندكؽ دعػـ المكننػة ككسػادؿ الػرم ، امػا  ةنفػذالممشاريل ال

عدد المشاريل التي نفذت مف  فأنجد  2016ية الكبرل. في عاـ األشتهمار صندكؽ دعـ المشاريل 
م مػر التقشػؼ الػذ إلػىت قميمػة فػي كػؿ صػناديؽ ،كيعػكد سػبب ذلػؾ كانػصناديؽ المبادرة الزراعية 

 . مدةبو البمد خوؿ تمؾ ال
 2017سنة  -10
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المخطػػػط ليػػػا ىػػػك عشػػػر  كػػػاف التػػػيفػػػي ىػػػذه السػػػنة تػػػـ إيقػػػاؼ العمػػػؿ بالمبػػػادرة الزراعيػػػة ، 
أم مػػف  إلػػىليػػا ،كلػػـ يػػتـ تخصػػيص  أم مبمػػغ مػػالي  الماليػػةسػػنكات ،ككػػذلؾ لقمػػة التخصيصػػات 

 المشاريل.
ردػيس  رأستػأنػذاؾ )المنشػكر عمػى مكقػل ردػيس الػكزراء 2017/ الهػاني/تشػريف 22بتاريخ  

لمجنػػػة ،كناقشػػػت المجنػػػة  )ككنػػػو ردػػػيس المجنػػػة العميػػػا لممبػػػادرة الزراعيػػػة( أجتماعػػػان  مجمػػػس الػػػكزراء
مشػػػاريل القػػػركض الزراعيػػػة  الحفػػػاظ عمػػػى أسػػػتمرار فضػػػون عمػػػىالمطمكبػػػة ، الماليػػػةالتخصيصػػػات 

الزراعػي  قػراضكف صػناديؽ اإلناحكػاـ قػأبتنفيػذ  الماليػةكالمكقؼ المالي ،كقػررت المجنػة قيػاـ كزارة 
المخصصػػػػة لممبػػػػادرة  قػػػػراض،كتػػػػؤكؿ المبػػػػالغ لصػػػػناديؽ اإل2009المعػػػػدؿ لعػػػػاـ  28الميسػػػػر رقػػػػـ 
ىػكار زراعػة ،ككزارة األالمستردة منيا ،مف مبالغ القػركض المصػركفة فػي كزارة ال األمكاؿالزراعية ك 
صػػندكؽ  إلػػىالميسػػر ،كقػػررت كػػذلؾ تخصػػيص المبػػالغ  قػػراضمػػاؿ صػػندكؽ اإل رأس إلػػىالممغػػاة 

 أسػػػتكردت التػػػيمبػػػالغ الحاصػػػدات كالسػػػاحبات  إلػػػىالمكننػػػة الزراعيػػػة مػػػف المبػػػالغ المسػػػتردة لتػػػدفل 
المشػػػػمكلة بصػػػػندكؽ دعػػػػـ المكننػػػػة  ككسػػػػادؿ الػػػػرم الحديهػػػػة لصػػػػالح كزارتػػػػي الزراعػػػػة كالصػػػػناعة 

 . 31/12/2015كالمشمكلة بقركض المبادرة الزراعية كالمستكردة لغاية 
 
 
    
 2019وسنة  2018سنة  -12و 11

عػػػدد المشػػػاريل  فأن نجػػػد  (30)الجػػػدكؿكمػػػف خػػػوؿ النتػػػاد  المعركضػػػة ب 2018فػػػي سػػػنة  
 إجمػػػػالي، كبمبمػػػػغ مشػػػػركعان (321ضػػػػمف صػػػػندكؽ دعػػػػـ المكننػػػػة الزراعيػػػػة ككسػػػػادؿ الػػػػرم  بمػػػػغ )

 دينار. (11072900000)
عػػػػدد المشػػػػاريل لػػػػنفس  فأنجػػػػد  (30) الجػػػػدكؿمػػػػا مكجػػػػكد ب بحسػػػػبك  2019كفػػػػي سػػػػنة  

 إجمػػػػػػػػػالي،كبمبمػػػػػػػػػغ  مشػػػػػػػػػركعان (88صػػػػػػػػػندكؽ دعػػػػػػػػػـ المكننػػػػػػػػػة الزراعيػػػػػػػػػة ككسػػػػػػػػػادؿ الػػػػػػػػػرم بمػػػػػػػػػغ )
 (دينار. 3202333000)
لممشػاريل ،ىػي دفعػات  إعػدادىػي بػدكف  التيلسنكات عدة ( 30) الجدكؿما المبالغ المكجكدة في أ

المبػالغ المسػتردة مػف  فأمستحقة لبعض المشػاريل المتبقيػة ليػا مػف مبػالغ المبػادرة ،كمػف الموحػظ 
 إلػػىتسػػدد عمػى شػكؿ دفعػات لممصػرؼ مػػف المقترضػيف ،تػـ دفعيػا  التػييف مسػتفيدالقػركض مػف ال

 بعض المشاريل المستحقة لمقركض .
  2020سنة  -13
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عػػػػدد مشػػػػاريل صػػػػندكؽ المكننػػػػة  فأيوحػػػػظ  (30)الجػػػػدكؿكمػػػػف خػػػػوؿ  2020فػػػػي سػػػػنة  
دينار،كعػػدد مشػػاريل  (175000000بمػػغ ) إجمػػاليكبمبمػػغ  افمشػػركعككسػػادؿ الػػرم الحديهػػة بمػػغ 

 (دينار.232998000بمغ) إجماليكبمبمغ  افمشركعبمغ  الحيكانيةصندكؽ دعـ الهركة 
 . 2020-2008يمهؿ عدد المشاريل المنفذة كالمبالغ المقررة لممدة  (30) الجدكؿك 

 (30) جدكؿ
 قراضصناديؽ اإل بحسبك  افكردستيـ أقميمهؿ المبالغ المصركفة لعمـك محافظات العراؽ عدا 

 .2020-2008مف  لممدةالتخصصية لممبادرة الزراعية كعدد المشاريل المنفذة 
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 .الديكانيةكفرع –العاـ  التعاكنيالمصرؼ الزراعي  بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادمف  :المصدر
 

يم فاي ظال المباادرة قماتاج المحمي الزراعي في عموم محافظات العراق عادا الن: مؤكر ال  رابعاَ 
 .2020-2008من  لممدةالزراعية 
ىنػػاؾ  فأتػػاج  السػػنكات السػػابقة نجػػد إنتػػاج  سػػنكات المبػػادرة الزراعيػػة مػػل ناعنػػد مقارنػػة  

.  الحيكانيةتاج عمى مستكل جميل المحاصيؿ الزراعية ك الهركة نزيادة كاضحة في مقدار كمية اإل
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الحبػػػػكب يؿ محاصػػػػ ؿك األقسػػػػاـ رديسػػػػة حيػػػػث يتضػػػػمف أ ةهوهػػػػ مػػػػىع كسػػػػيتـ تقسػػػػيـ ىػػػػذا المحػػػػكر
تػػاج لحػػـك الػػدجاج إن إلػػىمػػا الهالػػث فسػػيتطرؽ أشػػجار النخيػػؿ أ الهػػانيذ خػػأاالسػػتراتيجية فػػي حػػيف ي

 .ككاألتي : األسماؾكبيض الماددة ك 
 تاج المحاصيل االستراتيجية :إن -1

يعػػػد محصػػػكؿ القمػػػح كالػػػرز كالشػػػعير كالػػػذرة الصػػػفراء، مػػػف المحاصػػػيؿ االسػػػتراتيجية فػػػي  
 افلبيػػالغػػذادي، سػػكؼ نعتمػػد عمػػى بعػػض المحاصػػيؿ الزراعيػػة  األمػػفتعنػػى بتحقيػػؽ  التػػيالعػػراؽ 

ت كانػ 2008مدل تأهير المبادرة الزراعية ،عمى الزيادة في بعض المؤشرات الزراعية ،  ففػي عػاـ
ازدادت المسػاحات  2020، كفػي عػاـ  ان ( دكنمػ5741162المساحات المزركعة بمحصكؿ القمح)

 . ( 3.132( دكنـ حيث بمغ النمك المركب ) 8573683) إلىالمزركعة 
  2008تػػػػػػاج مػػػػػػف محصػػػػػػكؿ القمػػػػػػح فػػػػػػي  محافظػػػػػػات العػػػػػػراؽ لعػػػػػػاـ نت كميػػػػػػات اإلكانػػػػػك   
 2020تػػػػػػػاج مػػػػػػػف محصػػػػػػػكؿ الحنطػػػػػػػة فػػػػػػػي عػػػػػػػاـ نت كميػػػػػػػة اإلكانػػػػػػػ( طػػػػػػػف بينمػػػػػػػا 1254975)
( 4983417تػػاجيف خػػوؿ سػػنتي المقارنػػة بمػػغ )نبػػيف اإل ؽالفػػر ( طػف كمػػف موحظػػة 6238392)

 . (13.128ىناؾ معدؿ نمك مركب بمغ ) فأطف نجد 
غمػػػة  ازدادتدكنػػػـ بينمػػػا -(كغػػػـ341.9)  2008بمػػػغ معػػػدؿ غمػػػة الػػػدكنـ الكاحػػػد فػػػي عػػػاـ 

سػػاس كسػػنة دكنػػـ ، كمػػف المقارنػػة بػػيف سػػنة األ-(كغػػـ736.1)إلػػى 2020الػػدكنـ الكاحػػد فػػي عػػاـ
سػباب ىػذه األ مػف فأىناؾ معدؿ نمك كاضح في معدؿ غمة الدكنـ الكاحد كنجػد  فأالمقارنة  نجد 

المبػادرة الزراعيػة فػي عمػكـ محافظػات العػراؽ، حيػث  إلػىفي زيادة معدؿ غمة الدكنـ الكاحػد يعػكد 
تكفر قركض المبادرة الزراعية مركنة لدل المزارع في استخداـ  المكننة الحديهة كاستحداث كسػادؿ 

 .زراعية جديدة راضو أذلؾ استصوح ككالمعفرة ك  ختيار البذكر الجيدة كالمعدلة كراهيان رم جديدة كا
( دكنػػـ ، 1718501محصػػكؿ الشػػعير)مػػف حصػػكدة مت المسػػاحات الكانػػ 2008فػػي عػػاـ 

(دكنػػػػـ كبمعػػػػدؿ نمػػػػك مركػػػػب بمػػػػغ 4528487) إلػػػػى2020كقػػػػد ازدادت تمػػػػؾ المسػػػػاحة فػػػػي عػػػػاـ 
 2008لعػػػػػاـ  العػػػػػراؽتػػػػػاج مػػػػػف محصػػػػػكؿ الشػػػػػعير فػػػػػي عمػػػػػـك نت كميػػػػػات اإلكانػػػػػ، ك ( 7.738)
( 1756200) 2020تػػاج مػػف محصػػكؿ الشػػعير فػػي عػػاـنبينمػػا بمغػػت كميػػة اإل ان ( طنػػ403999)

 فقػػد تػػاجيف خػوؿ سػنتي المقارنػةنبػيف اإل ؽالفػر %(كمػػف موحظػة 11.967كبمعػدؿ نمػك بمػغ) ان طنػ
 لػىاتػاج نالزيادة في كمية اإل ىذهكتعزل ىناؾ معدؿ نمك كاضح ، فإنجد  ان ( طن1352201بمغ )
 كاالىتماـ بيذا القطاع الحيكم . العراؽبالمبادرة الزراعية في عمـك  أهرالت
معػدؿ غمػة  ازداددكنػـ بينمػا -(كغػـ235.1)  2008بمغ معدؿ غمة الدكنـ الكاحد فػي عػاـ  

 فأدكنػـ ، كمػف المقارنػة بػيف السػنتيف نجػد -(كغػـ390.7حيث بمػغ ) 2020الدكنـ الكاحد في عاـ
 لػػىاتػػاج نالزيػػادة فػػي كميػػة اإل كتعػػزل ىػػذه ،ىنػػاؾ معػػدؿ نمػػك كاضػػح فػػي معػػدؿ غمػػة الػػدكنـ الكاحػػد

 . العراؽفي محافظات بالمبادرة الزراعية  أهرالت
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( دكنػػـ ، كقػػػد 339043المزركعػػػة بمحصػػكؿ الشػػمب)ت المسػػاحات كانػػ 2008فػػي عػػاـ  
( دكنـ كبنمك مركب لممساحة المزركعػة 406274)  إلى2020ازدادت المساحات المزركعة عاـ 

ف( ك 1.401) تاج نت كميات اإلكانالمساحة المزركعة بكفرة المياه ، ك  تأهير إلىىذا النمك يعزل  ا 
ت كميػة كانبينما  ان ( طن248157)  2008كافة لسنة  العراؽمف محصكؿ الشمب في محافظات 

مقػػداره  ان مركبػػ ان بػػذلؾ نمػػك  ان محققػػ ان ( طنػػ464159) 2020تػػاج مػػف محصػػكؿ الشػػمب فػػي عػػاـ ناإل
عكػػس إنتاجيػػة مرتفعػػة . ممػػا إنادخػػاؿ المكننػػة الحديهػػة كبػػذكر ذات  إلػػى%( كيعػػزل ذلػػؾ 2.933)
( 735.5الكاحػد )تاجية الػدكنـ إنمعدؿ  كاف 2008تاجية الدكنـ الكاحد حيث نجد في عاـ نا ىعم

 (كغـ.1142.2)إلى2020معدؿ غمة الدكنـ الكاحد في عاـ كغـ  بينما ازداد
فػػي سػػنة المقارنػػة عنػػو فػػي سػػنة  ان خفاضػػناراضػػي المزركعػػة بالػػذرة الصػػفراء كقػد شػػيدت األ 

( 362088) إلػى2008عػاـ ان ( دكنمػ490290راضي المزركعػة مػف )خفضت األنااالساس حيث 
تاجيػة الػدكنـ الكاحػد قػد ازدادت إن( .بينمػا نػرل -2.304كبمغ النمك المركب سالبا)2020دكنـ عاـ

. 2020( كغػـ لمػدكنـ الكاحػد عػاـ 419345) إلػى2008(كغـ لمػدكنـ الكاحػد عػاـ 287955مف )
نػػا نػػرل زيػػادة معػػدؿ إنخفػػاض المسػػاحات المزركعػػة ، اال إن( كرغػػـ 2.933كبمعػػدؿ نمػػك مركػػب )

(كغػػػـ . ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى 1158.1) إلػػػى 2008(كغػػػـ عػػػاـ 767.9مػػػة الػػػدكنـ قػػػد ارتفعػػػت مػػػف )غ
 دناه يبيف ذلؾ . أ الجدكؿحديهة ك كمكافحة المبيدات بالطرؽ ال ماك الكيميالتكسل باستخداـ السماد 

 
 

  (31) جدكؿ                                       
تاج كغمة الدكنـ الكاحد لمحاصيؿ القمح كالشعير كالرز كالذرة الصفراء كمتكسط نالمساحات المحصكدة ككميات اإل

 2020-2008 مف يـ لممدةقمعدا األ العراؽغمة الدكنـ كالنمك المركب لسنكات المقارنة في محافظات 
 متوسط غمة الدونم الواحد طن-تاجنكمية اإل  دونم\المساحة المزروعة السنة نوع المحصول

 كلم/دونم
 341.9 1254975 5741162 2008 القمح

2020 8573683 6238392 736.1 
  13.128 3.132 النمو المركل

 235.1 403999 1718501 2008 الكعير
2020 4528487 1756200 390.7 

  11.967 7.738 النمو المركل
 735.5 248157 339043 2008 الكمل )الرز(

2020 406274 464159 1142.2 
  2.933 1.401 النمو المركل

 767.9 287955 490290 2008 الذرة الصفراء
2020 362088 419345 1158.1 

  2.933 -2.304 النمو المركل

 تاج النباتي .ناإل – الديوانيةمديرية زراعة  بياناتو -الجهاز المركزي لإلحصاء–وزارة التخطيط  بياناتعمى  اعتماداً الباحث  :المصدر
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لممحاصػػيؿ االسػػتراتيجية مػف مسػػاحات مزركعػػة ككميػػات  حصػاديةاإل بيانػػاتالكفيمػا يػػأتي  
 (32) جدكؿ      تاج عمى مستكل محافظات العراؽ كافة.إن
االستراتيجية          يـ لممحاصيؿ قمتاج المتحقؽ كالمساحات المزركعة في العراؽ عدا األناإل 

 2020-2008مف  لممدةذرة صفراء( -شمب-شعير-)حنطة
 
 
 السنة

 محصكؿ الذرة الصفراء محصكؿ الشمب محصكؿ الشعير محصكؿ الحنطة
 تاجناإل
/ 
 طف
 

المساحات 
 المزركعة

/ 
 دكنـ

 تاجناإل
/ 
 طف

المساحات 
 المحصكدة

 تاج ناإل
/ 
 طف

المساحات 
 المحصكدة

 تاج ناإل
/ 
 طف

المساحات 
 المزركعة

/ 
 دكنـ

2008 1254975 5741162 403999 1718501 248157 339043 287955 490290 
2009 1700390 5049753 501508 2817635 173074 219700 238113 456500 
2010 2748840 5543880 1137169 4026674 155829 191900 266699 467800 
2011 2808900 6542768 820152 3650866 235118 262980 335710 518400 
2012 3062312 6914498 831990 2849531 361339 317884 503389 602063 
2013 4178379 7376332 1003198 3262975 451849 384338 831345 787752 
2014 5055111 5835240 1277796 4632262 403028 317200 289288 378100 
2015 2645000 3797222 329713 4147000* 109209 110400 182340 229000 
2016 3052939 3412279 499222 1061703 181320 154200 259546 304000 
2017 2974136 4215906 303114 4215906 265852 222100 185291 222800 
2018 2177885 3153941 190647 601213** 18196 21700 63307 55837 
2019 4343473 6331116 1518471 3721253 574705 511400 473064 402375 
2020 6238392 8573683 1756200 4528487*** 464159 406274 419345 362088 

 .بارنكاألكنينكل كصوح الديف  افكردستيـ أقم*عدا 
 .الىديكالحكيجة كبعض قرل  بارنكاألكنينكل كصوح الديف  افكردستيـ أقم**عدا 

 الديف.كصوح  بارنكاأل الىكدي***لـ يتـ شمكؿ بعض القرل في محافظات نينكل ككرككؾ 
صػػاء ككزارة الزراعػػة قسػػـ حلإل مالجيػػاز المركػػز كزارة التخطػػيط / بيانػػاتعمػػى  اعتمػػادان الباحػػث  إعػػدادمػػف  الجػػدكؿ

 اإلحصاء.
 تنمية اكجار النخيل - 2

الهػركات الطبيعيػة األخػرل كػالنفط الخػاـ  بانػج إلػىالتمػكر مػف أىػـ الهػركات الكطنيػة  تيعد   
العػػراؽ مػػف الػػدكؿ الرديسػػة المنتجػػة لمتمػػكر حيػػث تميػػز العػػراؽ  عػػد  يي كالمػػكارد األخػػرل فػػي العػػراؽ . ك 

فػي  خفضػتاناألشػجار  إعػداد فأال إدرة مقارنػة ببػاقي الػدكؿ المنتجػة تاجو ألصػناؼ عديػدة كنػاإنب
 عػػدادأإصػػابة  ضػػون عمػػىفيجػػة الظػػركؼ التػػي مػػرت عمػػى العػػراؽ السػػنكات األخيػػرة بشػػكؿ كبيػػر نت

تػػاج نه بمسػػتكيات ال تتناسػػب مػػل تكػػاليؼ اإلأسػػعار  خفػػاضانك كبيػػرة مػػف أشػػجار النخيػػؿ بػػاألمراض 
زراعػػػػة  إلػػػػىعػػػػزكؼ الكهيػػػػر مػػػػف المػػػػزارعيف عػػػػف االىتمػػػػاـ بيػػػػذه الشػػػػجرة كاالتجػػػػاه  إلػػػػىممػػػػا أدل 
يا تكفر إيرادات مجزية أفضؿ مف التمكر مما ألنالبديمة التي تزرع تحتيا  اتاك كالخضر المحاصيؿ 

 فالسياسات العامة لمدكلػة لػـ تمتفػت لحػد األ إف تاج المتحقؽ عممان نكبير في اإل خفاضان إلىأدل 
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التصػدير إال فػي  أكاالىتماـ كالرعايػة ليػذا المحصػكؿ اإلسػتراتيجي سػكاء فػي مجػاؿ التصػنيل إلى 
القطػاع الخػاص كتػـ تصػديرىا  أكمػف الدكلػة  التمكر يػتـ تصػنيعيا محميػان  إفحدكد ضيقة كلك قدر 
 تمػػػػػػكر خػػػػػػاـ كاالىتمػػػػػػاـ بنظافتيػػػػػػا كتعبدتيػػػػػػا كتغميفيػػػػػػا كدعػػػػػػـ المػػػػػػزارعيف أككمنتجػػػػػػات صػػػػػػناعية 

الدكلػة بأحػد  يػةانميز آخر في رفد  أفشليذا المحصكؿ  كافل كخارجيان  بالمستمزمات كتسكيقيا محميان 
فيف ، ك أىـ صػادرات السػمل الزراعيػة كتػكفير دخػؿ سػنكم معيشػي مناسػب لممػزارع أسػكاؽ التمػكر  ا 

ربػػا كالكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػة كاألسػػػكاؽ اآلسػػػيكية أك العراقيػػة معركفػػػة منػػػذ عشػػرات السػػػنيف فػػػي 
البديمػػػة إلعطػػػاء ىػػػذا المػػػكرد االقتصػػػادم بمػػػا يتناسػػػب  صالفػػػر كغيرىػػػا كنعقػػػد اآلمػػػاؿ عمػػػى تػػػكفير 

األشػػػجار  إعػػدادىػػذا التقريػػر أىػػـ المؤشػػرات الرديسػػة فيمػػا يخػػص  ؿاك كيتنػػ،  االقتصػػاديةكأىميتػػو 
 .(1)األصناؼ كالمحافظات بحسبتاج نكاإلتاجية نتاج كمتكسط اإلنكلمختمؼ مراحؿ اإل

مػف المبػادرة الزراعيػة ،كالمتمهمػة فػي تنميػة النخيػؿ كتطػكير  الهػاني الجانبكبالتركيز عمى  
كتنفيذ المشاريل الكبرل في عمـك محافظات العراؽ ، كلغػرض تكضػيح تػأهير دكر  الحيكانيةالهركة 

قركض المبادرة الزراعية في تطكير النشاطات التي تيدؼ ليا المبادرة الزراعية سكؼ يتـ التركيػز 
عمى سنتيف مختمفتيف سػنة قبػؿ تنفيػذ خطػة المبػادرة الزراعػة كسػنة بعػد تنفيػذ المبػادرة الزراعيػة فػي 

يمكف استنتاج بعض المؤشرات التي تصب في ( 33)الجدكؿكمف خوؿ  حافظات العراؽ،عمكـ م
 .تناراسد

  (33) الجدكؿ
 2020 – 2008 دراسةال مدةمؤشرات تنمية النخيؿ في العراؽ خوؿ 

 

 مؤشرات تنمية النخيؿ

 تنمية النخيؿ

 النمك المركب 2020 2008

 3.557 17348741 11012651 مجمكع اشجار النخيؿ

 2.749 11242749 7901531 مجمكع اشجار النخيؿ المهمرة

 3.396 735353 476318 تاج التمكر/طفإنمجمكع 

  81.9 60.3 تاجية النخمة المهمرةإنمتكسط 

 اإلحصاء المركزم . –كزارة التخطيط  بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادمف  المصدر:

)     -1×  100المعادلة االتية=* النمك المركب مف اعداد الباحث كفؽ 
 

 
) 

 :(33)الجدكؿمف خوؿ النتاد  المعركضة في 

                                                           
(1)

َربئٜ ّاإل ُبٗاىزؼر–عَٖ٘زٝرخ اىؼرسا)ٍدٝسٝخ اإلؽصبل اىصزاػٜ اىزبثؼخ ىر٘شازح اىزةطرٞػ –زبط اىزَ٘ز ئّرقسٝس  

 ؽ٘زاد اى٘شازح.ٍِْ ٍ-2008 األٗهُ ٘مبّٗرنْي٘عٞب اىَؼيٍ٘بد ,
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مجمػػػكع اشػػػجار النخيػػػؿ كلجميػػػل األصػػػناؼ فػػػي عمػػػكـ محافظػػػات  كػػػاف 2008فػػػي عػػػاـ 
حيث  2020( نخمة عاـ 17348741)  إلىتاج  ن( نخمة ، ككاصؿ اإل11012651ىك) العراؽ
 إلػىكيعػزل ذلػؾ  %(3.557النخيؿ،  ازداد بشكؿ ممحكظ حيث بمغ النمك المركب) إعداد فأنجد 

بمػػػػغ  2008مػػػػا مجمػػػػكع أشػػػػجار النخيػػػػؿ المهمػػػػرة فػػػػي عػػػػاـ أ، العػػػػراؽالمبػػػػادرة الزراعيػػػػة فػػػػي عمػػػػـك 
ف( . ك 2.749( كبمعدؿ نمك مركب )11242749بمغ) 2020(نخمة  ، كفي عاـ 7901531)  ا 
تػاج إنب ؿك األ( طػف احتمػت محافظػة بابػؿ المركػز 476318)( بمػغ 2008تاج التمكر فػي عػاـ )إن
طػػف  لػػؼأ(63.1تػػاج بمػػغ)إن%( تمتيػػا محافظػػة بغػػداد ب17.7طػػف بنسػػبة بمغػػت ) لػػؼا(48.2)هقػػدر 

 %(11.9طػػػف بنسػػػبة ) أىلػػػؼ(56.8تػػػاج بمػػػغ)إنب الىديػػػ%( تمتيػػػا محافظػػػة 13.3بنسػػػبة كصػػػمت )
حيػػػث بمػػػػغ  2020التمػػػػكر فػػػي عػػػػاـ تػػػاج إن%(، كازداد 57.1كسػػػاىمت بقيػػػػة المحافظػػػات بنسػػػػبة)

تاجية النخمة الكاحدة بفعؿ إنزيادة  إلى( كيعزل ذلؾ 3.396كبمعدؿ نمك مركب ) ان (طن735353)
( 60.3( بمػغ)2008تاج النخمة المهمرة مف التمكر عػاـ )إنمتكسط  فأالمبادرة الزراعية حيث نجد 
 .(كغـ68.2) إلى( 2020) تاج النخمة المهمرة مف التمكر عاـإنكغـ ،بينما ازداد متكسط 

قيػػػاـ كزارة الزراعػػػة عبػػػر  إلػػػىتاجيػػػة النخمػػػة الكاحػػػدة إنيرجػػػل السػػػبب فػػػي ارتفػػػاع متكسػػػط  
في مكافحة البساتيف كرشيا بالمرشات األرضية كبالطػادرات الزراعيػة،  العراؽمؤسساتيا في عمكـ 

 فأالتقميػػػؿ مػػػف اإلصػػػابات المسػػػتكطنة مهػػػؿ الحميػػػرة كالػػػدكباس كغيرىػػػا، لػػػذا نجػػػد  إلػػػىممػػػا أدل 
شػاء بسػاتيف جديػدة، ككػذلؾ إن لػىا ان تشػجيعي عػامون  تيعد  التي منحت لتنمية النخيؿ  الماليةالقركض 

اآلفػػػات فػػػي اتمػػػاـ استصػػوح كزراعػػػة كمكافحػػػة  اليػػومىػػػذه القػػػركض تمػػنح المػػػزارعيف مركنػػػة  إففػػ
سػػاليب الػػرم كأمػػف خػػوؿ تػػكفير المكننػػة  بزراعتيػػاكاالىتمػػاـ ي تصػػيب شػػجرة النخيػػؿ الزراعيػػة التػػ

ـ  الحديهػػة فػػي تطػػكير زراعػػة النخيػػؿ . قػػركض المبػػادرة الزراعيػػة ليػػا دكر كاضػػح ،فػػي  إففػػ كمػػف هػػ
يمهػػؿ مجمػػكع  (34) الجػػدكؿ. العػػراؽتطػػكير كتنميػػة النخيػػؿ بجميػػل أصػػنافو فػػي عمػػكـ محافظػػات 
تاجيػة نتاجيػة مػف التمػكر كمتكسػط اإلنأشجار النخيؿ في عمـك العراؽ كاألشجار المهمرة ككميػة اإل

 .2020-2008لممدة مف 
 (34) جدكؿ                                           

مف التمكر خمة المهمرة تاجية النإنتاجية الكمية كمتكسط نالنخيؿ كالنخيؿ المهمر كاإل مجمكع اشجار
 2020-2008لممدة مف  افكردستيـ أقم اعد في العراؽ

كجار أمجموع  السنة
 النخيل

مجموع أكجار 
 النخيل المثمرة

 تاجية النخمة المثمرةإنمتوسط  تاج التمور/طنإن
 فع /كلم

2008* 11012651 7901531 476318 60.3 

2009* 11797131 8120634 507002 62.4 

2010* 12692793 8394063 566829 67.6 

2011* 14002979 8705887 619182 71.1 
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2012* 15288410 9216494 655450 71.1 

2013* 16492121 9947220 676111 68.0 

2014** 13495688 5026511 594900 64.6 

2015** 15381450 9462880 602348 63.7 

2016 ** 15637228 9484175 615211 64.9 

2017 ** 15300762 9572775 618818 64.6 

2018 ** 15139076 9693211 646163 66.7 

2019*** 17036560 10716289 639315 59.7 

2020*** 17348741 11242749 735353 68.2 

 لمحافظة نينكل. بيانات*عدـ تكفر 
 كصوح الديف. بارنلممحافظات نينكل ككرككؾ كاأل بيانات**عدـ تكفر 

 لممحافظات نينكل ككرككؾ.  بيانات***عدـ تكفر 
 الجياز المركزم لإلحصاء.كزرارة التخطيط جميكرية العراؽ ، بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادمف  :المصدر
 بمغ  إذ( 2008عاـ ) كافتاج في محافظات العراؽ إن أقؿ إف( 34) الجدكؿيوحظ مف  

 أغمػػبي الػػذم حصػػؿ نتيجػػة العمميػػات العسػػكرية فػػي األمنػػكذلػػؾ نتيجػػة التػػدىكر  ان (طنػػ 476318) 
ما (طف كىك 735353( كالذم بمغ )2020عاـ ) كاففتاج في العراؽ إن أعمىمحافظات العراؽ .أما 

محافظػػة بغػػداد احتمػػت  إف إلػػىاالحتيػػاج المحمػػي مػػف جميػػل أصػػناؼ التمػػكر كتجػػدر اإلشػػارة  ييغطػػ
تػػػاج إن%( تمتيػػػا محافظػػػة بابػػػؿ ب17.2طػػػف بنسػػػبة بمغػػػت ) أىلػػػؼ(126.2تػػػاج بمػػػغ )إنب ؿاألك  المركػػػز
تػػػاج ن(مػػػف اإل54.8% كسػػػاىمت بقيػػػة المحافظػػػات بنسػػػبة مقػػػدارىا )12طػػػف بنسػػػبة  أىلػػػؼ(88.1بمػػػغ)

 إفالكمي،،كىػػػذا يعكػػػس دكر القػػػركض كالمبػػػادرة الزراعيػػػة فػػػي زيػػػادة المنػػػت  المحمػػػي. كيػػػرل الباحػػػث 
جعػة عامػة كشػاممة لمجيػات المتمهمػة برداسػة الحككمػة مرا إلػىتحتػاج  العػراؽتػاج التمػكر فػي إنسياسة 

ككزارات الزراعػػة كالصػػناعة كالزراعػػة كالتخطػػيط كالتجػػارة ككػػذلؾ القطػػاع الخػػاص التجػػارم، بالتنسػػيؽ 
لتحقيػػؽ منافسػػػة األسػػكاؽ العالميػػة، بمػػػا يتناسػػب كحجػػػـ كتطػػػكيره تػػاج نزيػػادة اإلب لوىتمػػػاـفيمػػا بيػػنيـ 

يسػيـ فػي تنػكع ىيكػؿ الصػادرات ،ككػذلؾ إيجػاد  فأالذم مف الممكػف الطمب عمى ىذا الغذاء الميـ ،ك 
  فأى  مكػف القػكؿاألسكاؽ العربية كالعالمية ،حيػث ي إلىادض عف االستيوؾ المحمي أىلفسكؽ لتصريؼ 

 ىذا المنت  الكحيد الزراعي الذم يكجد فيو فادض لمتصدير.
 : السماكاج لحوم الدجاج وبيض المائدة و تإنمؤكر  -3
ب تحسػػػف المسػػػتكل بسػػػب الحيكانيػػػةالزيػػػادة المتناميػػػة فػػػي الطمػػػب عمػػػى منتجػػػات الهػػػركة  إف  

ممػا  الحيكانيػةىمػاؿ قطػاع الهػركة إخػرل أاد المجتمل ،ىذا مف جيػة كمػف جيػة فر أالمعاشي لغالبية 
طػػػػوؽ المبػػػػادرة الزراعيػػػػة إناالرتفػػػػاع بشػػػػكؿ كبيػػػػر ،لكػػػػف كبعػػػػد إلػػػػى تمػػػػؾ المنتجػػػػات  أسػػػػعاردفػػػػل ب

مصػػػرفية التػػػي نجمػػػت عنيػػػا نوحػػػظ زيػػػادة كبيػػػرة فػػػي تمػػػؾ المنتجػػػات ككمػػػا ىػػػك فػػػي كالتسػػػييوت ال
 .  (35) الجدكؿ
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( بيضػة  فػي السػنة فػي 915594000تاج بيض الماددة في عمػـك العػراؽ )إنبمغ 2008كفي عاـ
 ان مركبػػػػػػ ان ( بيضػػػػػػة محققػػػػػػة بػػػػػػذلؾ نمػػػػػػك 1118000000)2020حػػػػػػيف بمػػػػػػغ البػػػػػػيض المنػػػػػػت  عػػػػػػاـ 

 ان (طن2353100) إلى 2008(طف عاـ 84800المحـك البيضاء مف )تاج إن(،كقد ازداد 1.548)
( كيمهؿ ذلؾ قفزة نكعية في زيادة تمؾ المنتجات لما 29.127كبمعدؿ نمك مركب بمغ)2020عاـ 
تػػػػػاج المحػػػػػـك الحمػػػػػراء إنزداد إالغػػػػػذادي فػػػػػي العػػػػػراؽ ، فػػػػػي حػػػػػيف  األمػػػػػففػػػػػي كاقػػػػػل  أهػػػػػرمػػػػػف ليػػػػػا 
كبمعػػػدؿ نمػػػك مركػػػب 2020طػػػف عػػػاـ ( 185600) إلػػػى 2008(طػػػف سػػػنة عػػػاـ 149600مػػػف)

 إلػػػػػػػػػى 2008(طػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػاـ 272400تػػػػػػػػػاج الحميػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف )إن(،كقػػػػػػػػػد ازدادت كميػػػػػػػػػات 1.667)
 (. 21.465كبمعدؿ نمك مركب ) 2020(طف عاـ 3412500)

 إلػػػػػػػػػػى 2008( طػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػاـ 4785300مػػػػػػػػػػف) األسػػػػػػػػػػماؾتػػػػػػػػػػاج إنكميػػػػػػػػػػة  تكقػػػػػػػػػػد ازداد 
لنمػػػك  جيػػػدان  ( ، كيعػػػد ذلػػػؾ مؤشػػػران 3.917كبمعػػػدؿ نمػػػك مركػػػب ) 2020(طػػػف عػػػاـ 7885700)

 الهركة السمكية في عمـك العراؽ.
فػػي العػػراؽ كحػػدت  الحيكانيػػةتػػت بهمارىػػا عمػػى الهػػركة أى المبػػادرة الزراعيػػة  فأى ممػػا تقػػدـ يمكننػػا القػػكؿ  

مػد ىػذا مػف جيػة كمػف جيػة اخػرل لبكفػرت عممػة صػعبة القتصػاد اك  الحيكانيةمف استيراد المنتكجات 
لصػالح المػكاطف كبمػا يػتودـ مػل المسػتكل المعيشػي لغالبيػة الشػعب العراقػػي،  سػعاراألتػكازف  تعػادأ

كصعكبة منل رخص ممارسة  األعوؼمف قمة   الحيكانيةىذا مل موحظة المشاكؿ المتعمقة بالهركة 
ن،ك  األسماؾمينة الصيد، كالطيكر التي تقتات عمى  فقد البمد في أير مما نمراض كتسمـ األاألتشار ا 

فػي  الحيكانيػةيبػيف بعػض مؤشػرات الهػركة  (35)  الجدكؿ.ك  األسماؾمف  افاألطن آالؼسنكات عدة 
 .دراسةالمدة في أىهناء العراؽ 

 (35) جدكؿ                                     
 مففي العراؽ لممدة  األسماؾكالحميب ك تاج بيض الماددة كالمحـك البيضاء كالحمراء إنات يكم

2008-2020 
 اىَْ٘ اىَسمت زبطّمَٞخ اإل اىعْخ اىَْزظ

 ثٞط اىَبئدح

 )ثٞعخ فٜ اىعْخ( 

2008 915600000 1.548 

2020 1118000000 

 اىيؾً٘ اىجٞعبل

 غِ/ظْخ

2008 84800 29.127 

2020 2353100 

 اىيؾً٘ اىؾَسال

 غِ /ظْخ

2008 149700 1.667 

2020 185600 

 زبط اىؾيٞتئّ

 غِ/ظْخ

2008 272400 21.465 

2020 3412500 

 األظَبكزبط ئّ

 غِ/ظْخ

2008 4785300 3.917 

2020 7885700 
 حصاء .كزارة الزراعة /قسـ اإل بياناتالجياز المركزم لإلحصاء/ك –كزارة التخطيط  بياناتعمى  اعتمادان الباحث:  إعدادالمصدر 
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)     -1×  100مف اعداد الباحث كفؽ المعادلة = *النمك المركب
 

 
) 

  (36) جدكؿ
ن)بيض الماددة كالمحـك البيضاء كالحمراء ك  الحيكانيةالمنتجات  في العراؽ  ( األسماؾتاج الحميب ك ا 

 .2020-2008لممدة مف 
ثٛط انًبئدح  انعُخ

 /يهٌٕٛ ثٛعخ

-انهحٕو انجٛعبء

  غ100ٍ 

انهحٕو 

  غ100ٍانحًساء 

 غٍ- األظًبن  غ100ٍانحهٛت 

2008 915.6 848 1497 2724 47853 

2009 704.7 870.9 1522.9 2770.1 53003 

2010 926.2 1086.8 1549.5 2821.9 55871 

2011 1019 1359.1 1576.7 2874.3 48759 

2012 1192 1530.1 1604.7 2926.7 67863 

2013 1194 2116.1 1633.31 2985.2 110482 

2014 374 1451.96 1662.7 3046.4 83993 

2015 565 1326 1692.8 3105.1 46246 

2016 711 1429 1723.8 3167 55865 

2017 730 1594 1722.1 3217.4 63310 

2018 855 1993.3 1788.1 3284.9 89039 

2019 969 2090.7 1821.6 3344.5 99833 

2020 1118 2353.1 1856 3412.5 78857 

 اإلحصاء.كزارة الزراعة /قسـ  بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادمف  :المصدر
 كافتاج في محافظات العراؽ مف بيض الماددة إن أقؿ فأ (36) الجدكؿيوحظ مف  

( 2020عػاـ ) كػافتاج فقػد إن أعمىأما  ( بيضة سنكيان  915600000( كالذم بمغ) 2008عاـ )
فاالحتياج المحمي ،ك  يما يغط( بيضة كىك 1118000000كالذم بمغ ) تػاج مػف المحػـك إن أقػؿ ا 
 2020ت عمػػـ كانػػتػػاج إنكميػػة  أعمػػى( طػػف سػػنكيا ك 84800فقػػد بمػػغ )2008ت عػػاـ كانػػالبيضػػاء 
ما أبالمبادرة الزراعية، ان إيجابي هً أهر كتتاج ن( طف  كىك مؤشر ممحكظ بزيادة اإل2353100فقد بمغ )

تػػاج إن أعمػػىمػػا أ ( طػػف سػػنكيان 149700بمػػغ )تػػاج إنب 2008عػػاـ  كػػاففتػػاج لمحػػـك الحمػػراء إن أقػػؿ
تػػػاج عػػػف نبارتفػػػاع بشػػػكؿ متزايػػػد فػػػي اإل ( طػػػف سػػػنكيان 185600بكميػػػة بمغػػػت ) 2020عػػػاـ  كػػػاف

فالسػػػػنكات السػػػػابقة،ك  ( طػػػػف 272400فقػػػػد بمػػػػغ ) 2008عػػػػاـ  كػػػػافتػػػػاج لمػػػػادة الحميػػػػب إن أقػػػػؿ ا 
تاج في العراؽ مف إن أقؿما أ( طف ،3412500فقد بمغ ) 2020عاـ  كاففتاج إن أعمىما أسنكيا،
تػاج فقػد إن أعمى(طف ،أما 4624600فقد بمغ ) 2016عاـ  كاف)النيرية كالبحرية( األسماؾلحكـ 
كالسػػبب فػػي ذلػػؾ ىػػك االسػػتقرار  ( طػػف سػػنكيان 11048200تػػاج بمغػػت )إنبكميػػة  2013عػػاـ  كػػاف
محافظػات ده محافظػات العػراؽ قبػؿ احػتوؿ العصػابات االجراميػة لػبعض يت تشػكانػي الػذم األمن

تػػاج كاسػػتيوؾ إنقيػػرة فػػي لفاى  مػػف الػػدكؿالعػػراؽ ييعػػد  تػػاج حتػػى تحريرىػػا ،نالعػػراؽ كخركجيػػا عػػف اإل
مػػف األغذيػػة الضػػركرية فػػي سػػمة المسػػتيمؾ العراقػػي ،عميػػو  األسػػماؾ فأفػػي العػػالـ ،رغػػـ  األسػػماؾ

مبػػات متط أغمػػب فأ بػػات مػػف الضػػركرة كضػػل رؤيػػا كمنيجيػػة عمميػػة لمنيػػكض بيػػذا القطػػاع ،عممػػان 
عاممػػػة كسػػػكؽ  يػػػدو أك  اليػػػةمغذيػػػة كتخصيصػػػات أى القطػػػاع متػػػكفرة مػػػف أمػػػاكف كميػػػاه ك  النيػػػكض بيػػػذا
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ـ  تاجيػة المحميػة كيحسػف المسػتكل المعاشػي لممػكاطنيف نكغيرىا بما يحقؽ الكفاية اإل يتطػكر  كمػف هػ
      القطاع الزراعي كاالقتصاد العراقي .
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 المبحث الرابع
 ها عمى المنتج المحمي الزراعيأثر و  الديوانيةتحميل واقع المبادرة الزراعية في محافظة 

 النهوض بالواقع الزراعي أجلالمبالغ المقررة من :  الً أو 
الجيػاز المركػزم لإلحصػاء –مف كزارة التخطػيط  اليةالح دراسةال بياناتتـ الحصكؿ عمى  

كالمتمهمػػػة  الديكانيػػػة/ فػػػرع  التعػػػاكنيالعػػػاـ كالمصػػػرؼ الزراعػػػي  التعػػػاكنيكمػػػف المصػػػرؼ الزراعػػػي 
مػػػف  بيانػػػاتالتػػػاج الزراعػػػي ،ككػػػذلؾ تػػػـ جمػػػل بعػػػض ىػػػذه نالمبػػػادرة الزراعيػػػة الداعمػػػة لإل بيانػػػاتب

 قػراض، حيث تـ الحصػكؿ عمػى نتػاد  متمهمػة بالنسػب المدكيػة لصػناديؽ اإلالديكانيةمديرية زراعة 
  التخصصية لممبادرة الزراعية .

 (37) جدكؿ
 2020-2008لممدة المبادرة الزراعية  إقراضلصناديؽ  الديكانيةالمبالغ المقررة في محافظة  إجمالي

ية قراضمبالغ الصناديق اإل
 التخصصية )دينار(

 النسبة % ()دينار مبالغ المصروفةال

 23.527 24934334000 الحيوانيةالثروة 
 16.946 17960418000 والمزارعين الف حينصلار 

 38.118 40398729000 المكننة ووسائل الري
 8.871 9402158000 تنمية النخيل

 12.534 13283666000 تنمية المكاريع الكبرى
 0.004 3800000 تنمية المرأة الريفية

 --- ------ أبناء العراق
 %100 105983105000 المجماااااااااااااااااااااااااااااااوع

 .العاـ التعاكنيعمى المصرؼ الزراعي  اعتمادان الباحث  إعدادالمصدر : مف 
 قػػػػػػراضلصػػػػػػناديؽ اإل المبػػػػػػالغ المقػػػػػػررة إجمػػػػػػالي إف، نجػػػػػػد (37) الجػػػػػػدكؿمػػػػػػف خػػػػػػوؿ   

بمغػػػػػػػػػػت  دراسػػػػػػػػػػةالخػػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػبعة ية لممبػػػػػػػػػػادرة الزراعيػػػػػػػػػػة لصػػػػػػػػػػناديقيا التخصصػػػػػػػػػػ
 ؼآالدة كخمسة كم ان مميكن كفانكهمكتسعمادة كهوهة  ات( مادة كخمسة مميار 105983105000)

فػي التػأهير عمػى حركػة كتطػكير االقتصػاد  اليػةعىذا المبمغ  يمتمؾ مركنػة  إفدينار  ، حيث نجد 
فػػػي محافظػػػة  السػػػيماىػػػذه المبػػػالغ دكف الطمػػػكح ك  إففػػػ. لكػػػف فػػػي الحقيقيػػػة  الديكانيػػػةفػػػي محافظػػػة 

ـ  . سػػاسأمػػى النشػػاط الزراعػػي بدرجػػة التػػي تركػػز ع الديكانيػػة كزعػػت ىػػذه المبػػالغ عمػػى دعػػـ   كمػػف هػػ
ككسػادؿ الػرم ىػيمف عمػى المرتبػة صػندكؽ المكننػة الزراعيػة  إف: نجػد اآلتػي بحسبستة صناديؽ 

،كبنسػػبة مدكيػػة خاصػػة بمغػػت  دراسػػةالخػػوؿ سػػنكات  دينػػار فػػي(40398729000ى بمبمػػغ )لػػك األ
مف ىذه  مف النصؼ تقريبان  أقؿ فأ%( مف موحظة النسبة المدكية ليذا الصندكؽ نجد 38.118)

كيتضػػػح ىػػػذا مػػػف خػػػوؿ مقػػػدار المبمػػػغ دعـ المكننػػػة الزراعيػػػة ككسػػػادؿ الػػػرم  لػػػالمبػػػالغ خصصػػػت 



 .فاعلية المبادرة الزراعية في العراق ومحافظة الديوانية....... :الثالثل ـــــــصلفا
 

 

135 

ر المبػػػػالغ مقػػػػدا إلػػػػىذلػػػػؾ  زلليػػػػذا الصػػػػندكؽ مقارنػػػػة مػػػػل بػػػػاقي الصػػػػناديؽ كيعػػػػ المػػػػالي المحػػػػدد
 . ل التي تندرج ضمف ىذا الصندكؽالمخصصة لممشاري

بمبمػػغ  ةالهانيػىػيمف عمػػى المرتبػة  الحيكانيػةلكػف المبػالغ المخصصػػة لصػندكؽ دعػـ الهػػركة  
بمغػػػػػػت  الحيكانيػػػػػػة( دينػػػػػػار كبنسػػػػػػبة مدكيػػػػػػة خاصػػػػػػة بصػػػػػػندكؽ دعػػػػػػـ الهػػػػػػركة 24934334000)
مل باقي  ةن أيضان مقارن ان كبير  كافالمبمغ المالي المحدد ليذا الصندكؽ  فأ%( حيث نجد 23.527)

ككهػػػرة الميتمػػيف بيػػػا لمػػػا ليػػا مػػػف مػػػردكد  الحيكانيػػػةاالىتمػػػاـ بػػالهركة  إلػػػى ذلػػؾكيعػػػزل الصػػناديؽ، 
 إيجابي  في تكفير االحتياجات الضركرية لممحافظة مف ىذه الهركة .

كالمزارعيف ىيمف عمػى  الفوحيفالمبالغ المخصصة لصندكؽ دعـ صغار  إفككذلؾ نجد   
كبنسػػػبة مدكيػػػة خاصػػػة  دراسػػػةالسػػػنكات ( دينػػػار خػػػوؿ 17960418000المرتبػػػة الهالهػػػة بمبمػػػغ )
المبمػػػػغ المػػػػالي  فأ%( حيػػػػث نجػػػػد 16.946كالمػػػػزارعيف بمغػػػػت) الفوحػػػػيفبصػػػػندكؽ دعػػػػـ صػػػػغار 
مػػل بػػػاقي الصػػػناديؽ  ككػػذلؾ لطبيعػػػة المحافظػػػة  ةن كبيػػػر أيضػػان مقارنػػػ كػػػافالمحػػدد ليػػػذا الصػػندكؽ 

تحتػػؿ الصػػدارة فػػي  فأى يمكػػف  التػػيالمسػػاحات كاألراضػػي الصػػالحة لمزراعػػة فييػػا  سػػعةك  ةالزراعيػػ
يػا سػبؿ الػدعـ لذا تػكفرت إىػا عاصػمة العػراؽ الزراعيػة كهير مف المنتجات الزراعيػة كيمكػف اختيار 

 كاالىتماـ. 
 حػػػػػػػػػػكاليالمبػػػػػػػػػػالغ المخصصػػػػػػػػػػة لصػػػػػػػػػػندكؽ دعػػػػػػػػػػـ المشػػػػػػػػػػاريل الكبػػػػػػػػػػرل  بمغػػػػػػػػػػت بينمػػػػػػػػػػا 

خػػػوؿ مػػػف بػػػيف المشػػػاريل األخػػػرل فػػػي المرتبػػػة الرابعػػػة دينػػػار لتشػػػغؿ بػػػذلؾ ( 13283666000)
%( .،بينما 12.534المشاريل الكبرل بمغت ) كبنسبة مدكية خاصة بصندكؽ دعـ دراسةال نكاتس

المبػػػػػػػػػالغ المخصصػػػػػػػػػة لصػػػػػػػػػندكؽ تنميػػػػػػػػػة النخيػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػيمف عمػػػػػػػػػى المرتبػػػػػػػػػة الخامسػػػػػػػػػة  بمبمػػػػػػػػػغ 
كبنسبة مدكية خاصة بصندكؽ دعـ تنمية النخيؿ   دراسةال( دينار خوؿ سنكات 9402158000)

مػػل  ةن مقارنػػ ان صػػغير  كػػافالمبمػػغ المػػالي المحػػدد ليػػذا الصػػندكؽ  فأ%(  حيػػث نجػػد 8.871بمغػػت) 
عػػدد الميتمػػيف فػػي تنميػػة    فأبػػاقي الصػػناديؽ. رغػػـ أىميػػة تنميػػة النخيػػؿ فػػي المحافظػػة حيػػث نجػػد 

 لػىاتنميػة النخيػؿ كالبسػاتيف يحتػاج  فأ إلػىذلػؾ  كيعػزلالنخيؿ قميؿ مقارنػة مػل بػاقي المحافظػات 
 . ان ضعيف الجانبسنجد اىتماـ المستخدميف بيذا  مف هـ  زمنية طكيمة حتى ينت  ك  مدة
 ة من المبادرة الزراعية  مستفيد: الجهات ال ثانياً 

يف ضمف الصػندكؽ مستفيدعدد ال فأى نجد  (38) الجدكؿمف خوؿ النتاد  المعركضة في  
ىػػذا يف ضػػمف مسػػتفيدعػػدد ال كػػافى، حيػػث لػػك األى كالمػػزارعيف احتػػؿ المرتبػػة  الفوحػػيفدعػػـ  صػػغار 
ت يف ضػػمف ىػػذا  الصػػندكؽ بمغػػمسػػتفيدمدكيػػة لعػػدد الال،  أمػػا النسػػبة ان مسػػتفيد(1770الصػػندكؽ  )

يف ضػػمف صػػندكؽ المكننػػة ككسػػادؿ الػػرم ىػػيمف عمػػى المرتبػػة مسػػتفيد%(  لكػػف عػػدد ال40.615)
                                          فقد يف ضمف ىذا  الصندكؽ مستفيدمدكية لعدد الال، أما النسبة  ان مستفيد( 1508ة بعدد بمغ )الهاني

ف%( ك 34.603بمغت ) ىػيمف عمػى المرتبػة  الحيكانيػةيف مف  صندكؽ دعػـ الهػركة مستفيدعدد ال ا 
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فقػػد يف ضػمف ىػذا الصػندكؽ مسػتفيدمدكيػة لعػدد الال.  أمػا النسػبة ان مسػتفيد( 620الهالهػة بعػدد بمػغ )
يف مػػػف صػػػندكؽ دعػػػـ تنميػػػة مسػػػتفيدلعػػػدد ال%( لكػػػف المرتبػػػة الرابعػػػة خصصػػػت 14.227بمغػػػت )

.  ك بنسػبة مدكيػة  ان مسػتفيد( 435يف ضػمف ىػذا الصػندكؽ بمػغ )مسػتفيدعدد ال كافالنخيؿ، حيث 
ت مخصصػػة كانػػف%( أمػػا المرتبػػة الخامسػػة 9.981يف ضػػمف ىػػذا صػػندكؽ بمغػػت )مسػػتفيدلعػػدد ال

يف ضػمف ىػذا مسػتفيدال عػدد بمػغديف مػف صػندكؽ دعػـ تنميػة المشػاريل الكبػرل، حيػث يالمستف إلى
صػػػػػػندكؽ بمغػػػػػػت اليف ضػػػػػمف ىػػػػػػذا مسػػػػػػتفيد، ك بنسػػػػػػبة مدكيػػػػػة لعػػػػػػدد ال ان مسػػػػػػتفيد( 24الصػػػػػندكؽ )

ة كاحدة فقط مستفيد%( ،اما المرتبة السادسة كاألخيرة فيي لصندكؽ دعـ المرأة الريفية كل0.551)
 يبيف ذلؾ . (38) الجدكؿ%(ك 0.023كبنسبة بمغت)

 (38) الجدكؿ
التخصصية كالنسبة  قراضيف لكؿ صندكؽ في المحافظة مف صناديؽ اإلمستفيدعدد ال إجمالي 

 2020-2008لممدة  يف الكميمستفيدال عدادأالمدكية لتمؾ الصناديؽ مف 
 النسبة % ينمستفيدعدد ال ية التخصصيةقراضالصناديق اإل
 40.615 1770 والمزارعين الف حينصلار 

 34.603 1508 المكننة ووسائل الري
 14.227 620 الحيوانيةالثروة 

 9.981 435 تنمية النخيل
 0.551 24 تنمية المكاريع الكبرى

 0.023 1 المرأة الريفية
 100 4358 المجموع

 .العاـ  التعاكنيعمى المصرؼ الزراعي  اعتمادان الباحث  إعداد: مف المصدر
 :حيث ي حظ (39)الجدولكما مبين في  2020-2008 من خذ المبادرة الزراعية لممدةأويمكن  
  2008سنة  -1
،  مشػػركعان ( 114) كػػاف الحيكانيػةدعػـ الهػػركة عػػدد المشػاريل التػػي نفػذت لصػػندكؽ  فأنجػد        
ف(دينار، ك 1682547000) قدره إجماليبمبمغ  عػدد المشػاريل التػي نفػذت ضػمف صػندكؽ دعػـ  ا 
عػدد  كػاف( دينػار. ك 1400712000بمػغ )  إجمػاليبمبمغ  مشركعان ( 189) كاف الفوحيفصغار 

بمبمػػػغ  مشػػػركعان ( 40ت )كانػػػالمشػػػاريل التػػػي نفػػػذت ضػػػمف صػػػندكؽ دعػػػـ المكننػػػة ككسػػػادؿ الػػػرم 
(دينػػار .لكػػف عػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ تنميػػة 805508000بمػػغ ) إجمػػالي
 فأنجػػد  2008(دينػػار.  فػػي سػػنة 52634000بمػػغ )  إجمػػاليبمبمػػغ  اريلمشػػ( 6) كػػافالنخيػػؿ  

مشػاريل تمػؾ ال أقؿكالمزارعيف اما  الفوحيفىي ضمف صندكؽ دعـ صغار  ةنفذالممشاريل ال أكهر
 يي ضمف صندكؽ تنمية النخيؿ. ف
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  2009سنة  -2
دعػػػـ عػػػدد المشػػػاريل التػػػي نفػػػذت لصػػػندكؽ  فأنجػػػد ( 39)الجػػػدكؿفػػػي  مػػػف النتػػػاد  المدرجػػػة      
ف(دينػػػػار، ك 408350000) قػػػػدره إجمػػػػالي،بمبمػػػػغ  مشػػػػركعان ( 21) كػػػػاف الحيكانيػػػػةالهػػػػركة  عػػػػدد  ا 

بمػغ  إجمػاليبمبمػغ  مشػركعان ( 71) كػاف الفوحيفالمشاريل التي نفذت ضمف صندكؽ دعـ صغار 
عػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ المكننػػة ككسػػادؿ  كػػاف( دينػػار. ك 590320000)

( دينار.لكف عدد المشػاريل التػي 3126400000بمغ ) إجماليبمبمغ  مشركعان (( 125) كافالرم 
بمػػػػػػػػغ  إجمػػػػػػػػاليبمبمػػػػػػػػغ  مشػػػػػػػػركعان ( 21) كػػػػػػػػافنفػػػػػػػػذت ضػػػػػػػػمف صػػػػػػػػندكؽ دعػػػػػػػػـ تنميػػػػػػػػة النخيػػػػػػػػؿ  

 كػاففضمف صندكؽ دعـ المشاريل الكبرل  ما عدد المشاريل التي نفذتأ(دينار. 112125000)
مشػاريل ال أكهر فأجد ن 2009(دينار. في سنة 130000000بمغ ) إجماليبمبمغ  كاحدان  مشركعان 

يػي ضػمف صػندكؽ فمشػاريل تمػؾ ال أقؿىي ضمف صندكؽ دعـ المكننة ككسادؿ الرم اما  ةنفذالم
فػي عػدد المشػاريل  ان ممحكظػ ان ىنػاؾ ارتفاعػ فأنجػد  2008دعـ المشاريل الكبرل. مف المقارنػة مػل 

فػي عػدد   ان كاضػح ان خفاضػنا 2009ضمف صندكؽ دعـ المكننػة ككسػادؿ الػرم لكػف نجػد فػي سػنة 
 . الحيكانيةالمشاريل المنفذة ضمف صندكؽ دعـ الهركة 

 2010سنة  -3
عدد المشاريل التػي نفػذت ضػمف صػندكؽ   فأنجد  (39) الجدكؿمف النتاد  المعركضة في       

ف(دينػار، ك 1018850000) قػدره إجمػالي،بمبمػغ  مشركعان ( 21) كاف الحيكانيةدعـ الهركة  عػدد  ا 
 إجمػػاليبمبمػػغ  مشػػركعان ( 234) كػػاف الفوحػػيفالمشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ صػػغار 

عػػػدد المشػػػاريل التػػػي نفػػػذت ضػػػمف صػػػندكؽ دعػػػـ المكننػػػة  كػػػاف( دينػػػار. ك 1607088000بمػػػغ )
( دينػػػػػار،.لكف عػػػػػدد 469730000بمػػػػػغ ) إجمػػػػػاليبمبمػػػػػغ  مشػػػػػركعان ( 240) كػػػػػافككسػػػػػادؿ الػػػػػرم 

بمػػغ  إجمػػاليبمبمػػغ  مشػػركعان ( 33) كػػافالمشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ تنميػػة النخيػػؿ  
  كػػػاففضػػػمف صػػػندكؽ دعػػػـ المشػػػاريل الكبػػػرل  مػػػا عػػػدد المشػػػاريل التػػػي نفػػػذتأ(. 241000000)

مشػاريل ال أكهػر فأنجػد  2010(دينار. فػي سػنة 600000000بمغ ) إجماليبمبمغ كاحدان  مشركعان 
مشػػاريل نفػػذت ىػػي ضػػمف صػػندكؽ  أقػػؿىػػي ضػػمف صػػندكؽ المكننػػة ككسػػادؿ الػػرم، لكػػف  ةنفػػذالم

فػي عػدد المشػاريل  ان ممحكظػ ان ىنػاؾ ارتفاعػ فأنجػد  2009دعـ المشاريل الكبرل. مف المقارنػة مػل 
 . 2009مل  سنة  ةن كؽ دعـ المشاريل الكبرل  مقارنضمف صند

   2011سنة  -4
 مشػركعان ( 82) كاف الحيكانيةدعـ الهركة  دد المشاريل التي نفذت ضمف صندكؽع فأنجد        
ف( دينار، ك 3737817000) قدره إجماليبمبمغ  عدد المشاريل التي نفذت ضػمف صػندكؽ دعػـ  ا 
عػدد  بمػغ( دينػار. ك 7723438000بمػغ ) إجمػاليبمبمػغ  مشػركعان ( 692) كػافف الفوحػيفصػغار 

بمغ  إجماليبمبمغ  مشركعان ( 422المشاريل التي نفذت ضمف صندكؽ دعـ المكننة ككسادؿ الرم )
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 كػػػاف( .لكػػػف عػػػدد المشػػػاريل التػػػي نفػػػذت ضػػػمف صػػػندكؽ دعػػػـ تنميػػػة النخيػػػؿ  4552002000)
ت ضػػمف مػػا عػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذأ(دينػػار. 660585000بمػػغ ) إجمػػاليبمبمػػغ  مشػػركعان ( 58)

(دينار. في 1846666000بمغ ) إجماليبمبمغ  اريلن مش( 5) كافف ريل الكبرلصندكؽ دعـ المشا
كالمػزارعيف  الفوحػيفىػي ضػمف صػندكؽ دعػـ صػغار  ةنفذالممشاريل ال أكهر فأنجد  2011سنة 
مػػل  2011يػػي ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ المشػػاريل الكبػػرل. مػػف المقارنػػة ف ةنفػػذالممشػػاريل ال أقػػؿامػػا 

كػػػػؿ مشػػػػاريل صػػػػناديؽ دعػػػػـ المبػػػػادرة  عػػػػدادأفػػػػي  ان ممحكظػػػػ ان ىنػػػػاؾ ارتفاعػػػػ إفالسػػػػنة السػػػػابقة نجػػػػد 
 الزراعية.

 2012سنة  -5
عػدد المشػاريل التػي نفػذت ضػمف صػندكؽ   فأنجد  (39) الجدكؿمف النتاد  المدرجة في  

ف(دينار، ك 5141495000) قدره إجماليبمبمغ  مشركعان ( 152) كاف الحيكانيةدعـ الهركة  عػدد  ا 
 إجمػػاليبمبمػػغ  مشػػركعان ( 235) كػػاف الفوحػػيفالمشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ صػػغار 

عػػػدد المشػػػاريل التػػػي نفػػػذت ضػػػمف صػػػندكؽ دعػػػـ المكننػػػة  بمػػػغ( دينػػػار. ك 3311080000بمػػػغ )
( دينػػار.لكف عػػدد المشػػاريل 4589049000بمػػغ ) إجمػػاليبمبمػػغ  مشػػركعان ( 162ككسػػادؿ الػػرم )

بمػػػػػغ  إجمػػػػػاليبمبمػػػػػغ  مشػػػػػركعان ( 74) كػػػػػافدعػػػػػـ تنميػػػػػة النخيػػػػػؿ  التػػػػػي نفػػػػػذت ضػػػػػمف صػػػػػندكؽ 
  كػػاففعػػـ المشػػاريل الكبػػرل مػػا عػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دأ(. 1764750000)

 أكهػػػػر فأنجػػػػد  2012(دينػػػػار. فػػػػي سػػػػنة 1301000000بمػػػػغ ) إجمػػػػاليبمبمػػػػغ  ف فقػػػػطمشػػػػركعا
مشػػػاريل نفػػػذت ىػػػي  أقػػػؿكالمػػػزارعيف امػػػا  الفوحػػػيفىػػػي ضػػػمف صػػػندكؽ صػػػغار  ةنفػػػذالممشػػػاريل ال

 ضمف صندكؽ دعـ المشاريل الكبرل. 
 2013سنة -6

عػػػدد المشػػػاريل التػػػي نفػػػذت ضػػػمف  إفنجػػػد ( 39) الجػػػدكؿمػػػف النتػػػاد  المعركضػػػة  فػػػي  
(دينػار، 6356561000بمػغ ) إجماليبمبمغ  مشركعان ( 133) كاف الحيكانيةصندكؽ  دعـ الهركة 

فك  بمبمػغ  مشػركعان ( 162) كػاف الفوحػيفعدد المشاريل التي نفػذت ضػمف صػندكؽ دعػـ صػغار  ا 
عػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ  كػػافبمغ( دينػػار. ك 1671960000بمػػغ ) إجمػػالي

لكػػف عػػدد  .( دينػػار4490900000بمػػغ ) إجمػػاليغ بمبمػػ مشػػركعان ( 112المكننػػة ككسػػادؿ الػػرم )
بمػػغ  إجمػاليبمبمػػغ  مشػركعان ( 140) كػافالمشػاريل التػي نفػػذت ضػمف صػندكؽ دعػػـ تنميػة النخيػػؿ 

(دينػػار. امػػا عػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ المشػػاريل الكبػػرل  3452370000)
 أكهػػر فأنجػػد  2013(دينػػار. فػػي سػػنة 669001000بمػػغ ) إجمػػاليبمبمػػغ  كاحػػدان  مشػػركعان  كػػافف

يي ضػمف صػندكؽ ف ياأقمما أ كالمزارعيف الفوحيفمشاريل نفذت ىي ضمف صندكؽ دعـ صغار 
 دعـ المشاريل الكبرل.
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 2014سنة  -7
عػدد المشػاريل التػي نفػذت ضػمف صػندكؽ   فأنجػد  (39)الجػدكؿفػي  مف النتػاد  المدرجػة 

ف( دينػار، ك 3213303000) هي قػدري  إجمػاليبمبمػغ  مشركعان ( 36) كاف الحيكانيةدعـ الهركة  عػدد  ا 
 إجمػػاليبمبمػػغ  مشػػركعان ( 160) كػػاف الفوحػػيفالمشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ صػػغار 

عػػػدد المشػػػاريل التػػػي نفػػػذت ضػػػمف صػػػندكؽ دعػػػـ المكننػػػة  غدينػػػار. كبمػػػ( 1138240000بمػػػغ )
عػدد المشػاريل  فدينػار. لكػ( 5546600000بمػغ ) إجمػاليبمبمػغ  مشػركعان ( 111ككسادؿ الػرم )

بمػػػػػغ  إجمػػػػػاليبمبمػػػػػغ  مشػػػػػركعان ( 32) كػػػػػافالتػػػػػي نفػػػػػذت ضػػػػػمف صػػػػػندكؽ دعػػػػػـ تنميػػػػػة النخيػػػػػؿ  
 كػاففضمف صندكؽ دعـ المشاريل الكبرل  ما عدد المشاريل التي نفذتأ(دينار. 995031000)
 أكهػػػػػر فأنجػػػػػد  2014( دينػػػػػار. فػػػػػي سػػػػػنة 2373000000بمػػػػػغ ) إجمػػػػػاليبمبمػػػػػغ  اريلمشػػػػػ( 4)
 ةنفػذالممشػاريل ال أقػؿمػا ألمػزارعيف كا الفوحػيفيي ضػمف صػندكؽ دعػـ صػغار ف ةنفذالممشاريل ال

 ىي ضمف صندكؽ دعـ المشاريل الكبرل.
  2015سنة  -8

عدد المشاريل التي نفذت ضػمف صػندكؽ   فأى نجد  (39) الجدكؿمف النتاد  المدرجة  في  
ف( دينػار، ك 2775579000) قػدره إجمػاليبمبمػغ  مشركعان ( 52) كاف الحيكانيةدعـ الهركة  عػدد  ا 

بمػغ  إجمػاليبمبمػغ  مشػركعان ( 23) كػاف الفوحيفالمشاريل التي نفذت ضمف صندكؽ دعـ صغار 
عػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ المكننػػة ككسػػادؿ  بمػػغ( دينػػار. ك 495820000)

عػػدد المشػػاريل التػػي  فدينػػار. لكػػ( 10756970000بمػػغ ) إجمػػاليبمبمػػغ  مشػػركعان ( 254الػػرم )
بمػػػػػػػػغ  إجمػػػػػػػػاليبمبمػػػػػػػػغ  مشػػػػػػػػركعان ( 64) كػػػػػػػػافنفػػػػػػػػذت ضػػػػػػػػمف صػػػػػػػػندكؽ دعػػػػػػػػـ تنميػػػػػػػػة النخيػػػػػػػػؿ  

مػػا عػػدد المشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ المشػػاريل الكبػػرل  أ( دينػػار. 1874121000)
ي نفػػذت تػػمشػػاريل الالعػػدد  فكا  دينػػار.  (3106666000بمػػغ ) إجمػػاليبمبمػػغ  اريلمشػػ( 10) كػاف

( دينػار. فػي سػنة 3800000) إجمػاليكبمبمػغ  كاحػدان  مشركعان مف صندكؽ دعـ المرأة الريفية بمغ 
الػػرم، ىػػي ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ المكننػػة الزراعيػػة ككسػػادؿ  ةنفػػذالممشػػاريل ال أكهػػر فأنجػػد  2015

 عػدد المشػاريل فأنجد  2015يي ضمف صندكؽ دعـ المرأة الريفية. في عاـ فالمشاريل  أقؿ اكأم
 سنكات االخرل.الب ةن مقارن ان كبير  كافالتي نفذت ضمف صندكؽ دعـ المشاريل الكبرل 

  2016سنة  -9
عدد المشػاريل التػي نفػذت ضػمف صػندكؽ   فأنجد  (39) الجدكؿفي  مف النتاد  المسجمة 

ف( دينػػػػار، ك 75833000) قػػػػدره إجمػػػػاليبمبمػػػػغ اريل مشػػػػ( 9) كػػػػاف الحيكانيػػػػةدعػػػػـ الهػػػػركة  عػػػػدد  ا 
بمػػغ  إجمػػاليبمبمػػغ  اريلمشػػ( 4) كػػاف الفوحػػيفالمشػػاريل التػػي نفػػذت ضػػمف صػػندكؽ دعػػـ صػػغار 

عدد المشاريل التي نفذت ضمف صندكؽ دعـ المكننػة ككسػادؿ الػرم  بمغ( دينار. ك 21760000)
عػدد المشػاريل التػي نفػذت ضػمف  فدينار. لك( 694000000بمغ ) إجماليبمبمغ  مشركعان ( 13)
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( دينػػار. فػػي 249542000بمػػغ ) إجمػػاليبمبمػػغ  اريلمشػػ( 7) كػػافصػػندكؽ دعػػـ تنميػػة النخيػػؿ  
مػا أندكؽ دعػـ المكننػة ككسػادؿ الػرم ، ىػي ضػمف صػ ةنفػذالممشػاريل ال أكهر فأنجد  2016سنة 
نجػد  2016كالمزارعيف. فػي عػاـ  الفوحيفيي ضمف صندكؽ دعـ صغار ف ةنفذالممشاريل ال أقؿ
ت قميمػة فػي كػؿ صػناديؽ ،كيعػكد كانػعدد المشاريل التي نفذت مػف صػناديؽ المبػادرة الزراعيػة  إف

 . مدةالتقشؼ الذم مر بو البمد خوؿ تمؾ ال إلىسبب ذلؾ 
 2017سنة  -10

المخطػػػط ليػػػا ىػػػك عشػػػر  كػػػاف التػػػيفػػػي ىػػػذه السػػػنة تػػػـ إيقػػػاؼ العمػػػؿ بالمبػػػادرة الزراعيػػػة ، 
أم مػػف  إلػػىليػػا ،كلػػـ يػػتـ تخصػػيص  أم مبمػػغ مػػالي  الماليػػةسػػنكات ،ككػػذلؾ لقمػػة التخصيصػػات 

 صندكؽ دعـ المكننة الزراعية ككسادؿ الرم الحديهة. االمشاريل عد
 2019وسنة  2018سنة  -11

عػػدد المشػػاريل  فأى نجػػد  (39) الجػػدكؿكمػػف خػػوؿ النتػػاد  المعركضػػة ب 2018فػػي سػػنة  
 بمػػػػغ إجمػػػالي، كبمبمػػػغ مشػػػركعان (25ضػػػمف صػػػندكؽ دعػػػـ المكننػػػػة الزراعيػػػة ككسػػػادؿ الػػػرم بمػػػػغ )

 دينار. (988000000)
صػػندكؽ لمعػػدد المشػػاريل  إفنجػػد  (39) الجػػدكؿمػػا مكجػػكد ب بحسػػبك  2019كفػػي سػػنة  
 إجمػػػػػػػػػػػالي،كبمبمػػػػػػػػػػػغ  اريلمشػػػػػػػػػػػ (4دعػػػػػػػػػػػـ المكننػػػػػػػػػػػة الزراعيػػػػػػػػػػػة ككسػػػػػػػػػػػادؿ الػػػػػػػػػػػرم بمػػػػػػػػػػػغ )نفسػػػػػػػػػػػو 

 (دينار. 152000000)
لممشػػػاريل ،ىػػػي  إعػػػدادىػػػي بػػػدكف  التػػػيلسػػػنكات عػػػدة  الجػػػدكؿامػػػا المبػػػالغ المكجػػػكدة فػػػي  

المبػػػػالغ  فأدفعػػػػات مسػػػػتحقة لػػػػبعض المشػػػػاريل المتبقيػػػػة ليػػػػا مػػػػف مبػػػػالغ المبػػػػادرة ،كمػػػػف الموحػػػػظ 
تسدد عمى شكؿ دفعات لممصرؼ مف المقترضػيف ،تػـ  التييف مستفيدالمستردة مف القركض مف ال

 مشػػػػركعان شػػػػاء أم إنلػػػػـ يػػػػتـ  2020بعػػػػض المشػػػػاريل المسػػػػتحقة لمقػػػػركض .فػػػػي سػػػػنة  إلػػػػىدفعيػػػػا 
-2008 مػػف ةيمهػػؿ عػػدد المشػػاريل المنفػػذة كالمبػػالغ المقػػررة لممػػد (39رقػػـ ) الجػػدكؿك  بالمحافظػػة.

2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .فاعلية المبادرة الزراعية في العراق ومحافظة الديوانية....... :الثالثل ـــــــصلفا
 

 

141 

 
 (39) الجدكؿ

التخصصية لممبادرة  قراضصناديؽ اإل بحسبك  الديكانيةيمهؿ المبالغ المصركفة لمحافظة  
 .2020-2008 ممدةلالزراعية كعدد المشاريل الممنكحة 

انثسٔح  إلساضصُدٔق  انفالحٍٛصُدٔق صغبز  انعُخ

 انحٕٛاَٛخ

انًكُُخ  إلساضصُدٔق 

 انصزاػٛخ ٔٔظبئم انس٘

تًُٛخ  إلساضصُدٔق 

 انُخٛم

انًشبزٚغ  إلساضصُدٔق 

 انكجسٖ

تًُٛخ  إلساضصُدٔق 

 انًسأح انسٚفٛخ

 

 

 

 آالفانًجبنغ/

 اندَبَٛس

 انًشبزٚغ انًجهغ انًشبزٚغ انًجهغ انًشبزٚغ انًجهغ انًشبزٚغ انًجهغ انًشبزٚغ انًجهغ انًشبزٚغ

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 -- - - - - - - - - - - -- 

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 انًدًٕع

 باالعتماد عمى بيانات المصرؼ الزراعي التعاكني العاـ. المصدر مف اعداد الباحث
ىنػػاؾ زيػادة كاضػػحة فػػي كميػػة  فأالسػػنكات السػابقة نجػػد  تػػاجإنسػػنكات المبػػادرة الزراعيػة مػػل  تػاجنا

. كسػػيتـ تقسػػيـ ىػػذا المحػػكر  الحيكانيػػةتػػاج عمػػى مسػػتكل جميػػل المحاصػػيؿ الزراعيػػة ك الهػػركة ناإل
 الهػػػاني ذخػػػيأمحاصػػػيؿ الحبػػػكب االسػػػتراتيجية فػػػي حػػػيف  ؿك األقسػػػاـ رديسػػػة يتضػػػمف أ ةهوهػػػ ىعمػػػ
 . األسماؾتاج لحـك الدجاج كبيض الماددة ك إن لىإما الهالث فسيتطرؽ أشجار النخيؿ أ
 تاج المحاصيل االستراتيجية :إن-1

 التػػييعػػد محصػػكؿ القمػػح كالػػرز كالشػػعير كالػػذرة الصػػفراء، مػػف المحاصػػيؿ االسػػتراتيجية  
مػػػدل تػػػأهير  افلبيػػػعتمػػػد عمػػػى بعػػػض المحاصػػػيؿ الزراعيػػػة الغػػػذادي سػػػكؼ يي  األمػػػفتعنػػػي بتحقيػػػؽ 

ت المسػاحات كانػ 2008المبادرة الزراعية ،عمى الزيادة في بعض المؤشرات الزراعيػة ،  ففػي عػاـ
ازدادت المسػػاحات المزركعػػة  2020( دكنػػـ ، كفػػي عػػاـ 320588المحصػػكدة بمحصػػكؿ القمػػح)

 . ( 4.254( دكنـ حيث بمغ النمك المركب )551045) إلى
  2008لعػػػػػػاـ  الديكانيػػػػػػةمحافظػػػػػػة  تػػػػػػاج مػػػػػػف محصػػػػػػكؿ القمػػػػػػح فػػػػػػينت كميػػػػػػات اإلكانػػػػػػك   
( 495224) 2020تػػاج مػػف محصػػكؿ الحنطػػة فػػي عػػاـ نت كميػػة اإلكانػػ( طػػف بينمػػا 142894)

ىناؾ  فأنجد  ان ( طن352330بمغ ) ف،السنتيىاتيف تاجيف خوؿ نبيف اإل ؽالفر طف كمف موحظة 
 ( .5.16بمغ )معدؿ نمك مركب 

معػػدؿ غمػػة الػػدكنـ  ( بينمػػا ازداد292.5)  2008فػػي عػػاـبمػػغ معػػدؿ غمػػة الػػدكنـ الكاحػػد  
 إف( ، كمػػف المقارنػػة بػػيف سػػنة االسػػاس كسػػنة المقارنػػة  نجػػد 898.7)إلػػى 2020الكاحػػد فػػي عػػاـ
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معػػدؿ غمػػة  سػبب ىػػذه الزيػػادة فػي فأاحػد كنجػػد ىنػاؾ معػػدؿ نمػك كاضػػح فػػي معػدؿ غمػػة الػػدكنـ الك 
، حيػػػث تػػػكفر قػػػركض المبػػػادرة الديكانيػػػةالمبػػػادرة الزراعيػػػة فػػػي محافظػػػة  إلػػػىالػػػدكنـ الكاحػػػد يعػػػكد 

الزراعيػة مركنػة لػدل المػػزارع فػي اسػتخداـ  المكننػة الحديهػػة كاسػتحداث كسػادؿ رم جديػدة كاختيػػار 
 دة .زراعية جدي لبذكر الجيدة ككذلؾ استصوح اراضن ا

، كقػػد  ان ( دكنمػػ273124حصػػكدة بمحصػػكؿ الشػػعير)مت المسػػاحات الكانػػ 2008فػػي عػػاـ 
،  (1.76)( كبمعػػػدؿ نمػػػك مركػػػب بمػػػغ 206548) إلػػػى2020خفضػػػت تمػػػؾ المسػػػاحة فػػػي عػػػاـ إن
( طػف 79885) 2008لعػاـ  الديكانيػةتاج مػف محصػكؿ الشػعير فػي  محافظػة نت كميات اإلكانك 

كمػػف موحظػػة  ان ( طنػػ105529) 2020محصػػكؿ الشػػعير فػػي عػػاـتػػاج مػػف نبينمػػا بمغػػت كميػػة اإل
بمػػػػػغ  خفػػػػػاض المسػػػػػاحات المزركعػػػػػةإن إفبػػػػػالرغـ  ىػػػػػاتيف السػػػػػنتيفتػػػػػاجيف خػػػػػوؿ نبػػػػػيف اإل ؽالفػػػػػر 
فىنػػػاؾ معػػػدؿ نمػػػك كاضػػػح ،ك  فأنجػػػد  ان ( طنػػػ25644) تػػػاج نسػػػباب الزيػػػادة فػػػي كميػػػة اإلأحػػػد أ ا 

 . الديكانيةبالمبادرة الزراعية في محافظة  أهرالت إلىيعكد  لمحصكؿ الشعير
معػػدؿ غمػػة الػػدكنـ  ( بينمػػا ازداد292.5)  2008فػػي عػػاـبمػػغ معػػدؿ غمػػة الػػدكنـ الكاحػػد   

ىنػاؾ معػدؿ نمػك  إف( ، كمف المقارنة بيف السػنتيف نجػد 510.9حيث بمغ ) 2020الكاحد في عاـ
بالمبػادرة الزراعيػة  أهرالتػ لػىا سبب ىػذه الزيػادة يعػكد فأكاضح في معدؿ غمة الدكنـ الكاحد كنجد 

 . الديكانيةفي محافظة 
( دكنػػـ ، كقػػػد 111118ت المسػػاحات المزركعػػػة بمحصػػكؿ الشػػمب)كانػػ 2008فػػي عػػاـ  

( دكنـ كبنمك مركب لممساحة المزركعػة 145500)  إلى2020ازدادت المساحات المزركعة عاـ 
ف( ك 1.36) تػاج نت كميػات اإلكانػالمساحة المزركعة بشحة الميػاه ، ك تأهير  إلىىذا النمك يعزل  ا 

ت كميػػػة كانػػػبينمػػػا  ان ( طنػػػ91571)  2008لسػػػنة   الديكانيػػػةمػػػف محصػػػكؿ الشػػػمب فػػػي محافظػػػة 
مقػػداره  ان مركبػػ ان بػػذلؾ نمػػك  ان محققػػ ان ( طنػػ163425) 2020تػػاج مػػف محصػػكؿ الشػػمب فػػي عػػاـ ناإل
عكػس إنمرتفعػة . ممػا التاجية ناالبذكر ذات الة ك دخاؿ  المكننة الحديهإ إلى%( كيعزل ذلؾ 220)
 أف معػػػدؿ إنتاجيػػػة الػػػدكنـ الكاحػػػد كػػػاف 2008تاجيػػػة الػػػدكنـ الكاحػػػد حيػػػث نجػػػد فػػػي عػػػاـ إن مػػػىع
(كغـ.كىنػػػا 1123.2) إلػػػى2020معػػػدؿ غمػػػة الػػػدكنـ الكاحػػػد فػػػي عػػػاـ ( كغػػػـ  بينمػػػا ازداد842.1)

نصػػؼ  إلػػىمػػف همػػث   حاك يتػػر مػػف محصػػكؿ الشػػمب  الديكانيػػةتػػاج محافظػػة إن إف إلػػىيمكػػف اإلشػػارة 
تػاج إن%(مػف 58.9تػاج )نمػهو بمغػت نسػبة اإل 2015مػف ىػذا المحصػكؿ ففػي عػاـ  العػراؽتاج إن

 .العراؽ
فػػي سػػنة المقارنػػة عنػػو فػػي سػػنة  ان خفاضػػإنراضػػي المزركعػػة بالػػذرة الصػػفراء كقػد شػػيدت األ 

 ان ( دكنمػ4820) إلػى2008عػاـ ان ( دكنمػ6889خفضػت االراضػي المزركعػة مػف )إناالساس حيث 
(كغػػـ 767.9تاجيػػة الػػدكنـ الكاحػػد مػػف )إنانخفضػػت . كػػذلؾ  كبمػػغ النمػػك المركػػب سػػالبان 2020عػػاـ
راضػػي حسػػار األإن. كيعكػػس ذلػػؾ كرغػػـ 2020(كغػػـ لمػػدكنـ الكاحػػد عػػاـ 651.9) إلػػى2008عػػاـ 
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نالشػراء ك  أسعارخفاض إن إلىالمزركعة  يبػيف  (40) فػي الجػدكؿخفػاض المسػاحات المزركعػة ، ك ا 
  (40) جدول                                ذلؾ . 

تاااج وغمااة الاادونم الواحااد لمحاصاايل القمااح والكااعير والاارز والااذرة الصاافراء نالمساااحات المحصااودة وكميااات اإل 
 2020-2008ومتوسط غمة الدونم والنمو المركل لسنوات المقارنة 

 

 تبجََٕع اإل

 يتٕظػ مهخ اندَٔى انٕاحد غٍ-تبجَكًٛخ اإل لَٔى\انًعبحخ انًحصٕلح انعُخ

 كغى/لَٔى

 445.7 142894 320588 2008 انمًح

2020 551045 495224 898.7 

  10.032 4.254 انًُٕ انًسكت

 292.5 79885 273124 2008 انشؼٛس

2020 206548 105529 510.9 

  2.164 -2.126 انًُٕ انًسكت

 انشهت  انسش 

2008 111118 91571 824.1 

2020 145500 163425 1123.2 

  4.556 2.095 انًُٕ انًسكت

 767.9 5290 6889 2008 انرزح انصفساء

2020 4820 3142 651.9 

  3.928 -2.709 انًُٕ انًسكت

 .الجياز المركزم لإلحصاءجميكرية العراؽ كزارة التخطيط  بياناتعمى  اعتمادان الباحث  إعدادالمصدر : مف 

)     -1×  100المركب مف اعداد الباحث كفؽ المعادلة التالية = *النمك
 

 
) 

 (  41) جدكؿ
في 2020-2008 لممدةلمحاصيل الحنطة والكعير والكمل والذرة الصفراء   تاج المتحقق )طن(نالمساحات المزروعة )بالدونم(واإل 

 الديوانيةمحافظة 
 يحصٕل انحُطخ انعُخ

 

 يحصٕل انرزح انصفساء  انسش يحصٕل انشهت  يحصٕل انشؼٛس

انًعبحبد 

 ح/لَٔىانًحصٕل

انًعبحبد  اإلَتبج/غٍ

 /لَٔىانًحصٕلح

انًعبحبد  اإلَتبج/غٍ

 /لَٔىانًحصٕلح

انًعبحبد  اإلَتبج/غٍ

 /لَٔىانًحصٕلح 

 اإلَتبج/غٍ

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 

2015 457122 3602 12 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 

 .النباتي تاجناإل  – الديوانيةمديرية زراعة  بياناتو  - الجهاز المركزي لإلحصاء–وزارة التخطيط  بياناتعمى  اعتماداً الباحث  من إعداد:المصدر
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 كجار النخيل أتنمية - 2
مػف المبػادرة الزراعيػة ،كالمتمهمػة فػي تنميػة النخيػؿ كتطػكير  الهػاني الجانبكبالتركيز عمى  
، كلغػػػرض تكضػػػيح تػػػأهير دكر  الديكانيػػػةكتنفيػػػذ المشػػػاريل الكبػػػرل فػػػي محافظػػػة  الحيكانيػػػةالهػػػركة 

قػػركض المبػػادرة الزراعيػػة فػػي تطػػكير النشػػاطات التػػي تيػػدؼ ليػػا المبػػادرة الزراعيػػة سػػيتـ التركيػػز 
عمى سنتيف مختمفتيف سػنة قبػؿ تنفيػذ خطػة المبػادرة الزراعػة كسػنة بعػد تنفيػذ المبػادرة الزراعيػة فػي 

ض المؤشػػرات التػػي تصػػب فػػي يمكػػف اسػػتنتاج بعػػ (42) الجػػدكؿ،كمػػف خػػوؿ  الديكانيػػةمحافظػػة 
 .دراستنا

 (42) جدكؿ
 2020 - 2008 لممدة محافظة الديكانية فيمؤشرات تنمية النخيؿ  

 تنمية النخيؿ مؤشرات تنمية النخيؿ
 النمك المركب 2020 2008

 8.639 1349388 459535 مجمكع اشجار النخيؿ
 3.694 585679 365467 مجمكع اشجار النخيؿ المهمرة

 5.301 48055 24552 تاج التمكر/طفإنمجمكع 
  81.9 52.4 /كغـتاج النخمة المهمرةإنمتكسط 
   .إلحصاءلالمركزي الجهاز  –جمهورية العراقوزارة التخطيط  بياناتعمى  اعتماداً الباحث  إعدادمن  المصدر:

 :(42) الجدولمن خ ل النتائج المعروضة في 
( نخمػػة 459535ىػػك) الديكانيػػةشػػجار النخيػػؿ فػػي محافظػػة أمجمػػكع  كػػاف 2008فػػي عػػاـ  

النخيػػػؿ،  ازداد  إعػػػداد إفحيػػػث نجػػػد  2020( نخمػػػة عػػػاـ 1349388)  إلػػػىككصػػػؿ ىػػػذا العػػػدد 
المبػػػادرة الزراعيػػة فػػي محافظػػػة  إلػػى( كيعػػػزل ذلػػؾ 8.639بمػػػغ النمػػك المركػػب )إذ بشػػكؿ ممحػػكظ 

(نخمػة  ، كفػي عػاـ 365467بمػغ  )ف 2008،اما مجمكع أشجار النخيؿ المهمرة في عاـ  الديكانية
( 2008تػػاج التمػػكر فػػي عػػاـ )إن إف( . ك 3.694( كبمعػػدؿ نمػػك مركػػب )585679بمػػغ) 2020
كبمعدؿ نمػك  ان طن (48055حيث بمغ ) 2020تاج التمكر في عاـ إن، كازداد  ان ( طن24552بمغ )

ادرة الزراعيػة حيػث نجػد تاجيػة النخمػة الكاحػدة بفعػؿ المبػإنزيػادة  إلى( كيعزل ذلؾ 5.301مركب )
( كغػػـ ،بينمػػا ازداد متكسػػط 67.2( بمػػغ)2008تػػاج النخمػػة المهمػػرة مػػف التمػػكر عػػاـ )إنمتكسػػط  إف
القػركض التػي منحػت  إف( كغػـ ، نجػد 81.9) إلػى( 2020تاج النخمة المهمرة مف التمكر عاـ )إن

ىػػذه القػػركض تمػػنح  إففػػشػػاء بسػػاتيف جديػػدة، ككػػذلؾ إن مػػىع ان تشػػجيعي عػػامون  تيعػػد  لتنميػػة النخيػػؿ 
النخيػػػؿ مػػػف خػػػوؿ تػػػكفير المكننػػػة  تمػػػاـ استصػػػوح كزراعػػػة بسػػػاتيفإفػػػي المػػػزارعيف مركنػػػة نقديػػػة 

ـ  ساليب الػرم الحديهػة فػي تطػكير زراعػة النخيػؿ .أك  قػركض المبػادرة الزراعيػة ليػا دكر  إففػ كمػف هػ
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تػاج إنالتػالي يمهػؿ  ؿالجػدك . الديكانيػةكاضح ،في تطكير كتنمية النخيػؿ بكػؿ أصػنافو فػي محافظػة 
 2020-2008تاج العراؽ لممدة مف إنىمية النسبية مف النخيؿ في المحافظة كاأل

  (43) الجدكؿ
في محافظة  النخيؿتاجية إنتاجية الكمية كمتكسط نالنخيؿ كالنخيؿ المهمر كاإل شجارأ عدادأ

 تاج الكمي في العراؽنمف اإل لممحافظة كاالىمية النسبية الديكانية
عدد أكجار  السنة

النخيل في 
 الديوانية

عدد أكجار 
 النخيل المثمرة

تاج إن
 التمور/طن

تاجية إنمتوسط 
 النخيل المثمرة/كلم

تاج المحافظة إننسبة 
 تاج الكمي لمعراقنمن اإل 

2008 459535 365467 24552 67.2 5.2 

2009 49163 372448 25561 68.6 5.1 

2010 548358 381853 27319 71.5 4.8 

2011 656193 395793 29855 75.4 4.8 

2012 710536 217773 31436 75.1 4.8 

2013 993532 459858 29866 64.9 4.4 

2014 1264105 292751 22870 78.1 3.5 

2015 1362848 498205 34283 68.8 5.7 

2016 1546020 546349 37610 68.8 6.1 

2017 1437572 569392 36480 64.1 5.9 

2018 1320708 577667 40072 69.2 6.2 

2019 1338100 581498 38899 66.7 6.1 
2020 1349388 585679 48055 81.9 6.5 

 في وزارة التخطيط جمهورية العراق.الجهاز المركزي لإلحصاء بياناتعمى  اعتماداً الباحث  إعدادمن  :المصدر
 إذ( 2014عػػاـ )فػي  كػاف الديكانيػةتػاج فػي محافظػة إن أقػؿ فأ (43)فػي الجػدكؿيوحػظ مػف  
ي الػػذم حصػػؿ نتيجػػة احػػتوؿ العصػػابات االجراميػػة األمنػػكذلػػؾ نتيجػػة التػػدىكر  ان طنػػ (22870بمػػغ )

فػػػػاؽ نلمبػػػػادرة الزراعيػػػة كزيػػػػادة التمكيػػػؿ لإلاضػػػػعؼ تمكيػػػؿ  إلػػػىلػػػبعض محافظػػػػات العػػػراؽ ممػػػػا أدل 
يغطػػي  (طػػف كىػػك مػػا48055بمػػغ ) إذ( 2020عػػاـ ) كػػاففتػػاج فػػي المحافظػػة إن أعمػػىالعسػكرم .أمػػا 

 االحتياج المحمي مف التمكر ،كىذا يعكس دكر القركض كالمبادرة الزراعية في زيادة المنت  المحمي.
  السماكتاج لحوم الدجاج وبيض المائدة و إن-3
ب تحسػػػف المسػػػتكل بسػػػب الحيكانيػػػةالزيػػػادة المتناميػػػة فػػػي الطمػػػب عمػػػى منتجػػػات الهػػػركة  إف  

ممػا  الحيكانيػةىمػاؿ قطػاع الهػركة إخػرل أالمجتمل ،ىذا مف جيػة كمػف جيػة  فرادأالمعاشي لغالبية 
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طػػػػوؽ المبػػػػادرة الزراعيػػػػة إناالرتفػػػػاع بشػػػػكؿ كبيػػػػر ،لكػػػػف كبعػػػػد إلػػػػى تمػػػػؾ المنتجػػػػات  أسػػػػعاردفػػػػل ب
كالتسػػػييوت المصػػػرفية التػػػي نجمػػػت عنيػػػا نوحػػػظ زيػػػادة كبيػػػرة فػػػي تمػػػؾ المنتجػػػات ككمػػػا ىػػػك فػػػي 

 دناه . في أ الجدكؿ
( بيضػة  فػي السػنة فػي 285000) الديكانيػةتػاج بػيض المادػدة فػي محافظػة إنبمػغ 2008في عػاـف

%( 48.104) ان مركب ان ( بيضة محققة بذلؾ نمك 47015000)2020حيف بمغ البيض المنت  عاـ 
فػػػركج المحػػػـ مػػػف  ازدادبػػػيض المادػػػدة فػػػي تمػػػؾ المػػػدة ،كقػػػد  أسػػػعارخفػػػاض إن إلػػػىدل ذلػػػؾ أكقػػػد 

كبمعػػػػػدؿ نمػػػػػك مركػػػػػب 2020عػػػػػاـ  ان فػػػػػيطنػػػػػ (15029) إلػػػػػى 2008عػػػػػاـ  ا فػػػػػيطنػػػػػ (2040)
 األمػففػي كاقػل  أهػرًمػٍف  %( كيمهؿ ذلؾ قفزة نكعية في زيادة تمؾ المنتجات لمػا ليػا16.604بمغ)

(فرخ/يػػػـك أم 1030الغػػذادي فػػػي العػػراؽ ، فػػػي حػػيف ازداد تفقػػػيس افػػراخ الػػػدجاج بعمػػر يػػػـك مػػف )
عػػػػػاـ  (فرخ/سػػػػػنة602250( فػػػػػرخ /يػػػػػـك أم )1650) إلػػػػػى 2008(فػػػػػرخ /سػػػػػنة عػػػػػاـ 375950)

 (. 3.691كبمعدؿ نمك مركب )2020
 إلػػػػػى 2008( طػػػػػف عػػػػػاـ 578.807المباعػػػػػة مػػػػػف) األسػػػػػماؾتػػػػػاج إنكميػػػػػة  تكقػػػػػد ازداد 

لنمػػك  جيػػدان  ( ، كيعػػد ذلػػؾ مؤشػػران 43.122كبمعػػدؿ نمػػك مركػػب ) 2020عػػاـ  ان فػػي(طنػػ61200)
 .الديكانيةالهركة السمكية في محافظة 

في المحافظة  الحيكانيةهمارىا عمى الهركة تت أالمبادرة الزراعية  فأمما تقدـ يمكننا القكؿ  
قتصػاد البمػد ىػذا مػف جيػة كمػف عممػة صػعبة ال ممػا كفػر الحيكانيػةكحدت مػف اسػتيراد المنتكجػات 

لصػػالح المػػكاطف كبمػػا يػػتودـ مػػل المسػػتكل المعيشػػي لغالبيػػة  سػػعاراألتػػكازف  تعػػادأخػػرل أجيػػة 
 األعػوؼمػف قمػة  الديكانيػةب الحيكانيػةالشعب العراقي، ىذا مػل موحظػة المشػاكؿ المتعمقػة بػالهركة 

نك  األسػماؾكصعكبة منل رخص ممارسة مينة الصيد، كالطيكر التي تقتات عمػى  تشػار االمػراض ا 
. فقػد صػرح مػدير  األسػماؾمػف  افاألطنػ آالؼفقد المحافظة في سػنكات عػدة أمما  يرناألكتسمـ 
بػػػاء نميندسػػػيف زراعيػػػيف اقػػػدـ األسػػػتاذ حسػػػف عمػػػي مطػػػر الػػػكادمي( لككالػػػة األ.)ر الديكانيػػػةزراعػػػة 

 محصػػكالن  26المحافظػػة تمكنػػت مػػف تحقيػػؽ االكتفػػاء الػػذاتي ؿ  فأ" 12/4/2021العراقيػػة بتػػاريخ 
تشػػػتير بزراعػػػة محصػػػكؿ الشػػػمب بنكعيػػػو  الديكانيػػػة فأضػػػاؼ أك ، (1)"يػػػان انحيك  كمنتجػػػان  نباتيػػػان  زراعيػػػان 

فالعنبػػر كالياسػػميف . ك  حميػػب طػػف  آالؼ(5تػػاج فييػػا بمػػغ حػػكالي )نبقػػار حجػػـ اإلأىنػػاؾ محطػػة  ا 
عتمػد فييػا الزراعػة النسػيجية أى  التػيالػدكنمات  آالؼمشاريل النخيؿ التي بمغػت  إلى،كتطرؽ  يكميان 

نة كغيرىا، ك إنكالمي إفالخضركات مف الطماطـ كالخيار كالباذنج،كذلؾ زراعة محاصيؿ  تػاج مػادة ا 
تحػاد العػاـ نكيا.كفي سياؽ متصؿ طالػب ردػيس اإلطف س أىلؼ 60 إلىتاجيا إنالعسؿ التي كصؿ 
ة فػػي المحافظػػة )محمػػد كشػػاش(الجيات المختصػػة ب)إقػػرار التعاكنيػػ الفوحيػػةالمحمػػي لمجمعيػػات 

                                                           
(1)

)ٗاع( .ٍدّٗرررخ اىعررربػخ   ٞرررب  اّٗؽٞ٘ شزاػٞرررب   ٍؾصررر٘ال   26رؾقرررق االمزفررربل اىررررارٜ فرررٜ  اىدٝ٘اّٞرررخثؾرررش ػرررِ  

alssaa.com   12/4/2021 
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 بٌيفى ك  زراعية( كحماية المنتكج الكطني كمنل االستيراد مف المتكفر منيا،عاصمة العراؽ ال الديكانية
المحافظػػة يعممػػكف  كافسػػ% مػػف 65 فأالمحافظػػة تعتمػػد بشػػكؿ أسػػاس عمػػى الزراعػػة اذ  فأ إلػػى

  %. 48نسبة الى فييا  الفقرذ يصؿ خط ،ا االقتصاديةالمكارد  إلىبالزراعة لكنيا تفتقر 
نالماددة ك  تاج بيضإنيمهؿ  (44) الجدكؿك  نتاج فركج المحـ ك ا   األسػماؾتاج مفاقس افراخ الػدجاج ك ا 

  .الديكانيةفي االقفاص في 
 (44) جدكؿ

نتػػاج بػػيض المادػػدة ك إن نتػػاج فػػركج المحػػـ ك ا  فػػي االقفػػاص فػػي  األسػػماؾتػػاج مفػػاقس افػػراخ الػػدجاج ك ا 
  .2020-2008لممدة  الديكانيةمحافظة 

 
 المركلالنمو  تاجنكمية اإل  السنة المنتج

بيض المائدة )بيضة 
 في السنة(

2008 286000000 48.104 
2020 432000000 

فروج المحم 
 المباعة)سنة(/طن

2008 2040 16.604 
2020 15029 

مفاقس افراخ الدجاج 
 )يوم(

2008 1030 3.691 
2020 1650 

في االقفاص  السماك
 المباعة)طن/سنة(

2008 578.708 43.122 
2020 61200 

 الديكانيةالجياز المركزم لإلحصاء/ك مديرية زراعة –كزارة التخطيط  بياناتعمى  اعتمادان الباحث:  إعدادالمصدر 
 .الحيكانية:قسـ الهركة 

)     -1×  100*النمك المركب  مف اعداد الباحث كفؽ معادلة النمك المركب=
 

 
) 
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 رضيات:لفا واختبار اإلحصائيالتحميل المبحث الخامس : 
باحػػث البػػد مػػف ىػػا مػػف الؤ ار صػػحتيا مػػف عػػدميا ، التػػي تػػـ بناكاختبػػ تراضػػاتاالف دراسػػةل 

رضػيات المتاحػة. أىلفكاختبػار تمػؾ  بيانػاتالالتػي تناسػب  حصػاديةدكات اإلتكظيؼ مجمكعة مف األ
عمػػػػػى قيػػػػػاس مؤشػػػػػرات الكصػػػػػؼ  ؿك األركػػػػػز المحػػػػػكر  راك محػػػػػهػػػػػوث  اليػػػػػةالح دراسػػػػػةالتضػػػػػمنت 
مجمكعة مف  بيفركز عمى عوقة االرتباط ف الهانيما المحكر أ. دراسةالممتغيرات قيد لاالحصادي 
 إقػػراضالعوقػػة بػػيف مبػػالغ  أهػػر دراسػػةعمػػى بينمػػا ركػػز المحػػكر الهالػػث  اليػػة،الح دراسػػةالمؤشػػرات 

   جمػػػالياإلعمػػػى النػػػات  المحمػػػي  الديكانيػػػةعمػػػـك العػػػراؽ كمحافظػػػة  صػػػناديؽ المبػػػادرة الزراعيػػػة فػػػي
 (.  simple regression modelالبسيط ) حدارناالنمكذج  عتمادبا

 : الوصف االحصائي لممتليرات المدروسةلوال المحور 
 تناراسػػدة الداخمػػة فػػي الرديسػػيعطينا فكػػرة عامػػة عػػف المتغيػػرات الكصػػؼ االحصػػادي سػػ إف 

حراؼ نالحسابي كاإلر المدل كالكسط اصغر قيمة ككذلؾ مقدأكبر قيمة ك أمف خوؿ تحديد  اليةالح
تػػػػاج الزراعػػػػي كالنػػػػات  المحمػػػػي نشػػػػرات المبػػػػادرة الزراعيػػػػة ككميػػػػة اإلمؤى فػػػػي المعيػػػػارم لممتغيػػػػرات 

 بصكرة عامة ككما ىك مبيف في أدناه. جمالياإل
 ( 45) جدكؿ

بصكرة  الديكانيةالكصؼ االحصادي لممبادرة الزراعية لعمـك العراؽ بصكرة عامة كلمحافظة  
كالنات  المحمي  الديكانيةتاج الزراعي لعمـك العراؽ بصكرة عامة كلمحافظة نخاصة ككمية اإل

 .جمالياإل
 االحصبء انٕصفٙ 

Std. Deviation Mean Maximum Minimum Range N  انًؤشساد

 االلتصبلٚخ

 

47914038.082510 

 

213214325.053846 

 273587529.200000  

130643200.000000 

 

 

142944329.200000 

 

13 

انُبتح 

انًحهٙ 

 خًبنٙاإل

 

2645283.737390 

 

 

 

4907010.615385 

 

  

11878096.000000 

 

2195086.000000 

 

 

 

9683010.000000 

 

13 

 األيٕال

انًخصصخ 

نهًجبلزح 

انصزاػٛخ فٙ 

ػًٕو 

 انؼساق

 

112601.319729 

 

359296.692308 

 

578298.000000 

 

171953.000000 

 

 

406345.000000 

 

13 

 

 األيٕال

انًخصصخ 

نهًجبلزح 

انصزاػٛخ فٙ 

يحبفظخ 

 اندٕٚاَٛخ

 

165904318.855075 

 

 

161817722.307692 

 

506800570.000000 

 

2146498.000000 

 

504654072.000000 

 

13 

تبج َكًٛخ اإل

انصزاػٙ فٙ 

ػًٕو 

 انؼساق

 

7193036.932315 

 

8415720.923077 

 

19012956.000000 

 

241165.000000 

 

18771791.000000 

 

13 

تبج َكًٛخ اإل

انصزاػٙ فٙ 

يحبفظخ 

 اندٕٚاَٛخ

  



 .فاعلية المبادرة الزراعية في العراق ومحافظة الديوانية....... :الثالثل ـــــــصلفا
 

 

149 

يمكان عارض الوصاف االحصاائي لممؤكارات  (45) الجادولمن النتائج المعروضاة فاي 
 : اآلتي بحسلو  االقتصادية
حراؼ إن( كبػػػ213214325.053846بمػػػغ ) جمػػػالياإلمتكسػػػط النػػػات  المحمػػػي  فأنجػػػد  
ف(.ك 47910438.082510معيػػػارم ) المخصصػػػة لجميػػػل صػػػناديؽ المبػػػادرة  األمػػػكاؿمتكسػػػط  ا 

حراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػػارم إن( كبػػػػػػػػػػػػػػػ4907010.615385الزراعيػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػـك العػػػػػػػػػػػػػػػراؽ بمػػػػػػػػػػػػػػػغ )
المخصصة لجميػل صػناديؽ المبػادرة الزراعيػة فػي  األمكاؿما متكسط أ(. 2645283.737390)

. (112601.319729حراؼ معيػػػارم )إن( كبػػػ359296.692308بمػػػغ ) فقػػػد الديكانيػػػةمحافظػػػة 
فك  ( 161817722.307692) تبمغػػػفقػػػد تػػػاج الزراعػػػي فػػػي عمػػػـك العػػػراؽ نمتكسػػػط كميػػػة اإل ا 
تػػػاج الزراعػػػي فػػػي ن(. لكػػػف متكسػػػط كميػػػة اإل165904318.855075) قػػػدريهي  حراؼ معيػػػارمإنكبػػػ

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػدره حراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػػػػػارمإن( كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ8415720.923077) تبمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الديكانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمحافظػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الداخمػػة  االقتصػػاديةعػػف المؤشػػرات حصػػادي مػػكجز إ( فػػي أعػػوه كصػػؼ 7193036.932315)

 كيمكف تمخيص الكصؼ االحصادي مف خوؿ الشكؿ االحصادي التالي : آليةالح دراسةالفي 
 (12شكؿ )

تاج الزراعي نحراؼ المعيارم لمبالغ صناديؽ المبادرة الزراعية ككمية اإلنالكسط الحسابي كاإل
 . جمالياإلكالنات  المحمي 
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 اختبار فرضية ع قات االرتباط وتحميمها لممتليرات قيد البحث: الثانيالمحور 
عوقة االرتباط بيف مبالغ صناديؽ المبادرة  الزراعيػة  دراسةيشتمؿ  المحكر الحالي عمى  

تػػػاج الزراعػػػػي عمػػػى عمػػػػـك العػػػراؽ كمحافظػػػػة نكعوقتيػػػا بكميػػػػة اإل الديكانيػػػػةعمػػػى عمػػػػـك العػػػراؽ ك 
تػاج ن.ككذلؾ عوقة االرتباط بيف كمية اإل جمالياإلات  المحمي ،ككذلؾ عوقتيا  مل  الن الديكانية

. كايضػػا بػػيف مبػػالغ جمػػالياإلنػػات  المحمػػي المػػل   الديكانيػػةالزراعػػي فػػي عمػػـك العػػراؽ كمحافظػػة 
تػػػػاج الزراعػػػػي فػػػػي عمػػػػـك العػػػػراؽ نكالمػػػػزارعيف مػػػػل كميػػػػة اإل الفوحػػػػيفصػػػػغار  إقػػػػراضصػػػػندكؽ  
. ككػػذلؾ بػػيف مبػػالغ صػػندكؽ المكننػػة ككسػػادؿ الػػرم الحديهػػة فػػي عمػػـك العػػراؽ الديكانيػػةكمحافظػػة 
 دراسػػػةك .  الديكانيػػػةتػػػاج الزراعػػػي فػػػي عمػػػـك العػػػراؽ كمحافظػػػة نمػػػل كميػػػة اإل الديكانيػػػةكمحافظػػػة 

مػػل كميػػػة  الديكانيػػةالمشػػػاريل الكبػػرل فػػي عمػػـك العػػػراؽ  كمحافظػػة  إقػػراضالعوقػػة بػػيف صػػندكؽ 
بمعامػػػؿ االرتبػػػاط . مػػػف خػػػوؿ التكظيػػػؼ الديكانيػػػةالعػػػراؽ كمحافظػػػة  تػػػاج الزراعػػػي فػػػي عمػػػكـناإل

( لمجمػكع tـ اختبار معنكية معامػؿ االرتبػاط مػف خػوؿ تكظيػؼ  اختبػار )هٌ  كمفالبسيط بيرسكف ،
 :أدناهفي المجاميل المبينة 

كعوقتيػا  الديكانيػةبػيف مبػالغ صػناديؽ المبػادرة  الزراعيػة عمػى عمػـك العػراؽ ك باط عوقة االرت -1
،ككػذلؾ عوقتيػا مػل النػات  المحمػي  الديكانيػةتاج الزراعي عمػى عمػـك العػراؽ كمحافظػة نبكمية اإل

يمكػف معرفػة عوقػة االرتبػاط بػيف المؤشػرات  (46)الجػدكؿمف خوؿ النتاد  المبينػة فػي  جمالياإل
 ككذلؾ تحديد معنكية ىذه العوقة. اليةالح دراسةالالخاصة ب االقتصادية

 (46) جدكؿ
كعوقتيا بيف كمية  الديكانيةمصفكفة االرتباط بيف مبالغ المبادرة الزراعية عمى عمـك العراؽ ك   

 .جمالياإلذلؾ عمى النات  المحمي كك الديكانيةتاج الزراعي عمى عمكـ العراؽ كمحافظة ناإل
 
 الحالة
 

 
تاج الزراعي نكمية اإل

 في عمـك العراؽ

 
تاج نكمية اإل

الزراعي في 
 الديكانيةمحافظة 

 
النات  المحمي 

 جمالياإل

مبالغ المبادرة 
في الزراعية 

 عمـك العراؽ

 0.327 0.089 0.462 االرتباط
Sig. (2-tailed) 0.042 0.547 0.037 

N 13 13 13 
مبالغ  المبادرة 
الزراعية  في 

 الديكانيةمحافظة 

 322 0.503 0.551 االرتباط
Sig. (2-tailed) 0.006 0.011 0.042 

N 13 13 13 
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ىنػػاؾ عوقػػة ارتبػػاط ذات داللػػة  فأنجػػد  (46)الجػػدكؿمػػف خػػوؿ النتػػاد  المعركضػػة فػػي  
مبالغ صناديؽ المبػادرة الزراعيػة فػي عمػـك العػراؽ ك كميػة  ما بيفطردية متكسطة نكعان  إحصادية

قيمػة ال(. كمػف خػوؿ 0.462مقػدار ىػذه العوقػة  ) كػافتاج الزراعي في عمكـ العػراؽ، حيػث ناإل
(  كىػػػي اصػػػغر مػػػف  0.042) إلػػػى مسػػػاكية(( تكػػػكف 2-tailed) .Sigالمعنكيػػػة ليػػػذه العوقػػػة)

،األمػػػر الػػػذم يعنػػػي رفػػػض   إحصػػػاديةداللػػػة  اتىػػػذه  العوقػػػة  ىػػػي معنكيػػػة كذ إف،لػػػذا فػػػ 0.05
بػيف مبػالغ   إحصػاديةة ذات داللػة )ال تكجد عوقة ارتبػاط معنكيػعمى أنوفرضية العدـ التي تنص 

تػاج الزراعػي فػي عمػـك العػراؽ(.  كقبػكؿ نصناديؽ المبػادرة الزراعيػة فػي عمػـك العػراؽ ك كميػة اإل
بػيف مبػالغ  إحصػاديةذات داللػة )تكجػد عوقػة ارتبػاط معنكيػة  عمى أنوالبديمة التي تنص  الفرضية

 تاج الزراعي في عمـك العراؽ(.نكمية اإلبادرة الزراعية في عمـك العراؽ ك صناديؽ الم
بيف مبالغ صناديؽ المبادرة  طردية ضعيفة إحصاديةط ذات داللة ايضان ىناؾ عوقة ارتبا 

مقػدار ىػذه  كػاف، حيػث الديكانيػةتػاج الزراعػي فػي محافظػة نالزراعية في عمػكـ العػراؽ ك كميػة اإل
 مسػاكية(( تكػكف 2-tailed) .Sigقيمػة المعنكيػة ليػذه العوقػة)ال(. كمػف خػوؿ 0.089العوقة  )

ىػػذه  العوقػػة  تكػػكف غيػػر معنكيػػة كغيػػر  إفلػػذا فػػ ،0.05كبػػر بكهيػػر مػػف  أ(  كىػػي 0.547) إلػػى
)ال تكجػد عوقػة  عمػى أنػو ،األمر الذم يعني قبكؿ فرضية العدـ التػي تػنص  إحصاديةدالة داللة 

بػػيف مبػػالغ صػػناديؽ المبػػادرة الزراعيػػة فػػي عمػػـك العػػراؽ ك   إحصػػاديةارتبػػاط معنكيػػة ذات داللػػة 
البديمػة التػي تػنص )تكجػد عوقػة  الفرضػية(.  كرفػض الديكانيػةتاج الزراعػي فػي محافظػة نكمية اإل

مبالغ صناديؽ المبادرة الزراعية في عمـك العػراؽ ك كميػة  بيف إحصاديةارتباط معنكية ذات داللة 
 (.لديكانيةاتاج الزراعي في محافظة ناإل

 ىنػػاؾ عوقػػة ارتبػػاط ذات داللػػة إفنجػػد  (46) الجػػدكؿمػػف خػػوؿ النتػػاد  المعركضػػة فػػي  
بيف مبالغ صناديؽ المبادرة الزراعية في عمـك العػراؽ ك النػات  طردية متكسطة نكعان ما  إحصادية
ليػػذه قيمػػة المعنكيػػة ال(. كمػػف خػػوؿ 0.327مقػػدار ىػػذه العوقػػة  ) كػػاف، حيػػث جمػػالياإلالمحمػػي 
ىػذه   إف،لػذا فػ0.05صغر مػف  أ(  كىي 0.037) إلى مساكية(( تككف 2-tailed) .Sigالعوقة)

،األمػػر الػػذم يعنػػي رفػػض فرضػػية العػػدـ التػػي تػػنص   إحصػػاديةداللػػة  اتالعوقػػة  ىػػي معنكيػػة كذ
بػػيف مبػػالغ صػػناديؽ المبػػادرة الزراعيػػة فػػي   إحصػػادية)ال تكجػػد عوقػػة ارتبػػاط معنكيػػة ذات داللػػة 

)تكجػد  عمػى أنػوالبديمػة التػي تػنص  الفرضػية(.  كقبػكؿ جمػالياإلعمكـ العراؽ ك ،كالنات  المحمػي 
مبػالغ صػناديؽ المبػادرة الزراعيػة فػي عمػـك العػراؽ  بػيف إحصاديةعوقة ارتباط معنكية ذات داللة 

 (.جمالياإلك ،كالنات  المحمي 
ة ىناؾ عوقػة ارتبػاط ذات داللػ فأنجد (46)رقـ الجدكؿمف خوؿ النتاد  المعركضة في  
ك  الديكانيػػةبػيف مبػػالغ صػناديؽ المبػادرة الزراعيػة فػي محافظػة  طرديػة متكسػطة نكعػان مػا إحصػادية
(. كمػػف خػػوؿ 0.551مقػػدار ىػػذه العوقػة  ) كػافتػػاج الزراعػي فػػي عمػػـك العػراؽ، حيػػث نكميػة اإل
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(  كىػي اصػغر مػف  0.006) إلػى مسػاكية(( تككف 2-tailed) .Sigالمعنكية ليذه العوقة)قيمة ال
،األمػر الػذم يعنػي رفػض فرضػية   إحصػاديةداللػة  اتىذه العوقة ىػي معنكيػة كذ إف،لذا ف0.05

بػػػيف مبػػػالغ   إحصػػػادية)ال تكجػػػد عوقػػػة ارتبػػػاط معنكيػػػة ذات داللػػػة  عمػػػى أنػػػوالعػػػدـ التػػػي تػػػنص 
تػػػاج الزراعػػػي فػػػي عمػػػـك العػػػراؽ(.  نك كميػػػة اإل الديكانيػػػةصػػػناديؽ المبػػػادرة الزراعيػػػة فػػػي محافظػػػة 

 بػيف إحصػادية)تكجد عوقة ارتباط معنكيػة ذات داللػة  عمى أنوالبديمة التي تنص  الفرضيةكقبكؿ 
 عي في عمـك العراؽ(.تاج الزرانك كمية اإل الديكانيةمبالغ صناديؽ المبادرة الزراعية في محافظة 

طرديػػػػة بػػػػيف مبػػػػالغ صػػػػناديؽ المبػػػػادرة  إحصػػػػاديةايضػػػػان ىنػػػػاؾ عوقػػػػة ارتبػػػػاط ذات داللػػػػة  
مقػػدار  كػػاف، حيػػث الديكانيػػةتػػاج الزراعػػي فػػي محافظػػة نك كميػػة اإل الديكانيػػةالزراعيػة فػػي محافظػػة 

(( تكػػكف 2-tailed) .Sigقيمػػة المعنكيػػة ليػػذه العوقػػة)ال(. كمػػف خػػوؿ 0.503ىػػذه العوقػػة  )
داللة  ذاتىذه  العوقة  تككف معنكية ك  إف،لذا ف0.05صغر مف  أ(  كىي 0.011) إلى مساكية

)ال تكجػػد عوقػػة ارتبػػاط  عمػػى أنػػو،األمػػر الػػذم يعنػػي رفػػض فرضػػية العػػدـ التػػي تػػنص   إحصػػادية
ميػة ك ك الديكانيػةبػيف مبػالغ صػناديؽ المبػادرة الزراعيػة فػي محافظػة   إحصػاديةمعنكية ذات داللة 

)تكجد عوقة  عمى أنوالبديمة التي تنص  الفرضية(.  كقبكؿ الديكانيةتاج الزراعي في محافظة ناإل
ك  الديكانيػةمبػالغ صػناديؽ المبػادرة الزراعيػة فػي محافظػة  بػيف إحصاديةارتباط معنكية ذات داللة 

 (.الديكانيةتاج الزراعي في محافظة نكمية اإل
بػػػيف  طرديػػػة متكسػػػطة نكعػػان مػػػا إحصػػاديةة ىنػػػاؾ عوقػػة ارتبػػػاط ذات داللػػػ إفيضػػان نجػػػد أى  

 كػػػاف، حيػػػث جمػػػالياإلك النػػػات  المحمػػػي  الديكانيػػػةمبػػػالغ صػػػناديؽ المبػػػادرة الزراعيػػػة فػػػي محافظػػػة 
(Sig. (2-tailed )قيمػػة المعنكيػػة ليػػذه العوقػػة)ال(. كمػػف خػػوؿ 0.322مقػػدار ىػػذه العوقػػة  )

 اتىػذه  العوقػة  ىػي معنكيػة كذ إف،لػذا فػ0.05صغر مف  أ(  كىي 0.042) إلى مساكيةتككف 
)ال تكجػػد عوقػػة  عمػػى أنػػو،األمػػر الػػذم يعنػػي رفػػض فرضػػية العػػدـ التػػي تػػنص   إحصػػاديةداللػػة 

 الديكانيػػةبػػيف مبػػالغ صػػناديؽ المبػػادرة الزراعيػػة فػػي محافظػػة   إحصػػاديةارتبػػاط معنكيػػة ذات داللػػة 
رتبػػاط )تكجػػد عوقػػة ا عمػػى أنػػورضػػية البديمػػة التػػي تػػنص لفا(.  كقبػػكؿ جمػػالياإلكالنػػات  المحمػػي 

 كالنػػات  الديكانيػػةبػػيف مبػػالغ صػػناديؽ المبػػادرة الزراعيػػة فػػي محافظػػة  إحصػػاديةمعنكيػػة ذات داللػػة 
 (.جمالياإلالمحمي 

ماع النااتج  الديوانياةتاج الزراعي في عماوم العاراق ومحافظاة نع قة االرتباط بين كمية اإل  -2
 .جمالياإلالمحمي 
تػػػاج الزراعػػػي فػػػي عمػػػـك العػػػراؽ كمحافظػػػة نبػػػيف كميػػػة اإلعوقػػػة االرتبػػػاط  دراسػػػةيمكػػػف  
 :(47)الجدكؿمبيف في  ماك جمالياإلنات  المحمي المل  الديكانية
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 ( 47) جدكؿ
عمى النات   الديكانيةتاج الزراعي في عمـك العراؽ كمحافظة نمصفكفة االرتباط بيف كمية اإل

 جمالياإلالمحمي 
 الحالة
 

 
 جمالياإلالنات  المحمي 

 
 تاج الزراعي نكمية اإل

 في عمـك العراؽ

 0.467 االرتباط
Sig. (2-tailed) 0.049 

N 13 
 تاج الزراعي نكمية اإل

 الديكانيةفي محافظة 
 0 .417 االرتباط

Sig. (2-tailed) 0.032 
N 13 

ىنػػاؾ عوقػػة ارتبػػاط ذات داللػػة  فأنجػػد  (47) الجػػدكؿمػػف خػػوؿ النتػػاد  المعركضػػة فػػي  
 جمػالياإلتاج الزراعي في عمـك العػراؽ ك النػات  المحمػي نطردية متكسطة بيف كمية اإل إحصادية
-Sig. (2قيمػة المعنكيػة ليػذه العوقػة)ال(. كمف خػوؿ 0.467مقدار ىذه العوقة  ) كاف، حيث 
tailed ىػػػذه  العوقػػػة  ىػػػي  إف،لػػػذا فػػػ0.05صػػػغر مػػػف  أ(  كىػػػي 0.049) إلػػػى مسػػػاكية(( تكػػػكف
)ال  عمػػى أنػػو،األمػػر الػػذم يعنػػي رفػػض فرضػػية العػػدـ التػػي تػػنص   إحصػػاديةداللػػة  اتكذ معنكيػػة

تػاج الزراعػي فػي عمػـك العػراؽ ك نبػيف كميػة اإل  إحصػاديةتكجد عوقة ارتبػاط معنكيػة ذات داللػة 
رتباط معنكية )تكجد عوقة ا عمى أنوالبديمة التي تنص  الفرضيةكقبكؿ  (.ماليجاإلالنات  المحمي 

 (.جمالياإلالنات  المحمي تاج الزراعي في عمـك العراؽ ك نبيف كمية اإل إحصاديةذات داللة 
بػػػيف كميػػػة طرديػػػة متكسػػػطة  إحصػػػاديةذات داللػػػة ىنػػػاؾ عوقػػػة ارتبػػػاط  فأنجػػػد ككػػػذلؾ  

مقػدار ىػذه العوقػة   كػاف، حيػث  جمػالياإلك النات  المحمي  الديكانيةتاج الزراعي في محافظة ناإل
 إلػػػى مسػػػاكية( تكػػػكف 2-tailed) .Sigقيمػػػة المعنكيػػػة ليػػػذه العوقػػػة)ال(. كمػػػف خػػػوؿ 0.417)
  إحصػػػاديةداللػػػة  اتىػػػذه العوقػػػة ىػػػي معنكيػػػة كذ إف،لػػػذا فػػػ 0.05صػػػغر مػػػف  أ(  كىػػػي 0.032)

)ال تكجػد عوقػة ارتبػاط معنكيػة ذات  عمػى أنػو،األمر الذم يعني رفض فرضية العػدـ التػي تػنص 
(.  جمػػالياإلك النػػات  المحمػػي  الديكانيػػةتػػاج الزراعػػي فػػي محافظػػة نبػػيف كميػػة اإل  إحصػػاديةداللػػة 
 بػيف إحصػادية)تكجد عوقة ارتباط معنكيػة ذات داللػة  عمى أنوالبديمة التي تنص  الفرضيةكقبكؿ 
 (.جمالياإلك النات  المحمي  الديكانيةتاج الزراعي في محافظة نكمية اإل
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تااج الزراعاي نوالمازارعين ماع كمياة اإل  الف حاينصلار  إقراضاالرتباط بين مبالغ صندوق  -3
 الديوانيةفي عموم العراق ومحافظة 

 (48) جدكؿ
تاج الزراعي نكالمزارعيف ككمية اإل الفوحيفصغار  إقراضمصفكفة االرتباط بيف مبالغ صندكؽ  

 الديكانيةفي عمـك العراؽ كمحافظة 
 الحالة
 

تاج الزراعي في نكمية اإل
 عمـك العراؽ

 

تاج الزراعي نكمية اإل
 الديكانيةفي محافظة 

 إقراضمبالغ صندكؽ  
كالمزارعيف  الفوحيفصغار 

 في عمـك العراؽ

 0.392 0.435 االرتباط
Sig. (2-tailed) 0.036 0.049 

N 13 13 
صغار  إقراضمبالغ صندكؽ 

كالمزارعيف في  الفوحيف
 الديكانيةمحافظة 

 0.478 0.520 االرتباط
Sig. (2-tailed) 0.034 0.028 

N 13 13 
ارتبػػاط ذات داللػػة ىنػػاؾ عوقػػة  فأنجػػد  (48) الجػػدكؿمػػف خػػوؿ النتػػاد  المعركضػػة فػػي  
كالمزارعيف في عمـك العػراؽ ك كميػة  الفوحيفصغار  إقراضطردية بيف مبالغ صندكؽ  إحصادية

قيمػة ال(. كمػف خػوؿ 0.435مقػدار ىػذه العوقػة  ) كػافتاج الزراعي في عمكـ العػراؽ، حيػث ناإل
 0.05(  كىي اصػغر مػف  0.036) إلى مساكية( تككف 2-tailed) .Sigالمعنكية ليذه العوقة)

،األمػر الػذم يعنػي رفػض فرضػية العػدـ التػي  إحصػاديةداللة  اتىذه  العوقة معنكية كذ إف،لذا ف
 إقػراضبػيف مبػالغ صػندكؽ    إحصػادية)ال تكجد عوقة ارتباط معنكيػة ذات داللػة  عمى أنوتنص 
تاج الزراعي في عمػـك العػراؽ(.  كقبػكؿ نكالمزارعيف في عمكـ العراؽ ك كمية اإل الفوحيفصغار 
مبػالغ  بػيف إحصػادية)تكجػد عوقػة ارتبػاط معنكيػة ذات داللػة  عمى أنوالبديمة التي تنص  الفرضية

تاج الزراعي في عمػـك نكالمزارعيف في عمـك العراؽ ك كمية اإل الفوحيفصغار  إقراضصندكؽ  
 العراؽ(.

بػػػيف مبػػػالغ صػػػندكؽ  طرديػػػة متكسػػػطة نكعػػػا مػػػا  إحصػػػادية يضػػػان ىنػػػاؾ عوقػػػة ارتبػػػاط ذات داللػػػةأى 
تػػػاج الزراعػػػي فػػػي محافظػػػة نكالمػػػزارعيف فػػػي عمػػػـك العػػػراؽ ك كميػػػة اإل الفوحػػػيفصػػػغار  إقػػػراض
قيمػػػػػػة المعنكيػػػػػػة ليػػػػػػذه ال(. كمػػػػػػف خػػػػػػوؿ 0.392مقػػػػػػدار ىػػػػػػذه العوقػػػػػػة  ) كػػػػػػاف، حيػػػػػػث الديكانيػػػػػػة
 إف،لػػذا فػػ0.05كبػػر بكهيػػر مػػف  أ(  كىػػي 0.049) إلػػى مسػػاكية( تكػػكف 2-tailed).Sigالعوقػػة)

فرضػػية العػػدـ التػػي ،األمػػر الػػذم يعنػػي رفػػض  صػػاديةإحتكػػكف معنكيػػة كذات داللػػة ىػػذه  العوقػػة  
 إقػراضبػيف مبػالغ صػندكؽ    إحصػادية)ال تكجد عوقة ارتباط معنكيػة ذات داللػة  عمى أنوتنص 
(.  الديكانيػػةتػػاج الزراعػػي فػػي محافظػػة نكالمػػزارعيف فػػي عمػػـك العػػراؽ ك كميػػة اإل الفوحػػيفصػػغار 
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بػيف  إحصػاديةرتباط معنكيػة ذات داللػة )تكجد عوقة ا عمى أنوالبديمة التي تنص  الفرضيةكقبكؿ 
تاج الزراعػي فػي نكالمزارعيف في عمـك العراؽ ك كمية اإل الفوحيفصغار  إقراضمبالغ صندكؽ  

 (.الديكانيةمحافظة 
ىنػػاؾ عوقػػة ارتبػػاط ذات داللػػة  فأنجػػد  (48)الجػػدكؿمػػف خػػوؿ النتػػاد  المعركضػػة فػػي  
كالمػػزارعيف فػػي محافظػػة  الفوحػػيفصػػغار  إقػػراضطرديػػة متكسػػطة بػػيف مبػػالغ صػػندكؽ  إحصػػادية
(. 0.520مقػدار ىػذه العوقػة  ) كػافتػاج الزراعػي فػي عمػـك العػراؽ ، حيػث نك كميػة اإل الديكانية

(  كىػي 0.034) إلػى مسػاكية(( تكػكف 2-tailed) .Sigقيمة المعنكية ليذه العوقة)الكمف خوؿ 
،األمػػر الػذم يعنػي رفػػض  إحصػاديةداللػة  اتىػذه العوقػة معنكيػػة كذ إف،لػذا فػػ0.05صػغر مػف  أ

بيف مبػالغ   إحصادية)ال تكجد عوقة ارتباط معنكية ذات داللة  عمى أنوفرضية العدـ التي تنص 
تػاج الزراعػي فػي نك كميػة اإل الديكانيػةكالمػزارعيف فػي محافظػة  الفوحػيفصػغار  إقػراضصندكؽ  

رتبػػاط معنكيػػة ذات )تكجػػد عوقػػة ا عمػػى أنػػوالبديمػػة التػػي تػػنص  الفرضػػيةعمػػـك العػػراؽ(.  كقبػػكؿ 
ك  الديكانيػػةكالمػػزارعيف فػػي محافظػػة  الفوحػػيفصػػغار  إقػػراضبػػيف مبػػالغ صػػندكؽ  إحصػػاديةداللػػة 

 تاج الزراعي في عمـك العراؽ(. نكمية اإل
طرديػػػة متكسػػطة بػػػيف مبػػػالغ صػػػندكؽ   إحصػػػاديةىنػػػاؾ عوقػػػة ارتبػػاط ذات داللػػػة  فأنجػػد  
تػػاج الزراعػػي فػػي محافظػػة نك كميػػة اإل الديكانيػػةكالمػػزارعيف فػػي محافظػػة  الفوحػػيفصػػغار  إقػػراض

قيمػػػػػة المعنكيػػػػػة ليػػػػػذه ال(. كمػػػػػف خػػػػػوؿ 0.478مقػػػػػدار ىػػػػػذه العوقػػػػػة  ) كػػػػػاف، حيػػػػػث  الديكانيػػػػػة
ىػذه   إف،لػذا فػ0.05مػف   رصػغأكىػي  (0.028) إلػى مسػاكيةكف (( تكػ2-tailed) .Sigالعوقة)

 عمػى أنػو،األمر الذم يعني رفض فرضية العدـ التػي تػنص  إحصاديةداللة  اتالعوقة معنكية كذ
 الفوحػيفصػغار  إقػراضمبػالغ صػندكؽ بػيف  إحصػاديةرتباط معنكيػة ذات داللػة )ال تكجد عوقة ا

 الفرضػػيةتػػاج الزراعػػي فػػي عمػػـك العػػراؽ (.  كقبػػكؿ نك كميػػة اإل الديكانيػػةكالمػػزارعيف فػػي محافظػػة 
مبػالغ صػندكؽ   بػيف إحصػادية)تكجػد عوقػة ارتبػاط معنكيػة ذات داللػة  عمى أنوالبديمة التي تنص 

تػػػاج الزراعػػػي فػػػي عمػػػـك نك كميػػػة اإل الديكانيػػػةكالمػػػزارعيف فػػػي محافظػػػة  الفوحػػػيفصػػػغار  إقػػػراض
 العراؽ(. 

   
 
االرتباااط بااين مبااالغ صااندوق المكننااة ووسااائل الااري الحديثااة فااي عمااوم العااراق ومحافظااة  -4

   الديوانيةتاج الزراعي في عموم العراق ومحافظة نمع كمية اإل  الديوانية
يمكػف تحديػد العوقػة بػػيف مبػالغ صػندكؽ المكننػػة ككسػادؿ الػرم الحديهػػة فػي عمػـك العػػراؽ  
 :  اآلتي بحسبك  الديكانيةتاج الزراعي في عمـك العراؽ كمحافظة نمل كمية اإل الديكانيةكمحافظة 
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 (49) جدكؿ
مصفكفة االرتباط بيف مبالغ صندكؽ المكننة ككسادؿ الرم الحديهة في عمـك العراؽ كمحافظة 

 الديكانيةفي عمـك العراؽ كمحافظة تاج الزراعي نمل كمية اإل الديكانية
 المتغيرات
 

تاج الزراعي نكمية اإل
 في عمـك العراؽ

 

تاج نكمية اإل
الزراعي في محافظة 

 الديكانية
مبالغ صندكؽ المكننة 
ككسادؿ الرم الحديهة في 

 عمـك العراؽ

 0.407 0.329 االرتباط
Sig. (2-tailed) 0.039 0.043 

N 13 13 
مبالغ صندكؽ المكننة 
ككسادؿ الرم الحديهة في 

 الديكانيةمحافظة 

 0.395 0.471 االرتباط
Sig. (2-tailed) 0.024 0.048 

N 13 13 
ارتبػػاط ذات داللػػة  ىنػػاؾ عوقػػة فأأعػػوه نجػػد  الجػػدكؿمػػف خػػوؿ النتػػاد  المعركضػػة فػػي  
بػػػيف مبػػػالغ صػػػندكؽ المكننػػػة ككسػػػادؿ الػػػرم الحديهػػػة فػػػي عمػػػـك العػػػراؽ ك كميػػػة  طرديػػػة إحصػػػادية

قيمػة ال(. كمػف خػوؿ 0.329مقػدار ىػذه العوقػة  ) كػافتاج الزراعي في عمكـ العػراؽ، حيػث ناإل
(  كىػػػي اصػػػغر مػػػف  0.039) إلػػػى مسػػػاكية(( تكػػػكف 2-tailed) .Sigالمعنكيػػػة ليػػػذه العوقػػػة)

،األمر الذم يعني رفػض فرضػية العػدـ  إحصاديةداللة  اتىذه  العوقة معنكية كذ إف،لذا ف0.05
بػػيف مبػػالغ صػػندكؽ   إحصػػادية)ال تكجػػد عوقػػة ارتبػػاط معنكيػػة ذات داللػػة  عمػػى أنػػوالتػػي تػػنص 

تػػػاج الزراعػػػي فػػػي عمػػػـك العػػػراؽ(.  نالمكننػػػة ككسػػػادؿ الػػػرم الحديهػػػة فػػػي عمػػػـك العػػػراؽ ك كميػػػة اإل
بػيف  إحصػاديةارتباط معنكيػة ذات داللػة )تكجد عوقة  عمى أنوالبديمة التي تنص  الفرضيةكقبكؿ 

تػاج الزراعػي فػي عمػـك نكميػة اإلؿ الػرم الحديهػة فػي عمػكـ العػراؽ ك كسػادمبالغ صندكؽ المكننة ك 
 العراؽ(.
طرديػػػة متكسػػػطة بػػػيف مبػػػالغ صػػػندكؽ  إحصػػػاديةايضػػػان ىنػػػاؾ عوقػػػة ارتبػػػاط ذات داللػػػة  

، الديكانيػػةتػػاج الزراعػػي فػػي محافظػػة نالمكننػػة ككسػػادؿ الػػرم الحديهػػة فػػي عمػػـك العػػراؽ ك كميػػة اإل
-Sig. (2قيمػة المعنكيػة ليػذه العوقػة)ال(. كمػف خػوؿ 0.407مقػدار ىػذه العوقػة  ) كػافحيػث 
tailed ىػػػذه  العوقػػػة   إف،لػػػذا فػػػ0.05(  كىػػػي اكبػػػر بكهيػػػر مػػػف  0.043) إلػػػى مسػػػاكية(( تكػػػكف

 عمػى أنػو ،األمر الذم يعني رفػض  فرضػية العػدـ التػي تػنص إحصاديةتككف معنكية كذات داللة 
بػػيف مبػػالغ صػػندكؽ المكننػػة ككسػػادؿ الػػرم   إحصػػاديةاط معنكيػػة ذات داللػػة )ال تكجػػد عوقػػة ارتبػػ

رضػية البديمػة لفا(.  كقبكؿ الديكانيةتاج الزراعي في محافظة نالحديهة في عمكـ العراؽ ك كمية اإل
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بػيف مبػالغ صػندكؽ المكننػة  إحصػاديةرتباط معنكية ذات داللة )تكجد عوقة ا عمى أنوالتي تنص 
 (.الديكانيةتاج الزراعي في محافظة نالحديهة في عمـك العراؽ ك كمية اإلككسادؿ الرم 

 إحصػاديةىنػاؾ عوقػة ارتبػاط ذات داللػة  فأأعػوه نجػد  الجدكؿمف خوؿ النتاد  المعركضة في 
ك كميػػة  الديكانيػػةطرديػػة متكسػػطة بػػيف مبػػالغ صػػندكؽ المكننػػة ككسػػادؿ الػػرم الحديهػػة فػػي محافظػػة 

قيمػة ال(. كمػف خػوؿ 0.471مقدار ىػذه العوقػة  ) كافمـك العراؽ ، حيث تاج الزراعي في عناإل
(  كىػػػي اصػػػغر مػػػف  0.024) إلػػػى مسػػػاكية(( تكػػػكف 2-tailed) .Sigالمعنكيػػػة ليػػػذه العوقػػػة)

،األمػر الػذم يعنػي رفػض فرضػية العػدـ  إحصػاديةداللػة  اتمعنكية كذالعوقة ىذه  إف،لذا ف0.05
بػػيف مبػػالغ صػػندكؽ   إحصػػادية)ال تكجػػد عوقػػة ارتبػػاط معنكيػػة ذات داللػػة  عمػػى أنػػوالتػػي تػػنص 

تػاج الزراعػػي فػي عمػـك العػػراؽ(.  نك كميػة اإل الديكانيػػةالمكننػة ككسػادؿ الػرم الحديهػػة فػي محافظػة 
بػيف  إحصػاديةرتباط معنكيػة ذات داللػة )تكجد عوقة ا عمى أنوالبديمة التي تنص  الفرضيةكقبكؿ 

تػػاج الزراعػػي فػػي نكميػػة اإلك  الديكانيػػةننػػة ككسػػادؿ الػػرم الحديهػػة فػػي محافظػػة مبػػالغ صػػندكؽ المك
 عمـك العراؽ(. 

طرديػػة متكسػػطة بػػيف مبػػالغ صػػندكؽ المكننػػة  إحصػػاديةىنػػاؾ عوقػػة ارتبػػاط ذات داللػػة  فأنجػػد  
، حيػث  الديكانيػةتاج الزراعي في محافظػة نك كمية اإل الديكانيةككسادؿ الرم الحديهة في محافظة 

(Sig. (2-tailed )قيمة المعنكية ليذه العوقة)ال(. كمف خوؿ 0.395مقدار ىذه العوقة  ) كاف
لة دال اتمعنكية كذىذه  العوقة  إف،لذا  ف0.05صغر مف  أ(  كىي 0.048) إلى مساكيةتككف 

رتبػػاط )ال تكجػػد عوقػػة ا عمػػى أنػػو،األمػػر الػػذم يعنػػي رفػػض فرضػػية العػػدـ التػػي تػػنص  إحصػػادية
بػػػيف مبػػػالغ صػػػندكؽ المكننػػػة ككسػػػادؿ الػػػرم الحديهػػػة فػػػي محافظػػػة  إحصػػػاديةمعنكيػػػة ذات داللػػػة 

البديمػػة التػػي تػػنص )تكجػػد  الفرضػػيةتػػاج الزراعػػي فػػي عمػػـك العػػراؽ   كقبػػكؿ نك كميػػة اإل الديكانيػػة
ي بػيف مبػالغ صػندكؽ المكننػة ككسػادؿ الػرم الحديهػة فػ  إحصاديةعوقة ارتباط معنكية ذات داللة 

 تاج الزراعي في عمـك العراؽ(.   نك كمية اإل الديكانيةمحافظة 
مػل كميػة  الديكانيػةكمحافظػة  المشاريل الكبرل في عمـك العػراؽ إقراضاالرتباط بيف صندكؽ  -5
 .الديكانيةتاج الزراعي في عمـك العراؽ كمحافظة ناإل

ل فػي عمػـك العػراؽ  المشػاريل الكبػر  إقػراضعوقة االرتباط مػف بػيف صػندكؽ  دراسةيمكف 
. ككمػا مبػيف فػي الديكانيػةتاج الزراعي في عمـك العراؽ كمحافظة نمل كمية اإل الديكانيةكمحافظة 
 :(50) الجدكؿ
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 (50) جدكؿ                                     
قراضك  الديكانيةتاج الزراعي في عمـك العراؽ كمحافظة نمصفكفة االرتباط بيف كمية اإل صغار  ا 

 كالمزارعيف الفوحيف
 المتليرات
 

تاج الزراعي في عموم نكمية اإل 
 العراق

تاج الزراعي في نكمية اإل 
 الديوانيةمحافظة 

المكاريع  إقراضصندوق 
 الكبرى في عموم العراق

 0.511 0.438 االرتباط
Sig. (2-tailed) 0.069 0.044 

N 13 13 
المكاريع  إقراضصندوق 

الكبرى في محافظة 
 الديوانية

 0.481 0.396 االرتباط
Sig. (2-tailed) 0.045 0.043 

N 13 13 

ارتبػػاط ذات داللػػة  ىنػػاؾ عوقػػة فأنجػػد  (50) الجػػدكؿمػػف خػػوؿ النتػػاد  المعركضػػة فػػي 
تػػاج نكميػػة اإلك  العػػراؽالمشػػاريل الكبػػرل فػػي عمػػـك  إقػػراضبػػيف مبػػالغ صػػندكؽ  طرديػػة إحصػػادية

قيمػة المعنكيػة ال(. كمػف خػوؿ 0.438مقدار ىذه العوقة  ) كافالزراعي في عمـك العراؽ، حيث 
لػػذا  ،0.05مػػف   (  كىػػي اصػػغر0.069) إلػػى مسػػاكية(( تكػػكف 2-tailed) .Sigليػػذه العوقػػة)

،األمر الذم يعني رفض فرضية العدـ التي تنص  إحصاديةداللة  اتىذه  العوقة معنكية كذ إفف
 إقػػػػراضبػػػػيف مبػػػػالغ صػػػػندكؽ   إحصػػػػادية)ال تكجػػػػد عوقػػػػة ارتبػػػػاط معنكيػػػػة ذات داللػػػػة  أنػػػػوعمػػػػى 

 الفرضػػيةتػػاج الزراعػػي فػػي عمػػـك العػػراؽ(. كقبػػكؿ نكميػػة اإلشػػاريل الكبػػرل فػػي عمػػـك العػػراؽ ك الم
بػيف مبػالغ صػندكؽ  إحصػاديةارتبػاط معنكيػة ذات داللػة )تكجػد عوقػة  عمى أنو البديمة التي تنص

 تاج الزراعي في عمـك العراؽ(.نكمية اإلك  المشاريل الكبرل في عمـك العراؽ إقراض
 إقػراضطردية متكسطة بيف مبالغ صندكؽ  إحصاديةيضان ىناؾ عوقة ارتباط ذات داللة أ

مقػدار  كػافحيػث  الديكانيػةتاج الزراعػي فػي محافظػة نكمية اإلك  مشاريل الكبرل في عمكـ العراؽال
(( تكػػػكف 2-tailed) .Sigقيمػػػة المعنكيػػػة ليػػػذه العوقػػػة)ال(. كمػػػف خػػػوؿ 0.511ىػػػذه العوقػػػة )

ة العوقػػة  تكػػكف معنكيػػة كذات داللػػ ىػػذه إف،لػػذا فػػ0.05كبػػر مػػف أ(  كىػػي 0.044) إلػػى مسػػاكية
)ال تكجػػد عوقػػة ارتبػػاط  عمػػى أنػػوفرضػػية العػػدـ التػػي تػػنص  ،األمػػر الػػذم يعنػػي رفػػض إحصػػادية

المشػػاريل الكبػرل فػػي عمػـك العػػراؽ   ك  إقػراضبػػيف مبػالغ صػػندكؽ   إحصػاديةمعنكيػة ذات داللػػة 
البديمػػة التػػي تػػنص )تكجػػد عوقػػة  الفرضػػيةكقبػػكؿ  (.الديكانيػػةمحافظػػة  تػػاج الزراعػػي فػػينكميػػة اإل

كبػرل فػي عمػـك العػراؽ   شػاريل الالم إقػراضبيف مبالغ صندكؽ  إحصاديةارتباط معنكية ذات داللة 
 (.الديكانيةتاج الزراعي في محافظة نكمية اإلك 

ىنػػاؾ عوقػػة ارتبػػاط ذات داللػػة  فأنجػػد  (50) الجػػدكؿمػػف خػػوؿ النتػػاد  المعركضػػة فػػي 
ك  الديكانيػػةالمشػػاريل الكبػػرل فػػي محافظػػة  إقػػراضطرديػػة متكسػػطة بػػيف مبػػالغ صػػندكؽ  إحصػػادية
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(. كمػػف خػػوؿ 0.396) مقػػدار ىػػذه العوقػة كػافراؽ ، حيػػث تػػاج الزراعػي فػػي عمػػـك العػنكميػة اإل
صػغر مػف  أ(  كىػي 0.045) إلػى مسػاكية(( تككف 2-tailed) .Sigقيمة المعنكية ليذه العوقة)ال

،األمػػر الػػذم يعنػػي رفػػض فرضػػية  إحصػػاديةداللػػة  اتمعنكيػػة كذالىػػذه  العوقػػة  إف،لػػذا فػػ0.05
بػػػيف مبػػػالغ   إحصػػػادية)ال تكجػػػد عوقػػػة ارتبػػػاط معنكيػػػة ذات داللػػػة  عمػػػى أنػػػوالعػػػدـ التػػػي تػػػنص 

تػػػػاج الزراعػػػي فػػػػي عمػػػػـك نك كميػػػػة اإل الديكانيػػػةالمشػػػػاريل الكبػػػرل فػػػػي محافظػػػػة  إقػػػػراضصػػػندكؽ 
)تكجػػد عوقػػة ارتبػػاط معنكيػػة ذات داللػػة  عمػػى أنػػوالبديمػػة التػػي تػػنص  الفرضػػيةالعػػراؽ(.  كقبػػكؿ 

تػػػػاج نكميػػػػة اإلك  الديكانيػػػةالمشػػػػاريل الكبػػػرل فػػػػي محافظػػػػة  إقػػػػراضمبػػػػالغ صػػػندكؽ  بػػػػيف إحصػػػادية
 الزراعي في عمـك العراؽ(. 

طرديػػػة متكسػػػطة بػػػيف مبػػػالغ صػػػندكؽ  إحصػػػاديةىنػػػاؾ عوقػػػة ارتبػػػاط ذات داللػػػة  فأنجػػػد 
حيػث  الديكانيػةتاج الزراعػي فػي محافظػة نكمية اإلك  الديكانيةالمشاريل الكبرل في محافظة  إقراض
(Sig. (2-tailed )قيمة المعنكية ليذه العوقة)ال(. كمف خوؿ 0.481مقدار ىذه العوقة  ) كاف

 اتمعنكيػػة كذالىػػذه  العوقػػة  إف،لػػذا  فػػ0.05مػػف   صػػغرأىػػي (  ك 0.043) إلػػى مسػػاكيةتكػػكف 
)ال تكجػػد عوقػػػة  عمػػى أنػػو،األمػػر الػػذم يعنػػػي رفػػض فرضػػية العػػدـ التػػي تػػػنص  إحصػػاديةداللػػة 

المشػػػاريل الكبػػػرل فػػػي محافظػػػة  إقػػػراضبػػػيف مبػػػالغ صػػػندكؽ  إحصػػػاديةرتبػػػاط معنكيػػػة ذات داللػػػة ا
 عمػػى أنػػوالبديمػػة التػػي تػػنص  الفرضػػيةكقبػػكؿ عػػراؽ تػػاج الزراعػػي فػػي عمػػـك النكميػػة اإلك  الديكانيػػة

المشاريل الكبرل في  إقراضبيف مبالغ صندكؽ   إحصادية)تكجد عوقة ارتباط معنكية ذات داللة 
 تاج الزراعي في عمـك العراؽ(.  نكمية اإلك  الديكانيةة محافظ

 دراسةالمؤكرات  وفرضياتها بين بعض ثرع قة ال  دراسة :المحور الثالث
مبػػالغ  صػػناديؽ بكالمتمهمػػة المتغيػػر المسػػتقؿ   أهػػرعوقػػات  دراسػػةفػػي  ىػػذا المحػػكرييػػتـ 

  جمػالياإلعمى متغير النػات  المحمػي  الديكانيةالمبادرة الزراعية في عمـك العراؽ كمحافظة  إقراض
 التػي(  هػر)فرضػية األ يفتالرديسػ تيفضػيالفر  عمػى اختبػار زيػركالتمتغير تػابل. حيػث يػتـ  بكصفو 

 إقػػػراضلمبػػػالغ  صػػػناديؽ  إحصػػػاديةمعنػػػكم ذك داللػػػة  أهػػػر)ال يكجػػػد  عمػػػىتػػػنص  فرضػػػية العػػػدـ  
 .(جمالياإلالمبادرة الزراعية في عمـك العراؽ عمى النات  المحمي 

صػػناديؽ مبػػالغ ل إحصػػاديةمعنػػكم ذك داللػػة  أهػػر)يكجػػد  عمػػى البديمػػة الفرضػػيةامػػا نػػص  
 (.جمالياإلالمبادرة الزراعية في عمـك العراؽ عمى النات  المحمي  إقراض

معنػكم ذك  أهػر)ال يكجػد  عمى أنوفرضية العدـ التي تنص  إلىتتفرع ف ةالهاني الفرضيةاما 
عمى النػات  المحمػي  الديكانيةالمبادرة الزراعية في محافظة  إقراض صناديؽمبالغ ل إحصاديةداللة 
 (جمالياإل

مبػػػػالغ  ل إحصػػػػاديةمعنػػػػكم ذك داللػػػػة  أهػػػػر)يكجػػػػد  عمػػػػى أنػػػػوالبديمػػػػة فتػػػػنص  الفرضػػػػيةامػػػػا  
 (جمالياإلعمى النات  المحمي  الديكانيةالمبادرة الزراعية في محافظة  إقراضصناديؽ 
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عوقػة    أهػر دراسػةل حػدار الخطػي البسػيط،نالتأهير سػنكظؼ معادلػة اإلكلغرض اختبار ىذا 
ككػذلؾ  جمػالياإلالمبادرة الزراعية فػي عمػـك العػراؽ  عمػى النػات  المحمػي  إقراضمبالغ  صناديؽ 

عمػػى النػػات    الديكانيػػةالمبػػادرة الزراعيػػة فػػي محافظػػة  إقػػراضمبػػالغ  صػػناديؽ  أهػػرعوقػػة  دراسػػة
التفسػػير  أك(، كمعامػػؿ التحديػػد F( ، ك تكظيػػؼ اختبػػار )Tكتكظيػػؼ اختبػػار )، جمػػالياإلالمحمػػي 

(R2  .لمعرفة نسبة التفسير لممتغير المستقؿ مف المتغير المعتمد ) 
عماى النااتج مباادرة الزراعياة فاي عماوم العاراق ال إقاراضباين مباالغ  صاناديق  ثرع قة ال  -1

 جمالياإلالمحمي 
المبػػادرة الزراعيػػة فػػي عمػػـك العػػراؽ   إقػػراضصػػناديؽ بػػيف مبػػالغ  أهػػريكجػػد ىنػػاؾ عوقػػة  

 .(51) الجدكؿ، كما ىك مبيف في جمالياإلعمى النات  المحمي 
 ( 51) جدكؿ

المبادرة  إقراضالبسيط بيف المتغيريف مبالغ  صناديؽ  حدارنالقيـ المقدرة لمعامؿ معادلة اإل
 .جمالياإلالزراعية في عمـك العراؽ  عمى النات  المحمي 

 المتلير المعتمد
 المتلير المستقل

  Sig( المحسوبةF) جمالياإلناتج المحمي 
 Sig 7.246 0.0001 المحسوبة T)) (βقيمة )

 0.0462  2.762  1.564 الحد الثابت
 إقراضمبالغ  صناديق 

المبادرة الزراعية في 
 عموم العراق  

0.892 6.342 0.0001 

 R2= 0.789معامل التحديد المصحح     R2=0.816معامل التحديد  
معنػػكم ذك داللػػة  أهػػرو )يكجػد أنىػػالرديسػة القادمػػة ب الفرضػػيةىػػذه النقطػػة عمػى اختبػػار  تركػز 
المبػػادرة الزراعيػػة فػػي عمػػـك العػػراؽ عمػػى النػػات  المحمػػي  إقػػراضصػػناديؽ مبػػالغ عمػػى  إحصػػادية

ـ   جػػؿ( كألجمػػالياإل حػػدار بػػيف المتغيػػر المعتمػػد كالمتمهػػؿ النػػات  المحمػػي نتحميػػؿ معادلػػة اإل ذلػػؾ تػػ
 المبادرة الزراعية في عمـك العراؽ. إقراضصناديؽ مبالغ بكالمتغير المستقؿ كالمتمهؿ  جمالياإل

المبػػػادرة  إقػػراض،عنػػد زيػػادة مبػػالغ  صػػناديؽ  (51) الجػػدكؿمػػف النتػػاد  المعركضػػة فػػي  
بالزيػػػادة  أهريت، سػػػجمػػػالياإلالنػػػات  المحمػػػي  إفالزراعيػػػة فػػػي عمػػػـك العػػػراؽ بمقػػػدار كحػػػدة كاحػػػدة فػػػ

لمتغيػػر مبػػالغ   ةكمعنكيػػ ةداللػػة إيجابيػػ م، األمػػر الػػذم يعنػػي كجػػكد تػػأهير ذ (β=0.892بمقػػدار )
 إلػى، كىذا يؤدم جمالياإلعمى النات  المحمي ة في عمـك العراؽ المبادرة الزراعي إقراضصناديؽ 

المبػػادرة الزراعيػػة فػػي عمػػـك العػػراؽ سػػيككف لػػدييا دكر  إقػػراضمبػػالغ  صػػناديؽ  إفيػػة القػػكؿ كانإم
( لمعامػؿ قيمػة بيتػا t، كذلؾ كاضح مف خوؿ اختبار  ) جمالياإلإيجابي في  نمك النات  المحمي 

(B1( الذم بمغ )ك 6.342 ) 0.05تحػت مسػتكل داللػة معامؿ بيتػا لمعنكية القيمة الىك دليؿ عمى  
مبػػالغ   إحصػػاديةمعنػػكم ذك داللػػة  أهػػر)يكجػػد أنوالقادػػؿ  ضالفػػر . كمػػف خػػوؿ النتػػاد   اعػػوه نقبػػؿ 
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م أ( ضػػػد جمػػػالياإلالمبػػػادرة الزراعيػػػة فػػػي عمػػػـك العػػػراؽ عمػػػى النػػػات  المحمػػػي  إقػػػراضصػػػناديؽ 
 فرضية اخرل. 

معنكية تحت مسػتكل الة ت( التي تككف قيم7.246( المحسكبة )Fككذلؾ مف خوؿ قيمة ) 
المبػػادرة الزراعيػػة فػػػي  إقػػراضصػػناديؽ النمػػكذج المػػدركس بػػيف مبػػػالغ  فأ، نسػػتنت   0.05داللػػة 

 ، يتوءـ بشكؿ كبير مل الظاىرة قيد البحث.   جمالياإلعمـك العراؽ كالنات  المحمي 
%( 81.6( بمػػػغ )R2معامػػػؿ التحديػػػد ) فأ (51) الجػػػدكؿذلػػػؾ يوحػػػظ مػػػف  فضػػػون عمػػػى 

 اليػػةعحػػدار نقابميػػة تفسػػير معادلػػة اإل فأ%( كالػػذم يبػػيف 78.9) ةي كمعامػػؿ التحديػػد المصػػحح قػػدري 
   يعػكد لمتغيػر جمػالياإل%( مف التغيرات التي تحدث في النات  المحمػي 78.9) فأتدؿ عمى  التي

 المبادرة الزراعية في عمـك العراؽ. إقراضمبالغ  صناديؽ 
عماى النااتج  الديوانياةالمبادرة الزراعية في محافظاة  إقراضصناديق بين مبالغ  ثرع قة ال -2

 جمالياإلالمحمي 
  ة الديكانيػالمبػادرة الزراعيػة فػي محافظػة  إقراضصناديؽ بيف مبالغ  أهريكجد ىناؾ عوقة  

 .(52)الجدكؿ، كما مبيف في جمالياإلعمى النات  المحمي 
 (52) جدكؿ

المبادرة  إقراضحدار البسيط بيف المتغيريف مبالغ  صناديؽ نالقيـ المقدرة لمعامؿ معادلة اإل 
 جمالياإلعمى النات  المحمي  الديكانيةالزراعية في محافظة 

 المتلير المعتمد
 المتلير المستقل

( F) جمالياإلناتج المحمي 
 المحسوبة

Sig 

 Sig 9.291 0.000 المحسوبة T)) (βقيمة )
 0.0025 5.001 1.349 الحد الثابت
 إقراضمبالغ  صناديق 

المبادرة الزراعية في 
 عموم العراق

0.632 7.116 0.0000 

 R2= 0.789معامل التحديد المصحح     R2=0.816معامل التحديد  
معنػػكم ذك داللػػة  أهػػر)يكجػد  وأنػػبالرديسػة القادمػػة  الفرضػػيةتركػز ىػػذه النقطػػة عمػى اختبػػار  
عمػػػى النػػػات  المحمػػػي  الديكانيػػػةالمبػػػادرة الزراعيػػػة فػػػي محافظػػػة  إقػػػراضصػػػناديؽ  مبػػػالغل إحصػػػادية

ـ   جػػؿ( كألجمػػالياإل النػػات  المحمػػي بحػػدار بػػيف المتغيػػر المعتمػػد كالمتمهػػؿ نتحميػػؿ معادلػػة اإل ذلػػؾ تػػ
المبػػػادرة الزراعيػػػػة فػػػي محافظػػػػة  إقػػػػراضكالمتغيػػػر المسػػػػتقؿ كالمتمهػػػؿ مبػػػػالغ  صػػػناديؽ  جمػػػالياإل

 إقػراضعنػد زيػادة مبػالغ  صػناديؽ يتبػيف أنػو أعػوه ، الجػدكؿ. مف النتاد  المعركضة في الديكانية
 أهريت، سػجمػالياإلالنػات  المحمػي  إفبمقػدار كحػدة كاحػدة فػ الديكانيػةالمبادرة الزراعية فػي محافظػة 

لمتغيػػر  ةكمعنكيػػ ةداللػػة إيجابيػػ م، األمػػر الػػذم يعنػػي كجػػكد تػػأهير ذ ( β=0.632) ىار بزيػػادة قػػد
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، جمػػالياإلعمػػى النػػات  المحمػػي  الديكانيػػةالمبػػادرة الزراعيػػة فػػي محافظػػة  إقػػراضمبػػالغ  صػػناديؽ ل
 الديكانيػةالمبػادرة الزراعيػة فػي محافظػة  إقػراضمبػالغ  صػناديؽ  إفيػة القػكؿ كانإم إلىكىذا يؤدم 

( t، كذلػؾ كاضػح مػف خػوؿ اختبػار  ) جمػالياإلسيككف ليا دكر إيجابي في  نمك النػات  المحمػي 
 ( كىػك دليػػؿ عمػى معنكيػػة معامػػؿ بيتػا   تحػػت مسػػتكل7.116( الػػذم بمػػغ )B1لمعامػؿ قيمػػة بيتػا )

معنػػكم ذك داللػػة  أهػػر)يكجػػد  بأنػػو رض القادػػؿلفػػاى عػػوه نقبػػؿ أ. كمػػف خػػوؿ النتػػاد   0.05داللػػة 
عمػػػى النػػػات  المحمػػػي  الديكانيػػػةالمبػػػادرة الزراعيػػػة فػػػي محافظػػػة  إقػػػراضمبػػػالغ  صػػػناديؽ  إحصػػػادية

 (  ضد ام  فرضية اخرل. جمالياإل
( التػي تكػكف قيمػة معنكيػة تحػت مسػتكل 9.291( المحسػكبة )Fككذلؾ مػف خػوؿ قيمػة ) 
المبػػػػادرة  إقػػػػراضالنمػػػػكذج المػػػػدركس بػػػػيف مبػػػػالغ  صػػػػناديؽ  فمػػػػف ذلػػػػؾ أ، نسػػػػتنت   0.05داللػػػػة 

، يػػتوءـ بشػػكؿ كبيػػر مػػل الظػػاىرة قيػػد  جمػػالياإلكالنػػات  المحمػػي  الديكانيػػةالزراعيػػة فػػي محافظػػة 
 البحث.  
%( 85.2( بمػػػغ )R2معامػػػؿ التحديػػػد ) إف (52) الجػػػدكؿذلػػػؾ يوحػػػظ مػػػف  فضػػػون عمػػػى 

تػدؿ  التػي اليةعحدار نقابمية تفسير معادلة اإل إف%( يبيف 82.9) ةي كمعامؿ التحديد المصحح قدري 
يعػػكد لمتغيػػر  مبػػالغ   جمػػالياإل%( مػػف التغيػػرات التػػي تحػػدث فػػي النػػات  المحمػػي 82.9) إفعمػػى 

 المبادرة الزراعية في عمـك العراؽ. إقراضصناديؽ 
 

  



 

 

 

 

االستنتاجاث 
 والتىصياث 
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 االستنتاجاث:
لىرضيات ك لفاصحة  إلىتكصؿ الباحث   العممػي لمبحػث  الجانػبنتػاد  مػف خػوؿ  ةعػد ا 

 : كمنيا، كبناء عمى ذلؾ فقد استخمص عددان مف االستنتاجات 
تػػػػاج نطرديػػػػة متكسػػػػطة بػػػػيف كميػػػػة اإل إحصػػػػاديةتكجػػػػد عوقػػػػة ارتبػػػػاط معنكيػػػػة ذات داللػػػػة  -أ -1

قيمػة ال(،كمػف خػوؿ 0.467،كمقدار العوقة ) جمالياإلالزراعي في عمـك العراؽ كالنات  المحمي 
 (. 0.049) مساكيةالمعنكية ليذه العوقة تككف 

تػاج الزراعػي نطرديػة متكسػطة بػيف كميػة اإل إحصػاديةتكجد عوقة ارتباط معنكية ذات داللػة  -ب
قيمػػػة ال(،كمػػػف خػػػوؿ 0.417،كمقػػػدار العوقػػػة ) جمػػػالياإلكالنػػػات  المحمػػػي  الديكانيػػػةفػػػي محافظػػػة 

 (.0.032) مساكيةالمعنكية ليذه العوقة تككف 
النػػات  المحمػػي  إفعنػػد زيػػادة مبػػالغ صػػناديؽ المبػػادرة فػػي عمػػـك العػػراؽ بمقػػدار كحػػدة كاحػػدة فػػ -ج
مبػالغ المبػادرة فػي عمػـك العػراؽ سػيككف ليػا  إف(أم 0.892)ماك تسػبمقػدار بيتػا  أهريتس ماليجاإل

 . جمالياإلدكر إيجابي في نمك النات  المحمي 
النػات  المحمػي  إفبمقدار كحدة كاحدة ف الديكانيةعند زيادة مبالغ صناديؽ المبادرة في محافظة  -د
سػيككف  الديكانيػةمبػالغ المبػادرة فػي محافظػة  إف(أم 0.632)ماك تسػبمقػدار بيتػا  أهريتس جمالياإل

 .جمالياإلليا دكر إيجابي في نمك النات  المحمي 
بػػيف مبػػالغ صػػناديؽ المبػػادرة الزراعيػػة فػػي  طرديػػة إحصػػاديةارتبػػاط ذات داللػػة  تكجػػد عوقػػة -ق

ىػػذه العوقػػة  مقػػدار  كػػاف، حيػػث الديكانيػػةتػػاج الزراعػػي فػػي محافظػػة نك كميػػة اإل الديكانيػػةمحافظػػة 
 (.0.011)مساكيةقيمة المعنكية ليذه العوقة تككف ال(. كمف خوؿ 0.503)
، بيف مبالغ صناديؽ المبادرة الزراعيػة ما طردية نكعان  إحصاديةتكجد عوقة ارتباط ذات داللة  -ك

ىػػذه العوقػػة  مقػػدار  كػػافتػػاج الزراعػػي فػػي عمػػـك العػػراؽ، حيػػث نك كميػػة اإل الديكانيػػةفػػي محافظػػة 
 (.0.006)مساكيةقيمة المعنكية ليذه العوقة تككف ال(. كمف خوؿ 0.551)
بػػػيف مبػػػالغ  ،مػػػا طرديػػػة متكسػػػطة نكعػػػان  إحصػػػاديةتكجػػػد عوقػػػة ارتبػػػاط معنكيػػػة ذات داللػػػة  -أ -2

،كمقػػػػػػػػػػدار  جمػػػػػػػػػػالياإلصػػػػػػػػػػناديؽ المبػػػػػػػػػػادرة الزراعيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػـك العػػػػػػػػػػراؽ كالنػػػػػػػػػػات  المحمػػػػػػػػػػي 
 (. 0.037) مساكيةقيمة المعنكية ليذه العوقة تككف ال(،كمف خوؿ 0.327العوقة)

طرديػػػػة متكسػػػػطة نكعػػػػا مػػػػا ،بػػػػيف مبػػػػالغ  إحصػػػػاديةتكجػػػػد عوقػػػػة ارتبػػػػاط معنكيػػػػة ذات داللػػػػة  -ب
 العػػراؽ، كمقػػدارتػػاج الزراعػػي فػػي عمػػـك نصػػناديؽ المبػػادرة الزراعيػػة فػػي عمػػـك العػػراؽ ككميػػة اإل

 (.0.042)مساكيةقيمة المعنكية ليذه العوقة تككف ال(،كمف خوؿ 0.462)ساكيةمالعوقة 
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مبػالغ صػناديؽ المبػادرة  ضػعيفة بػيفطرديػة  إحصػاديةتكجد عوقػة ارتبػاط معنكيػة ذات داللػة  -ج
العوقػػػػة  ، كمقػػػػدارالديكانيػػػػةتػػػػاج الزراعػػػػي فػػػػي محافظػػػػة نالزراعيػػػػة فػػػػي عمػػػػـك العػػػػراؽ ككميػػػػة اإل

 (.0.457)مساكيةقيمة المعنكية ليذه العوقة تككف الوؿ (،كمف خ0.089)مساكية
مػا بػيف مبػالغ صػناديؽ  طرديػة متكسػطة نكعػان  إحصاديةتكجد عوقة ارتباط معنكية ذات داللة  -د

،كمقػػػػػػػػدار العوقػػػػػػػػة  جمػػػػػػػػالياإلكالنػػػػػػػػات  المحمػػػػػػػػي  الديكانيػػػػػػػػةالمبػػػػػػػػادرة الزراعيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػة 
 (. 0.042) مساكيةمعنكية ليذه العوقة تككف القيمة ال(،كمف خوؿ 0.322)مساكية

صػغار  إقػراضطردية بػيف مبػالغ صػناديؽ  إحصاديةتكجد عوقة ارتباط معنكية ذات داللة  -أ-3
العوقػة  العػراؽ، كمقػدارتػاج الزراعػي فػي عمػـك نكالمػزارعيف فػي عمػـك العػراؽ ككميػة اإل الفوحػيف
 (.0.036) مساكيةقيمة المعنكية ليذه العوقة تككف ال(،كمف خوؿ 0.435)مساكية

بيف مبػالغ صػناديؽ  ما طردية متكسطة نكعان  إحصاديةتكجد عوقة ارتباط معنكية ذات داللة  -ب
تػػػػاج الزراعػػػػي فػػػػي محافظػػػػة نكالمػػػػزارعيف فػػػػي عمػػػػـك العػػػػراؽ ككميػػػػة اإل الفوحػػػػيفصػػػػغار  إقػػػػراض
 مسػاكيةقيمة المعنكية ليذه العوقة تككف الوؿ (،كمف خ0.392)مساكيةالعوقة  ، كمقدارالديكانية

(0.049.) 
 إقػراضبػيف مبػالغ صػناديؽ  طرديػة متكسػطة إحصػاديةتكجد عوقة ارتباط معنكية ذات داللة  -ج

 تػػػاج الزراعػػػي فػػػي عمػػػـك العػػػراؽناإل ، ككميػػػةالديكانيػػػةكالمػػػزارعيف فػػػي محافظػػػة  الفوحػػػيفصػػػغار 
 مسػػػػػاكيةقيمػػػػػة المعنكيػػػػػة ليػػػػػذه العوقػػػػػة تكػػػػػكف ال(،كمػػػػػف خػػػػػوؿ 0.520)مسػػػػػاكيةكمقػػػػػدار العوقػػػػػة 

(0.034.) 
 إقػراضمبػالغ صػناديؽ  متكسػطة بػيفطرديػة  إحصػاديةتكجد عوقػة ارتبػاط معنكيػة ذات داللػة  -د

، الديكانيػةتػاج الزراعػي فػي محافظػة نككميػة اإل الديكانيػةكالمػزارعيف فػي محافظػة  الفوحػيفصغار 
 مسػػػػػاكيةقيمػػػػػة المعنكيػػػػػة ليػػػػػذه العوقػػػػػة تكػػػػػكف ال(،كمػػػػػف خػػػػػوؿ 0.478)مسػػػػػاكيةالعوقػػػػػة  كمقػػػػػدار

(0.028. ) 
 إقػػػراضمبػػػالغ صػػػناديؽ  طرديػػػة، بػػػيف إحصػػػاديةتكجػػػد عوقػػػة ارتبػػػاط معنكيػػػة ذات داللػػػة  -أ -4

العػراؽ، تاج الزراعي في عمػـك نالمكننة الزراعية ككسادؿ الرم الحديهة في عمـك العراؽ ككمية اإل
 .(0.039نكية ليذه العوقة تككف )قيمة المعال(،كمف خوؿ 0.329)مساكيةة العوق كمقدار

 إقػراضمبػالغ صػناديؽ  متكسػطة بػيفطردية  إحصاديةتكجد عوقة ارتباط معنكية ذات داللة  -ب
تػػػاج الزراعػػػي فػػػي محافظػػػة نالمكننػػػة الزراعيػػػة ككسػػػادؿ الػػػرم الحديهػػػة فػػػي عمػػػـك العػػػراؽ ككميػػػة اإل

قيمػػػػة المعنكيػػػػة ليػػػػذه العوقػػػػة تكػػػػكف ال(،كمػػػػف خػػػػوؿ 0407)مسػػػػاكيةالعوقػػػػة  ، كمقػػػػدارالديكانيػػػػة
(0.043.) 
 إقػراضمبػالغ صػناديؽ  متكسػطة بػيفطرديػة  إحصػاديةتكجد عوقة ارتباط معنكية ذات داللة  -ج

تػػاج الزراعػػي فػػي عمػػـك ن، ككميػػة اإلالديكانيػػةالمكننػػة الزراعيػػة ككسػػادؿ الػػرم الحديهػػة فػػي محافظػػة 
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قيمػػػػػة المعنكيػػػػػة ليػػػػػذه العوقػػػػػة تكػػػػػكف ال(،كمػػػػػف خػػػػػوؿ 0471)مسػػػػػاكيةالعوقػػػػػة  كمقػػػػػدارالعػػػػػراؽ، 
(0.024.) 
 إقػراضمبػالغ صػناديؽ  متكسػطة، بػيفطرديػة  إحصاديةتكجد عوقة ارتباط معنكية ذات داللة  -د

تػاج الزراعػي فػي محافظػة ن، ككمية اإلالديكانيةالمكننة الزراعية ككسادؿ الرم الحديهة في محافظة 
قيمػػػػة المعنكيػػػػة ليػػػػذه العوقػػػػة تكػػػػكف ال(،كمػػػػف خػػػػوؿ 0.395)مسػػػػاكية،كمقػػػػدار العوقػػػػة  يكانيػػػػةالد
(0.048. ) 
 إقػػػراضمبػػػالغ صػػػناديؽ  طرديػػػة، بػػػيف إحصػػػاديةتكجػػػد عوقػػػة ارتبػػػاط معنكيػػػة ذات داللػػػة  -أ  -5

العوقػػػة  العػػػراؽ، كمقػػػدارتػػػاج الزراعػػػي فػػػي عمػػػـك نالمشػػػاريل الكبػػػرل فػػػي عمػػػـك العػػػراؽ ككميػػػة اإل
 (.0.069) مساكيةقيمة المعنكية ليذه العوقة تككف ال(،كمف خوؿ 0.438)مساكية

 إقػراضمبػالغ صػناديؽ  متكسػطة بػيفطردية  إحصاديةتكجد عوقة ارتباط معنكية ذات داللة  -ب
العوقػة  ، كمقػدارالديكانيػةتػاج الزراعػي فػي محافظػة نالمشاريل الكبرل في عمػكـ العػراؽ ككميػة اإل

 ( .0.044) مساكيةقيمة المعنكية ليذه العوقة تككف ال(،كمف خوؿ 0.511)مساكية
 إقػراضمبػالغ صػناديؽ  متكسػطة بػيفطرديػة  إحصػاديةتكجد عوقة ارتباط معنكية ذات داللة  -ج

العوقػة  العػراؽ، كمقػدارتػاج الزراعػي فػي عمػـك نككميػة اإل الديكانيػةالمشاريل الكبرل في محافظػة 
 ( .0.045) مساكيةقيمة المعنكية ليذه العوقة تككف ال(،كمف خوؿ 0.396)مساكية

 إقػراضمبػالغ صػناديؽ  متكسػطة بػيفطرديػة  إحصػاديةتكجد عوقػة ارتبػاط معنكيػة ذات داللػة  -د
 ، كمقػػػدارالديكانيػػػةتػػػاج الزراعػػػي فػػػي محافظػػػة نككميػػػة اإل الديكانيػػػةالمشػػػاريل الكبػػػرل فػػػي محافظػػػة 

 ( .0.043) مساكيةالمعنكية ليذه العوقة تككف  قيمةال(،كمف خوؿ 0.481)مساكيةالعوقة 
الزراعػي فػي العػراؽ بشػكؿ عػاـ  تاجناإل كبير عمى تطكير كنمك أهرالقركض الزراعية ليا  إف -6

المػكرد المػالي الػذاتي ،فيػـ بحاجػة  إلػىالمقترضيف يفتقػركف  فبشكؿ خاص، أل الديكانيةكمحافظة 
 الزراعية كنمكىا كتطكيرىا. يةاالستهمار قامة المشاريل ا  لتمكيؿ ك  لوقتراضماسة 

الزراعػػي بشػػكؿ  االسػػتهماراعتمػاد سياسػػة تمكيػػؿ المبػػادرة الزراعيػػة بشػػكؿ عػػاـ كتخصيصػػات  -7 
النفط ككمياتػو، أسػيـ  أسعارالسنكية التي تعتمد عمى  اإليراداتخاص عمى المكازنة العامة كعمى 

فػػي  تاك تفػػيػػا تسػػببت فػػي حصػػكؿ نكبشػػكؿ كبيػػر فػػي ضػػعؼ فاعميػػة سياسػػة المبػػادرة الزراعيػػة أل
 خرل.إلى أي صات المبادرة الزراعية مف سنة تخصي

بينػػت تكجيػػات المػػزارعيف كالفوحػػيف عمػػى طمػػب ىػػذه القػػركض  أف قػػركض المبػػادرة الزراعيػػة،-8
 ة الديكانية .ظالمنت  المحمي في العراؽ كمحافكبالنياية أدل ذلؾ الى زيادة 

لممبادرة الزراعية عف طريؽ المصارؼ الزراعية عكس تكجو  اف اإلقراض الميسر )بدكف فكادد(-9
مػا كانػت الفوحيف كالمزارعيف كالمستهمريف الزراعييف عمى تمؾ القركض في جميل المحافظػات ،ع

 .عميو قبؿ فترات المبادرة
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 التىصياث
 -:اآلتييكصي ب فأيمكف لمباحث  استنتاجاتتقدـ مف  مامف بيف 

 متكاممػة، أما مػرة أخػرل بمشػاريل جديدة لممبادرة الزراعيػة فيمػا لػك أعيػد العمػؿ بيػ آليةكضل  -1
 بقػػػارلتربيػػػة األ محطػػػات كبػػػرل شػػػاءكإن، يكمػػػؿ بعضػػػيا بعضػػػان قامػػػة مجمعػػػات زراعيػػػة صػػػناعية إ

كمعامػؿ لتصػنيل الحميػب كمشػتقاتو كتصػنيل المحػػـك  األعػوؼزراعيػة لصػناعة  كتخصػيص أراضو 
 .كمشركع متكامؿ تاج قبؿ التسكيؽنكتعميبيا كمخازف لتقميؿ التمؼ مف اإل

 الزراعي.بنظاـ التأميف  الزراعي، لمعمؿشاء شركات التأميف إن -2
المخصصػػػػػػة لممحاصػػػػػػيؿ  السػػػػػػيمااألراضػػػػػػي الزراعيػػػػػػة ك  الستصػػػػػػوحكضػػػػػػل خطػػػػػػط كبػػػػػػرام   -3

الغذاديػة  كةالفجػتػاج كتقميػؿ نزيادة اإل كمف هـ  رقعة األراضي الصالحة لمزراعة  لزيادةاالستراتيجية، 
 الذاتي. االكتفاءكزيادة نسب 

 .خرحدىما عمى اآلأتفضيؿ  كالمنت ، كعدـة المستيمؾ المكازنة بيف حماي -4
 السػػػيماقامػػػة الػػدكر السػػكنية كتػػػأميف الحصػػص الماديػػػة ليػػا ك حمايػػة البسػػاتيف مػػػف التجريػػؼ إل -5

 .في العراؽ المنتجات الزراعية تصديران  أكهرالكاقعة خارج األشرطة النيرية ككف التمكر ىي 
تػػاج البػػذكر المعفػػرة كالمصػػدقة كالميجنػػة ذات إنتنشػػيط دكر الشػػركات الزراعيػػة كالمتخصصػػة ب -6
االىتماـ بالبحكث العممية كاالستفادة منيا لحؿ المشكوت  بالقركض، ملكدعميا  ليةاتاجية العناإل

 .الزراعية
 إلػىتفعيؿ دكر االرشاد الزراعي بيدؼ التكجو نحك الزراعة الحديهة كنقؿ مستجدات األبحاث  -7

 عمى تكاصؿ معيـ . كالبقاء الفوحيفالمزارعيف ك 
نتأىيؿ السدكد القديمة ك  -8 لمادي كالعمؿ مل دكؿ المنابل، شاء سدكد أخرل لمحفاظ عمى المكرد اا 

   .الطرؽ الحديهة كالرم بالرش كالتنقيط باستخداـكالعمؿ عمى تقميؿ اليدر  لتأميف حصة مناسبة
 ،األعػػػػوؼلمقطػػػػاع الزراعػػػػي كصػػػػناعة األسػػػػمدة كالمبيػػػػدات ك  دةانالسػػػػاالىتمػػػػاـ بالصػػػػناعات  -9

مدعكمػػػة  أسػػػعارالمحافظػػػات بكاعطاديػػػا لمفوحػػػيف كالمػػػزارعيف عػػػف طريػػػؽ مػػػديريات الزراعػػػة فػػػي 
ـ   تاج،نلتقميؿ كمؼ اإل  القدرة عمى المنافسة. كمف ه

لمقطػاع الزراعػي كتسػييؿ  دةانالسػلمبنى التحتية  األجنبيالخاص المحمي ك  االستهمارتشجيل  -10
مػػف  كييعػػد   المودمػػة يةاالسػػتهمار تػػكفير البيدػػة  إفكافػػة المعكقػػات التػػي تقػػؼ دكف مشػػاركتيـ. حيػػث 

مسػاىمة القطػاع الزراعػي فػي  ككنػو، يزيػد األمكر الميمة كالمؤهرة في تنميػة دكر القطػاع الخػاص.
 .قيةاألففي التنمية  أعمىكبما يحقؽ مستكيات  جمالياإلتككيف النات  المحمي 

زحؼ التصحر كتقميؿ الغبار كالمحافظة عمى  إليقاؼشاء حزاـ أخضر لممدف إنالعمؿ عمى  -11
 البيدة.
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لمنافسػة مػف االحػد  فػي إيجػابي أهػرلػو مػف  عممػي لمػامركية بشػكؿ جكف التعرفة الناتطبيؽ ق -12
متكافدة بيف المستكرد مف السمل كالسمل المحمية ،كجعؿ السعر التشجيعي يتقارب مل السعر الغير 

 العالمي.
،كرفػل الحيػؼ عنيػا  الديكانيػةلمقطػاع الزراعػي فػي محافظػة  يةاالسػتهمار زيادة التخصيصات  -13

تػاج الشػمب إنى بلػك األكاالىتماـ بيذه المحافظة التي لـ تأخذ استحقاقيا كعمى الرغـ مف ذلػؾ فيػي 
 كالمحـك كالبيض كغيرىا .  تاج الحنطة كالشعيرإن،كالمكتفية ب

عمػػى عػػػاتؽ كزارة  األكؿكضػػل اسػػتراتيجية لمنيػػكض بػػالكاقل الزراعػػي شػػاممة تقػػل بالمسػػتكل  -14
 مل الحككمات المحمية . فاك كبالتعالتخطيط كالمكارد المادية ككزارة الزراعة 

لجميل األراضي الزراعية الصالحة منيا كتحديد األراضي المػراد  يانكميدجراء مسح شامؿ إ -15
 تاجيا.إنكضل الخطط لمنيكض بيا بالشكؿ الصحيح كرفل  جؿأل استصوحيا

فػػػي جميػػػل مجػػػاالت القطػػػاع الزراعػػػي دخػػػاؿ كسػػػادؿ التكنمكجيػػػا الحديهػػػة عمػػػى نطػػػاؽ كاسػػػل إ -16
جػكدة  افضػمفضون عمى يدم العاممة الكقت كالجيد كاأل دخاؿ كسادؿ المكننة الحديهة لكي تكفراك 

 المنت  مف المحصكؿ الزراعي كزيادة كمياتو.
التنقػيط  أكراعة مػف خػوؿ الػرم بػالرش دخاؿ البرام  الحديهة لترشيد أستخداـ المياه في الز إ -17

 كصكؿ الماء لمنباتات المزركعة. افكضملتقميؿ اليدر في المياه 
سػػكاء  اكؿ التػػي تتعمػؽ بمصػادر الميػػاه مػل دكؿ الجػكارشػالعمػؿ بشػكؿ جػدم لحػػؿ جميػل الم -18
مػػف خػػوؿ المكاهيػػؽ الدكليػػة كاألمػػـ المتحدة،كىػػذا يتطمػػب  ـأعػػف طريػػؽ االتفاقيػػات الهناديػػة  تكانػػأ

 عمى الصعيد الدبمكماسي. ال سيماحهيهة ك  ان جيكد
ديمكمة أهر في لما ليا مف  تضييعياقامة السدكد الحديهة كمشاريل الرم لخزف المياه كعدـ إ -19

 الزراعة.
المحميػػػػة مػػػػف منافسػػػػة يف التػػػػي تكفػػػػؿ كتضػػػػمف حمايػػػػة المنتكجػػػػات ناسػػػػف التشػػػػريعات كالقػػػػك  -20

يشػػػجل  ممػػػا بفػػػرض الرسػػػكـ الكمركيػػة كالضػػػرادب كنظػػػاـ الحصػػص المعمػػػكؿ بػػػو عالميػػان  مهيوتيػػا،
التػي يكػكف  أك محميػان  رال تتػكفبعػض المحاصػيؿ التػي  اسػتهناءكيمكػف  تػاج،نوح عمػى زيػادة اإلأىلف
 تاجيا غير كافي محميا .إن
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 كالتكزيػػػػل لمنشػػػػر كادػػػػؿ دار.  1ط.  المػػػػالي كالتحميػػػػؿ اإلدارة،  الشػػػػديفات، إبػػػػراىيـ خمػػػػكد-د .13

 .(2001،) األردف افعم،
 .1968، شرؼاأل النجؼ افالنعم مطبعة  حالفوك  رضاأل ،كتاب افسمم ،نعيـ داككد-د .14
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 .1998،القاىرة، األكاديمية ،المكتبة التطكر مفيكـ في ،قراءة لقكشة رفعت-د .15
 ، المباشػػرة ةاألجنبيػػ اتاالسػػتهمار  جػػذب فػػي الدكلػػة مخػػاطر أهػػر ،  ،افرمضػػ حمػػدأ زيػػاد-د .16

 .2006 العميا دراساتلم العربية افعم جامعة العميا، الماليةك  اإلدارية الدراسات كمية
 لمطباعػػػػة الحكمػػػػة رالمكصػػػػؿ، دا الزراعيػػػػة، جامعػػػػة االقتصػػػػادية النجيفػػػػي، التنميػػػػة سػػػػالـ-د .17

 1987-2كالنشر،ط
 ةدار النيضػػػ- االقتصػػػاد فػػػي مقدمػػػة، قنػػػديؿ محمػػػد تاحالفعبػػػد-،د افسػػػميم عمػػػي سػػػمكل-د .18

 1970لمنشرف
-1ط-المطبكعػػات ككالػػة– الككيػػت جامعػػة ، االقتصػػادية السياسػػة اف،سػػميم عمػػي سػػمكل-د .19

1973. 
 فػػػي مقدمػػػة ىاشػػػـ، محمػػػد عجميػػػة إسػػػماعيؿ العزيػػػز عبػػػد قريصػػػة محمػػػد تػػػادرس صػػػبحي-د .20

 ،1967المصريةلمنشر،مصر، الجامعات، دار االقتصاد
 لمنشر يةانالمبن المصرية الدار-مصر– افحمك  جامعة- االقتصادم الميدم. النظاـ عادؿ-د .21

 .2004-2ط–
 بيػركت– كالنشػر لمطباعػة ةمػدار األي – المهمػى االقتصػادية السياسة– المالكي الرحمف عبد-د .22

 .1963- افلبن
-1ميػػػػػػرد،ط بيػػػػػػرة مطبعػػػػػػة-العػػػػػػراؽ فػػػػػػي الماديػػػػػػة المػػػػػػكارد-رشػػػػػػيد جمػػػػػػاؿ المطيػػػػػػؼ عبػػػػػػد-د .23

 .2017ية،إنالعراؽ،السميم
-العػػػراؽ ، العػػػالي التعمػػػيـ مطبعػػػة ، الزراعػػػي كالتسػػػميؼ التمكيػػػؿ.  انيالمشػػػيد اه عبػػػد-د .24

 .1989، المكصؿ
 االقتصػػػػادية، الػػػػدار المػػػػكارد فػػػػي ة، اساسػػػػياتانشػػػػب ، محمػػػػدالحميػػػػد عبػػػػد المطمػػػػب عبػػػػد-د .25

 .2005كالنشر، لمطباعة، الجامعية
-الدكليػػة العقكبػػات بعػػد العػػراؽ فػػي الزراعػػي ، القطػػاعماك العيسػػ شػػنجار جػػابر عبػػدالكريـ-د .26

 .13/2007العدد-المستنصرية الجامعة-بغداد-االقتصادية لمعمكـ العراقية المجمة
 يػػػػةانالعمر  ،مطبعػػػػة كمػػػػيك  جزدػػػػي تحميػػػػؿ االقتصػػػػادية عبدالحميد،السياسػػػػات عبػػػػدالمطمب-د .27

 1998 فست،القاىرةأك 
 1ط ، ،مصػر للمنشػر كالتكزيػ افزىػر  ،دار الزراعػي االقتصاد الشرفات مبادئ جدكع عمي-د .28

،.2006. 
 فػػػػي التنميػػػػة بقضػػػػايا تعنػػػػى دكريػػػػة ،سمسػػػػمة الزراعيػػػػة الغزالػػػػي، السياسػػػػات محمػػػػد عيسػػػػى-د .29

 الككيت– ةالهاني السنة2003/أيمكؿ/21،العدد العربية األقطار
 .1990-كالكهادؽ الكتب دار-بغداد جامعة االقتصاد عمـ م، مبادئاك الحسن ميدم كريـ-د .30
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 القكميػة الػدار-االقتصػادية التنميػة لخطػط كالنقديػة الماليػة تحجػر. السياسػا مبػارؾ محمد-د .31
 .1960-الككيت-كالنشر لمطباعة

 العػػػاـ طػػػاراإل االقتصػػػادية السياسػػػات المكسػػػكم يػػػكنس حيػػػدر-ي،دكػػػانالخي كػػػاظـ نػػػزار-د– .32
 لمنشػػػػػر العمميػػػػػة اليػػػػػازكرم الكمػػػػػي ،طػػػػػدار االقتصػػػػػاد كمتغيػػػػػرات المػػػػػالي السػػػػػكؽ فػػػػػي ىػػػػػاأهر ك 

 .2/2015األردف
 التمكيػػػؿ عمػػػى االقتصػػػادم التصػػػحيح كبرنػػػام  الكميػػػة السياسػػػات تػػػأهير ، محمػػػد ، رشػػػراش .33

 ،.لمنشػػػػر الشػػػػركؽ دار، األردف ،افعمػػػػ الزراعيػػػػة لمتنميػػػػة العربيػػػػة التنميػػػػة منظمػػػػة ، الريفػػػػي
1995. 

 كالطباعػػػة كالتكزيػػػل لمنشػػػر المسػػػيرة دار،   التسػػػكيؽ سػػػاليبكأ مبػػػادل،  فػػػوح عمػػػي الزغبػػػي .34
 .(2010)األردف

 المحاسػػػبية، كالمعالجػػػات االقتصػػػادم ،التضػػػخـ رحػػػيـ حسػػػف محمػػػد ، مشػػػككر جايػػػد سػػػعكد .35
 .2013 ، العراؽ ، بغداد ، كالتكزيل لمنشر الطباعة دار ، ىاألكل الطبعة

 كالطباعػة كالتكزيل لمنشر المسيرة دار. 1ط. المالية اإلدارة مبادئ، محمكد فيصؿ،  رةاك الشك  .36
 (،.2013) األردف. افعم.
 القػاىرة ، 2ط ، العربيػة النيضػة دار مطبعػة ، الدكليػة األعمػاؿ إدارة ، عطيػة مرسػي طاىر .37

، 2001 
 ، ىاألكلػ الطبعػة ، الريعيػة الػدكؿ فػي الييكميػة االخػتوالت ، يكنس، كآخػركف حسيف افعدن .38

 . 2017 ، افعم ، كالتكزيل لمنشر ياـاأل دار
 العربػي المجتمػل مكتبػة.  1ط. المػالي كالتحميؿ المالية اإلدارة في مقدمة محمد، مفمح عقؿ، .39

 ((.2009. األردف.  افعم. كالتكزيل لمنشر
 في الزراعي القطاع في المحمي الدعـ سياسات( 2008،)منيؿ الكريـ عبد محمد ، العقيدم .40

 .كالنشر لمطباعة العراؽ العراؽ، مكتبة جميكرية
 .(2008)األردف، – افعم كالتكزيل، لمنشر افزىر  دار ،التسكيقي التخطيط، بشير العوؽ .41
 ظػؿ فػي كالبطالػة الييكميػة التشػكىات ، مك المكس نكرم طاىر كمحمد ، صالح يحيى لكرنس .42

 ، كالتكزيػػل لمنشػػر الضػػاد ،مكتبػػة 1 ،ط 2003 عػػاـ بعػػد العػػراؽ فػػي االقتصػػادم صػػوحاإل
 .2019، بغداد

 عبػػػد-،د منصػػػكر عبػػػداه طػػػو-د التنميػػػة تعريػػػب اقتصػػػاديات-بيركنػػػز دكايػػػت/جبمػػػر مػػػالككـ .43
 .2004.لمنشر المريخ دار سعكد، الممؾ مصطفى جامعة محمد العظيـ

 لمنشػػػػػػر صػػػػػػفاء دار، األردف ،افعمػػػػػػ•  الماليػػػػػػة راؽك كاأل  اتاالسػػػػػػتهمار  ىكشػػػػػػيار معػػػػػػركؼ .44
 (2015، )كالتكزيل
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 الكاهكليكية المطبعة،  الخامسة الطبعة،  كالعمكـ كاألدب المغة في المنجد،  لكيس،  معمكؼ .45
 (.1966) افلبن بيركت،  افلبن، 

 2013 ألردف،لمنشر ا أسامة دار الزراعي، االقتصاد حسف رحمف ، المكسكم .46
.  كػػافالعبي مكتبػػة،   4ط.  الشػػركات فػػي التمكيميػػة اإلدارة،   عػػزت أيمػػف محمػػد،  يانالميػػد .47

 (.2004. ،) السعكدية العربية المممكة.  الرياض
 .1964 بغداد التضامف دار مطابل 1القيسي،ط عبداه فكزم-،د النقدية النظرية .48
 .1982ىاألكل ،ط الككيت لمنشر كاظمة ةخميؿ، شرك سامي.د كالبنكؾ، النقكد .49
 1990 ،1،ط بغداد جامعةالدليمي  إسماعيؿ فاضؿ عكض-د كالبنكؾ، النقكد .50
 ،ط العيسى سعدالديف نزار-،د عمي السيد عبدالمنعـ-د ،المالية كاألسكاؽ كالمصارؼ النقكد .51

 .األردف لمنشر ،الحامد2004 سنة ىاألكل
 ،1999 ،2ط،إفعم لمنشر مك عبداه،المجدال جاسـ عقيؿ-د كالمصارؼ، النقكد .52
،  نبيػؿ احمػد،  اليػادم عبػد، افعػدن،  يانداغست،  ترجمة ، يكجيف، برجاـ،  فرد،  كيستكف .53

 (.2010) السعكدية العربية لمنشر. الرياض. المممكة المريخ دار. 1ط.  اإلدارم التمكيؿ
 واالطاريح الرسائل

 ماجسػتير رسػالة-العػراؽ فػي الزراعيػة التنميػة في كتأهيره المادي األمف-افسميم حسيب بهينة .1
 .2006 المستنصرية الجامعة

 فػػي االسػػتهمار جػػذب فػػي كدكرىػػا الزراعيػػة يةاالسػػتهمار  البيدػػة ، افعيػػد كػػاظـ إيػػاد ينالبػػكال .2
 .(2016) ،بغداد جامعة إلى مقدمة ماجستير رسالة ، العراؽ

 المصػػػرفي قػػػراضاإل نشػػػاط فػػػي الزراعيػػػة المبػػػادرة آليػػػة تػػػأهير،، الكاحػػػد عبػػػد محمػػػد،  جيػػػاس .3
 جامعة إلى مقدمة  دكتكراه أطركحة، التعاكني الزراعي المصرؼ في تطبيقي بحث كاألرباح
 .70ص، 2012 ، بغداد

 مػػف لممػػدة مختػػارة دكؿ فػػي التنميػػة عمػػى كاهارىػػا الحكػػكمي الػػدعـ ،سياسػػات ماجسػػتير رسػػالة .4
 .القادسية جامعة-2009- رسف الحسف عبد سالـ-د بأشراؼ 1990-2006

 دكتػػكراه اطركحػػة ، المحميػػيف كالمسػػتيمؾ المنػػت  حمايػػة تعزيػػز ،سػػبؿ ميػػدم حيػػدر العػػادلي .5
 .(2018)القادسية جامعة إلى مقدمة

 السياسػة اتكانػإم-بغػداد جامعػة-2004-  ماجستير رسالة مك المندال خضير يحيى عباس .6
 عبػػػػدالرحيـ هريػػػػا-د باشػػػػراؼ.10ص-العػػػػراؽ فػػػػي المحمػػػػي االسػػػػتهمار تشػػػػجيل فػػػػي النقديػػػػة

 .الخزرجي
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 لممصػػػرؼ التخصصػػػية قػػػراضاإل صػػػناديؽ تقػػػكيـ،   الكػػػريـ عبػػػد طػػػارؽ إبػػػراىيـ،  ماك العػػػز  .7
،) بغػػػداد جامعػػػة إلػػػى مقدمػػػة ماجسػػػتير رسػػػالة،  الزراعيػػػة المبػػػادرة بإطػػػار التعػػػاكني الزراعػػػي
2012). 

 رسػػػالة-العالميػػػة الغػػػذاء ازمػػػة ظػػػؿ فػػػي التنميػػة مسػػػتقبؿ استشػػػراؽ-العػػػزم مجيػػػد حميػػػد عمػػر .8
 .2010-بغداد جامعة كاالقتصاد اإلدارة ةكمي ماجستير

 في الزراعي القطاع كتطكير نمك في الزراعية المبادرة ،دكر محسف الي  ،محسف  المكسكم .9
 ،جامعة بغداد.2015دكتكراه أطركحة العراؽ

-1994 لممػدة التنمكيػة المعالجػة كسػبؿ العػراؽ فػي الييكميػة ، االخػتوالتالمحنػة ـانغػ ىند .10
 .2014 الككفة ،جامعة كاالقتصاد اإلدارة كمية إلى مقدمة ماجستير ،رسالة2010

 االلكترونيةالمواقع 

1. http://www.facebook.com/drjamil.abdula2/posts/42026466809975
8:0 

نكفمبر -كاقل الزراعة في العراؽ/المؤسسة العراقية لمتنمية كالتطكير–بسمة رياض  .2
2013 

-المعاصر دراساتلممركز حرمكف – 2017/تمكز/14- اففرححماد نكاؼ -د .3
www:harmoon.org 

 فما بيقفكا اغتصاب اإلرث الحضارم لبود أك –م ك اسعاد ناجي العز  .4
 http://www.ineas.org/in/pdfs/2009042-day.pdfالنيريف،

 .2008المجنة العميا لممبادرة الزراعية  .5
تككيف  جماليية إلاألكلالتقديرات – حصاءلإلالجياز المركزم –مديرية الحسابات القكمية  .6

 ((https://www.cosit.gov.iq .2017لسنة  حصاديةالماؿ الهابت النشرة اإل رأس
 . )www.agbank.gov.iq( التعاكنيمكقل المصرؼ الزراعي  .7
 .)www.zeraa.gov.iq(مكقل كزارة الزراعة .8

 

 المجالت والمنشورات

عػػػوـ فػػػي المصػػػرؼ الزراعػػػي نشػػػر مػػػدير العوقػػػات كاإل الباحػػػث محمػػػد شػػػريؼ أبػػػك ميسػػػـ .1
البيانػػػات ،  20/8/2014بممحػػؽ المبػػػادرة الزراعيػػػة فػػي جريػػػدة الصػػػباح بعػػدد خػػػاص فػػػي 

  التعاكنيحصاديات المصرؼ الزراعي ا  ك 

http://www.agbank.gov.iq/
http://www.zeraa.gov.iq/
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خمؿ المكازنة العامة عمػى بعػض متغيػرات االقتصػاد  أهر افبيجعفر باقر محمكد عمكش ،  .2
(باسػتخداـ التحميػؿ السػببي ، مجمػة الكػكت  2011 -1980 )مػف لممػدةالكمػي فػي العػراؽ 

 . 2015، 4د، العد األكؿ، المجمد  ةداريكاإل االقتصاديةلمعمـك  االقتصادية
التجربػػة كالتحػػديات ،  2003عػػكاد ، اإلصػػوح االقتصػػادم  فػػي العػػراؽ بعػػد  كػػافخالػػد رك  .3

،  يةانسػػناإللمعمػػـك ( Zanco( فمكجػػة، مجمػػة –بػػار ، كميػػة اإلدارة كاالقتصػػاد نجامعػػة األ
 .9، ص  2015، 1، العدد  19المجمد 

المجمػػػػة –مسػػػتقبؿ القطػػػػاع الزراعػػػي فػػػػي ضػػػكء التغيػػػػرات الجديػػػدة  م،ك االػػػػر  رحمػػػد عمػػػأ-د .4
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Abstract 
  Iraq enjoys enormous wealth and natural and human resources that 

represent the source of the economy, as they encourage it to restructure 

the economy by adopting correct economic policies as well as achieving 

development. The agricultural sector in Iraq has suffered from a chronic 

crisis due to structural reasons that make it necessary to carry out a radi-

cal evaluation of the components  this sector with the aim of promoting it.  

This research sought to the role played by the agricultural initiative loans 

and their impact on increasing the local product, through loans granted to 

specialized lending funds represented (Small Farmers and Farmers Fund, 

Livestock Lending Fund, Agricultural Mechanization Lending Fund and 

Modern Irrigation Means, Enterprise Development Fund  The Greater, 

Palm Development Fund, Rural Women Development Fund, Sons of Iraq 

Development Fund).  The main objective of the research is to see the ap-

plication of the agricultural initiative and its repercussions in achieving an 

increase in agricultural production in both its parts (plant and animal) 

through agricultural programs that work on creating important bases that 

contribute to developing the capabilities of farmers and peasants, and thus 

its impact on agricultural production in quantity and quality, by making 

maximum use of  From the loans of the agricultural initiative through the 

Cooperative Agricultural Bank, and to achieve the objectives of the study, 

the researcher started from the hypothesis that (the agricultural initiative 

contributes to raising the rates of local agricultural production), and it was 

relied on quantitative data to complete the research process.  .  The re-

search came out with the most important conclusions: 1 - The agricultural 

initiative loans showed the orientations of farmers and peasants to request 

these loans, and in the end this led to an increase in the local product in 

Iraq and Al-Diwaniyah Governorate.  And agricultural investors have ob-

tained those loans in all governorates, more than they were before the pe-

riod of the initiative.  
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