
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                   
                                                                                                                                                                                 

                   

                                                                                                    
  

ي ـدور قروض المصرف الزراعي ف

في العراق  يـــاع الزراعــة القطـــتنمي

 (0202 - 0202)للمدة 
 

 

 

 



 

 

 

 

يعاني القطاع الزراعي في العراق أزمة مزمنة تعود الى أسباب هيكلية تجعل من الضروري 

القيام بتقويم جذري لمكونات هذا القطاع بهدف النهوض به ، ومن متطلبات النهوض توفير القروض 

ومستلزماته وتعزيز احكام الرقابة والتدقيق الزراعية بأنواعها وبالتمويل الكافي لتنمية القطاع الزراعي 

والمتابعة لتلك القروض وتحصيلها ، وجاءت الدراسة لتقييم المصرف الزراعي التعاوني بكامل 

وقد توصلت الدراسة الى أن المصرف ( 0202 -0202)اجراءاته وأنشطته االقراضية للفترة من 

ضمن اطار البنك المركزي العراقي ، ويعاني يستمد قوته من القوانين والتعليمات التي تنظم عمله 

عدم وضوح )ومن أهمها ( ادارية ومالية وتخطيطية)المصرف من عوامل ضعف في بيئته الداخلية 

الهيكل التنظيمي داخل المصرف وضعف مستوى التزام الموظفين بتعليمات إدارة المصرف وتراكم 

ألثر على مستقبل المصرف إذا لم يتم أرصدة المتأخرات من القروض والتي تعد مشكلة خطيرة ا

أما قسم الرقابة الداخلية في المصرف فيعاني من مجاالت قصور منها عدم دراسة شخصية . معالجتها

المقترض التي تعد الركيزة األولى لمنح القروض، وعدم دراسة أوقات منح القروض مما يؤدي إلى 

يعاني من تحديات وتهديدات مهمة في بيئته  ، وكذلك( إنفاقها في غير األغراض المقترض من أجلها

وتوصل ( . عدم االستقرار األمني وضعف التنسيق بين السياسات االقتصادية للبلد)الخارجية من أهمها 

البحث إلى العديد من االستنتاجات أهمها ما يتصل في كون المصرف الزراعي التعاوني الجهة الوحيدة 

زارعين في العراق، إال انه يعاني من اإلخفاقات ذات الصلة التي تمنح القروض الزراعية إلى الم

وأوصى البحث في ضوء االستنتاج .  بطبيعة نشاطاته بشكل عام ومنح القروض الزراعية بشكل خاص

أعاله بضرورة اتباع اإلجراءات المقترحة في مجال منح القروض الزراعية ومتابعة تحصيلها وتفعيل 

 .صرف لترتقي إجراءاتها فيما سبق إلى مستوى الطموحدور الرقابة الداخلية في الم
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 الصفحة المحتويات

 المستخلص

 فهرس المحتويات

 قائمة الجداول

 قائمة األشكال البيانية

 المقدمة 

 (أ)
 (ج -ب)

 (هـ -د)
 (و)

 (ي -ز)

السياسات االقتصادية والزراعية وسياسة التمويل واالستثمار الزراعي :  األولالفصل 

 3002 العراق بعد عامفي 

(1- 23) 

واقع السياسات االقتصادية والزراعية الساندة لسياسة التمويل الزراعي في  :المبحث األول 

  3002العراق بعد عام 

 3002السياسات االقتصادية في العراق بعد عام : أوال 

 3002عامواقع السياسات الزراعية المرافقة لسياسة التمويل الزراعي في العراق بعد : ثانيا

سياسات التمويل واالستثمار الزراعي في العراق مع التركيز على سياسة  :المبحث الثاني 

 3002المصرف الزراعي التعاوني بعد عام 

 حجم القروض وأنواعها, سياسة اإلقراض, المصرف الزراعي التعاوني: أوال

القوانين , التحديات ,الواقع  3002سياسة االستثمار الزراعي في العراق بعد عام : ثانيا

  والتشريعات

(1-11) 

 

(1-1) 

(1-11) 

(11-63) 

 

(11-63) 

(63-63) 

(اإلطار النظري والمفاهيمي)القروض المصرفية و التمويل الزراعي :  الثانيالفصل   (23- 23) 

القروض المصرفية ومعايير منحها: المبحث األول 
.

 

         المصرفية القروض تعريف: أوال  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       المصرفية القروض وظائف:  ثانيا  

 المصرفية القروض أهمية: ثالثا  

 القروض منح ومعايير إجراءات: رابعا  

 االتجاهات ,األهمية , التمويل الزراعي  :المبحث الثاني 

 األهداف,األهمية,التمويل ألزراعي المفهوم: أوال  

 يصادر التمويل الزراعم: ثانيا  

 أنواعها ومجاالت استخدامها,دورها القروض الزراعية , :ثالثا  

 قواعد التمويل الزراعي: رابعا  

(63- 36) 

(61) 

(61) 

(63) 

(63-36) 

(13- 43) 

(43- 63) 
 

(63- 24) 

(63- 33) 

(33- 24) 

 ب

 



التعاوني ودوره تقويم إجراءات الرقابة الداخلية في المصرف الزراعي : الفصل الثالث 
 القروض الزراعية في تحقيق فاعلية

(22- 98) 

الرقابة الداخلية على القروض في المصرف الزراعي  إجراءاتتقويم  :المبحث األول 

 التعاوني

 إجراءات اإلقراض في المصرف الزراعي التعاوني : أوال  

 3000تقويم السياسة االقراضية والتحصيلية في المصرف الزراعي التعاوني للمدة : ثانيا  

-3002  

يلوسياسة التمو, األهداف,المبادرة الزراعية:  الثانيالمبحث   

 األسباب والجهات المشمولة بالمبادرة الزراعية,النشأة : أوال 

 والمشاريع ,التخصيصات,الجهات المنفذة للمبادرة الزراعية: ثانيا  

 .معايير ومؤشرات تنمية القطاع الزراعي : ثالثا  

(26- 33) 

 

(26- 22) 

(22- 33) 

 
 

(33- 13) 

(33- 31) 

(31-13) 

(11- 13) 

 (89 -80) االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات -
 التوصيات -
 المصادر -

(33- 33) 

   (33- 31) 

(33- 131) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ج

 



 قائمة الجداول

 الصفحة الجدولعنوان  الرقم
 باألسعار( 0202-0202)اإليرادات العامة والتخصيصات للقطاع الزراعي في العراق للمدة   .1

 الثابتة

(6) 

 0202)الناتج المحلي اإلجمالي ونسبة الصادرات و االستيرادات الزراعية في العراق للمدة من   .4
– 0202 ) 

(3) 

 (3) (3002 – 3000)للمدة   في العراق  اإلستراتيجيةلدونم للمحاصيل اإلنتاجية لمعدل اإلنتاج و  .6
 في العراق والمساحات المستصلحة األراضيلمشاريع استصالح التخصيصات االستثمارية   .3

( 0202-0202)للمدة   

(11) 

(0202 – 0202)للمدة  في القطاع الزراعي وعدد العاملين العراقعدد العاملين في   .2  (11) 

 (13) (  0202_0202) الحنطة درجة أولى للمدةأسعار الشراء لمحصول   .3

 في العراق للمدة تخصيصات القطاع الزراعي إلىنسبة  لبحث العلمياألموال المخصصة ل  .3
(0202-0202)  

(13) 

 تخصيصات االستثماريةال إلىنسبة القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني   .1
 (0202-0202) للمدة للقطاع الزراعي

(43) 

 للمدة ( المتراكم)قروض الموارد الذاتية للمصرف الزراعي التعاوني و قروض المبادرة الزراعية   .3
 (0202_0202 ) 

(43) 

 (22) ( 0202-0202)للمدة  األجلالقروض قصيرة   .13

 (23) ( 0202-0202)للمدة  األجل طويلةالقروض   .11

 (23)  (0202 – 0202)للمدة حسب اآلجال النسبية للقروض الممنوحة  األهمية  .14

 (21)  ( 0202-0202)للمدة  قروض االئتمان التجاري  .16

 (21) (0202-0202)للمدة قروض التجهيزات الزراعية   .13

 (23)  (0202-0202)للمدة  والمشاريع االروائية اآلبارقروض حفر   .12

 (33)    (0202-0202)للمدة قروض خدمات المكائن   .13

 (33)  (0202-0202) للمدة قروض مشاريع الثروة الحيوانية  .13

 (31)  (0202-0202)البيوت البالستيكية للمدة قروض   .11

 (34)       ( 0202-0202)للمدة  قروض المكائن واآلالت الزراعية  .13

 (34)      (0202-0202)للمدة البساتين وتطويرها  إنشاءقروض   .43

 (36)          ( 0202-0202)للمدة قروض حقول الدواجن   .41

 (33)              (0202-0202)للمدة األراضيقروض استصالح   .44

 (32) ( 0202 – 0202)للمدة  األغراضالنسبية ألجمالي القروض الممنوحة حسب  األهمية  .46

 (33) ( 0202-0202)مجموع القروض الممنوحة حسب اآلجال للمدة   .43

 (33) ( 0202 -0202)مجموع القروض الممنوحة حسب االغراض للمدة من   .42

 (31) ( 0202-0202)نسب تحصيل القروض للمدة   .43

 (33)           ( 0202-0202)نسب تحصيل القروض المتأخرة للمدة   .43

 (31)        (0202-0202) التصنيف الزمني للمتأخرات للمدة  .41

 (36) ( 0202-0202)مؤشر تسديد القروض للمدة   .43

 (32) ( 0202-0202)نسب المبالغ المتأخرة إلى مجمل القروض القائمة للمدة   .63

 د

 



 

التخصيصات المالية والمصروف الفعلي ونسبة الصرف لوزارة الموارد المائية من المبادرة   .61
(0202-0202) الزراعية للمدة  

(33) 

للقطاع الزراعي التخصيصات االستثمارية وتخصيصات المبادرة الزراعية وعدد المشاريع   .64
 (0202 -0202)للمدة 

(11) 

 (16) (0202 -0200)المبيعات لمنظومات الري ومبالغ التسديدات للمدة   .66

( المكتب التنفيذي) التخصيصات السنوية والمبالغ المصروفة للجنة العليا للمبادرة الزراعية  .63
(0202-0202) للمدة  

(13) 
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 قائمة األشكال البيانية

 الصفحة  عنوان الشكل البياني الرقم
 (6) (4312-4313)اإليرادات العامة والتخصيصات للقطاع الزراعي في العراق للمدة   .1

4.  
للمدة من   الناتج المحلي اإلجمالي في العراق إلىنسبة الصادرات و االستيرادات الزراعية 

(4313 – 4313)  

(3) 

6.  
 – 4313) للمدة  اإلستراتيجية  في العراق اإلنتاج ومعدل اإلنتاجية للدونم للمحاصيل

4313)  

(3) 

3.  
العاملين في العراق للمدة  عدد إلىاألهمية النسبية لعدد العاملين في القطاع الزراعي نسبة 

(4313 – 4312) 

(14) 

 (12) (4313_4313) أسعار الشراء لمحصول الحنطة درجة أولى للمدة  .2

3.  
 للمدة  في العراق تخصيصات القطاع الزراعي إلىاألموال المخصصة للبحث العلمي نسبة 

(4313-4313)  
(13) 

(ع. ش )الهيكل التنظيمي للمصرف الزراعي التعاوني   .3  (41) 

1.  
التخصيصات االستثمارية إلىالقروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني نسبة   

 (4312-4313) للقطاع الزراعي للمدة

(41) 

3.  
( المتراكم) للمصرف الزراعي التعاوني و قروض المبادرة الزراعية قروض الموارد الذاتية

(4312_4313) للمدة   

(43) 

 (23) (4313 – 4313)األهمية النسبية للقروض الممنوحة حسب اآلجال للمدة   .13

 (32) (4313 – 4313)القروض الممنوحة حسب األغراض للمدة  إلجمالياألهمية النسبية   .11

 (33) (4312-4313)الممنوحة حسب اآلجال للمدة مجموع القروض   .14

 (33) (4312 -4313)للمدة من  األغراضمجموع القروض الممنوحة حسب   .16

 (33) (4312-4313)نسب تحصيل القروض للمدة   .13

 (33) (4312-4313)نسب تحصيل القروض المتأخرة للمدة   .12

 (34) (4312-4313)التصنيف الزمني للمتأخرات للمدة   .13

 (33) (4312-4313)للمدة  التسديدمؤشر   .13

 (33) (4312 -4313)نسبة المبالغ المتأخرة إلى مجمل القروض القائمة للمدة   .11

13.  
 ائية من المبادرة الزراعية للمدةالتخصيصات والمصروف الفعلي لوزارة الموارد الم

(4313- 4312)  

(13) 

43.  
-4313)االستثماري وتخصيصات المبادرة الزراعية للقطاع الزراعي للمدة  االنفاق

4312( 
(14) 

41.  
للمدة (المكتب التنفيذي)التخصيصات السنوية و المبالغ المصروفة للجنة العليا       

 (2012-4313) 

(12) 

 

 
 و



 ةــــــــــــــــالمقدم 
، األرض، يشكل مع العملو االستثمار الزراعيأهم العوامل التي تحفز من رأس المال توفر  عدي      

من   يهل علوحصيمكن للمستثمرين الزراعيين الو ،الرئيسةعناصر اإلنتاج ، والتنظيم  اإلدارة

نهوض والتي تتميز بضعفها وعدم قدرتها ال ،(المدخرات الخاصة والميراثك)ذاتية ال هممصادر

أو يلجئون ،  الدول النامية ومنها العراق رعين فيصغار المزا لدى السيما،باالستثمار بالشكل المطلوب

 شركات ، التجاريةلمصارف ا ، الحاصالتتجار،  أألراضي الكـم،  كاإلفراد) رىــــــمصادر أخالى 

مرتفعة نسبة فائدة وتفرض هذه المصادر ،  (اإليجار التعاقدي وغيرها ، التعاونية تاـيالجمع ، التامين

يقين وارتفاع لالبسبب طبيعة المشاريع الزراعية التي تتميز بالمخاطرة وا التي تمنحهاعلى القروض 

أمام تحقيق الكفاءة  عائقا  وهذا يشكل  نسبة رأس المال الثابت وتأثرها بالظروف المناخية والبيولوجية

 عن المستثمرين الزراعيين من آثار اقتصادية واجتماعية منها عزوف يهافضال عما يترتب عل ،اإلنتاجية

 .اإلنتاج وانعكاس ذلك على تدهور القطاع الزراعي وتلكؤ عملية التنمية 

تتبنرررى تتبنرررى ونظرررا ألهميررة القطررراع الزراعرري مررن الناحيرررة االقتصررادية واالجتماعيررة وحترررى السياسررية ونظرررا ألهميررة القطررراع الزراعرري مررن الناحيرررة االقتصررادية واالجتماعيررة وحترررى السياسررية             

تروفير رؤوس األمروال الالزمرة وبأشركال وصرور متعرددة تروفير رؤوس األمروال الالزمرة وبأشركال وصرور متعرددة   من خاللهامن خاللهاتهدف تهدف ، ، الحكومات سياسات تمويليةالحكومات سياسات تمويلية

حيث تقوم بمنح تسهيالت ائتمانية مشجعة بفوائد محدودة حيث تقوم بمنح تسهيالت ائتمانية مشجعة بفوائد محدودة ، ، تمثل القروض الزراعية الشكل األكثر انتشارا  تمثل القروض الزراعية الشكل األكثر انتشارا  

 ..وتحقيق أهداف التنمية الزراعيةوتحقيق أهداف التنمية الزراعية  جدا أو بدون فوائد لتحفيز االستثمار الزراعيجدا أو بدون فوائد لتحفيز االستثمار الزراعي

كمصرررف كمصرررف   54915491  عررامعررام  س المصرررف الزراعرري التعرراونيس المصرررف الزراعرري التعرراونيتأسرريتأسرري  إلررىإلررىسررعت الحكومررة العراقيررة سررعت الحكومررة العراقيررة فقررد فقررد             

وتعددت السياسات وتعددت السياسات ، ، الزراعي الزراعي لدعم القطاع لدعم القطاع   األموال الالزمةاألموال الالزمةمتخصص لرسم السياسات التمويلية وتوفير متخصص لرسم السياسات التمويلية وتوفير 

والتي أعلنت فيه الحكومرة توقرف والتي أعلنت فيه الحكومرة توقرف 54495449التمويلية واإلجراءات والقرارات منذ إعالن التأسيس حتى عام  التمويلية واإلجراءات والقرارات منذ إعالن التأسيس حتى عام  

ولم يعد الجهة الوحيردة المتخصصرة بتروفير القرروض ولم يعد الجهة الوحيردة المتخصصرة بتروفير القرروض ، ، زراعيزراعيالتمويل الزراعي عن طريق المصرف الالتمويل الزراعي عن طريق المصرف ال

 ..للقطاع الزراعيللقطاع الزراعي

بدأت الحكومرة فري البحرث عرن آليرات أخررى للنهروض بالقطراع الزراعري ففري عرام بدأت الحكومرة فري البحرث عرن آليرات أخررى للنهروض بالقطراع الزراعري ففري عرام   30023002بعد عام بعد عام           

أنشرررأت وزارة الزراعرررة صرررندوق إقرررراض المرررزارعين يقررروم بتقرررديم القرررروض الرررى المرررزارعين أنشرررأت وزارة الزراعرررة صرررندوق إقرررراض المرررزارعين يقررروم بتقرررديم القرررروض الرررى المرررزارعين   30093009

إال إن ذلررك لررم يكررن كافيررا  للنهرروض بالقطرراع الزراعرري إال إن ذلررك لررم يكررن كافيررا  للنهرروض بالقطرراع الزراعرري ،،واسررتغالل أراضرريهم واسررتغالل أراضرريهم لتشررجيعهم علررى االسررتثمار لتشررجيعهم علررى االسررتثمار 

المبررادرة المبررادرة أطلقررت الحكومررة العراقيررة أطلقررت الحكومررة العراقيررة   30023002وفرري عررام وفرري عررام ، ، بسرربب محدوديترره وقلررة األمرروال المخصصررة لررهبسرربب محدوديترره وقلررة األمرروال المخصصررة لرره

مجلرس إدارة صرناديق اإلقرراض ولجنرة إقرراض مجلرس إدارة صرناديق اإلقرراض ولجنرة إقرراض ، ، فقد تم تشكيل لجنرة عليرا للمبرادرة الزراعيرة فقد تم تشكيل لجنرة عليرا للمبرادرة الزراعيرة   الزراعيةالزراعية

لروزارتي لروزارتي ، ، مرن خرالل تروفير أمروال إضرافية مرن الموازنرة العامرةمرن خرالل تروفير أمروال إضرافية مرن الموازنرة العامرة  الزراعي واإلروائريالزراعي واإلروائري  تقوم بدعم القطاعتقوم بدعم القطاع

فضررال عررن ترروفير أمرروال لصررناديق اإلقررراض التخصصررية يررتم تسررويقها عررن فضررال عررن ترروفير أمرروال لصررناديق اإلقررراض التخصصررية يررتم تسررويقها عررن ، ، الزراعررة والمرروارد المائيررةالزراعررة والمرروارد المائيررة

من من  ، لذا البد، لذا البد  طريق المصرف الزراعي التعاوني تقوم بتوفير القروض الزراعية للمستثمرين الزراعيينطريق المصرف الزراعي التعاوني تقوم بتوفير القروض الزراعية للمستثمرين الزراعيين

كيررز علررى االجررراءات واالسرراليب المتخررذة ازاء عمليررة التمويررل واالهتمررام بالرقابررة الداخليررة علررى كيررز علررى االجررراءات واالسرراليب المتخررذة ازاء عمليررة التمويررل واالهتمررام بالرقابررة الداخليررة علررى الترالتر

 .االجراءات واالساليب المتخذة عند منح القروض وعند التحصيلاالجراءات واالساليب المتخذة عند منح القروض وعند التحصيل

ويشير واقع الحال إلى قصور في اإلجراءات المتبعة داخل المصرف والسيما ما يتعلق بقسم        

الذي يتطلب تحديد اسباب ذلك واقتراح اجراءات جديدة لما يجب ان يقوم به الرقابة الداخلية، األمر 

 .القسم من إجراءات بهدف تحقيق فاعلية القروض الزراعية
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 االطار العام للبحثاالطار العام للبحث

يمثل القطاع الزراعي احد الركائز األساسية في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  :البحث مشكلة 
في العراق، إال انه يعاني العديد من المشاكل أهمها مشكلة ضعف االهتمام بهذا القطاع، ونظرا ألهمية 

مهمة تزويد خذ المصرف الزراعي التعاوني على عاتقه أالتمويل في تنمية وتطوير القطاع الزراعي فقد 
ولكي . مستوى الطموح إلىمن اجل دعم القطاع الزراعي والنهوض به  المزارعين بالقروض بأنواعها

 إجراءاتتطوير  األمرويعزز فاعلية تلك القروض يتطلب  أهدافهيحقق المصرف الزراعي التعاوني 
الزراعي التعاوني من  الرقابة الداخلية في المصرف إجراءاتالرقابة الداخلية على القروض، اذ تعاني 

 .قصور في متابعة القروض الزراعية وتحديد مدى االستفادة منها للغرض الذي اقترضت من اجله
 : تيةعلى ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث من خالل التساؤالت اآل وبناء  
 في الرقابة الداخلية في المصرف الزراعي التعاوني؟الالزمة مقومات الهل تتوفر  -0
كافيللة للرقابللة الداخليللة فللي المصللرف الزراعللي التعللاوني للرقابللة علللى القللروض كافيللة للرقابللة الداخليللة فللي المصللرف الزراعللي التعللاوني للرقابللة علللى القللروض   إجللراءاتإجللراءاتهللل توجللد هللل توجللد  -44

 وتحقيق فاعليتها؟وتحقيق فاعليتها؟( ( قبل وأثناء وبعد تنفيذ القرضقبل وأثناء وبعد تنفيذ القرض))

 

هيكلية تجعل من  أسباب إلىمزمنة تعود  أزمةيعاني القطاع الزراعي في العراق  :اهمية البحث 
الضروري القيام بتقويم جذري لمكونات هذا القطاع بهدف النهوض به، مما يتوجب توفير القروض 
بأنواعها والتمويل الكافي لدعم هذا القطاع ، حيث تلعب القروض دورا بارزا في تحسين وضع الزراعة 

نشاءوالبذور واآلالت والمعدات  األسمدةستلزمات الضرورية واألساسية مثل والمزارع من خالل توفير الم  وا 
الكافية على القروض عند  اإلجراءاتالرقابة واتخاذ  إحكاممما يتطلب ( اآلبارالبساتين وتطويرها وحفر 

 .البحث  أهميةمنحها وتحصيلها ومن هنا تنبع 
 
 : اآلتية الفرضياتيستند البحث إلى : فرضية البحث  
لكنها مشروطة بمدى  الستثمارا وتحفيز التمويل الزراعي ايجابية بينعالقة بأن هناك  تفترض الباحثة  .0

ومدى توافر التوافق والتنسيق بينها ، التزام سياسة التمويل بأسس وقواعد التمويل الصحيحة من جهة
 .وبين السياسات االقتصادية والزراعية المرافقة والساندة لها من جهة أخرى

الرقابة الداخلية المقترحة في المصرف الزراعي التعاوني في تحقيق فاعلية القروض  إجراءاتتسهم  .4
  الزراعية

  
 
 

 ح



 : يهدف البحث إلى تحقيق اآلتي: هدف البحث  
التنسللليق والتوافلللق بلللين سياسلللة التمويلللل الزراعلللي وبلللين السياسلللات االقتصلللادية والزراعيلللة التنسللليق والتوافلللق بلللين سياسلللة التمويلللل الزراعلللي وبلللين السياسلللات االقتصلللادية والزراعيلللة   بيلللان أهميلللةبيلللان أهميلللة ..00

 ..  في العراقفي العراق  االستثمار وتنمية القطاع الزراعياالستثمار وتنمية القطاع الزراعيتحفيز تحفيز الساندة والمرافقة لها في الساندة والمرافقة لها في 
 ..دور مؤسسات التمويل في تحفيزه دور مؤسسات التمويل في تحفيزه ، ، االستثمار الزراعي ودور القوانين والتشريعاتاالستثمار الزراعي ودور القوانين والتشريعات ..00
الرقابة الداخلية في المصرف الزراعي التعاوني ومدى قدرتها في تحقيق فاعلية  إجراءاتتقويم  .3

 .القروض الزراعية
رقابة الداخلية في المصرف الزراعي التعاوني بهدف تحقيق فاعلية القروض للمقترحة  إجراءاتتقديم  .4

 .الزراعية 
تم االعتماد على المنهج االستنباطي في الجانب النظري، والمنهج االستقرائي في  :منهجية البحث 

 .الرقابة الداخلية لتحقيق فاعلية القروض الزراعية  إجراءاتالجانب العملي، لدراسة وتقويم 
 :تمثلت عملية جمع البيانات والمعلومات الالزمة النجاز البحث في جانبين رئيسيين هماكما      
 الجانب النظري  :وال  أ

اعتمدت الباحثة على ما متوفر من المراجع واألدبيات العربية واألجنبية من كتب وبحوث ورسائل      
 (.االنترنت)جامعية ودراسات منشورة عبر شبكة المعلومات الدولية 

   عملي الجانب ال :ثانيا  
اعتمدت الباحثة في هذا الجانب على عدد من الوسائل للحصول على البيانات والمعلومات      

 :تيهمها اآلأالمطلوبة من 
عن المعايير وأدلة التدقيق  فضال  ، القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة بالمصرف الزراعي التعاوني -0

 .من ديوان الرقابة المالية االتحادي والخاصة بالرقابة الداخلية العراقية الصادرة
قروض  بشانوالدراسات  اإلحصاءدائرة  –التقارير السنوية والنشرات الصادرة من وزارة التخطيط  -0

 .2016-2010المصرف الزراعي التعاوني للسنوات 
 .0202- 2010التقارير المالية للمصرف الزراعي التعاوني للمدة  -3
 . 0202بيانات المكتب التنفيذي للمبادرة الزراعية  -4
 . 0202وزارة الزراعة / بيانات الخطة االستثمارية  -2
 . 0202بيانات وزارة الموارد المائية  -2
 . التقارير االقتصادية السنوية للبنك المركزي العراقي  -7
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 ::هيكل البحث  هيكل البحث  

تناول واستنتاجات وتوصيات فصول  ثالثتم تقسيمه الى  أعالهالبحث في  أهدافولتحقيق 
السياسات االقتصادية والزراعية وسياسة التمويل واالستثمار الزراعي في العراق بعد عام  األولالفصل 
وتناول مبحثين األول واقع السياسات االقتصادية والزراعية الساندة لسياسة التمويل الزراعي في  0223

الثاني على سياسات التمويل واالستثمار الزراعي في  في حين ركز المبحث 0223العراق بعد عام 
 . 0223العراق مع التركيز على سياسة المصرف الزراعي التعاوني بعد عام 

القروض المصرفية والتمويل الزراعي ويحوي مبحثين تناول األول على وركز الفصل الثاني 
 القروض المصرفية ومعايير منحها ، في حين تناول المبحث الثاني التمويل الزراعي األهمية واالتجاهات 

الرقابة الداخلية في المصرف الزراعي التعاوني ودوره في  إجراءاتتناول الفصل الثالث تقويم و 
الرقابة الداخلية على  إجراءاتعلى تقويم  األول، ركز  مبحثين فيروض الزراعية تحقيق فاعلية الق

 ،االهداف،المبادرة الزراعية ي، في حين ركز المبحث الثاني علىالقروض في المصرف الزراعي التعاون
 .وقد توصل البحث لجملة من االستنتاجات والمقترحات . سياسة التمويل و 
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  األولالفصل 

السياسات االقتصادية والزراعية وسياسة التمويل واالستثمار الزراعي في 

 0222 العراق بعد عام

تغييرا  في نظامه السياسي وانعكس ذلك على شكل النظام االقتصادي وعلى  0222شهد العراق بعد عام 

، د المخطط إلى اقتصاد السوق سياساته االقتصادية والزراعية وتمثل ذلك بالتهيؤ لالنتقال من االقتصا

وقد ترتب على ذلك تطبيق إجراءات التحول التي طلبتها المؤسسات الدولية والبنك الدولي ومنها إلغاء 

إجراءات الحماية وفتح األبواب أمام التجارة الخارجية وتزامن ذلك مع التدهور الحاصل في البنى 

 .ة وألسباب عديدة التحتية وتراجع مستوى اإلنتاج الزراعي واإلنتاجي

وقد تأثرت جميع القطاعات االقتصادية بما فيها القطاع الزراعي فقد تعرض اإلنتاج الزراعي بشقيه      

والذي يتميز بانخفاض التكاليف وجودة ، المنافسة الشديدة من قبل الم نتج األجنبي إلىالنباتي والحيواني 

ن في القطاع الزراعي وعرضهم الى الخسارة وعزوف النوعية مما أثر سلبا  على المنتجين والمستثمري

 .البعض منهم عن اإلنتاج ومغادرة القطاع الزراعي

وقد كان ومازال وقد كان ومازال ، ، واستمرت السياسات االقتصادية والزراعية هي األخرى بالتذبذب وعدم االستقرارواستمرت السياسات االقتصادية والزراعية هي األخرى بالتذبذب وعدم االستقرار        

واضرح مسراهمة واضرح مسراهمة النفط يمثرل المصردر الوحيرد والررئيس للنراتج المحلري اإلجمرالي حيرث تراجعرت وبشركل النفط يمثرل المصردر الوحيرد والررئيس للنراتج المحلري اإلجمرالي حيرث تراجعرت وبشركل 

كما إن نصيب القطاع الزراعي في الموازنة شهد تذبرذبا  كما إن نصيب القطاع الزراعي في الموازنة شهد تذبرذبا  ،،القطاعات االقتصادية بما فيها القطاع الزراعيالقطاعات االقتصادية بما فيها القطاع الزراعي

وانخفضرت مسراهمة الضررائب فري اإليررادات وانخفضرت مسراهمة الضررائب فري اإليررادات ، ، واضحا  ولم يحصل على التخصيصات الالزمة لنهوضرهواضحا  ولم يحصل على التخصيصات الالزمة لنهوضره

كما إن كما إن ،،ستقاللية البنك المركزيستقاللية البنك المركزيكما إن السياسة النقدية شهدت بعض التحوالت منها إقرار قانون اكما إن السياسة النقدية شهدت بعض التحوالت منها إقرار قانون ا، ، الكليةالكلية

تأثرت هري األخررى لوجرود تأثرت هري األخررى لوجرود ( ( الخالخ........المائيةالمائية،،  السعريةالسعرية،،السياسة اإلنتاجية السياسة اإلنتاجية ))ــ ــ السياسات الزراعية المتمثلة بالسياسات الزراعية المتمثلة ب

عالقة وارتباط  بين هذه السياسات وسياسرة التمويرل الزراعري التري تبنتهرا الحكومرة والمتمثلرة بالمبرادرة عالقة وارتباط  بين هذه السياسات وسياسرة التمويرل الزراعري التري تبنتهرا الحكومرة والمتمثلرة بالمبرادرة 

 :مبحثين همامبحثين هما  األولاألوليتضمن الفصل يتضمن الفصل . . علية المبادرة الزراعية علية المبادرة الزراعية فان ذلك سوف يؤثر على فافان ذلك سوف يؤثر على فا، ، الزراعيةالزراعية

واقع السياسات االقتصادية والزراعية الساندة لسياسة التمويرل الزراعري فري العرراق بعرد واقع السياسات االقتصادية والزراعية الساندة لسياسة التمويرل الزراعري فري العرراق بعرد : : المبحث األولالمبحث األول

سياسة التمويل واالستثمار الزراعري فري العرراق مرع التركيرز علرى سياسرة سياسة التمويل واالستثمار الزراعري فري العرراق مرع التركيرز علرى سياسرة : : المبحث الثانيالمبحث الثاني. 02220222عام عام 

 ..02220222عام عام   المصرف الزراعي بعدالمصرف الزراعي بعد

لاقث االياسيثساااتقادثس ااالالعيا اثثاااليثسي سالياسيثااالاملاث االعيا ثث الاقث االياسيثساااتقادثس ااالالعيا اثثاااليثسي سالياسيثااالاملاث االعيا ثث ااا::المبحث ااول االمبحث ااول ا
ااا02220222ف االعياقابع ا سماف االعياقابع ا سما

 ..30023002ف االعياقابع ا سماف االعياقابع ا سماااالياسيساااتقادس ااالياسيساااتقادس اا:ا:األتاألتا
تترررأثر سياسرررة التمويرررل الزراعررري وبالترررالي االسرررتثمار الزراعررري بالسياسرررات الزراعيرررة السررراندة تترررأثر سياسرررة التمويرررل الزراعررري وبالترررالي االسرررتثمار الزراعررري بالسياسرررات الزراعيرررة السررراندة               

والسياسات االقتصادية الكلية والقطاعية األخرى المرتبطة بالزراعة سواء كانت تعمل في ظل االقتصاد والسياسات االقتصادية الكلية والقطاعية األخرى المرتبطة بالزراعة سواء كانت تعمل في ظل االقتصاد 

فان أي خلل في واحدة أو أكثرر مرن هرذه السياسرات  سروف يضرعف أو يقلرل فان أي خلل في واحدة أو أكثرر مرن هرذه السياسرات  سروف يضرعف أو يقلرل ، ، المخطط أو اقتصاد السوقالمخطط أو اقتصاد السوق

وحريرة وحريرة ،،الخرارجيالخرارجي  من فاعلية و كفاءة السياسة التمويلية ويتأكد ذلك فري اقتصراد السروق فري ظرل االنفتراحمن فاعلية و كفاءة السياسة التمويلية ويتأكد ذلك فري اقتصراد السروق فري ظرل االنفتراح

 التجارةالتجارة

 

 

0 



برل تتجراوز الرى برل تتجراوز الرى ، ، ألن الزراعة بصورة عامرة ليسرت مجررد عالقرات فنيرة برين عوامرل اإلنتراج الموظفرةألن الزراعة بصورة عامرة ليسرت مجررد عالقرات فنيرة برين عوامرل اإلنتراج الموظفرة))

مسررتلزمات وسياسررات تكميليررة ليسررت للقطرراع الزراعرري فحسررب وإنمررا متكاملررة مررع السياسررات الموجهررة مسررتلزمات وسياسررات تكميليررة ليسررت للقطرراع الزراعرري فحسررب وإنمررا متكاملررة مررع السياسررات الموجهررة 

 ..((00))( ( للقطاعات األخرى وضمن األنشطة المختلفة للقطاع الزراعيللقطاعات األخرى وضمن األنشطة المختلفة للقطاع الزراعي

لذلك ينبغي على واضعي سياسة التمويل للقطاع الزراعي أن يأخرذوا بنظرر االعتبرار جميرع العوامرل لذلك ينبغي على واضعي سياسة التمويل للقطاع الزراعي أن يأخرذوا بنظرر االعتبرار جميرع العوامرل         

التي تحفز المستثمر وان يكون هناك تعاونا  وتنسيقا  بين هذه السياسات لتحقيق الهدف الرئيس وهو زيادة التي تحفز المستثمر وان يكون هناك تعاونا  وتنسيقا  بين هذه السياسات لتحقيق الهدف الرئيس وهو زيادة 

 ..لين في القطاع الزراعيلين في القطاع الزراعيتحسين النوعية وتحسين المستوى المعيشي للعامتحسين النوعية وتحسين المستوى المعيشي للعام،،تقليل التكاليف تقليل التكاليف ،،اإلنتاج اإلنتاج 

أن السياسات االقتصادية والزراعية التي تتفرع منها بحاجرة الرى فهرم الفلسرفة االقتصرادية لالقتصراد أن السياسات االقتصادية والزراعية التي تتفرع منها بحاجرة الرى فهرم الفلسرفة االقتصرادية لالقتصراد           

ومن ثم  االستناد الى استراتيجيات واضحة كي نحصل على سياسات اقتصرادية ومن ثم  االستناد الى استراتيجيات واضحة كي نحصل على سياسات اقتصرادية ، ، العراقي بشكل واضح العراقي بشكل واضح 

وما تبعه من تغيرات سياسية واقتصادية  ومرن انفتراح  وما تبعه من تغيرات سياسية واقتصادية  ومرن انفتراح      02220222السيما وان الوضع بعد السيما وان الوضع بعد ،،ةةححوزراعية ناجوزراعية ناج

على العالم الخارجي في ظل تدهور اإلنتاج واإلنتاجية والتي تقتضي وجود تنسريق عرالي  برين واضرعي على العالم الخارجي في ظل تدهور اإلنتاج واإلنتاجية والتي تقتضي وجود تنسريق عرالي  برين واضرعي 

د د بعض السياسات االقتصادية التي نعتقبعض السياسات االقتصادية التي نعتق  إلىإلىوسنتطرق باختصار وسنتطرق باختصار ،،السياسات على مستوى التشريع والتنفيذالسياسات على مستوى التشريع والتنفيذ

السياسرات الزراعيرة السراندة السياسرات الزراعيرة السراندة   إلرىإلرىومرن ثرم نتطررق ومرن ثرم نتطررق ، ، بأهميتها وعالقتها المباشرة بدعم  وتحفيز االستثماربأهميتها وعالقتها المباشرة بدعم  وتحفيز االستثمار

 ..وبيان أهمية كل واحدة منها وأثرها في تحفيز االستثماروبيان أهمية كل واحدة منها وأثرها في تحفيز االستثمار  02220222والمرافقة بعد عام والمرافقة بعد عام 

- ::ومن أهم السياسات االقتصادية التي سنتطرق لها هيومن أهم السياسات االقتصادية التي سنتطرق لها هي      

 ::الياسيااناالمسلااالاليق ااالياسيااناالمسلااالاليق اا ..00
تستخدم الدولة كل من السياسة المالية والنقدية أو مزيج بينهما إلحداث التغيررات االقتصرادية تستخدم الدولة كل من السياسة المالية والنقدية أو مزيج بينهما إلحداث التغيررات االقتصرادية                     

المطلوبرة لمعالجرة مشراكلها االقتصرادية فيمرا يتعلرق بحجرم اإلقرراض، االسرتثمار ، البطالرة ، االنكمررا  ، المطلوبرة لمعالجرة مشراكلها االقتصرادية فيمرا يتعلرق بحجرم اإلقرراض، االسرتثمار ، البطالرة ، االنكمررا  ، 

لمعالجررة احررد المشرراكل لمعالجررة احررد المشرراكل التضررخم ، اال انرره وكمررا هررو معررروف اقتصرراديا  إن اسررتخدام بعررض السياسررات التضررخم ، اال انرره وكمررا هررو معررروف اقتصرراديا  إن اسررتخدام بعررض السياسررات 

االقتصادية قد يسبب مشاكل اقتصادية غيرر المشركلة التري اسرتخدمت السياسرة لمعالجتهرا ممرا يرؤثر علرى االقتصادية قد يسبب مشاكل اقتصادية غيرر المشركلة التري اسرتخدمت السياسرة لمعالجتهرا ممرا يرؤثر علرى 

   (2) .          األداء االقتصادي بصورة عامةاألداء االقتصادي بصورة عامة

أن فاعليررة السياسررة الماليررة تتمثررل بقرردرتها علررى إحررداث تغيرررات مرغوبررة علررى الرردخل واإلنترراج أن فاعليررة السياسررة الماليررة تتمثررل بقرردرتها علررى إحررداث تغيرررات مرغوبررة علررى الرردخل واإلنترراج           

الردين الردين ، ، الضررائب الضررائب ،،اإلنفراق اإلنفراق ))والتوظيف وتجنب اآلثار غير المرغوبة من خالل استخدام أدواتها المتمثلة والتوظيف وتجنب اآلثار غير المرغوبة من خالل استخدام أدواتها المتمثلة 

يعتمرد علرى طبيعرة يعتمرد علرى طبيعرة والشرك أن اسرتخدام هرذه األدوات  والشرك أن اسرتخدام هرذه األدوات  ، ، على مسرتويات اإلنتراج والردخل واألسرعارعلى مسرتويات اإلنتراج والردخل واألسرعار،،((العامالعام

فنجرد أن بعضرها يكرون فنجرد أن بعضرها يكرون ، ، األهداف المراد تحقيقها فضال عن الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعيةاألهداف المراد تحقيقها فضال عن الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية

وفي حالرة العرراق نجرد أن أكثرر هرذه األدوات وفي حالرة العرراق نجرد أن أكثرر هرذه األدوات ، ، فاعال في مدة وقد ال يكون فاعال ومؤثرا في مدة أخرى فاعال في مدة وقد ال يكون فاعال ومؤثرا في مدة أخرى 

لعراق على اإليرادات النفطية وهناك حاجة لعراق على اإليرادات النفطية وهناك حاجة تأثيرا في مدة الدراسة هي اإليرادات المتحققة بسبب اعتماد اتأثيرا في مدة الدراسة هي اإليرادات المتحققة بسبب اعتماد ا

والن وجود إيرادات والن وجود إيرادات ، ، ماسة ومستمرة للنهوض بالقطاع الزراعي من خالل تخصيص األموال الالزمة لهماسة ومستمرة للنهوض بالقطاع الزراعي من خالل تخصيص األموال الالزمة له

وبرالعكس عنرد انخفراض اإليررادات وبرالعكس عنرد انخفراض اإليررادات ، ، عالية سوف ينعكس علرى تخصريص مبرالغ اكبرر للقطراع الزراعري عالية سوف ينعكس علرى تخصريص مبرالغ اكبرر للقطراع الزراعري 

فقرد أثررت فقرد أثررت ، ، دهور أسرعار وكميرات الرنفط دهور أسرعار وكميرات الرنفط سوف ينخفض حجم التخصيصات وقد تجلرى ذلرك مرن خرالل ترسوف ينخفض حجم التخصيصات وقد تجلرى ذلرك مرن خرالل تر

وكذلك حجم التخصيصات للمصرف الزراعي المسؤول عن وكذلك حجم التخصيصات للمصرف الزراعي المسؤول عن ، ، وبشكل واضح على مستوى الدعم للقطاع وبشكل واضح على مستوى الدعم للقطاع 

وسوف نبين عالقة اإليرادات الكلية بحجم  التخصيصات وسوف نبين عالقة اإليرادات الكلية بحجم  التخصيصات ، ، السياسة التمويلية للقطاع الزراعي في السابقالسياسة التمويلية للقطاع الزراعي في السابق

 ..للقطاع الزراعي للقطاع الزراعي 

 
 ..  0202، ص، ص  01910191، ،   قسم البحوث والدراسات التاريخية والجغرافيةقسم البحوث والدراسات التاريخية والجغرافية، ، جغرافية العراق الزراعيةجغرافية العراق الزراعية  ،،خطاب خطاب ، ، العاني العاني  ..00

0. H.B. Clark, C. N. Smith, H.G. 1962Hamilton, Economic growth, Department of Agricultural 

economics, University of Florida, April 

 

0 

 



أما بالنسبة للضرائب فأن وضوح السياسة الضريبية ومرونتها يسهم فري جرذب االسرتثمار فري جميرع أما بالنسبة للضرائب فأن وضوح السياسة الضريبية ومرونتها يسهم فري جرذب االسرتثمار فري جميرع         

وبررالرغم مررن أن السياسررة الضررريبية تحمررل الكثيررر مررن اإلعفرراءات وبررالرغم مررن أن السياسررة الضررريبية تحمررل الكثيررر مررن اإلعفرراءات ، ، القطاعررات ومنهررا القطرراع الزراعرري القطاعررات ومنهررا القطرراع الزراعرري 

أن العرراق أن العرراق عديردة منهرا عديردة منهرا   بسبب ضعف حجمها وألسباببسبب ضعف حجمها وألسباب، ، الضريبية والكمركية  فلم يلحظ لها تأثير واضحالضريبية والكمركية  فلم يلحظ لها تأثير واضح

مركية على الرغم من تشريعه وما صاحب ذلك من تنفيذ التطبيق ومن مركية على الرغم من تشريعه وما صاحب ذلك من تنفيذ التطبيق ومن ككتعثر في تطبيق قانون التعريفة التعثر في تطبيق قانون التعريفة ال

 ..ثم التوقف نتيجة العتراض بعض المحافظات ثم التوقف نتيجة العتراض بعض المحافظات 

وقررد شررهدت األمرروال المخصصررة لسنفرراق االسررتثماري و األمرروال المخصصررة للمصرررف الزراعرري وقررد شررهدت األمرروال المخصصررة لسنفرراق االسررتثماري و األمرروال المخصصررة للمصرررف الزراعرري         

ى وتأثرت بحالة التوسع واالنكما  التي شهدها االقتصراد العراقري ى وتأثرت بحالة التوسع واالنكما  التي شهدها االقتصراد العراقري التعاوني تفاوتا واضحا من مدة ألخرالتعاوني تفاوتا واضحا من مدة ألخر

 ..في أدناه يبين إجمالي اإليرادات الكلية والتخصيصات االستثمارية للقطاع الزراعيفي أدناه يبين إجمالي اإليرادات الكلية والتخصيصات االستثمارية للقطاع الزراعي( ( 00))والجدولوالجدول، ، 

ااإلايا اااالعسماالالاخدادسااللقطسعاالعيا  اف االعياقاللم سا(ا1)ج ل ايقما
االثسباا بسويعسي(ا3010-3012)

ااإلايا اااالعسمااااليي
ا ايسي/نايالالاا1

اخداصاالقطسعااا
ا ايسي/ملاسياا3العيا  ا

ا%االييباا
ا½

0202 72.077 77 2.220 
0200 027.727 72 2.227 
0200 007.707 000 2.220 
0203 003.742 004 2.220 
0204 022.022 72 2.227 
0202 74.247 00 2.220 
 وزارة الزراعة، باالعتماد على التقارير االقتصادية السنوية للبنك المركزي العراقي من أعداد الباحثة : المصدر

 
ا(3012-3010)اإلايا اااالعسماالالاخدادسااللقطسعاالعيا  اف االعياقاللم سا(ا1)شك ايقما

 
 (0)من أعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول رقم : المصدر    
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 %  النسبة  دينار/تخصيص القطاع   الزراعي   مليار دينار/اإليرادات العامة     تريليون   السنة



 
هناك تفاوت في حجم التخصيصات للقطاع الزراعي في هذه المدة بالرغم مرن هناك تفاوت في حجم التخصيصات للقطاع الزراعي في هذه المدة بالرغم مرن إن إن ( ( 00))ويبين الجدول ويبين الجدول 

-2.2202.220))فقرد انحصرررت نسربة التخصيصرات بررين فقرد انحصرررت نسربة التخصيصرات بررين ،،إن اإليررادات العامرة قرد ازدادت فرري بعرض السرنواتإن اإليررادات العامرة قرد ازدادت فرري بعرض السرنوات

كما إن السنوات األخيرة التي شهدت انخفاض كما إن السنوات األخيرة التي شهدت انخفاض ، ، وهي قليلة ال تتناسب وأهمية القطاع الزراعيوهي قليلة ال تتناسب وأهمية القطاع الزراعي، ، ((2.2202.220

وهي احد أهرم الثغررات وهي احد أهرم الثغررات ، ، أثرت بشكل كبير على حجم التخصيصات للقطاع الزراعي أثرت بشكل كبير على حجم التخصيصات للقطاع الزراعي   في أسعار النفط قدفي أسعار النفط قد

الترري توجرره للسياسررة الماليررة ففرري مرردد االزدهررار ترتفررع نوعررا مررا حجررم التخصيصررات أمررا فرري مرردد العجررز الترري توجرره للسياسررة الماليررة ففرري مرردد االزدهررار ترتفررع نوعررا مررا حجررم التخصيصررات أمررا فرري مرردد العجررز 

وانخفاض اإليرادات فان حجم التخصيصات تنخفض مرع إن أهميرة القطراع الزراعري ودوره االقتصرادي وانخفاض اإليرادات فان حجم التخصيصات تنخفض مرع إن أهميرة القطراع الزراعري ودوره االقتصرادي 

 ..تطلب توافر تخصيصات تتناسب وأهمية القطاع بشكل مستمرتطلب توافر تخصيصات تتناسب وأهمية القطاع بشكل مستمرواالجتماعي يواالجتماعي ي

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية فقد شهدت هي األخرى بعض التحوالت منها تحرير السياسرة وفرق آليرة وفيما يتعلق بالسياسة النقدية فقد شهدت هي األخرى بعض التحوالت منها تحرير السياسرة وفرق آليرة         

وفي تحديد السعر وسعت إلى تحقيق بعض األهداف المهمة منها المحافظرة علرى سرعر الصررف وفي تحديد السعر وسعت إلى تحقيق بعض األهداف المهمة منها المحافظرة علرى سرعر الصررف ، ، السوقالسوق

وكرذلك ترم إصردار قرانون اسرتقاللية وكرذلك ترم إصردار قرانون اسرتقاللية ، ، عردم االسرتقرار السياسري واالقتصراديعردم االسرتقرار السياسري واالقتصراديللدينار العراقري برالرغم مرن للدينار العراقري برالرغم مرن 

 ..واستعمال أدوات جديدة كمزاد بيع العمالت اليوميواستعمال أدوات جديدة كمزاد بيع العمالت اليومي، ، البنك المركزيالبنك المركزي

السريما القرروض التري تمرنح مرن مروارد المصررف السريما القرروض التري تمرنح مرن مروارد المصررف أما بالنسبة لسعر الفائدة فان هنراك ترأثير متفراوت أما بالنسبة لسعر الفائدة فان هنراك ترأثير متفراوت         

كما إن سعر الفائدة  كما إن سعر الفائدة  ، ، لى حجم المبالغ المخصصة له من الموازنةلى حجم المبالغ المخصصة له من الموازنةالزراعي التعاوني الذاتية والتي تعتمد عالزراعي التعاوني الذاتية والتي تعتمد ع

يعتمد على نوع القررض ومدتره وقرد ترأثرت القرروض بعرد تحولره الرى الصريرفة الشراملة والعمرل بقرانون يعتمد على نوع القررض ومدتره وقرد ترأثرت القرروض بعرد تحولره الرى الصريرفة الشراملة والعمرل بقرانون 

فضال عن عزوف الكثير من المرزارعين عرن فضال عن عزوف الكثير من المرزارعين عرن ، ، الشركات وقلة حجم المبالغ المخصصة للتمويل الزراعيالشركات وقلة حجم المبالغ المخصصة للتمويل الزراعي

 .     .     اع كلفة المنتج المحلي مقارنة بالمنتج األجنبياع كلفة المنتج المحلي مقارنة بالمنتج األجنبيالعمل الزراعي  بسبب ارتفالعمل الزراعي  بسبب ارتف

بينما تؤثر أسعار الصرف على السياسة االقراضية ، إذ إن سعر الصرف له تأثير سلبي على إنتاجية بينما تؤثر أسعار الصرف على السياسة االقراضية ، إذ إن سعر الصرف له تأثير سلبي على إنتاجية         

رأس المررال ويررؤدي تقيرريم سررعر صرررف العملررة المحليررة بررأعلى مررن قيمتهررا الحقيقيررة إلررى خلررل فرري ميررزان رأس المررال ويررؤدي تقيرريم سررعر صرررف العملررة المحليررة بررأعلى مررن قيمتهررا الحقيقيررة إلررى خلررل فرري ميررزان 

شجيع االستيراد ، واستنزاف االحتياطي مرن العمرالت األجنبيرة ، وتحرد مرن شجيع االستيراد ، واستنزاف االحتياطي مرن العمرالت األجنبيرة ، وتحرد مرن المدفوعات ، إذ تعمل على تالمدفوعات ، إذ تعمل على ت

وهرذا الترأثير السرلبي يظهرر بصرورة واضرحة وهرذا الترأثير السرلبي يظهرر بصرورة واضرحة . . القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في األسواق الخارجية القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في األسواق الخارجية 

عند تصدير المنتجات الزراعية التي تفيض عن االستهالك المحلي وبرالرغم مرن إن ذلرك لرم يحصرل فري عند تصدير المنتجات الزراعية التي تفيض عن االستهالك المحلي وبرالرغم مرن إن ذلرك لرم يحصرل فري 

كمرا أن تثربط اإلنتراج كمرا أن تثربط اإلنتراج ، ، ب العجز فري اإلنتراج الزراعري اال انره يجرب إن يؤخرذ بنظرر االعتبرارب العجز فري اإلنتراج الزراعري اال انره يجرب إن يؤخرذ بنظرر االعتبرارالعراق بسبالعراق بسب

المحلي يؤدي الى الحد من االستثمار في كثير من القطاعات الزراعية عالية الكلفة كصناعة الردواجن أو المحلي يؤدي الى الحد من االستثمار في كثير من القطاعات الزراعية عالية الكلفة كصناعة الردواجن أو 

قرردرة قرردرة األلبرران أو اللحرروم وبالتررالي سرروف يقررل الطلررب علررى القررروض الزراعيررة وفرري الوقررت نفسرره عرردم األلبرران أو اللحرروم وبالتررالي سرروف يقررل الطلررب علررى القررروض الزراعيررة وفرري الوقررت نفسرره عرردم 

المررزارعين المقترضررين علررى تسررديد الررديون السررابقة ممررا يررؤثر سررلبا  علررى المؤسسررات االقراضررية ويهرردد المررزارعين المقترضررين علررى تسررديد الررديون السررابقة ممررا يررؤثر سررلبا  علررى المؤسسررات االقراضررية ويهرردد 

كمررا إن انخفرراض قيمررة العملررة الوطنيررة مقابررل العمررالت األجنبيررة بسرربب ارتفرراع التكلفررة كمررا إن انخفرراض قيمررة العملررة الوطنيررة مقابررل العمررالت األجنبيررة بسرربب ارتفرراع التكلفررة ،،وضررعها المررالي وضررعها المررالي 

ات اإلنتراج المسرتوردة ات اإلنتراج المسرتوردة االستثمارية للمشروعات الجاري إنشاءها والتي تعتمد بصفة أساسية على مستلزماالستثمارية للمشروعات الجاري إنشاءها والتي تعتمد بصفة أساسية على مستلزم

مما يترتب عليه تشتت نشاط بعض تلرك المشرروعات وخفرض إنتاجهرا بينمرا توقرف تمامرا  نشراط الربعض مما يترتب عليه تشتت نشاط بعض تلرك المشرروعات وخفرض إنتاجهرا بينمرا توقرف تمامرا  نشراط الربعض 

اآلخررر ، وقررد يرجررع ذلررك إلررى ارتفرراع أسررعار المنتجررات النهائيررة لتلررك المشررروعات بالدرجررة الترري ترردفع اآلخررر ، وقررد يرجررع ذلررك إلررى ارتفرراع أسررعار المنتجررات النهائيررة لتلررك المشررروعات بالدرجررة الترري ترردفع 

نعكس آثاره بشركل سرلبي علرى نعكس آثاره بشركل سرلبي علرى المستهلك إلى تقليص الطلب عليها مما يؤدي إلى حدوث ركود تضخمي تالمستهلك إلى تقليص الطلب عليها مما يؤدي إلى حدوث ركود تضخمي ت

 ..((1))  مناخ االستثمار بصفة عامة وبالتالي حجم الطلب على القروض الزراعيةمناخ االستثمار بصفة عامة وبالتالي حجم الطلب على القروض الزراعية

 

 
  فيفي  الزراعيالزراعي  اإلجمالياإلجمالي  االستثماراالستثمار  فيفي  الحكوميالحكومي  واإلقراضواإلقراض  االستثماريةاالستثمارية  التخصيصاتالتخصيصات  أثرأثر  ((02290229))  احمداحمد  فوزيفوزي  عائدةعائدة،،  الواديالوادي ..00

 ..000000صص  ،،  دكتوراهدكتوراه  أطروحةأطروحة  ،،  ((01110111-01910191))  للمدةللمدة  العراقالعراق

 

 

1 



وتررؤدي السياسررة النقديررة فرري بعررض األحيرران الررى زيررادة معرردل التضررخم وانخفرراض القرروة الشرررائية وتررؤدي السياسررة النقديررة فرري بعررض األحيرران الررى زيررادة معرردل التضررخم وانخفرراض القرروة الشرررائية           

وقد ساهمت سياسة الحفاظ على قيمة العملة الوطنية فضال عرن تروفير وقد ساهمت سياسة الحفاظ على قيمة العملة الوطنية فضال عرن تروفير ، ، للمقترض وكيفية إنفاقه للقرض للمقترض وكيفية إنفاقه للقرض 

مرن هرذا مرن هرذا   القروض بردون فائردة  كمرا حصرل فري قرروض المبرادرة الزراعيرة بعردم ترأثر سياسرة اإلقرراضالقروض بردون فائردة  كمرا حصرل فري قرروض المبرادرة الزراعيرة بعردم ترأثر سياسرة اإلقرراض

 ..الجانبالجانب

ا:الاجسيساالخسيجاا_ ا3
  مسرارمسرار  علرىعلرى  للترأثيرللترأثير  االقتصراديةاالقتصرادية  السرلطاتالسرلطات  تستخدمهاتستخدمها  التيالتي  األدواتاألدوات  مجموعةمجموعة  التجاريةالتجارية  السياساتالسياسات  تمثلتمثل        

وت عد من ضمن السياسات االقتصادية التي ترؤثر فري وُتعد من ضمن السياسات االقتصادية التي ترؤثر فري   ،،معينةمعينة  أهدافأهداف  لتحقيقلتحقيق  ونوعاونوعا  كماكما  الخارجيةالخارجية  التجارةالتجارة

تحفيرررز االسرررتثمار والتررري تعتمرررد علرررى طبيعرررة السياسرررة الخارجيرررة التررري تنتهجهرررا الحكومرررة فيمرررا يتعلرررق تحفيرررز االسرررتثمار والتررري تعتمرررد علرررى طبيعرررة السياسرررة الخارجيرررة التررري تنتهجهرررا الحكومرررة فيمرررا يتعلرررق 

 ..بالصادرات واالستيراداتبالصادرات واالستيرادات

فقد شهد القطاع الزراعي في العراق  فجوة طلب واضحة وهناك حاجرة ماسرة لسرد الرنقص الحاصرل فقد شهد القطاع الزراعي في العراق  فجوة طلب واضحة وهناك حاجرة ماسرة لسرد الرنقص الحاصرل         

، ، األسعار األسعار ، ، والخارجيةوالخارجية ويتطـلب ذلك توفير قــاعدة بيانات عـن األسواق الداخـليةويتطـلب ذلك توفير قــاعدة بيانات عـن األسواق الداخـلية، ، المنتجاتالمنتجاتفــــي جميع فــــي جميع 

ليتسنى لواضعي السياسرة التجاريرة ليتسنى لواضعي السياسرة التجاريرة  وغيرهاوغيرها، ،  حركـة السوقحركـة السوق ،، تكـاليف التسويقتكـاليف التسويق، ، حجم التعامل التجاري حجم التعامل التجاري 

 ..رسم السياسة المناسبةرسم السياسة المناسبة

فمن المفرروض أن تررتبط فمن المفرروض أن تررتبط ( ( الذرة الذرة ، ، رزرز،،يريرشعشع، ، حنطةحنطة))وفيما يتعلق بالمحاصيل اإلستراتيجية الرئيسة وفيما يتعلق بالمحاصيل اإلستراتيجية الرئيسة         

شرهدت شرهدت   ألنهراألنهرا،،حركة اإلنتاج بالتسويق من خرالل تهيئرة المخرازن واألمراكن المالئمرة فري الوقرت المناسربحركة اإلنتاج بالتسويق من خرالل تهيئرة المخرازن واألمراكن المالئمرة فري الوقرت المناسرب

وكررذلك وكررذلك ، ، وبعررد المسرافة لربعض المخرازن عرن أمراكن اإلنتراجوبعررد المسرافة لربعض المخرازن عرن أمراكن اإلنتراج، ، مشراكل عديردة منهرا ترأخر اسرتالم الحاصرلمشراكل عديردة منهرا ترأخر اسرتالم الحاصرل

  إلرىإلرىتردهورا فري الوضرع األمنري فقرد ترم أحالتهرا تردهورا فري الوضرع األمنري فقرد ترم أحالتهرا صعوبة تسويق بعض المحاصريل للمنراطق التري شرهدت صعوبة تسويق بعض المحاصريل للمنراطق التري شرهدت 

بيعهرا بيعهرا   إلىإلىأماكن بعيدة جدا مما أسهم في زيادة التكاليف بسبب ارتفاع أجور النقل واضطرار المزارعين أماكن بعيدة جدا مما أسهم في زيادة التكاليف بسبب ارتفاع أجور النقل واضطرار المزارعين 

وفيما يتعلق بالمحاصيل الخضرية األخرى وفيما يتعلق بالمحاصيل الخضرية األخرى ، ، الى التجار بأسعار منخفضة لتجاوز مشكلة التكاليف والوقتالى التجار بأسعار منخفضة لتجاوز مشكلة التكاليف والوقت

إجراءات الحماية بسبب تأخر تطبيق قانون التعريفة الكمركيرة الجديرد إجراءات الحماية بسبب تأخر تطبيق قانون التعريفة الكمركيرة الجديرد يق يق فأننا لمسنا تعثر واضح في تطبفأننا لمسنا تعثر واضح في تطب

           ..في العراق في العراق 

  فريفري  التوسرعالتوسرع  إلرىإلرى  ترؤديترؤدي  التجاريرةالتجاريرة  السياسراتالسياسرات  فربعضفربعض  ،،  التجاريةالتجارية  للسياساتللسياسات  متعارضينمتعارضين  اتجاهيناتجاهين  وهناكوهناك        

  انكمررا انكمررا   إلررىإلررى  يررؤدييررؤدي  اآلخررراآلخررر  وبعضررهاوبعضررها  الحصررصالحصررص  نظررامنظررام  إلغرراءإلغرراء  أوأو  الصررادراتالصررادرات  دعررمدعررم  مثررلمثررل  الخارجيررةالخارجيررة  التجررارةالتجررارة

  التعريفرةالتعريفرة  قرانونقرانون  إصردارإصردار  أنأن  وبمراوبمرا, , المنرعالمنرع  سياسرةسياسرة  أوأو  الكمركيرةالكمركيرة  التعريفرةالتعريفرة  سرعرسرعر  رفرعرفرع  مثرلمثرل  الخارجيرةالخارجيرة  التجارةالتجارة

  كامرلكامرل  لرهلره  لريسلريس  العرراقالعرراق  إنإن  يعنرييعنري  ذلركذلرك  فرانفران  ،،التجاريةالتجارية  الحمايةالحماية  سياسةسياسة  اتجاهاتجاه  فيفي  يصبيصب  العراقالعراق  فيفي  الكمركيةالكمركية

  االتفاقياتاالتفاقيات  تفرضهاتفرضها  التيالتي  الدوليةالدولية  القيودالقيود  االعتباراالعتبار  بنظربنظر  يأخذيأخذ  إنماإنما  الكمركيةالكمركية  التعريفةالتعريفة  هيكلهيكل  تحديدتحديد  فيفي  الحريةالحرية

  ومبردأومبردأ  الثنائيرةالثنائيرة  واالتفاقيراتواالتفاقيرات  فيهرافيهرا  مراقبرامراقبرا  عضرواعضروا  العرراقالعرراق  أصربحأصربح  التريالتري  العالميةالعالمية  التجارةالتجارة  منظمةمنظمة  مثلمثل  المختلفةالمختلفة

 ..بالمثلبالمثل  المقابلةالمقابلة

  علررىعلررى  االسررتيراداالسررتيراد  أبرروابأبررواب  فررتحفررتح  الررذيالررذي  األمررراألمررر  التجاريررةالتجاريررة  الحريررةالحريررة  بمبرردأبمبرردأ  الحكومررةالحكومررة  عملررتعملررت  02220222  عررامعررام  عرردعرردبب        

  الغذائيرةالغذائيرة  المروادالمرواد  علرىعلرى  يعتمرديعتمرد  العراقريالعراقري  الفرردالفررد  وأصربحوأصربح  ،،شريءشريء  كرلكرل  يسرتورديسرتورد  العراقالعراق  أصبحأصبح  بحيثبحيث  مصراعيهامصراعيها

  ياسرةياسرةالسالس  تلركتلرك  واعتمردتواعتمردت  الخرارجالخرارج  مرنمرن  تسرتوردتسرتورد  الرأسرماليةالرأسرمالية  السرلعالسرلع  وانوان  ،،  الخرارجالخرارج  علىعلى  يوميا  يوميا    يستهلكهايستهلكها  التيالتي

  السررررلعالسررررلع  جميررررعجميررررع  علررررىعلررررى  %(%(22))  البررررالغالبررررالغ  األعمرررراراألعمررررار  أعررررادةأعررررادة  رسررررمرسررررم  باسررررتخدامباسررررتخدام  النوعيررررةالنوعيررررة  الرسررررومالرسرررروم  مبرررردأمبرررردأ  علررررىعلررررى

  تردخلتردخل  التريالتري  الغذائيرةالغذائيرة  والمروادوالمرواد  السرلعالسرلع  توفيرتوفير  سوىسوى  أهدافهاأهدافها  منمن  أيأي  السياسةالسياسة  تلكتلك  تحققتحقق  لملم  وبالتاليوبالتالي،،المستوردةالمستوردة

  شرراءشرراء  علرىعلرى  عراقريعراقريالال  الفرردالفررد  دخلدخل  منمن  كبيرةكبيرة  نسبةنسبة  استنزافاستنزاف  يعنييعني  الذيالذي  األمراألمر  ،،العراقيالعراقي  الفردالفرد  غذاءغذاء  سلةسلة  فيفي

 ..  السلعالسلع  تلكتلك
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  عرامعرام  بعردبعرد  عديردةعديردة  بمراحرلبمراحرل  مررتمررت  فقردفقرد  التعريفرةالتعريفرة  قرانونقرانون  وإصرداروإصردار  العرراقالعرراق  فيفي  الكمركيةالكمركية  للرسومللرسوم  وبالنسبةوبالنسبة          

  ضريبةضريبة  02220222//11//0101   فيفي  الصادرالصادر  (( 2020))   رقمرقم  االئتالفاالئتالف  سلطةسلطة  أمرأمر  منمن  ((00))  الفقرةالفقرة  استحدثتاستحدثتإذإذ  02220222

  مرنمرن  ((22)) الفقرةالفقرة  حددتحددت  إذإذ   ((0000  )) باألمرباألمر  لكمركيلكمركياا  بالرسمبالرسم  العملالعمل  تعليقتعليق  بعدبعد  ((  العراقالعراق  أعمارأعمار  إعادةإعادة))سميتسميت

  بهرذهبهرذه  العمرلالعمرل  ينتهريينتهري  أنأن  علرىعلرى  للرسرمللرسرم  الخاضرعةالخاضرعة  البضراعةالبضراعة  قيمرةقيمرة  مرنمرن  %(%(22  )) بنسبةبنسبة  الضريبةالضريبة  المذكورالمذكور  األمراألمر

  ينتهريينتهري  العمرلالعمرل  إنإن  المفرروضالمفرروض  فمرنفمرن  لألمررلألمرر  ا  ا  واسرتنادواسرتناد  المرذكور،المرذكور،  األمرراألمرر  نفراذنفراذ  علرىعلرى  عرامينعرامين  مرورمرور  بعدبعد  الضريبةالضريبة

  هوهو  حصلحصل  الذيالذي  إنإن  إالإال  الكماركالكمارك  قانونقانون  بأحكامبأحكام  العملالعمل  ويعادويعاد  02220222//00//00  فيفي  العراقالعراق  أعمارأعمار  أعادةأعادة  بضريبةبضريبة

  02020202  لسرنةلسرنة  ((0000  ))رقرمرقرم  القرانونالقرانون  تشريعتشريع  تمتم  ذلكذلك  وبعدوبعد  02220222  عامعام  منذمنذ  الكماركالكمارك  قانونقانون  بأحكامبأحكام  العملالعمل  عدمعدم

  واألمررواألمرر  02220222  لسرنةلسرنة  ((2020))  رقرمرقرم  االئرتالفاالئرتالف  سرلطةسرلطة  رروأمروأمر  01220122  لسرنةلسرنة  ((  9999))  قانونقانون  بموجبةبموجبة  الغىالغى  والذيوالذي

  إلصرردارإلصرردار  الموجبررةالموجبررة  األسررباباألسررباب  فرريفرري  جرراءجرراء  وقرردوقررد  العررراقالعررراق  أعمررارأعمررار  إعررادةإعررادة  ضررريبةضررريبة  وأمررروأمررر  02210221  لسررنةلسررنة  ((2121  ))رقررمرقررم

  الكثيررةالكثيررة  والتعرديالتوالتعرديالت  العراقريالعراقري  االقتصراداالقتصراد  وإصرالحوإصرالح  تتماشرىتتماشرى  كمركيرةكمركيرة  تعريفةتعريفة  وضعوضع  لغرضلغرض))يأتييأتي  ماما  القانونالقانون

  علرىعلرى  العديردةالعديردة  وآثرارهوآثراره  أهميترهأهميتره  منمن  الرغمالرغم  علىعلى  الكمركيةالكمركية  يفةيفةالتعرالتعر  قانونقانون  إنإن  أيأي  ،،  ((القانونالقانون  علىعلى  طرأتطرأت  التيالتي

  الرىالرى  الموجبرةالموجبرة  األسرباباألسرباب  فريفري  اإلشرارةاإلشرارة  يجربيجرب  كانكان  إذإذ  فقط،فقط،  واحدواحد  سطرسطر  فيفي  الموجبةالموجبة  األسباباألسباب  جاءتجاءت  االقتصاداالقتصاد

  والكفراءةوالكفراءة  المجتمرعالمجتمرع  رأيرأي  مرعمرع  القرانونالقرانون  توافرقتوافرق  تتطلربتتطلرب  التريالتري  العدالةالعدالة  مثلمثل  القانونالقانون  تصميمتصميم  فيفي  األساسيةاألساسية  المبادئالمبادئ

  األهردافاألهرداف  مرعمرع  يتعرارضيتعرارض  والوال  المجتمعالمجتمع  علىعلى  ضروريةضرورية  غيرغير  أضافيةأضافية  كلفكلف  فرضفرض  عدمعدم  تعنيتعني  التيالتي  االقتصاديةاالقتصادية

  الحكومررةالحكومررة  تحمررلتحمررل  الال  الترريالترري  اإلداريررةاإلداريررة  والجرردوىوالجرردوى  العررادلالعررادل  الرردخلالرردخل  وتوزيررعوتوزيررع  واالسررتقرارواالسررتقرار  النمرروالنمررو  فرريفرري  االقتصرراديةاالقتصررادية

  التريالتري  الحردودالحردود  علرىعلرى  الموجبرةالموجبرة  األسرباباألسرباب  تشريرتشرير  أنأن  األفضرلاألفضرل  منمن  كانكان  ذلكذلك  عنعن  فضالفضال  ،،أضافيةأضافية  كلفا  كلفا    والمستهلكوالمستهلك

  توافقرهتوافقره  ومردىومردى  ،،  العالميرةالعالميرة  التجارةالتجارة  منظمةمنظمة  فيفي  دخولهدخوله  السيماالسيما  الخارجيةالخارجية  العراقالعراق  التزاماتالتزامات  قانونقانونالال  فيهافيها  راعىراعى

  القطاعراتالقطاعرات  وتنميرةوتنميرة  ،،  والصرناعيوالصرناعي  الزراعريالزراعري  اإلنتراجاإلنتراج  وتشرجيعوتشرجيع  ،،  الوطنيةالوطنية  للمنتجاتللمنتجات  الحمايةالحماية  لتوفيرلتوفير  سعيهسعيه  معمع

  األسباباألسباب  صياغةصياغة  ننفأفأ  األسباباألسباب  هذههذه  ولكلولكل  ،،  العامالعام  والنظاموالنظام  والثقافةوالثقافة  الصحةالصحة  علىعلى  المتوقعةالمتوقعة  واآلثارواآلثار  ،،  األخرىاألخرى

  لتعرديللتعرديل  ذلركذلرك  يصرلحيصرلح  وقردوقرد  صرحيحصرحيح  غيررغيرر  أمررأمرر  القروانينالقروانين  اخطرراخطرر  مرنمرن  يعرديعرد  جديردجديرد  لقرانونلقرانون  واحردواحرد  بسرطربسرطر  الموجبةالموجبة

 ..  ((00))  إللغائهإللغائه  الال  للقانونللقانون  محدودمحدود

  خلال  خلال    هناكهناك  وأصبحوأصبح  02000200  حزيرانحزيران  ((  2222  ))  إلىإلى  اجلاجل  ثمثم  02000200  عامعام  إلىإلى  القانونالقانون  هذاهذا  تنفيذتنفيذ  تأجيلتأجيل  تمتم          

  فريفري  قطراعينقطراعين  ألهرمألهرم  التردريجيالتردريجي  التخلرفالتخلرف  رافقرهرافقره  والرذيوالرذي  السرلعالسرلع  أنرواعأنرواع  بكافرةبكافرة  المحلريالمحلري  السوقالسوق  انحرافانحراف  فيفي  تمثلتمثل

  الثانيالثاني  كانونكانون  بدايةبداية  فيفي  القانونالقانون  تطبيقتطبيق  الحكومةالحكومة  قررتقررت  أنأن  وبعدوبعد  ،،والصناعيوالصناعي  الزراعيالزراعي  القطاعالقطاع  هماهما  العراقالعراق

  تقرعتقرع  التريالتري  فيهرافيهرا  بمرابمرا  العراقيرة،العراقيرة،  الحدوديرةالحدوديرة  المنافرذالمنافرذ  جميعجميع  فيفي  الكمركيةالكمركية  التعريفةالتعريفة  قانونقانون  تطبيقتطبيق  وأعلنوأعلن ،،02010201

 (.(.    %%022022-00))  بينبين  الكمركيةالكمركية  التعريفةالتعريفة  معدالتمعدالت  تراوحتتراوحت  كردستان،وقدكردستان،وقد  إقليمإقليم  ددحدوحدو  ضمنضمن

إن أسباب التلكؤ في إجراءات الحماية ومنها دخول المنتج األجنبي المنافس في مواسم اإلنتراج يعرود إن أسباب التلكؤ في إجراءات الحماية ومنها دخول المنتج األجنبي المنافس في مواسم اإلنتراج يعرود           

  فضرالفضرال،،الى عدم المعرفة الكاملة بقيمة المنتج المحلي والحاجرة إلرى تغطيرة العجرز مرن المنتجرات األجنبيرةالى عدم المعرفة الكاملة بقيمة المنتج المحلي والحاجرة إلرى تغطيرة العجرز مرن المنتجرات األجنبيرة

عن أن هناك تعثر في تطبيق سياسة الحمايرة للمنرتج المحلري مرن قبرل المنافرذ الحدوديرة فعلرى الررغم مرن عن أن هناك تعثر في تطبيق سياسة الحمايرة للمنرتج المحلري مرن قبرل المنافرذ الحدوديرة فعلرى الررغم مرن 

صردور المنرع مرن دخررول هرذه المنتجرات إال إننرا نالحررظ وجودهرا فري األسرواق المحليررة وهرذا يعنري عرردم صردور المنرع مرن دخررول هرذه المنتجرات إال إننرا نالحررظ وجودهرا فري األسرواق المحليررة وهرذا يعنري عرردم 

ي سرراد فرري جميررع ي سرراد فرري جميررع االلتررزام بتطبيررق التعليمررات والقرروانين ويعررزى ذلررك إلررى الفسرراد اإلداري والمررالي الررذااللتررزام بتطبيررق التعليمررات والقرروانين ويعررزى ذلررك إلررى الفسرراد اإلداري والمررالي الررذ

األوساط وقد أثرت هذه السياسرة علرى المرزارعين والمسرتثمرين الصرغار حيرث شرهد خرروج الكثيرر مرن األوساط وقد أثرت هذه السياسرة علرى المرزارعين والمسرتثمرين الصرغار حيرث شرهد خرروج الكثيرر مرن 

 التظاهراتالتظاهرات

 

، ، 30523052، ،   دراسات اقتصلادية دار الحكملةدراسات اقتصلادية دار الحكملة  02230223توجهات االستثمار في االقتصاد العراقي بعد نيسان توجهات االستثمار في االقتصاد العراقي بعد نيسان   ،،  ميثم لعيبيميثم لعيبي  إسماعيل ،إسماعيل ، ..00
 3030صص
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لمنتجي محصول الطماطة مثال في البصرة وكرربالء وذلرك بسربب ترردي األسرعار وعردم وجرود حمايرة لمنتجي محصول الطماطة مثال في البصرة وكرربالء وذلرك بسربب ترردي األسرعار وعردم وجرود حمايرة   

دينرارا  دينرارا  ( ( 022022))دينارا  في حين تباع دينارا  في حين تباع ( ( 222222))تصل الىتصل الى( ( كغمكغم//00))لمنتجاتهم وتجدر اإلشارة الى أن كلفة الـ لمنتجاتهم وتجدر اإلشارة الى أن كلفة الـ 

المستهلك الى الدعم المستهلك الى الدعم للكيلو غرام الواحد وهذا يعني ان المزارع بحاجة إلى الدعم وفي الوقت نفسه يحتاج للكيلو غرام الواحد وهذا يعني ان المزارع بحاجة إلى الدعم وفي الوقت نفسه يحتاج 

أيضا من خالل حصوله على أسعار مناسبة أي يجب إن تكون هناك سياسة متوازنة بين دعم المنتج من أيضا من خالل حصوله على أسعار مناسبة أي يجب إن تكون هناك سياسة متوازنة بين دعم المنتج من 

الجررردول اآلتررري يظهرررر دور السياسرررة الخارجيرررة فررري ظرررل حركرررة الصرررادرات الجررردول اآلتررري يظهرررر دور السياسرررة الخارجيرررة فررري ظرررل حركرررة الصرررادرات ، ، جهرررة ودعرررم المسرررتهلكجهرررة ودعرررم المسرررتهلك

 ..واالستيرادات ويظهر لنا حجم التبادل التجاريواالستيرادات ويظهر لنا حجم التبادل التجاري

 
ااإلجمسل الييبااالدس يااالااتياايا اااالعيا اااف االعياقااليساجاالمحل (ا3)ج ل ايقما

ا ايسي/انملال(ا3012ا–ا3010)للم سامنا

 ..من أعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء، إحصاءات التجارة الخارجية من أعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء، إحصاءات التجارة الخارجية : : المصدرالمصدر
ا

اييبااالدس يااالااتياايا اااالعيا اااالىااليساجاالمحل ااإلجمسل اف االعياق(ا3)شك ايقما
ا(3012ا–ا3010)للم سامنا

ا
 (0)من أعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول رقم : المصدر     

ا
ا

7 

1 2 3 4 5 6 7 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0.09 0.09 0.07 0.04 0.36 0.20 0.22 
14.12 6.62 20.84 11.22 11.42 23.86 11.05 

 السنة

 %نسبة الصادرات الزراعية الى الناتج المحلي االجمالي 

 %نسبة االستيرادات الزراعية الى الناتج المحلي االجمالي 

 السنة
أألجمالي الناتج المحلي 

 باالسعار الجارية
 الصادرات الزراعية

        تها الىنسب

 %الناتج
 األستيرادات الزراعية

الى نسبتها 

 %الناتج

3050 50300910161 141541.0 0.09 22885385.0 14.12 

3055 35723750769 196614.0 0.09 14391323.0 6.62 

3053 31933194067 170443.0 0.07 52991159.0 20.84 

3052 37212713463 100797.0 0.04 30684762.0 11.22 

3059 30093022961 947268.0 0.36 30427308.0 11.42 

3051 30727054562 410465.0 0.20 49608382.0 23.86 

3050 54012021062 424140.0 0.22 21710368.0 11.05 



برران  نسرربة الصررادرات الزراعيررة الررى النرراتج المحلرري اإلجمررالي ضررعيفة جرردا  برران  نسرربة الصررادرات الزراعيررة الررى النرراتج المحلرري اإلجمررالي ضررعيفة جرردا  ( ( 00) ) يبررين الجرردول يبررين الجرردول   

وعلرررى العكرررس شرررهدت االسرررتيرادات وعلرررى العكرررس شرررهدت االسرررتيرادات ،،( ( 02010201))فررري أحسرررن األحررروال عرررام فررري أحسرررن األحررروال عرررام %(  %(  2.222.22))إلرررى إلرررى ووصرررلت ووصرررلت 

نسررررربة مسررررراهمتها مرررررن النررررراتج المحلررررري اإلجمرررررالي ارتفاعرررررا واضرررررحا فررررري نسررررربة مسررررراهمتها مرررررن النررررراتج المحلررررري اإلجمرررررالي ارتفاعرررررا واضرررررحا فررررري الزراعيرررررة زيرررررادة فررررري الزراعيرررررة زيرررررادة فررررري 

إال إن نسبتها بقت متذبذبرة حترى إال إن نسبتها بقت متذبذبرة حترى ( ( 02020202) ) في عامفي عام%( %( 0202..0022))إلى إلى ووصلت ووصلت ( ( 02000200,,02020202))األعواماألعوام

في سنوات المبادرة الزراعية والسيما للمحاصيل اإلستراتيجية كمحصول الحنطة مثال سنتطرق لره عنرد في سنوات المبادرة الزراعية والسيما للمحاصيل اإلستراتيجية كمحصول الحنطة مثال سنتطرق لره عنرد 

 ..فاعلية المبادرة الزراعية الحقا فاعلية المبادرة الزراعية الحقا   دراسة مؤشر االستيراد لمعرفةدراسة مؤشر االستيراد لمعرفة

لاقثثث االياسيثثثسااالعيا اثثثااالميافقثثثاالياسيثثثااالاملاثثث االعيا ثثث افثثث االعثثثياقابعثثث الاقثثث االياسيثثثسااالعيا اثثثااالميافقثثثاالياسيثثثااالاملاثثث االعيا ثثث افثثث االعثثثياقابعثثث ا:ا:اثسياثثثسثسياثثثس
 ::30023002 سم سم

بالرغم من أهمية السياسة التمويلية  التي تمثل جرزء مرن الخردمات التري تقردم لقطراع الزراعرة إال بالرغم من أهمية السياسة التمويلية  التي تمثل جرزء مرن الخردمات التري تقردم لقطراع الزراعرة إال             

إنها ال تشكل العامل الحاسم الذي يتقرر في ضوءه مدى نجاح التنمية الزراعية فكل الخردمات تشركل مرع إنها ال تشكل العامل الحاسم الذي يتقرر في ضوءه مدى نجاح التنمية الزراعية فكل الخردمات تشركل مرع 

ها أو قصوره أن ها أو قصوره أن بعضها البعض وحدة واحدة مترابطة لكل منها دوره المهم والفعال ويمكن لغياب أي منبعضها البعض وحدة واحدة مترابطة لكل منها دوره المهم والفعال ويمكن لغياب أي من

 ..((00))يؤدي الى إعاقة عملية التنمية الزراعية يؤدي الى إعاقة عملية التنمية الزراعية 

وعليه فان معرفة أداء السياسات المرافقة مهم جدا في زيادة فاعلية السياسة التمويليرة ومرن  ثرم نجاحهرا  وعليه فان معرفة أداء السياسات المرافقة مهم جدا في زيادة فاعلية السياسة التمويليرة ومرن  ثرم نجاحهرا    

 -::ومن أهم السياسات الزراعية المرافقة لسياسة التمويل هيومن أهم السياسات الزراعية المرافقة لسياسة التمويل هي
ا::العيا ااااإلياسجااالعيا ااااإلياسجااالياسيااالياسياا -11

الزراعيررة اإلنتاجيررة فرري العقررود الماضررية علررى محاولررة الوصررول الررى اسررتغالل الزراعيررة اإلنتاجيررة فرري العقررود الماضررية علررى محاولررة الوصررول الررى اسررتغالل انصرربت السياسررة انصرربت السياسررة   

الموارد المتاحة قدر اإلمكان وتحقيق تركيبة محصولية مناسبة غير إنها عانرت مرن عردم االسرتقرار ممرا الموارد المتاحة قدر اإلمكان وتحقيق تركيبة محصولية مناسبة غير إنها عانرت مرن عردم االسرتقرار ممرا 

تسبب في عردم تطرور اإلنتراج بشركل يتناسرب مرع نمرو حاجرات المجتمرع الرى الغرذاء، واحتياجرات الثرروة تسبب في عردم تطرور اإلنتراج بشركل يتناسرب مرع نمرو حاجرات المجتمرع الرى الغرذاء، واحتياجرات الثرروة 

الى العلف وحاجة الصناعات الوطنية للمواد األولية فعلى الرغم من سعة المسراحات الزراعيرة الى العلف وحاجة الصناعات الوطنية للمواد األولية فعلى الرغم من سعة المسراحات الزراعيرة الحيوانية الحيوانية 

ولررم يسررد الررنقص الحاصررل باالسررتيراد سررواء فرري مرحلررة ولررم يسررد الررنقص الحاصررل باالسررتيراد سررواء فرري مرحلررة   ،،  فرران اإلنتاجيررة لررم تصررل للمسررتوى المطلرروبفرران اإلنتاجيررة لررم تصررل للمسررتوى المطلرروب

وسياسرة وسياسرة   كمرا إن االلترزام برالخطط الزراعيرة وتحديرد اإلنتراجكمرا إن االلترزام برالخطط الزراعيرة وتحديرد اإلنتراج، ، الثمانينات أو بعدها ولغايرة وقتنرا الحاضررالثمانينات أو بعدها ولغايرة وقتنرا الحاضرر

ولرم يعرد ولرم يعرد   02220222اإللزام من قبل المرزارع قرد توقفرت بعرد أن اتجره العرراق الرى اقتصراد السروق بعرد عرام اإللزام من قبل المرزارع قرد توقفرت بعرد أن اتجره العرراق الرى اقتصراد السروق بعرد عرام 

 ..الفالح ملزم باإلنتاج أو التسويقالفالح ملزم باإلنتاج أو التسويق

سياستتة استتتاألل األرالتتي الزراعيتتة وسياستتة سياستتة استتتاألل األرالتتي الزراعيتتة وسياستتة همررا همررا   رئيستتيتي رئيستتيتي تشتتتمل هتتله السياستتة علتتن سياستتتي  تشتتتمل هتتله السياستتة علتتن سياستتتي  

 ..في العراق في العراق   استخدام القوى العاملةاستخدام القوى العاملة

كانت ( 0202 -0202)من  معدل اإلنتاج واإلنتاجية  للمحاصيل اإلستراتيجية األربعإذ نجد إن  

 ،في سنوات اخرىوبالرغم من الزيادات الحاصلة في بعض السنوات إال إن اإلنتاجية انخفضت متذبذبة 

وكذلك شهدت إنتاجية  ، وانخفاض في سنوات اخرىإذ شهد محصول الحنطة زيادة في  بعض السنوات 

. التذبذب باإلنتاجية من مدة ألخرى خالل هذه المدة(  والشعير، والذرة الصفراء، الرز)محاصيل 

 .يبين ذلك( 2)والجدول 

 

 

منظملة التنميلة العربيلة للتنميللة منظملة التنميلة العربيلة للتنميللة ، ،   تلأثير السياسلات الكليللة وبرنلامج التصلحيص االقتصلادي عللى التمويللل الريفليتلأثير السياسلات الكليللة وبرنلامج التصلحيص االقتصلادي عللى التمويللل الريفلي، ، محملد محملد رشلرا  ، رشلرا  ،  ..00
 ..0707، ص، ص  54415441  ،،الزراعيةالزراعية

 

0 

 



أعلى طن وبلغت ( 22220)بلغ  0201الحنطة في عام لمحصول إنتاج اعلي فمثال نجد إن  

( 02120)فقد وصل اإلنتاج الى  0202عام  وأقل إنتاج 0202في عام دونم / كغم ( 001.2)إنتاجية 

في بعض وهذا يعني حصول تراجع  0200في عام دونم / كغم( 100.0)إنتاجية أقل طن وبلغت 

على مستوى اإلنتاج واإلنتاجية وهكذا بالنسبة لبقية المحاصيل اإلستراتيجية  األمر الذي  السنوات 

 .يتطلب وجود سياسة إنتاجية واضحة

 

 في العراق  اإلستراتيجيةلدونم للمحاصيل اإلنتاجية لمعدل اإلنتاج و(  3)جدول رقم 

 (0202 – 0202)للمدة

 
 اإلحصاء الزراعي / الجهاز المركزي لإلحصاء باالعتماد على بيانات  ةالباحث إعدادمن  :المصدر    

 
 في العراق  اإلستراتيجيةلدونم للمحاصيل اإلنتاجية لمعدل اإلنتاج و(  3)شكل رقم 

ا(0202 – 0202)للمدة 

ا  (3)من أعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول رقم : المصدر             
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 الحنطة اإلنتاجية  الحنطة اإلنتاج السنة

 الشلب اإلنتاج الشعير اإلنتاجية الشعير اإلنتاج

 الذرة الصفراء اإلنتاجية الذرة الصفراء اإلنتاج الشلب اإلنتاجية



ألنرره ألنرره ( ( الحنطررةالحنطررة))وسرروف نتطرررق الررى تررأثير المبررادرة الزراعيررة علررى أهررم المحاصرريل اإلسررتراتيجية وسرروف نتطرررق الررى تررأثير المبررادرة الزراعيررة علررى أهررم المحاصرريل اإلسررتراتيجية     

والن محصول الشعير قد وصرل الرى االكتفراء الرذاتي قبرل انطرالق المبرادرة كمرا إن والن محصول الشعير قد وصرل الرى االكتفراء الرذاتي قبرل انطرالق المبرادرة كمرا إن ، ، المحصول الرئيس المحصول الرئيس 

 ..سياسة اإلنتاج للشلب والذرة الصفراء  تحيطها بعض المشاكل منها الحصة المائية وغيرهاسياسة اإلنتاج للشلب والذرة الصفراء  تحيطها بعض المشاكل منها الحصة المائية وغيرها

 : سياااياغال ااوياض االعيا اايا -أ 
تضررمنت التحرروالت االقتصررادية واالجتماعيررة والمؤسسررية الجاريررة فرري العررراق فرري المرردة الماضررية تضررمنت التحرروالت االقتصررادية واالجتماعيررة والمؤسسررية الجاريررة فرري العررراق فرري المرردة الماضررية           

وتوزيرع المروارد فري الريرف العراقري  تراوحرت برين وتوزيرع المروارد فري الريرف العراقري  تراوحرت برين ، ، تطبيق نماذج متباينرة لحيرازة األراضري الزراعيرةتطبيق نماذج متباينرة لحيرازة األراضري الزراعيرة

الحيررازات الفرديررة الصررغيرة والمشررروعات الزراعيررة الحيررازات الفرديررة الصررغيرة والمشررروعات الزراعيررة الجمعيررات التعاونيررة والمررزارع الجماعيررة وبررين الجمعيررات التعاونيررة والمررزارع الجماعيررة وبررين 

التجارية ونمط الملكيات الزراعية الواسعة ، وقد حقق كل نظام من هرذه الرنظم االجتماعيرة واالقتصرادية التجارية ونمط الملكيات الزراعية الواسعة ، وقد حقق كل نظام من هرذه الرنظم االجتماعيرة واالقتصرادية 

إن تعردد أنرواع إن تعردد أنرواع ، ، أشكاال مرن النجراح والفشرل وبردرجات متفاوترة عنرد تطبيقره وفرق الظرروف المحيطرة برهأشكاال مرن النجراح والفشرل وبردرجات متفاوترة عنرد تطبيقره وفرق الظرروف المحيطرة بره

حة وخاصة بفعرل التقسريم المتكررر نتيجرة اإلرث وتفترت المسراحة يرؤدي حة وخاصة بفعرل التقسريم المتكررر نتيجرة اإلرث وتفترت المسراحة يرؤدي الحيازات وأشكالها وتدني المساالحيازات وأشكالها وتدني المسا

الى عدم االستقرار والهدر بطاقات محتملة وكذلك عائق أمام التطور التكنولوجي وتشرير الدراسرات الرى الى عدم االستقرار والهدر بطاقات محتملة وكذلك عائق أمام التطور التكنولوجي وتشرير الدراسرات الرى 

من الحيازات مملوكة ملكا صرفا لألشخاص وهي التي تتجزأ الى مساحات صغيرة وغير من الحيازات مملوكة ملكا صرفا لألشخاص وهي التي تتجزأ الى مساحات صغيرة وغير % ( % ( 2121) )   أنأن

فقرد فقرد   أشكال أخررىأشكال أخررى% ( % ( 00))تدار تجاوزا  وتدار تجاوزا  و% ( % ( 22))مؤجرة  ومؤجرة  و% ( % ( 2020) )   ن الحاالتن الحاالتــاقتصادية في كثير ماقتصادية في كثير م

عد  الكثير من الباحثين والمتخصصين ان تفتيت الملكية الرى حيرازات صرغيرة أدى إلرى تعثرر الكثيرر مرن عَد الكثير من الباحثين والمتخصصين ان تفتيت الملكية الرى حيرازات صرغيرة أدى إلرى تعثرر الكثيرر مرن 

غيرر منتجرة اقتصراديا فضرال عرن اسرتخدامها فري غيرر منتجرة اقتصراديا فضرال عرن اسرتخدامها فري   ااممارسة الزراعة فضال عن ان بعضها لم تستغل ألنهرممارسة الزراعة فضال عن ان بعضها لم تستغل ألنهر

وفرري العررراق سرراهمت قرروانين اإلصررالح فرري معالجررة حرراالت الملكيررات الواسررعة وفرري العررراق سرراهمت قرروانين اإلصررالح فرري معالجررة حرراالت الملكيررات الواسررعة ، ، زراعيررةزراعيررة  مجرراالت غيرررمجرراالت غيررر

والطرائرق الحديثرة إن تسرتغل بشركل كرفء والطرائرق الحديثرة إن تسرتغل بشركل كرفء   وأعادت توزيعها الرى حيرازات صرغيرة ال يمكرن للتكنولوجيراوأعادت توزيعها الرى حيرازات صرغيرة ال يمكرن للتكنولوجيرا

تنرتهج تنرتهج إلى إن الغرض من اإلصالح الزراعي في األنظمة التري إلى إن الغرض من اإلصالح الزراعي في األنظمة التري   ألنها مكلفة  وقــــــد أشار بعض العلماءألنها مكلفة  وقــــــد أشار بعض العلماء

وتصررميم وتصررميم ، ، الرأسررمالية  طريقررا للتطررور ينحصررر فرري العمررل علررى تعيررين الحجررم األمثررل للمزرعررة الفرديررةالرأسررمالية  طريقررا للتطررور ينحصررر فرري العمررل علررى تعيررين الحجررم األمثررل للمزرعررة الفرديررة

بينمرا ينصرب الغررض فري النظرام بينمرا ينصرب الغررض فري النظرام ، ، األساليب التي من شانها خلق اكبر عدد ممكن مرن المرزارع األسرريةاألساليب التي من شانها خلق اكبر عدد ممكن مرن المرزارع األسررية

اعد علرى إنشراء اعد علرى إنشراء االشتراكي على تحديد الحجم األمثل للمزرعة الجماعيرة والبحرث عرن الطرائرق التري تسراالشتراكي على تحديد الحجم األمثل للمزرعة الجماعيرة والبحرث عرن الطرائرق التري تسر

  (1).المزيد من الوحدات االستثمارية الجماعيةالمزيد من الوحدات االستثمارية الجماعية

بينما ترى األمم المتحدة إن اإلصالح الزراعري ينبغري أن ال يبردأ وينتهري بةعرادة توزيرع األرض أو بينما ترى األمم المتحدة إن اإلصالح الزراعري ينبغري أن ال يبردأ وينتهري بةعرادة توزيرع األرض أو           

توحيد الملكيات المتفتتة بل يجب أن يتضمن سلسلة من إجراءات أخرى لتحسرين شرروط ترأجير األرض توحيد الملكيات المتفتتة بل يجب أن يتضمن سلسلة من إجراءات أخرى لتحسرين شرروط ترأجير األرض 

اعيررة بشررروط أو فوائررد مناسرربة وإصررالح األنظمررة الضررريبية وتجهيررز الفالحررين اعيررة بشررروط أو فوائررد مناسرربة وإصررالح األنظمررة الضررريبية وتجهيررز الفالحررين وترروفير القررروض الزروترروفير القررروض الزر

بالمعدات الزراعية وتطوير طرائق التسويق الزراعي وتشجيع التعليم واإلرشراد مرع التأكيرد علرى أهميرة بالمعدات الزراعية وتطوير طرائق التسويق الزراعي وتشجيع التعليم واإلرشراد مرع التأكيرد علرى أهميرة 

 ، ، دور التعاون الزراعي في هذه المجاالت بغية توحيد العالقة بين اإلنسان واألرض التي يزرعهادور التعاون الزراعي في هذه المجاالت بغية توحيد العالقة بين اإلنسان واألرض التي يزرعها

برران الحكومررة اسررتمرت بتخصرريص مبررالغ فرري الموازنررة االسررتثمارية لغرررض برران الحكومررة اسررتمرت بتخصرريص مبررالغ فرري الموازنررة االسررتثمارية لغرررض ( ( 11))رقررم رقررم   دولدولويبررين الجررويبررين الجرر

كمررا إن مسرراحة كمررا إن مسرراحة ، ، استصررالح األراضرري الزراعيررة وقررد شررهدت هررذه المبررالغ  التذبررذب مررن سررنة ألخرررىاستصررالح األراضرري الزراعيررة وقررد شررهدت هررذه المبررالغ  التذبررذب مررن سررنة ألخرررى

 ..هي االخرى شهدت تذبذبا  خالل السنوات المذكورة هي االخرى شهدت تذبذبا  خالل السنوات المذكورة األراضي المستصلحة األراضي المستصلحة 

 
0. FLORES 1965 the economics of land reform international labor review no july.p22 
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لالميسحسااالميادلحاالمشسيا اايادالحااتياض االاخدادساااتياثمسيااا(ا4)اج ل ايقم  
  ايسي/املالنا(ا3012-3010)للم سااف االعياق

 المساحات المستصلحة 

(ألف دونم)   

 االستثمارية لمشاريع التخصيصات

الزراعية استصالح األراضي  
 السنوات

270384 540460 3000 

 3000 666692 ـــــــــــ

 3003 704005 ـــــــــــ

 3002 654458 ـــــــــــ

 3002 404388 ـــــــــــ

3200 168950 3002 

3322 22230 3002 

 االستثمارية الحكوميةدائرة البرامج وزارة التخطيط ، من إعداد الباحثة باالعتماد على  بيانات : المصدر   
 ( .0204و0203و0200و0200)لم تتوفر بيانات عن المساحات المستصلحة للسنوات ( -)  
 

: ياسياااياخ اماالملاي االبشيااالإلياسجاالعيا  اف االعياق_ ب  
نصرريب الفررالح العراقرري مررن األراضرري الزراعيررة قياسررا  بررالكثير مررن البلرردان نصرريب الفررالح العراقرري مررن األراضرري الزراعيررة قياسررا  بررالكثير مررن البلرردان  بررالرغم مررن ارتفرراع بررالرغم مررن ارتفرراع           

إال إن إنتاجية الفالح العراقي هي اقل بالمقارنرة برالكثير مرن الردول األخررى سرواء كانرت هرذه إال إن إنتاجية الفالح العراقي هي اقل بالمقارنرة برالكثير مرن الردول األخررى سرواء كانرت هرذه   األخرى ،األخرى ،

البلدان متقدمرة أو ناميرة ، حيرث بلرغ نصريب الفرالح الواحرد مرن األراضري الزراعيرة فري اآلونرة األخيررة البلدان متقدمرة أو ناميرة ، حيرث بلرغ نصريب الفرالح الواحرد مرن األراضري الزراعيرة فري اآلونرة األخيررة 

هري أقرل هري أقرل   ((على سبيل المثال ال الحصررعلى سبيل المثال ال الحصرر) ) دونم، في حين أن حصة الفالح الواحد في مصردونم، في حين أن حصة الفالح الواحد في مصر( ( 0.20.2)) حواليحوالي

 ..دونم، ولكن إنتاجية الفالح المصري تبلغ ضعف إنتاجية الفالح العراقيدونم، ولكن إنتاجية الفالح المصري تبلغ ضعف إنتاجية الفالح العراقي( ( 2.22.2) )  منمن

 

ف االقطسعاالعيا  ال   االعسملاناالعياق   االعسملاناف ا(ا2)اج ل ايقم  
(3012ا–ا3010)للم ساا  

 السنة
اجمالي عدد العاملي  في 

 (0)نسمة / العراق الف 
عدد العاملي  في القطاع 

 (0)نسمة / الف الزراعي 
 ½% االهمية النسبية 

(3) 

2010 10522 1467 13.9 

2011 10778 1461 13.6 

2012 11096 1504 13.6 

2013 11495 1558 13.6 

2014 11679 1583 13.6 

2015 11981 1623 13.5 

 .اإلحصائية السنوية / الزراعية المنظمة العربية للتنمية باالعتماد على بيانات  ةالباحث إعدادمن : المصدر        
         

 
00 

 



 ييبااالىاالعسملاناف االقطسعاالعيا  اع  االعسملاناوهماااالييبااال(ا4)اشك ايقم
ا(3012ا–ا3010)للم سااف االعياقا

 (2)من أعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول رقم : المصدر              
 

إذ إذ ، ،  بان األهمية النسبية للعاملين في القطاع الزراعي شهدت تراجعرا   وانخفاضرا  بان األهمية النسبية للعاملين في القطاع الزراعي شهدت تراجعرا   وانخفاضرا  ( ( 22))ويبين الجدولويبين الجدول          

 ..2010عام عام ((13.9))بعد أن كانت بعد أن كانت   2015في عام في عام ( ( 13..5))وصلت الى وصلت الى 
ا

 ::اليعياااليعيااااالعيا ااالعيا ااااالياسياالياسيا ..00
إذ يمثرل السرعر محرددا إذ يمثرل السرعر محرددا ،،تمثل السياسة السرعرية احرد أهرم السياسرات الزراعيرة التري تحفرز االسرتثمارتمثل السياسة السرعرية احرد أهرم السياسرات الزراعيرة التري تحفرز االسرتثمار          

وتعتمرد وتعتمرد ، ، أساسيا لسنتاج ألنه يسهم في تحديرد التكراليف مرن خرالل معرفرة مسرتلزمات اإلنتراج وأسرعارها أساسيا لسنتاج ألنه يسهم في تحديرد التكراليف مرن خرالل معرفرة مسرتلزمات اإلنتراج وأسرعارها 

دل األهرداف مرن دل األهرداف مرن بشركل عرام علرى السياسرات التنمويرة التري تنتهجهرا الدولرة وقرد تتبربشركل عرام علرى السياسرات التنمويرة التري تنتهجهرا الدولرة وقرد تتبر السياسات الزراعيرة السياسات الزراعيرة 

إن أكثررر السياسررات تررأثيرا علررى اإلنترراج الزراعرري هرري إن أكثررر السياسررات تررأثيرا علررى اإلنترراج الزراعرري هرري وو، ، مرحلررة ألخرررى  طبقررا للظررروف الموضرروعيةمرحلررة ألخرررى  طبقررا للظررروف الموضرروعية

فالردعم الكبيرر الموجرة لمردخالت فالردعم الكبيرر الموجرة لمردخالت ، ، السياسة السعرية التي هي جزء ال يتجزأ من السياسة االقتصادية للبلردالسياسة السعرية التي هي جزء ال يتجزأ من السياسة االقتصادية للبلرد

يا كبيرا حيرث كانرت نسربة كبيررة مرن يا كبيرا حيرث كانرت نسربة كبيررة مرن اإلنتاج كان عائقا كبيرا أمام التقدم المنشود بل خلف تشوها اقتصاداإلنتاج كان عائقا كبيرا أمام التقدم المنشود بل خلف تشوها اقتصاد

 ..األسمدة والمبيدات والبذور الموزعة على الفالحين تجد طريقها إلى التهريب خارج البالداألسمدة والمبيدات والبذور الموزعة على الفالحين تجد طريقها إلى التهريب خارج البالد

 الزراعري،الزراعري، اإلنتراجاإلنتراج التجاهراتالتجاهرات السليمةالسليمة تحديد االحتياجاتتحديد االحتياجات فيفي أساسيأساسي بدوربدور تقوم السياسة الصحيحةتقوم السياسة الصحيحةوو          

ا يتوقفيتوقف  الصحيحالصحيح السعرالسعر بأن دوربأن دور التأكيد،التأكيد، الضروريالضروري منمن إنهإنه إالإال اأيض   لتكلفة اإلنتاج،لتكلفة اإلنتاج، الدقيقالدقيق التقديرالتقدير علىعلى أيض 

 لمدةلمدة الدولة المعلنةالدولة المعلنة أسعارأسعار ثباتثبات معمع والصناعيةوالصناعية الزراعيةالزراعية اإلنتاجاإلنتاج مستلزماتمستلزمات ألسعارألسعار التقلب السريعالتقلب السريع أنأن إذإذ

 الخطرةالخطرة لتنفيرذلتنفيرذ المنتجرينالمنتجرين وهرو توجيرهوهرو توجيره السرعرية،السرعرية، للسياسرةللسياسرة األساسرياألساسري الهردفالهردف تحقيرقتحقيرق عردمعردم إلرىإلرى يؤدييؤدي طويلةطويلة

 الزراعري،الزراعري، اإلنتراجاإلنتراج ومسرتلزماتومسرتلزمات تكراليفتكراليف ارتفاعارتفاع بالحسبانبالحسبان السعريةالسعرية لسياسةلسياسةاا  تأخذتأخذ بد أنبد أن الال لذلكلذلك اإلنتاجيةاإلنتاجية

 ..الزراعيالزراعي اإلنتاجاإلنتاج حجمحجم النهايةالنهاية فيفي التي ستقررالتي ستقرر هيهي األسعاراألسعار ألنألن
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وقررد مرررت السياسررة السررعرية والتسررويقية بمراحررل مختلفررة فكرران التسررويق إلزامرري وباألسررعار الترري وقررد مرررت السياسررة السررعرية والتسررويقية بمراحررل مختلفررة فكرران التسررويق إلزامرري وباألسررعار الترري             

أمرا فري أمرا فري ، ، وفي نهاية الثمانينيات تخلت الدولة عرن هرذا الرنهجوفي نهاية الثمانينيات تخلت الدولة عرن هرذا الرنهج، ، تفرضها الدولة في السبعينيات والثمانينياتتفرضها الدولة في السبعينيات والثمانينيات

لب ، الرذرة الصرفراء ، لب ، الرذرة الصرفراء ، الشرالشر، ، مدة الحصار فقد تم تسرعير المحاصريل اإلسرتراتيجية وهري الحنطرة، الشرعيرمدة الحصار فقد تم تسرعير المحاصريل اإلسرتراتيجية وهري الحنطرة، الشرعير

وكانت الدولة مستعدة الستالم الحاصل بالسعر المحدد ويمكن للفرالح التصررف وكانت الدولة مستعدة الستالم الحاصل بالسعر المحدد ويمكن للفرالح التصررف ، ، القطن ، زهرة الشمس القطن ، زهرة الشمس 

 ..في تسويق الحاصل للدولة أو للتجارفي تسويق الحاصل للدولة أو للتجار

تركت آلية السوق تأخذ دورها تدريجيا في تكوين أسعار المنتجات الزراعية تركت آلية السوق تأخذ دورها تدريجيا في تكوين أسعار المنتجات الزراعية   02220222بعد أحداث عام بعد أحداث عام           

ترم وضرع تسرعيرة مجزيرة ترم وضرع تسرعيرة مجزيرة ، ، 02200220من ثم تحديد حجم اإلنتراج الزراعري وفري عرام من ثم تحديد حجم اإلنتراج الزراعري وفري عرام ومستلزمات اإلنتاج وومستلزمات اإلنتاج و

وباختصار وباختصار بشكل عام بشكل عام ،،الشعير والشلب مع ترك الحرية للفالح في التسويق لمحاصيلهالشعير والشلب مع ترك الحرية للفالح في التسويق لمحاصيله، ، لمحصولي الحنطةلمحصولي الحنطة

في العراق تمثلت في تحقيق أهداف عدة ، ويمكن تلخريص هرذه األهرداف في العراق تمثلت في تحقيق أهداف عدة ، ويمكن تلخريص هرذه األهرداف    السياسة السعرية الزراعيةالسياسة السعرية الزراعية  إنإن

 ::باالتي باالتي 

 .اسة دعم المنتجين الزراعيين سي -أ 

 .سياسة دعم المستهلكين  -ب 

 .السياسة الزراعية لدعم المنتجين الزراعيين والمستهلكين معا   -ج 

 .سياسة سعرية زراعية بغية تحقيق أهداف إستراتيجية محددة  -د 

نظرررا  لمررا تحتلرره بعررض المحاصرريل مررن أهميررة خاصررة كررأن تكررون هررذه المحاصرريل مصرردرا  أساسرريا  نظرررا  لمررا تحتلرره بعررض المحاصرريل مررن أهميررة خاصررة كررأن تكررون هررذه المحاصرريل مصرردرا  أساسرريا            

أو إنها تدخل كةنتاج وسيط إلنتاج سلع صناعية يحرص البلد على تحقيرق أو إنها تدخل كةنتاج وسيط إلنتاج سلع صناعية يحرص البلد على تحقيرق ، ، للحصول على النقد األجنبي للحصول على النقد األجنبي 

تياجررات تياجررات أو أن يمثررل المحصررول نسرربة عاليررة مررن احأو أن يمثررل المحصررول نسرربة عاليررة مررن اح، ، نسرربة مررن االكتفرراء الررذاتي منهررا لضرررورات سياسرريةنسرربة مررن االكتفرراء الررذاتي منهررا لضرررورات سياسررية

المستهلكين وليس باإلمكان الحصول عليه من األسواق الخارجية دون مساومات سياسية  كما حصل مع المستهلكين وليس باإلمكان الحصول عليه من األسواق الخارجية دون مساومات سياسية  كما حصل مع 

 ..  01120112العراق بعد فرض العقوبات االقتصادية عام العراق بعد فرض العقوبات االقتصادية عام 

وقد اعتمد العراق هذه السياسة بالنسبة إلى عدد مرن المحاصريل ، ولرذا فأنره اتبرع سياسرات تشرجيعية وقد اعتمد العراق هذه السياسة بالنسبة إلى عدد مرن المحاصريل ، ولرذا فأنره اتبرع سياسرات تشرجيعية           

 ..ضمان إنتاج أكبر قدر ممكن من هذا المحصولضمان إنتاج أكبر قدر ممكن من هذا المحصولبغية تشجيع المنتجين لبغية تشجيع المنتجين ل

محاصيل الحبوب الرئيسة في العراق تتصردر أولويرات السياسرة المتبعرة محاصيل الحبوب الرئيسة في العراق تتصردر أولويرات السياسرة المتبعرة   وتشير اإلحصاءات الى أنوتشير اإلحصاءات الى أن          

-0202))تجاه القطاع الزراعي وعلى مختلف الفترات الن هذه المحاصيل تغطي مرا نسربته تجاه القطاع الزراعي وعلى مختلف الفترات الن هذه المحاصيل تغطي مرا نسربته  من قبل الدولة من قبل الدولة 

ولتحقيق االكتفاء الذاتي والوصول الى حالة األمن الغذائي تقوم ولتحقيق االكتفاء الذاتي والوصول الى حالة األمن الغذائي تقوم من مجمل األراضي المزروعة من مجمل األراضي المزروعة % ( % ( 0202

الدولة بدعم عملية إنتاجها لمساعدة المزارعين لالستمرار في إنتاجها علرى الررغم مرن انخفراض إنتاجيرة الدولة بدعم عملية إنتاجها لمساعدة المزارعين لالستمرار في إنتاجها علرى الررغم مرن انخفراض إنتاجيرة 

فاإلعانة بالنسربة لمكافحرة اآلفرات الزراعيرة تمثلرت بتحمرل الدولرة لنسربة كبيررة مرن تكراليف هرذه فاإلعانة بالنسربة لمكافحرة اآلفرات الزراعيرة تمثلرت بتحمرل الدولرة لنسربة كبيررة مرن تكراليف هرذه . .   الدونمالدونم

وكرذلك الردعم ألسرعار األسرمدة وكرذلك الردعم ألسرعار األسرمدة ، ، %(%(022022)) وقرد وصرلت فري بعرض أنرواع المبيردات الرى نسربةوقرد وصرلت فري بعرض أنرواع المبيردات الرى نسربة  المبيرداتالمبيردات

وكذلك الدعم علرى وكذلك الدعم علرى ، ، أو المستوردة أو المستوردة   02220222بمختلف أنواعها سواء التي يتم إنتاجها داخل العراق قبل عام بمختلف أنواعها سواء التي يتم إنتاجها داخل العراق قبل عام 

مرن قيمرة مرن قيمرة % ( % ( 0202) ) لتصل الرى نسربة ال تتجراوزلتصل الرى نسربة ال تتجراوز  02220222كلف المكننة الزراعية والتي انخفضت بعد عام كلف المكننة الزراعية والتي انخفضت بعد عام 

 (. (. 00))عض المعدات الزراعية عض المعدات الزراعية بب

أما الدعم ألسعار الناتج من هذه المحاصيل فكان من خرالل تحديرد سرعر مجرزي السرتالم النراتج مرن أما الدعم ألسعار الناتج من هذه المحاصيل فكان من خرالل تحديرد سرعر مجرزي السرتالم النراتج مرن           

قبل سايلوات الحبوب التابعة لوزارة التجارة وان هذا الدعم واضح من خالل الفرق بين األسعار العالمية قبل سايلوات الحبوب التابعة لوزارة التجارة وان هذا الدعم واضح من خالل الفرق بين األسعار العالمية 

 ..((00))واألسعار المحلية لهذه المحاصيلواألسعار المحلية لهذه المحاصيل
 

عبد الكريم ، سياسات الدعم المحلي في القطاع الزراعي في جمهورية العراق ، المنظمرة العربيرة للتنميرة الزراعيرة ، عبد الكريم ، سياسات الدعم المحلي في القطاع الزراعي في جمهورية العراق ، المنظمرة العربيرة للتنميرة الزراعيرة ،   ،،  منهلمنهل ..00

 ..  0202، ص، ص  02200220

 00:022000:0220  ،،داود داود  ..00
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 أمررررا بالنسرررربة لسنترررراج الحيررررواني فررررأن برررررامج أعررررادة تأهيررررل وتطرررروير قطرررراع الرررردواجن للمرررردةأمررررا بالنسرررربة لسنترررراج الحيررررواني فررررأن برررررامج أعررررادة تأهيررررل وتطرررروير قطرررراع الرررردواجن للمرررردة          

فقد اتخذت الدولة عدة إجراءات ساهمت بدعم وإعانة مسرتلزمات اإلنتراج ممرا أتراح فقد اتخذت الدولة عدة إجراءات ساهمت بدعم وإعانة مسرتلزمات اإلنتراج ممرا أتراح ( (   01110111-02220222) )   

وبسبب توقرف الدولرة عرن وبسبب توقرف الدولرة عرن   02220222وبعد عام وبعد عام ، ، للمستهلك الحصول على منتجات الدواجن بأسعار مخفضةللمستهلك الحصول على منتجات الدواجن بأسعار مخفضة

ن ن ــــــرـــــــرـيرد عيرد عأعانة مستلزمات اإلنتاج ودعم األسعار للمنتجات  الحيوانية انخفض إنتاج الدواجن بنسبة تزأعانة مستلزمات اإلنتاج ودعم األسعار للمنتجات  الحيوانية انخفض إنتاج الدواجن بنسبة تز

كمرررا إن أسرررعار شرررراء المحاصررريل كمرررا إن أسرررعار شرررراء المحاصررريل ، ، ((00))وارتفعرررت أسرررعار منتجرررات الررردواجن بشررركل كبيرررروارتفعرررت أسرررعار منتجرررات الررردواجن بشررركل كبيرررر% ( % ( 9292) ) 

اإلستراتيجية من قبل الحكومة العراقيرة شرهدت  زيرادة عرام بعرد عرام  وهرذا يعنري اسرتمرار الردعم فمرثال اإلستراتيجية من قبل الحكومة العراقيرة شرهدت  زيرادة عرام بعرد عرام  وهرذا يعنري اسرتمرار الردعم فمرثال 

دينرار للطرن الواحرد عرام  دينرار للطرن الواحرد عرام   ألرفألرف( ( 700) ) الى الى   2010ألف دينارعام ألف دينارعام ( ( 650))ارتفع سعر شراء الحنطة من ارتفع سعر شراء الحنطة من 

وقد ساهمت هذه السياسرة والردعم وقد ساهمت هذه السياسرة والردعم بعد انطالق المبادرة الزراعية ، بعد انطالق المبادرة الزراعية ، وكذلك أسعار بقية المحاصيل وكذلك أسعار بقية المحاصيل   2016

استغاللها من  قبل بعض الجماعات قاموا بشراء بعض المحاصيل السيما الحنطة من استغاللها من  قبل بعض الجماعات قاموا بشراء بعض المحاصيل السيما الحنطة من   إلىإلىبأسعار مغرية بأسعار مغرية 

نية وتسويقها على أنها حنطة عراقية وهرذا مرا نية وتسويقها على أنها حنطة عراقية وهرذا مرا دول الجوار وغيرها وتم شراء الحنطة اإليرانية واألوكرادول الجوار وغيرها وتم شراء الحنطة اإليرانية واألوكرا

د مرن د مرن ــــرـــــرـوضرع ضروابط صرارمة للحوضرع ضروابط صرارمة للح  إلرىإلرىأدلى به وزير التجارة العراقي في بيان لوزارة التجرارة ودعرا أدلى به وزير التجارة العراقي في بيان لوزارة التجرارة ودعرا 

 ..((00))ذلكذلك

 

ا(ا3012_3010)أيعسياالشياءالمحدل االحيطاا يجااأللىاللم س(ا2)ج ل ايقما
ا(طن/ا ايسي 1000)

 سعر الحنطة السنة

3000 220 

3000 230 

3003 222 

3002 230 

3002 223 

3002 223 

3002 200 

 لجنة تسعيرة المحاصيل اإلستراتيجية/ من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات وزارة الزراعة : المصدر
 
 

 

ا
ا

 0:02000:0200  ،،نعمة نعمة  ..00

 ..، العراق ، العراق   02020202  ،،  وزارة التجارةوزارة التجارة ..00

ا
 
ا
ا14



 (3012_3010)أللىاللم ساأيعسياالشياءالمحدل االحيطاا يجا(ا2)شك ايقم

ا
 (2)من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول رقم : المصدر      

ا

 ::الياسيااالعيا اااالايلاقااالياسيااالعيا اااالايلاقاا ..33
يمثل التسويق حلقة مهمة من حلقات السياسة الزراعية حيث سعت الحكومة إلى السماح بتفعيل آليرة يمثل التسويق حلقة مهمة من حلقات السياسة الزراعية حيث سعت الحكومة إلى السماح بتفعيل آليرة 

السوق لجميع المحاصريل والمنتجرات الزراعيرة إال أن ذلرك يحتراج إلرى التردخل والسريما للمحاصريل السوق لجميع المحاصريل والمنتجرات الزراعيرة إال أن ذلرك يحتراج إلرى التردخل والسريما للمحاصريل 

البيرع البيرع   اإلستراتيجية كالحنطة والشعير حيث خير المنتج بين التسويق الى القطاع الخاص والتجار أواإلستراتيجية كالحنطة والشعير حيث خير المنتج بين التسويق الى القطاع الخاص والتجار أو

فقرد حرددت أسرعار الحنطرة فقرد حرددت أسرعار الحنطرة ، ، القطاع العام واستالمه من خالل مراكز االستالم وبأسعار مدعومةالقطاع العام واستالمه من خالل مراكز االستالم وبأسعار مدعومة  إلىإلى

والشعير سلفا وقبل استالم الحاصل اال إن هناك مشاكل كانت ومازالت مسرتمرة منهرا ترأخر اسرتالم والشعير سلفا وقبل استالم الحاصل اال إن هناك مشاكل كانت ومازالت مسرتمرة منهرا ترأخر اسرتالم 

الحاصررل مررن قبررل مراكررز االسررتالم فيضررطر المررزارع الررى االنتظررار لمرردة أطررول وكررذلك عرردم ترروفر الحاصررل مررن قبررل مراكررز االسررتالم فيضررطر المررزارع الررى االنتظررار لمرردة أطررول وكررذلك عرردم ترروفر 

 ..ازن  الكافية الستالم الحاصل وانخفاض طاقاتها االستيعابية ازن  الكافية الستالم الحاصل وانخفاض طاقاتها االستيعابية المخالمخ

اتجه العمل بالية السوق في تكوين األسعار لمستلزمات اإلنتاج ومن ثم تحديد حجم  0222بعد عام  

وضعت الحكومة تسعيرة مجزية لمحصولي الحنطة  0220اإلنتاج الزراعي واتجاهه وفي عام 

إعالن المبادرة الزراعية فالمزارع مخير بين تسويق الحنطة  والشعير واستمرت هذه الطريقة بعد

 آلليةوالشعير الى الحكومة أو بيعها في السوق أما محاصيل الفواكه والخضر واإلنتاج الحيواني فتترك 

 .السوق

تزداد أهمية التسويق حينما يكون هنالك فائض في اإلنتاج  ولكن الذي يحصل في العراق وعلى 

إن هناك معاناة في عملية التسويق تتمثل بتأخير استالم الحاصل أما  إالة اإلنتاج الرغم من محدودي

وهناك مشكلة أخرى تواجه المستثمر الزراعي هي عدم ،إلجراءات روتينية أو لضيق الطاقة االستيعابية 

ون التجار الذين يقوم إلىتسديد مبالغ المحصول المسوق في الموعد المحدد فيضطر أن يبيع المحصول 

 .بتسويقه الى الدولة الن هناك التزامات بين المزارعين وبين الجهات التي أقرضته مستلزمات اإلنتاج

مخازنها من قبل الفالحين  إلىوقد تلكأت وزارة التجارة بدفع مبالغ المحاصيل الزراعية المسوقة  

ال بعد مرور مدة قد تتجاوز وان هذه المشكلة تتكرر باستمرار إذ ال يستلم المزارع أمواله إ،والمزارعين

وفيما يتعلق بمحصول التمر مثال فان وزارة الزراعة كانت تستلم الحاصل عن طريق ، السنة أحيانا

 التجهيزات الزراعية وبأسعار مجزية بعد ذلك أصدرت قرار بعدم االستالم وتركت المنتجين يبحثون 
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1 2 3 4 5 6 7 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

650 720 755 720 792 792 700 

 سعر الحنطة السنة



كما إن العملية التسويقية ، والتكاليف المصروفةعن التجار واألسواق لبيع حاصلهم وبأسعار ال تتناسب 

تجري في العراق بطريقة بدائية حيث ال يملك معظم الفالحين مخازن نظامية لتجميع منتجاتهم 

ومحاصيلهم الزراعية، أضف إلى ذلك أن الفالح العراقي ال يدرك لحد اآلن أهمية الفرز والتدريج 

مما يؤدي إلى تلف نسبة كبيرة من ، ن المناسبةوالتصنيف للمحاصيل والمنتجات خارج المخاز

وقد شهدت السياسة التسويقية إرباك واضح حيث تعثر استالم . المحاصيل قبل وصولها إلى األسواق

-0-02) الفالحين لمستحقاتهم من تسويق محاصيلهم وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء بتاريخ

الموافقة على إيقاف سريان الفوائد المترتبة على قروض المصرف الزراعي للمزارعين (  0202

المسوقين للمحاصيل اإلستراتيجية الذين لم يستلموا مستحقاتهم عن المحاصيل المسوقة ابتداء  من تاريخ 

زارع تسويق المحصول ولحين استالم مستحقاتهم من الدولة، على أن تؤكد وزارة التجارة شمول الم

بالخطة الزراعية وعدم استالمه الستحقاقاته بالنسبة للحنطة والشلب ووزارة الزراعة بالنسبة للشعير 

وهذا ، وبذور الحنطة والذرة الصفراء وبحسب النسب المئوية الستالم استحقاقاته بالنسبة للوزارتين آنفا

ا المصرف الزراعي بسبب عدم بدوره يوثر على السياسة التمويلية أيضا الن هناك فوائد لم يستلمه

استالم المزارعين مستحقاتهم من وزارة التجارة ووزارة الزراعة مما يؤثر على كفاءة استرداد 

 .القروض  التي تمثل احد مقومات إدامة السياسة التمويلية

 -::خ مسااالبح االعلم الالاطلايخ مسااالبح االعلم الالاطلاي ..44
ونجرد أن ونجرد أن ، ، التكاليف وتحسرين النوعيرةالتكاليف وتحسرين النوعيرةيمثل البحث والتطوير أهمية كبيرة في  زيادة اإلنتاج وخفض يمثل البحث والتطوير أهمية كبيرة في  زيادة اإلنتاج وخفض 

الدول المتقدمة تولي اهتمام كبير وتخصص أموال كبيرة  من موازناتها  إلدراكها إن ذلك يسهم في الدول المتقدمة تولي اهتمام كبير وتخصص أموال كبيرة  من موازناتها  إلدراكها إن ذلك يسهم في 

إال أن هرذه السياسرة لرم تلرق االهتمرام إال أن هرذه السياسرة لرم تلرق االهتمرام ، ، تحقيق إنتاجية عالية وتطوير المهرارات للعراملين فري القطراعتحقيق إنتاجية عالية وتطوير المهرارات للعراملين فري القطراع

 ..تطوير في مجال الزراعة قليل جداتطوير في مجال الزراعة قليل جداالمطلوب في العراق فنجد إن ما يخصص للبحث والالمطلوب في العراق فنجد إن ما يخصص للبحث وال

إنه بالرغم من هذه األهمية إال إن التركرز فري البحرث والتطروير يجرب أن يكرون فري إنه بالرغم من هذه األهمية إال إن التركرز فري البحرث والتطروير يجرب أن يكرون فري   ةةرى الباحثرى الباحثتتوو  

البحوث التطبيقية والتي يمكن االستفادة منها في الواقع الزراعي العراقي وتحسرينه حيرث نجرد أن الكثيرر البحوث التطبيقية والتي يمكن االستفادة منها في الواقع الزراعي العراقي وتحسرينه حيرث نجرد أن الكثيرر 

لواقرع وكانرت نترائج البحرث مجموعرة أوراق وكترب لواقرع وكانرت نترائج البحرث مجموعرة أوراق وكترب من البحوث انصربت علرى قضرايا  لرم تكرن مالمسرة لمن البحوث انصربت علرى قضرايا  لرم تكرن مالمسرة ل

توضع على الرفوف في المكتبات فالمطلوب حصر التمويل للبحث العلمري التطبيقري الرذي يخردم العمليرة توضع على الرفوف في المكتبات فالمطلوب حصر التمويل للبحث العلمري التطبيقري الرذي يخردم العمليرة 

التكنولوجيرا  بكفراءة ومنهرا طبيعرة الحيرازات الزراعيرة التكنولوجيرا  بكفراءة ومنهرا طبيعرة الحيرازات الزراعيرة كما إن هناك صعوبات تواجه استخدام كما إن هناك صعوبات تواجه استخدام ، ، اإلنتاجيةاإلنتاجية

ولوجيرا الحديثرة تحتراج فري تطبيقهرا الرى مسراحات واسرعة لرذاك نجرد ولوجيرا الحديثرة تحتراج فري تطبيقهرا الرى مسراحات واسرعة لرذاك نجرد ومستوى النشاط الزراعري الن التكنومستوى النشاط الزراعري الن التكن

 ..انحسار استخدامهاانحسار استخدامها

لررم يحررض الجانررب البحثرري واإلرشررادي باالهتمررام المطلرروب اال فرري نهايررة عقررد التسررعينيات وبدايررة لررم يحررض الجانررب البحثرري واإلرشررادي باالهتمررام المطلرروب اال فرري نهايررة عقررد التسررعينيات وبدايررة وو  

حيررث اعتمرردت مجموعررة برررامج وطنيررة إنمائيررة ، تسررتخدم حزمررة متكاملررة مررن األنشررطة حيررث اعتمرردت مجموعررة برررامج وطنيررة إنمائيررة ، تسررتخدم حزمررة متكاملررة مررن األنشررطة ، ، األلفيررة الثالثررةاأللفيررة الثالثررة

كنولوجيا ونشر كنولوجيا ونشر والفعاليات ، وتبنيها من قبل الفالحين والمزارعين وكانت أهدافها رفع اإلنتاجية ونشر التوالفعاليات ، وتبنيها من قبل الفالحين والمزارعين وكانت أهدافها رفع اإلنتاجية ونشر الت

أدنررراه إن نسررربة التخصيصرررات للبحررروث والدراسرررات مرررن حجرررم أدنررراه إن نسررربة التخصيصرررات للبحررروث والدراسرررات مرررن حجرررم   ((99))ويبرررين الجررردول ويبرررين الجررردول ، ، أسررراليب اإلنتررراجأسررراليب اإلنتررراج

%( %( 02.202.2)) بعرد أن كانرتبعرد أن كانرت    02020202فري عرام فري عرام %( %( 2.22.2)) التخصيصات للقطاع متذبذبة فقد تراجعت نسبتهاالتخصيصات للقطاع متذبذبة فقد تراجعت نسبتها

 ..( ( 00))  02020202عام عام 

 
 ..  02070207، دائرة البرامج االستثمارية الحكومية ، ، دائرة البرامج االستثمارية الحكومية ، وزارة التخطيط وزارة التخطيط 1- 
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ييبااالىااخدادسااالقطسعاالعيا  البح االعلم اوملا االمخدداالا(7)اج ل ايقم  
  ايسي/املالنا(3012-3010)ف االعياقاللم سا

تخصيصات القطاع  السنوات

(0)الزراعي  

تخصيصات البحوث 

(0)والدراسات الزراعية  

 ½)%( نسبة 

(3)  

3000 0222322.022 232202.222 26.0 

3000 3200223.222 320222.232 36.0 

3003 3222223.320 222233.222 41.4 

3002 3220323.232 232022.322 40.3 

3002 200023.320 32202.33 2.6 

2015 477181.000 18869 4.0 

2016 174832.240 9534 5.5 

 دائرة البرامج االستثمارية الحكومية ، التخطيط وزارة باالعتماد  على بيانات ةالباحث أعدادمن  :المصدر          

ييبااالىااخدادسااالقطسعاالعيا  البح االعلم اوملا االمخدداالا(2)اشك ايقم  
(3012-3010)ف االعياقاللم س

ا

 (7)من أعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول رقم : المصدر       

 - :الياسيسااالمسئاا .2
في القطاع الزراعي لما لها من دور في نجاح واستمرار العمل  تشكل الموارد المائية أهمية قصوى

لذلك يجب االهتمام بهذا الجانب وإعطائه أولوية متقدمة ضمن سياسات التنمية في ، الزراعي 

العراق عموما والسياسات الزراعية ومن خالل مجموعة واسعة من البرامج واإلجراءات التي 

-  :(0) يمكن تلخيصها باالتي

 
 . 01، ص 0221،  اإلصالح االقتصادي، كمال  ، البصري .0
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26.0% 

36.0% 

41.4% 

40.3% 

2.6% 

4.0% 

5.5% 

 %تخصيصات الدراسات والبحوث الزراعية نسبة الن تخصيصات القطاع الزراعي 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



  .اعتبار المياه موردا  اقتصاديا مهما  ووضع تسعيرة مناسبة له للحفاظ على هذه الثروة -أ 

سوريا ،تركيا )ضرورة الوصول الى اتفاق مع دول النبع لنهري دجلة والفرات وروافدهما  -ب 

 .بصورة مستمرةلقسمة المياه، وذلك لضمان توفرها ( وإيران

ضرورة تفعيل الموازنة المائية التي تعتمدها وزارة الموارد المائية، والتي هي اآلن في نهاية  -ج 

المرحلة األولى على أن يتم اإلسراع بانجاز المرحلة الثانية منها لمختلف القطاعات المستفيدة 

 .لموارد المائيةوالمستهلكة، من جانب آخر العمل على تطبيق أساليب اإلدارة المتكاملة ل

تشغيل مشاريع السدود مركزيا ، واالستمرار في صيانة السدود والخزانات وحل مشاكلها وإنشاء  -د 

سدود جديدة في مناطق مالئمة، واستكمال ربط المبازل الرئيسية بالمصب العام، فضال  عن 

ة واحده ضرورة استثمار المياه الجوفية إستراتيجيا لمختلف اإلغراض وإناطة مسؤوليته بجه

 .وهي وزاره الموارد المائية

وضع السياسات الزراعية المستقبلية باستخدام بدائل ترشيد االستهالك والتشجيع على زراعه هـ ـ 

المحاصيل البديلة األقل استهالكا  للمياه والمقاومة للملوحة والجفاف، كما يجب العمل على 

 . استنباط أصناف مقاومة الملوحة

نتاجيه الدونم واتخاذ الخطوات لتأهيل قدرات مستغلي األرض وزيادة أسعار التركيز على إوـ  

الشراء للمحاصيل، ونشر تقانات الري الحديثة من خالل المشروع الوطني لتقانات الري 

  .الحديثة

نجد ، 0222وعند مالحظة طبيعة السياسات االقتصادية والسياسات الزراعية في العراق بعد عام      

، أن هناك تلكؤ واضح في تطبيق هذه السياسات بالشكل الذي يسهم في دعم القطاع وجذب االستثمار

ر من خالل وذلك بتوفر بيئة ذات استقرار سياسي وامني و سياسة اقتصادية تتسم بالوضوح واالستقرا

جملة من اإلجراءات االقتصادية في المجالين المالي والنقدي ومعالجة كل التشوهات في هيكلية االقتصاد 

ويجب أن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها،هذا يعني إن تشجيع ، الوطني

، بل  والسيما الحوافز الضريبية االستثمار ال يتحقق بالقانون أو كثرة المزايا واإلعفاءات واالستثناءات

 . (0) ادية متوافقةـبسياسة اقتص
ياسيسااالاملا الاتياثمسياالعيا  اف االعياقام االايكاعا لىاياسياااا:االمبح االثسي ا

ا3002المديفاالعيا  االاعسلي ابع ا سما
ا.حجماالقيلضالأيلا هس,اياسياااإلقياض,االمديفاالعيا  االاعسلي ا:ألت
ا..اليشسطساالاو مس اليشسطساالاو مس ,,اوه افاوه اف,,لاويبسبلاويبسباااليشأساليشأس,,العيا  االاعسلي العيا  االاعسلي المديفاالمديفا -11

إن االستثمار في القطاع الزراعي محفوف بالمخاطر نظرا لتأثره وبشركل مباشرر برالظروف البيئيرة إن االستثمار في القطاع الزراعي محفوف بالمخاطر نظرا لتأثره وبشركل مباشرر برالظروف البيئيرة 

لرذلك يترردد رأس المرال الخراص كثيررا للردخول فري لرذلك يترردد رأس المرال الخراص كثيررا للردخول فري ، ، وغيرها والتي ال يستطيع اإلنسان السيطرة عليها وغيرها والتي ال يستطيع اإلنسان السيطرة عليها 

ضررال عررن أن ترردخل الحكومررات فرري توجيرره سياسررة االسررتيراد والتصرردير الخاصررة ضررال عررن أن ترردخل الحكومررات فرري توجيرره سياسررة االسررتيراد والتصرردير الخاصررة فف، ، مثررل هررذا االسررتثمارمثررل هررذا االسررتثمار

 بالسلع الزراعية نظرا ألهميتها للمستهلك كثيرا ما تؤدي إلى محدودية رأس المال المستثمر في هذا بالسلع الزراعية نظرا ألهميتها للمستهلك كثيرا ما تؤدي إلى محدودية رأس المال المستثمر في هذا 

 

 
 ..    02000200، ، الهيئة العامة للضرائب الهيئة العامة للضرائب  ..00

 

00 

 



إقرراض زراعري متخصصرة تكرون إقرراض زراعري متخصصرة تكرون لذا وجدت معظم الدول نفسها مضطرة إلى إنشاء مؤسسرات لذا وجدت معظم الدول نفسها مضطرة إلى إنشاء مؤسسرات ، ، القطاعالقطاع

 رافدا  أساسيا  للقطاع الخاص لتشجيعه على إقامة مشاريع زراعية ضرورية ألغراض التنمية الزراعيةرافدا  أساسيا  للقطاع الخاص لتشجيعه على إقامة مشاريع زراعية ضرورية ألغراض التنمية الزراعية

((00)).. 

تقوم هذه المؤسسات بتقديم التمويل الالزم لتنمية النشاط الزراعي، إذ تقدم قروض قصيرة األجل      

جل لتمويل شراء اآلالت الزراعية، وقروض طويلة وقروض متوسطة األ،األسمدة،لتمويل شراء البذور

 .(0)األجل لتمويل شراء األراضي الزراعية واستصالحها وإقامة السدود 

كران المرزارع العراقري يلجرأ كران المرزارع العراقري يلجرأ ، ،   01220122في العراق وقبل تأسيس المصرف الزراعي الصناعي عرام في العراق وقبل تأسيس المصرف الزراعي الصناعي عرام   

ثيرررا  مررا انتقلررت الملكيررات ثيرررا  مررا انتقلررت الملكيررات وكوك، ، إلررى المرررابين الررذين يفرضررون عليرره شررروطا قاسررية كرران يتقبلهررا مضررطرا  إلررى المرررابين الررذين يفرضررون عليرره شررروطا قاسررية كرران يتقبلهررا مضررطرا  

الزراعية الى  أولئك المرابين نتيجة لتراكم الديون على أصحاب األراضي الزراعية الرذين عجرزوا عرن الزراعية الى  أولئك المرابين نتيجة لتراكم الديون على أصحاب األراضي الزراعية الرذين عجرزوا عرن 

وكان قسم كبير وكان قسم كبير ، ، ولهذا وجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى مساعدتهم عن طريق وزارة المالية ولهذا وجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى مساعدتهم عن طريق وزارة المالية ، ، أدائها أدائها 

بثمن بسيط ال يكراد بثمن بسيط ال يكراد ( ( على األخضرعلى األخضر))ر عاجال ر عاجال من المزارعين الصغار يضطر إلى بيع محصوله إلى التجامن المزارعين الصغار يضطر إلى بيع محصوله إلى التجا

أو عرن أو عرن ،،أما المالك الكبار فتمرنح لهرم السرلف أمرا بطريقرة مباشررة مرن خزينرة الدولرة أما المالك الكبار فتمرنح لهرم السرلف أمرا بطريقرة مباشررة مرن خزينرة الدولرة   يسد تكاليف اإلنتاجيسد تكاليف اإلنتاج

دون أن يلتزمروا دون أن يلتزمروا ، ، طريق االتفاق مع احد المصارف المحلية للقيام بعملية التسليف بضرمان مرن الحكومرة طريق االتفاق مع احد المصارف المحلية للقيام بعملية التسليف بضرمان مرن الحكومرة 

فضال عن إن الحكومة لرم تطرالبهم بصرورة فضال عن إن الحكومة لرم تطرالبهم بصرورة ، ، لدفع هذه السلف لدفع هذه السلف   فليس هناك ما يضطرهمفليس هناك ما يضطرهم، ، بضمان خاص بضمان خاص 

وكثيررا  مرا شرطبت الحكومرة تلرك المبرالغ لصرعوبة الحصرول عليهرا مرن وكثيررا  مرا شرطبت الحكومرة تلرك المبرالغ لصرعوبة الحصرول عليهرا مرن ، ، جدية لدفع ما علريهم مرن مبرالغ جدية لدفع ما علريهم مرن مبرالغ 

 ..أولئك المالكأولئك المالك

لهذا وجدت الحكومة بان هناك ضرورة إليجاد مؤسسة كبيرة تتولى مهمة القيام بعملية التسليف      

فقامت ، مزارعين الصغار من سيطرة المرابين الذين استولوا على القسم األكبر من أمالكهموتخليص ال

الذي تأسس  بموجبه المصرف  0122لسنة ( 20)بتشريع قانون رقم  0122الحكومة العراقية في عام 

 . الزراعي الصناعي ليقوم بما تتطلبه الزراعة والصناعة معا

وعندما بدأت الحكومرة تطبيرق وعندما بدأت الحكومرة تطبيرق ، ، بدأ المصرف أعمالهبدأ المصرف أعماله  01220122من عام من عام ( ( ابريلابريل))وفي األول من نيسان وفي األول من نيسان           

، ، أصبحت الحاجة ماسة إلى إنشاء مصرف زراعي مستقلأصبحت الحاجة ماسة إلى إنشاء مصرف زراعي مستقل  01120112قانون تسوية حقوق األراضي في عام قانون تسوية حقوق األراضي في عام 

ام ام ــولم يبدأ المصرف الزراعي أعمالره  بصرورة مسرتقلة تمامرا حترى عرولم يبدأ المصرف الزراعي أعمالره  بصرورة مسرتقلة تمامرا حترى عر، ، ففصل المصرفان عن بعضهما ففصل المصرفان عن بعضهما 

01120112  ((00)).. 

ف المصرررف الزراعرري التعرراوني مررن مرردة ألخرررى إال إن أهدافرره العامررة تمثلررت ف المصرررف الزراعرري التعرراوني مررن مرردة ألخرررى إال إن أهدافرره العامررة تمثلررت تباينررت أهررداتباينررت أهررداوقررد وقررد           

بالمساهمة في دعم االقتصاد الوطني فري القطاعرات المختلفرة وفرق خطرط التنميرة والقررارات التخطيطيرة بالمساهمة في دعم االقتصاد الوطني فري القطاعرات المختلفرة وفرق خطرط التنميرة والقررارات التخطيطيرة 

وتمويل الزراعة بصورة عامة والزراعة الجماعية بصورة خاصة فضال عن المساهمة فري إنمائهرا عرن وتمويل الزراعة بصورة عامة والزراعة الجماعية بصورة خاصة فضال عن المساهمة فري إنمائهرا عرن 

ائف االستثمار ودعم عمليات اإلنتاج والمساهمات في عمليات االستثمار المباشر فري ائف االستثمار ودعم عمليات اإلنتاج والمساهمات في عمليات االستثمار المباشر فري طريق ممارسة وظطريق ممارسة وظ

وقد شهدت هذه األهرداف تغيررا مرن مردة ألخررى وقد شهدت هذه األهرداف تغيررا مرن مردة ألخررى ، ، المشروعات االقتصادية واألعمال المصرفية األخرىالمشروعات االقتصادية واألعمال المصرفية األخرى

 ..طبقا للمرحلة الزمنية والوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعيطبقا للمرحلة الزمنية والوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي
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 : :   وقد تمثل نشاط المصرف الزراعي التعاوني بما يليوقد تمثل نشاط المصرف الزراعي التعاوني بما يلي        

يقرروم بمررنح التسررهيالت المصرررفية للزبررائن مررن القررروض والمكشرروف والخصررم واالبتيرراع والتسررليف يقرروم بمررنح التسررهيالت المصرررفية للزبررائن مررن القررروض والمكشرروف والخصررم واالبتيرراع والتسررليف  -أأ  

التي تساهم بالتنميرة االقتصرادية والتمويرل الزراعري بصرورة التي تساهم بالتنميرة االقتصرادية والتمويرل الزراعري بصرورة بأنواعه بصورة عامة لكافة القطاعات بأنواعه بصورة عامة لكافة القطاعات 

 ..خاصة خاصة 

قبول الودائع في الحسابات الجارية والتوفير والودائع الثابتة و الحواالت المبتاعة بالعملة المحلية ب ـ 

فضال عن نشاطات أخرى حددها قانون ، واألجنبية وتجميعها وإعادة توظيفهما في مجاالت التنمية 

 .الزراعي التعاونيالمصرف 

 :ويمك  إجمال أهم  النشاطات التي مارسها المصرف الزراعي التعاوني باالتي

الحررواالت الداخليررة الحررواالت الداخليررة ،،الحررواالت الداخليررة المبتاعررةالحررواالت الداخليررة المبتاعررة، ، الودائررع الثابتررةالودائررع الثابتررة، ،  حسرراب الترروفيرحسرراب الترروفير، ،  الحسرراب الجرراريالحسرراب الجرراري))

سرررفاتج سرررفاتج الال،،االسرررتثمار فرري الشرررركات والمصرررارفاالسرررتثمار فرري الشرررركات والمصرررارف،،حرررواالت الفرررروع المسررحوبة علرررى المصررررفحرررواالت الفرررروع المسررحوبة علرررى المصررررف،،المباعررةالمباعررة

وبذلك نجد ان هنراك تحرول وبذلك نجد ان هنراك تحرول ،،((وغيرهاوغيرها،،التسهيالت االئتمانيةالتسهيالت االئتمانية،،الصكوك المصدقةالصكوك المصدقة،،المسحوبة على المصارفالمسحوبة على المصارف

واضح في األهداف التي جاء بها المصرف الزراعي التعاوني عند تأسيسره فقرد تعردد أغراضره ولرم يعرد واضح في األهداف التي جاء بها المصرف الزراعي التعاوني عند تأسيسره فقرد تعردد أغراضره ولرم يعرد 

 ..((00))  عن التمويل الزراعي في العراقعن التمويل الزراعي في العراق  المسؤولةالمسؤولةالمؤسسة المؤسسة 

 

 م  خألل ما تقدم يمك  اإلشارة إلن الهيكل التنظيمي للمصرف الزراعي التعاوني م  خألل ما تقدم يمك  اإلشارة إلن الهيكل التنظيمي للمصرف الزراعي التعاوني 
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(7)شكل   
(ع. ش )الهيكل التنظيمي للمصرف الزراعي التعاوني   
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ا:(3012-3002)للم سااللمديفاالعيا  االاعسلي االعياق االياسيساااتقياضاا .3
جميررع اإلجررراءات الترري ترسررمها جميررع اإلجررراءات الترري ترسررمها ) ) للمصرررف الزراعرري التعرراوني بأنهررا للمصرررف الزراعرري التعرراوني بأنهررا     بالسياستتة االقرالتتيةبالسياستتة االقرالتتيةيقصررد يقصررد 

اإلدارة العليرررا للمصررررف والتررري يتقررررر فيهرررا مجررراالت اسرررتخدام األمررروال ضرررمن القواعرررد واألسرررس اإلدارة العليرررا للمصررررف والتررري يتقررررر فيهرررا مجررراالت اسرررتخدام األمررروال ضرررمن القواعرررد واألسرررس 

اختلفرت السياسرة االقراضرية اختلفرت السياسرة االقراضرية وقرد وقرد ، ، )  00))((التري تعكرس فلسرفة المصررف وثقافتره االقراضريةالتري تعكرس فلسرفة المصررف وثقافتره االقراضرية  الموضروعةالموضروعة

للمصرارف مرن وقرت آلخرر إال إن اإلطرار العرام للسياسررة االقراضرية مرن األمرور األساسرية فري عمررل للمصرارف مرن وقرت آلخرر إال إن اإلطرار العرام للسياسررة االقراضرية مرن األمرور األساسرية فري عمررل 

إذ يقتضي األمر ضررورة وضرع سياسرات مكتوبرة لسقرراض تضرمن سرالمة األمروال إذ يقتضي األمر ضررورة وضرع سياسرات مكتوبرة لسقرراض تضرمن سرالمة األمروال ، ،   ((00))المصرف المصرف 

نوعيتهرا والشرروط نوعيتهرا والشرروط ،،سهولة إيصال المعلومات ودقتها إلى المسؤولين عن حجرم القرروض سهولة إيصال المعلومات ودقتها إلى المسؤولين عن حجرم القرروض وو  المستثمرةالمستثمرة

فضررال عررن زيررادة توثيررق المعلومررات والبيانررات المتعلقررة فضررال عررن زيررادة توثيررق المعلومررات والبيانررات المتعلقررة ، ، الواجررب مراعاتهررا عنررد مررنح القررروض الواجررب مراعاتهررا عنررد مررنح القررروض 

 . . ((22))باإلقراض مقارنة بالسياسات االقراضية الشفوية باإلقراض مقارنة بالسياسات االقراضية الشفوية 

ويمكررن أن نلحررظ طبيعررة األعمررال والسياسررات الترري قررام بهررا المصرررف الزراعرري التعرراوني العراقرري منررذ ويمكررن أن نلحررظ طبيعررة األعمررال والسياسررات الترري قررام بهررا المصرررف الزراعرري التعرراوني العراقرري منررذ 

( (   02220222  -01220122))مررن خررالل سررتة مراحررل تقررع ضررمن مرردتين األولررى منررذ مررن خررالل سررتة مراحررل تقررع ضررمن مرردتين األولررى منررذ   02020022تأسيسرره ولغايررة عررام تأسيسرره ولغايررة عررام 

 : : وكما يليوكما يلي( ( 02020202-02220222))والثانية والثانية 

 وهي بداية تأسيس المصرف حيث أطلق عليه ( 0112_0122)وتمتد من المدة :  المرحلة األولن

ألنه كان يهدف إلى تمويل النشاط الزراعي والنشاط الصناعي وقد ( المصرف الزراعي الصناعي)اسم 

ولم يكن في حينها المؤسسة الوحيدة التي تقوم ، ألف دينار عراقي( 022)بدأ برأس مال قدره 

مديرية ، مصلحة تسويق الفواكه والخضر)باإلقراض بل إن هناك عدد من المؤسسات والشركات منها 

، (مصلحة التمور العراقية و شركات الغزل والنسيج، العامة للسكراإلرشاد الزراعي ، الشركة 

فكانت مساهمتها ضعيفة وغير قادرة على توفير ، واقتصرت عمليات التسليف ألغراض تسويقية فقط

 . (1)التمويل الالزم بأسعار فائدة مناسبة للمزارعين قياسا  بمساهمة المصرف الزراعي التعاوني 

   وفيها تم اإلعالن عن  تأسيس مصرف زراعي مستقل عن ( 0129_0112)مدة ال: المرحلة الثانية

حيث يتولى المصرف الزراعي تمويل النشاط الزراعي فيما يتولى المصرف ، المصرف الصناعي 

سنوات دون زيادة ( 02)واستمر العمل بالمصرفين  ولمدة ، الصناعي تمويل النشاط الصناعي 

 .رأس المال

  وشهدت هذه المرحلة زيادة رأس مال المصرف ( 0112_0129)لمدة ا: المرحلة الثالثة

 مليون دينار عراقي واتسع نشاطه ليقوم بتمويل كافة أطراف العالقة الزراعية( 02)الى 

وكل من له عالقة بالواقع ، شركات زراعية، جمعيات فالحيه، مزارعين، فالحين)

( 22)ون اإلصالح الزراعي المرقموجاءت هذه العملية انسجاما  مع أهداف قان، (الزراعي

 ون جديد ــحيث صدر قان 0120في عام 

تض من تعديالت علرى أهدافره وأنشرطته باتجراه تطروير الزراعرة تّضمن تعديالت علرى أهدافره وأنشرطته باتجراه تطروير الزراعرة   01210121لسنة لسنة ( (   2222))للمصرف برقم للمصرف برقم 

وتحسينها وتوسيعها ومكننتها وزيادة الثروة الحيوانية فيما كان الهدف قبل ذلرك مسراعدة المرزارعين وتحسينها وتوسيعها ومكننتها وزيادة الثروة الحيوانية فيما كان الهدف قبل ذلرك مسراعدة المرزارعين 

يسررتهدف التنميررة يسررتهدف التنميررة   مصتترفا  تنمويتتا  واقتصتتاديا  صتترفا  مصتترفات تنمويتتات واقتصتتاديات صتترفات لمتضررررين وبهررذا أصرربح لمتضررررين وبهررذا أصرربح ومعرراونتهم ومسرراعدة اومعرراونتهم ومسرراعدة ا

 تغير اسم المصرف الزراعي إلى تغير اسم المصرف الزراعي إلى   01910191بشقيها النباتي والحيواني وتطويرها ، في عام بشقيها النباتي والحيواني وتطويرها ، في عام   الزراعيةالزراعية
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وذلك إلعطاء األهمية الخاصة وذلك إلعطاء األهمية الخاصة   01910191لسنة لسنة   002002المصرف الزراعي التعاوني بموجب القانون رقم المصرف الزراعي التعاوني بموجب القانون رقم 

فرري تمويررل الجمعيررات التعاونيررة الزراعيررة وتمويررل الزراعررة بصررورة عامررة بشررروط مالئمررة وفوائررد فرري تمويررل الجمعيررات التعاونيررة الزراعيررة وتمويررل الزراعررة بصررورة عامررة بشررروط مالئمررة وفوائررد 

فضرال  فضرال  ، ، أساسريا لفعالياترهأساسريا لفعالياترهمناسبة وتقديم الخدمات وتطوير القطراع الزراعري دون اعتبرار الرربح هردفا  مناسبة وتقديم الخدمات وتطوير القطراع الزراعري دون اعتبرار الرربح هردفا  

( ( 22))وصدر نظرام المصررف رقرموصدر نظرام المصررف رقرم، ، ((00))  عن توحيد مصادر التسليف وحصرها في المصرف الزراعيعن توحيد مصادر التسليف وحصرها في المصرف الزراعي

لتقسيم القروض الزراعية تبعا  ألغراضها والتأمين على الضمانات وفري هرذه المرحلرة ذهبرت معظرم لتقسيم القروض الزراعية تبعا  ألغراضها والتأمين على الضمانات وفري هرذه المرحلرة ذهبرت معظرم 

تررم  تررم    01000100عررام عررام   وفرريوفرري، ، القررروض للجمعيررات التعاونيررة الزراعيررة لمواكبررة مسرريرة اإلصررالح الزراعرريالقررروض للجمعيررات التعاونيررة الزراعيررة لمواكبررة مسرريرة اإلصررالح الزراعرري

مليون دينار عراقي وقد اتسمت سياسة المصررف فري مليون دينار عراقي وقد اتسمت سياسة المصررف فري ( ( 222222))زيادة رأس مال المصرف ليصل إلى زيادة رأس مال المصرف ليصل إلى 

ولررم  تكررن  هنرراك سياسررة اقراضررية ولررم  تكررن  هنرراك سياسررة اقراضررية ،،هررذه المرردة بعرردم الوضرروح  وأظهرررت تباينررا  فرري حجررم القررروضهررذه المرردة بعرردم الوضرروح  وأظهرررت تباينررا  فرري حجررم القررروض

بسبب التبراين فري حجرم القرروض الممنوحرة مرن بسبب التبراين فري حجرم القرروض الممنوحرة مرن ، ، ((01010101__01910191))واضحة للقطاع الزراعي للمدة واضحة للقطاع الزراعي للمدة 

ة ألخرى فضال عن أن معدل النمرو للقرروض بصرورة عامرة كران منخفضرا مقارنرة بمرا اسرتهدفته ة ألخرى فضال عن أن معدل النمرو للقرروض بصرورة عامرة كران منخفضرا مقارنرة بمرا اسرتهدفته سنسن

حيرث بلغرت حيرث بلغرت ،،  ((00))  إجمالي القروض المصروفة لكافة األغراض الزراعية لهذه المردةإجمالي القروض المصروفة لكافة األغراض الزراعية لهذه المردةخطط التنمية الى خطط التنمية الى 

مليررون دينررار تقريبررا  بينمررا بلررغ عرردد مليررون دينررار تقريبررا  بينمررا بلررغ عرردد ( ( 2222))مليررون دينررار أي بمعرردل سررنوي مقررداره مليررون دينررار أي بمعرردل سررنوي مقررداره ( ( 220220) ) نحررونحررو

معاملة حيث لم يتجاوز معدل معاملة حيث لم يتجاوز معدل ( ( 12021202))معاملة أي بمعدل سنوي يقرب معاملة أي بمعدل سنوي يقرب ( (   022299022299) ) الت الت ــــــالمعامالمعام

 %(.%(.1,21,2))والذي انعكس على نمو الناتج الزراعي الذي لم يتجاوزوالذي انعكس على نمو الناتج الزراعي الذي لم يتجاوز%( %( 11))نمو القروض نمو القروض 

إال فري حردود ضريقة وبةشرارة مرن إال فري حردود ضريقة وبةشرارة مرن   أإلقراضريأإلقراضريتوقف المصرف عرن مزاولرة نشراطه توقف المصرف عرن مزاولرة نشراطه   01110111في عام في عام           

قراض إلى أن السلطات ترى بان دخول المزارعين قد ارتفعرت بسربب قراض إلى أن السلطات ترى بان دخول المزارعين قد ارتفعرت بسربب ويعود سبب إيقاف اإلويعود سبب إيقاف اإل، ، الدولةالدولة

وتمثل هذه المرحلة والمرحلة السابقة وتمثل هذه المرحلة والمرحلة السابقة ، ، زيادة مدخوالتهم نتيجة ارتفاع أسعار المحاصيل اإلستراتيجيةزيادة مدخوالتهم نتيجة ارتفاع أسعار المحاصيل اإلستراتيجية

مررررحلتين مهمترررين تمرررثالن البررردء بعمرررل المصررررف الزراعررري وتخصصررره مررررحلتين مهمترررين تمرررثالن البررردء بعمرررل المصررررف الزراعررري وتخصصررره ( ( 01110111__01910191))للمررردة للمررردة 

  01110111شريع قانونه الخاص بينمرا تمثرل المردة النهائيرة أي عرام شريع قانونه الخاص بينمرا تمثرل المردة النهائيرة أي عرام بنشاطات القطاع الزراعي حيث تم تبنشاطات القطاع الزراعي حيث تم ت

 ..توقف عمل المصرف عن العمل بتمويل النشاط الزراعيتوقف عمل المصرف عن العمل بتمويل النشاط الزراعي

 والذي سمح للمصرف 0112لسنة ( 1)صدر القرار رقم ( 0119_0112)المدة  :المرحلة الرابعة 

استمرار ممارسة ممارسة أعمال الصيرفة التجارية الشاملة باعتباره مصرفا  متخصصا  فضال عن 

تم زيادة رأس ( 022)وبموجب القرار  0119وفي عام ، أعماله الواردة  في قوانينه ونظامه الداخلي

وهنا يجب اإلشارة الى إن المؤسسات شبه الحكومية كالمصرف  . مليون دينار عراقي( 222)المال الى 

مصادر تمويلها ورأس مالها  الزراعي التعاوني تبقى تحت تأثير القرارات السياسية الحكومية الن

ومن جانب آخر إن  اتجاه عمل ، حكومي وعليها االلتزام بقوانين وتوجيهات الحكومة هذا من جانب

المصرف نحو أعمال الصيرفة سوف يؤثر بشكل أو بآخرعلى عمله التخصصي في دعم القطاع 

 .الزراعي
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 وهي المدة التي تم تسجيل المصرف الزراعي التعاوني ( 0222_0110)المدة :  المرحلة الخامسة

ية حيث ع د  المصرف وحدة اقتصاد ،0119لسنة ( 00)كشركة عامة وفق قانون الشركات رقم 

بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري وتعمل  ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة 

وفق أسس اقتصادية لتحقيق أهدافها ولها القيام باألعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها 

وفي هذه المرحلة توسع ، 0222واستمر نشاط المصرف الزراعي في عمليات مختلفة حتى عام  ،

نشاط المصرف فلم يعد متخصصا  بتمويل القطاع الزراعي فحسب بل سمح له القيام بأعمال أخرى  

 .من شأنها أن تؤثر على عمله في دعم القطاع الزراعي وتنميته بالشكل المطلوب

 حيررث شررهدت التغييررر فرري النظررام السياسرري الررذي رافقرره حيررث شررهدت التغييررر فرري النظررام السياسرري الررذي رافقرره ( ( 02020202__02230223) ) المرردة المرردة : : المرحلتتة السادستتةالمرحلتتة السادستتة

فقد شهدت اتساعا  في نشاط المصررف مرن فقد شهدت اتساعا  في نشاط المصررف مرن ، ، تحول في طبيعة النظام االقتصادي باتجاه اقتصاد السوقتحول في طبيعة النظام االقتصادي باتجاه اقتصاد السوق

واسررتمر فرري نشرراطه االقراضرري وفررق األغررراض  واسررتمر فرري نشرراطه االقراضرري وفررق األغررراض  ..خررالل التوسررع فرري الفررروع وفرري جميررع المحافظرراتخررالل التوسررع فرري الفررروع وفرري جميررع المحافظررات

 ..ووفق اآلجال الزمنيةووفق اآلجال الزمنية

مليررار دينررارعراقي لتسررليف صررغار مليررار دينررارعراقي لتسررليف صررغار ( ( 0202))أنشررأت وزارة الزراعررة صررندوقا بمبلررغ أنشررأت وزارة الزراعررة صررندوقا بمبلررغ   02210221عررام عررام   فرريفرري

يررديره مجلررس يررديره مجلررس ( ( صتتندوق  إقتتراض صتتاار الفألحتتي  والمتتزارعي صتتندوق  إقتتراض صتتاار الفألحتتي  والمتتزارعي ))أطلررق عليرره أطلررق عليرره   الفالحررين والمررزارعينالفالحررين والمررزارعين

وزارة الماليرررة والمصررررف وزارة الماليرررة والمصررررف ، ، إدارة برئاسرررة وزيرررر الزراعرررة ومررردراء عررراميين مرررن وزارة الزراعرررة إدارة برئاسرررة وزيرررر الزراعرررة ومررردراء عررراميين مرررن وزارة الزراعرررة 

تح حساب لصرندوق باسرم وزارة الزراعرة فري المصررف الزراعري التعراوني يقروم  تح حساب لصرندوق باسرم وزارة الزراعرة فري المصررف الزراعري التعراوني يقروم  الزراعي  وقد تم فالزراعي  وقد تم ف

بعرد أن كانرت نسرب الفائردة فري المصررف الزراعري بعرد أن كانرت نسرب الفائردة فري المصررف الزراعري %( %( 22__22))بتوفير القرروض بنسربة فوائرد ميسررة بتوفير القرروض بنسربة فوائرد ميسررة 

تربيررة عجررول تربيررة عجررول ) ) ويررتم اإلقررراض حسررب نرروع المشررروع  وتررم إقررراض مشرراريع ويررتم اإلقررراض حسررب نرروع المشررروع  وتررم إقررراض مشرراريع %( %( 0202__00))التعرراوني التعرراوني 

لمحاصيل اإلستراتيجية الخضرية األساسية بما في ذلرك الزراعرة لمحاصيل اإلستراتيجية الخضرية األساسية بما في ذلرك الزراعرة اا، ، وزراعة األعالفوزراعة األعالف، ، ماعزماعز،،أغنام أغنام ،،

 (. (. التجهيز بمنظومات الري بالر  والتنقيط وغير ذلكالتجهيز بمنظومات الري بالر  والتنقيط وغير ذلك،،تطوير البساتين تطوير البساتين ، ، المحمية المحمية 

( ( 2222))تمت مضاعفة رأسمال صرندوق إقرراض صرغار الفالحرين والمرزارعين إلرى تمت مضاعفة رأسمال صرندوق إقرراض صرغار الفالحرين والمرزارعين إلرى   02290229وفي عام وفي عام         

 ..مليون دوالر بسبب التوسع في عمليات اإلقراضمليون دوالر بسبب التوسع في عمليات اإلقراض

وتقروم وتقروم ( ( وزارة الزراعرةوزارة الزراعرة))وهنا يجب االلتفات إلى أمر مهم وهو قيام جهة أخرى بةقراض المزارعين وهنا يجب االلتفات إلى أمر مهم وهو قيام جهة أخرى بةقراض المزارعين         

المصررف الزراعري المصررف الزراعري ))بوضع التعليمات والضوابط من قبلها وبدون تدخل المؤسسة التخصصية بالتمويرل بوضع التعليمات والضوابط من قبلها وبدون تدخل المؤسسة التخصصية بالتمويرل 

سياسرة سياسرة   وهذا يعني أن هنراك ترداخل فري عمرل سياسرات التمويرل لوجرود أكثرر مرن جهرة برسرموهذا يعني أن هنراك ترداخل فري عمرل سياسرات التمويرل لوجرود أكثرر مرن جهرة برسرم، ، ((التعاونيالتعاوني

 ..للتمويل فضال عن تعدد أسعار الفائدةللتمويل فضال عن تعدد أسعار الفائدة

انطلقت المبادرة الزراعية والتي مثلت احد سياسات التمويل  للقطاع الزراعي يتم  0220في عام     

من خاللها دعم القطاع الزراعي واالروائي من خالل تشكيل إدارة جديدة خارج المصرف الزراعي 

لزراعي و تخصص لها مبالغ سنوية في الموازنة العامة  تقوم بوضع آليات للعمل تشمل دعم القطاع ا

األروائي فضال عن قيامها بةنشاء خمسة صناديق تخصصية منها صندوق صغار الفالحين والمزارعين 

والتي أصبحت فيما بعد سبعة صناديق يتم تسويق مبالغها عن طريق  ،المرتبط بوزارة الزراعة 

ن مليون دوالر الى صندوق صغار الفالحي( 22)وقد تم إضافة ، المصرف الزراعي التعاوني

وشهدت هذه المرحلة توسع نشاط المصرف عبر ، مليون دوالر( 02)والمزارعين ليصبح رأس ماله 

فتح العديد من الفروع والمكاتب الجديدة في إطار دعم القطاع الزراعي واستحداث العديد من الوحدات 

، دة الرواتب وح، وحدة االستشارات القانونية، وحدة إعالم المصرف ، والشعب  كوحدة مراقب االمتثال

 كما تم إجراء المزيد من الترميمات وإعادة بناء الفروع جميعها واعتماد ، وحدة غسيل األموال وغيرها
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األساليب المعرفية عبر العمل بالنظم االلكترونية الحديثة التي تمثلت بةدخال نظام المقاصة 

 .(0).االلكترونية

صتندوق إقتراض صتندوق إقتراض ))والذي تم بموجبه تغير اسموالذي تم بموجبه تغير اسم    02210221  لسنةلسنة( ( 0000))صدر قانون رقم صدر قانون رقم   02210221في عام  في عام          

وجعل ارتباط الصندوق بوزارة المالية بدال وجعل ارتباط الصندوق بوزارة المالية بدال   ((صندوق اإلقراض الميسرصندوق اإلقراض الميسر))إلىإلى( ( صاار الفألحي  المزارعي صاار الفألحي  المزارعي 

وهنررا يمكررن اإلشررارة إلررى أنرره كرران مررن المفررروض أن يرررتبط صررندوق صررغار وهنررا يمكررن اإلشررارة إلررى أنرره كرران مررن المفررروض أن يرررتبط صررندوق صررغار ، ، مررن وزارة الزراعررةمررن وزارة الزراعررة

يررة باعتبارهررا المسررؤولة عررن المصررارف الحكوميررة يررة باعتبارهررا المسررؤولة عررن المصررارف الحكوميررة برروزارة المالبرروزارة المال  02210221المررزارعين منررذ تأسيسرره عررام المررزارعين منررذ تأسيسرره عررام 

كما شهدت هذه المدة توقف المصرف عن التوسرط فري بيرع وشرراء األسرهم والسنــــــرـدات كما شهدت هذه المدة توقف المصرف عن التوسرط فري بيرع وشرراء األسرهم والسنــــــرـدات ، ، المتخصصةالمتخصصة

بعرد أن مارسرها فري بعرد أن مارسرها فري   02200220-11-0101في سوق األوراق المالية وحسب توجيهات البنـك المركرزي بتراريخ في سوق األوراق المالية وحسب توجيهات البنـك المركرزي بتراريخ 

 ..المدة السابقةالمدة السابقة

وكررذلك التوقررف فرري بيررع وشررراء األسررهم والسررندات لصررالح الزبررائن مررن البنررك المركررزي وبموجررب وكررذلك التوقررف فرري بيررع وشررراء األسررهم والسررندات لصررالح الزبررائن مررن البنررك المركررزي وبموجررب         

وشررهدت هررذه المرردة زيررادة رأس مررال المصرررف الزراعرري وشررهدت هررذه المرردة زيررادة رأس مررال المصرررف الزراعرري ، ، 02210221توجيهررات البنررك المركررزي فرري عررام توجيهررات البنررك المركررزي فرري عررام 

ترم إيقراف ترم إيقراف     02020202//22//22بتراريخ بتراريخ ، ، مئة مليار وستمائة مليرون دينرار عراقريمئة مليار وستمائة مليرون دينرار عراقري( ( 022,2022,2))التعاوني ليصل إلىالتعاوني ليصل إلى

ل الصيرفة الشاملة في المصرف الزراعي التعاوني وتم التوجيه من قبل وزارة المالية بدعم القطاع ل الصيرفة الشاملة في المصرف الزراعي التعاوني وتم التوجيه من قبل وزارة المالية بدعم القطاع أعماأعما

تم إلغاء  الفائدة المفروضة على القروض التي يقرضها المصرف الزراعي تم إلغاء  الفائدة المفروضة على القروض التي يقرضها المصرف الزراعي وكذلك وكذلك   ،،((2))الزراعي حصرا الزراعي حصرا 

اليررة مبلررغ الفائرردة اليررة مبلررغ الفائرردة أسرروة بالمبررادرة الزراعيررة علررى أن تتحمررل وزارة المأسرروة بالمبررادرة الزراعيررة علررى أن تتحمررل وزارة الم%( %( 00))التعرراوني لزبائنرره والبالغررة التعرراوني لزبائنرره والبالغررة 

قررررر قررررر   02010201//11//99وفررري وفررري ، ،   02020202مرررن قرررانون الموازنرررة االتحاديرررة لسرررنة مرررن قرررانون الموازنرررة االتحاديرررة لسرررنة ( ( 0000))بموجرررب إحكرررام المرررادة بموجرررب إحكرررام المرررادة 

المصرف الزراعي التعاوني إعادة العمل بالصيرفة التجاريرة الشراملة لغررض زيرادة إيررادات المصررف المصرف الزراعي التعاوني إعادة العمل بالصيرفة التجاريرة الشراملة لغررض زيرادة إيررادات المصررف 

درة وأصبح عمل المصررف درة وأصبح عمل المصررف ومواجهة األخطار الناجمة عن التغيير المفاجئ في السياسة االقراضية للمباومواجهة األخطار الناجمة عن التغيير المفاجئ في السياسة االقراضية للمبا

 ..صيرفة شاملة مع تسويق القروض صيرفة شاملة مع تسويق القروض 

 ::جملة م  المألحظاتجملة م  المألحظات  يمك  إ  نشخصيمك  إ  نشخصم  خألل استعراض مسيرة المصرف الزراعي التعاوني م  خألل استعراض مسيرة المصرف الزراعي التعاوني 

    إن بداية التأسيس كانت بقرار حكومي وبدوافع اقتصادية واجتماعية حيث تم تأسيس مؤسسة يقع على إن بداية التأسيس كانت بقرار حكومي وبدوافع اقتصادية واجتماعية حيث تم تأسيس مؤسسة يقع على

وقرد  كران وقرد  كران ، ، ( ( المصرف الزراعي الصناعيالمصرف الزراعي الصناعي))عاتقها تمويل النشاطين الزراعي والصناعي وحمل اسم عاتقها تمويل النشاطين الزراعي والصناعي وحمل اسم 

ا ا وهذوهذ، ، الهدف الرئيس للمصرف هو دعم قطاعات االقتصاد الوطني عامة والزراعة الجماعية خاصة الهدف الرئيس للمصرف هو دعم قطاعات االقتصاد الوطني عامة والزراعة الجماعية خاصة 

ما لم يبلغه المصرف الزراعي إال في حدود ضيقة بسبب التوسع في تقديم األنشطة والخدمات التي ال ما لم يبلغه المصرف الزراعي إال في حدود ضيقة بسبب التوسع في تقديم األنشطة والخدمات التي ال 

تمت بصلة إلى األهداف التي انشأ من اجلهرا فضرال عرن أن رأس المرال المصررفي ال يتناسرب وحجرم تمت بصلة إلى األهداف التي انشأ من اجلهرا فضرال عرن أن رأس المرال المصررفي ال يتناسرب وحجرم 

ف التري ف التري وخلقرت هرذه العمليرة حالرة مرن التمويره علرى بيانرات المصرروخلقرت هرذه العمليرة حالرة مرن التمويره علرى بيانرات المصررالمشاريع المطلوبة في القطاعين المشاريع المطلوبة في القطاعين 

 .  .  لمبادرة الزراعيةلمبادرة الزراعيةااجعلته عرضة لمخاطر مالية كبيرة في لحظة توقف صرف مبالغ جعلته عرضة لمخاطر مالية كبيرة في لحظة توقف صرف مبالغ 

  إن تمويل رأس مال المصرف الزراعي التعاوني من الحكومة يسرتدعي العمرل ضرمن أنظمرة وقروانين إن تمويل رأس مال المصرف الزراعي التعاوني من الحكومة يسرتدعي العمرل ضرمن أنظمرة وقروانين

الدولرة بغررض النظررر عررن االسررتقالل المررالي واإلداري فضرال عررن الترردخل السياسرري السرريما فرري مجررال الدولرة بغررض النظررر عررن االسررتقالل المررالي واإلداري فضرال عررن الترردخل السياسرري السرريما فرري مجررال 

وباعتباره مؤسسة شبه حكومية السريما بعرد تحويلره وباعتباره مؤسسة شبه حكومية السريما بعرد تحويلره ، ، ديد القروض أو إيقاف التسديد وغيرهاديد القروض أو إيقاف التسديد وغيرهاتأجيل تستأجيل تس

 الى شركة ضمن قانون الشركات فان احد أهدافه هو توفير األموال للمزارعين وإقراضهم بفوائد الى شركة ضمن قانون الشركات فان احد أهدافه هو توفير األموال للمزارعين وإقراضهم بفوائد 

 

 
 ..  المصرف الزراعي التعاونيالمصرف الزراعي التعاوني ..00

 02000200إضاءات عن المصرف الزراعي ،إضاءات عن المصرف الزراعي ، ..00
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االسررتمرار بالعمررل الزراعرري وهررذا لررم يحصررل  فرري جميررع األوقررات فشررهدت بعررض االسررتمرار بالعمررل الزراعرري وهررذا لررم يحصررل  فرري جميررع األوقررات فشررهدت بعررض قليلررة تمكررنهم مررن قليلررة تمكررنهم مررن 

وهرري عاليررة وال تسررمح  بررل تكررون عررائق فرري وهرري عاليررة وال تسررمح  بررل تكررون عررائق فرري % ( % ( 0000))السررنوات ارتفرراع نسرربة الفوائررد لتصررل إلررىالسررنوات ارتفرراع نسرربة الفوائررد لتصررل إلررى

كما إن نجاح أي سياسة تمويلية يتطلب درجة عالية من الرقابة على استخدام القروض في كما إن نجاح أي سياسة تمويلية يتطلب درجة عالية من الرقابة على استخدام القروض في ، ، االستثماراالستثمار

عرن كفراءة تحصريل القرروض للمصررف لضرمان اسرتمراريته وديمومتره عرن كفراءة تحصريل القرروض للمصررف لضرمان اسرتمراريته وديمومتره المجال المخصص له فضرال المجال المخصص له فضرال 

 ..((1))  باإلقراض وهذه األمور لم تتحقق بالشكل المطلوب وهناك دراسات أثبتت ذلكباإلقراض وهذه األمور لم تتحقق بالشكل المطلوب وهناك دراسات أثبتت ذلك

 نجرراح أي سياسررة اقراضررية هرري إشررراك أصررحاب العالقررة وهررم المزارعررون فرري مجررالس نجرراح أي سياسررة اقراضررية هرري إشررراك أصررحاب العالقررة وهررم المزارعررون فرري مجررالس     إن مررن شررروطإن مررن شررروط

وكذلك فان عدم وكذلك فان عدم ، ، اإلدارة بالمستوى الذي يمكنهم من المشاركة في رسم سياسة تتالءم وظروفهم وأحوالهماإلدارة بالمستوى الذي يمكنهم من المشاركة في رسم سياسة تتالءم وظروفهم وأحوالهم

وجود مساهمة لألموال الخاصة سواء للمزارعين أو للتجار وأصحاب الشركات ضرمن أمروال المصررف وجود مساهمة لألموال الخاصة سواء للمزارعين أو للتجار وأصحاب الشركات ضرمن أمروال المصررف 

تعاوني واختصارها على أموال الدولة سبب في تأثر المصرف بالقرارات السياسية وانخفاض تعاوني واختصارها على أموال الدولة سبب في تأثر المصرف بالقرارات السياسية وانخفاض الزراعي الالزراعي ال

وذلررك بسرربب نظرررة المررزارعين إلررى أنهررا مؤسسررات حكوميررة وذلررك بسرربب نظرررة المررزارعين إلررى أنهررا مؤسسررات حكوميررة ، ، كفرراءة تحصرريل القررروض  كمررا اشرررنا آنفررا كفرراءة تحصرريل القررروض  كمررا اشرررنا آنفررا 

كمررا إن القرررارات الحكوميررة الترري تصرردر كمررا إن القرررارات الحكوميررة الترري تصرردر ، ، ومالهررا مررال عررام يجرروز التهرراون فرري تسررديده وهررذا واضررح ومالهررا مررال عررام يجرروز التهرراون فرري تسررديده وهررذا واضررح 

فقررد دعررا فقررد دعررا   ،،ار وألسررباب مختلفررة والتري ترردعوا إلررى التأجيرل واإلعفرراء تكررون حرافزا لهررم بعرردم السردادار وألسررباب مختلفررة والتري ترردعوا إلررى التأجيرل واإلعفرراء تكررون حرافزا لهررم بعرردم السردادباسرتمرباسرتمر

المصرررف الزراعرري التعرراوني الفالحررين المقترضررين مررن المصرررف لمراجعررة فروعرره لغرررض تسررديد مررا المصرررف الزراعرري التعرراوني الفالحررين المقترضررين مررن المصرررف لمراجعررة فروعرره لغرررض تسررديد مررا 

 ..02000200//0000//2020بذمتهم دون أي فوائد لقروض السنوات السابقة من موارده الذاتية ولغاية بذمتهم دون أي فوائد لقروض السنوات السابقة من موارده الذاتية ولغاية 

   التسويق ،البحوث،وجود تكامل في الخدمات االقراضية مع الخدمات األخرى كاإلرشادإن عدم

 .رها أدى إلى عدم تحقيق التنمية الزراعية المنشودةـــــوغي

 فى المعاصر يتمثل بالفكر اإلقراض الزراعي وعند العودة إلى التصنيف الحديث للمصارف نجد أن

 اإلقراض يكون بحيث عمل تجاري أي من منفصل المصرفي العمل يكون أن تحبذ األولن, مدرستين

فيما ،  المجال هذا عليها التي يرتكز الخدمات ومن المصرفية البحتة المعايير من الزراعي للنشاط الممول

 مع متكامال الممول الزراعي النشاط فيه والذي يكون المتكامل الزراعي االقتراض منهجالى  الثانية تتجه

والمدخرات واإلرشاد ، مدخالت اإلنتاج، في التسويق متمثلة ظروف به من ما يحيط
2) ) 

. 

 الثاني أما بحت مصرفي مسارين األول اتخذ الفكر هذا في الزراعي اإلقراض أن القول يمكن هنا ومن     

 والمدخرات اإلنتاج واإلرشاد ومدخالت التسويق يشمل بحيث متكامل فهو
(2)

        . 

ومن خالل استعراضنا للمراحل التي مر بها المصرف الزراعي التعاوني فأننا لم نالحظ هذه المسارات      

فقد شهد تخبط واضح  في السياسات االقراضية المتبعة فضال عن طبيعة ، بشكل واضح بل العكس 

 .النشاطات التي مارسها منذ تأسيسه والى اآلن

  

 

 

 

 
 .  3052فرج ،  .5

 . 72، مصدر سبق ذكره ، ص رشرا  وآخرون .0
 

.Gramer, et,al, 1997 Agricultural economics and agribusiness, (7th Ed.). United state:251..3 
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 (.0202_0202) أنواع القروض الزراعية وأسعار الفائدة للمدة      

واستمر باإلقراض ، تعددت أنواع وأحجام القروض التي يقدمها المصرف الزراعي التعاوني منذ تأسيسه    

وفق اإلغراض الزراعية ووفق اآلجال وبمعدالت فائدة مختلفة حيث تراوحت أسعار  0222بعد عام 

لمتوسطة اآلجل بينما تراوحت  أسعار الفائدة للقروض ا%( 01_00)الفائدة للقروض القصيرة اآلجل من 

وقد اعتمدت ، للقروض الطويلة األجل%( 02_01)في حين تراوحت هذه النسبة من %( 02_01)من 

 هذه النسبة على حجم الطلب على القروض فضال عن الوضع األمني واستقراره
(0)

يبين (  0) والجدول، 

 . ذلك

 
ااخدادساااتياثمسيااييبااالىاالالقيلضاالمميلحاامناقب االمديفاالعيا  االاعسلي ا(ا8)يقمااالج ل 

ا ايسي/املالنا(3012-3010)للم ساللقطسعاالعيا  ا

 السنة
 التخصيصات االستثمارية

 (0)للقطاع الزراعي

 (0)قيمة القروض

 

 %النسبة

½  (3 ) 

3000 0222322.022 249138 15.3 

3000 3200223.222 545267 23.6 

3003 3222223.320 852502 36.2 

3002 3220323.232 849698 34.8 

3002 200023.320 60674 6.7 

3002 477181.000 86276 18.1 

 ــــــــــــــــ ــــــ 174832.240 3002

دائرة البرامج / وبيانات وزارة التخطيط ، من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المصرف الزراعي التعاوني: المصدرااااااااااا
 الحكوميةاالستثمارية 

 . النه اليزال قيد المصادقة حسب تصريحات المصرف الزراعي  0202لم تثبت قيمة القرض لعام ( -)          
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ااخدادساااتياثمسيااييبااالىاالالقيلضاالمميلحاامناقب االمديفاالعيا  االاعسلي ا(ا8)شك ايقما

 (3012-3010)للم ساالعيا  للقطسعا

 

 (7)من أعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول رقم : المصدر    

ولكرررن حينمرررا نقرررارن  بحجرررم ولكرررن حينمرررا نقرررارن  بحجرررم ، ، نالحرررظ برررأن حجرررم القرررروض شرررهد ارتفاعرررا فررري بعرررض السرررنوات نالحرررظ برررأن حجرررم القرررروض شرررهد ارتفاعرررا فررري بعرررض السرررنوات           

التخصيصات االستثمارية للقطاع الزراعي نجد إن نسبتها شرهدت تذبرذبا  واضرحا  فنجرد أن هنراك ارتفراع التخصيصات االستثمارية للقطاع الزراعي نجد إن نسبتها شرهدت تذبرذبا  واضرحا  فنجرد أن هنراك ارتفراع 

إال إن هرذه إال إن هرذه   02000200فري عرام فري عرام %( %( 22.022.0))في نسبة القروض في السنوات األولى ووصلت الى أعلى نسبة في نسبة القروض في السنوات األولى ووصلت الى أعلى نسبة 

وعنرد مقارنرة أعرداد المسرتفيدين وعنرد مقارنرة أعرداد المسرتفيدين ، ، %( %( 2.92.9))حيرث وصرلت الرى أقرل نسربة حيرث وصرلت الرى أقرل نسربة   02010201نخفضرت عرام نخفضرت عرام النسبة االنسبة ا

والمبالغ المصروفة في مدة الدراسة وتأثيرها على أعداد المقترضين من المصرف الزراعي من موارده والمبالغ المصروفة في مدة الدراسة وتأثيرها على أعداد المقترضين من المصرف الزراعي من موارده 

على عمل المصرف الزراعي التعاوني مرن ناحيرة المبرالغ المخصصرة على عمل المصرف الزراعي التعاوني مرن ناحيرة المبرالغ المخصصرة   واضحواضحالذاتية نجد إن هناك تأثير الذاتية نجد إن هناك تأثير 

 ..داد المستفيدينداد المستفيدينوأعوأع

صدر قرار من وزارة المالية يرنص علرى إن تعامرل القرروض مرن المروارد الذاتيرة صدر قرار من وزارة المالية يرنص علرى إن تعامرل القرروض مرن المروارد الذاتيرة   02020202بعد عام بعد عام             

أي برردون فائردة ويرردفع مقابلهررا رسرم خدمررة يررتم  تسرديده مررن قبررل أي برردون فائردة ويرردفع مقابلهررا رسرم خدمررة يررتم  تسرديده مررن قبررل ، ، للمصررف كمعاملررة المبرادرة الزراعيررةللمصررف كمعاملررة المبرادرة الزراعيررة

لمصررف الزراعري مرن مروارده لمصررف الزراعري مرن مروارده وقد أسهم  ذلك بشكل واضح في زيرادة االقترراض مرن اوقد أسهم  ذلك بشكل واضح في زيرادة االقترراض مرن ا، ، وزارة المالية وزارة المالية 

تمثررل عائقررا  فرري عمليررة تمثررل عائقررا  فرري عمليررة %( %( 0202-00))الذاتيررة الن الفائرردة الترري كانررت ترردفع فرري السررابق والترري تتررراوح بررينالذاتيررة الن الفائرردة الترري كانررت ترردفع فرري السررابق والترري تتررراوح بررين

 ( .( .المنح مع التسديدالمنح مع التسديد))إجمالي أرصدة  المصرف الزراعي متضمنة إجمالي أرصدة  المصرف الزراعي متضمنة ( ( 11))ويبين الجدولويبين الجدول، ، اإلقراضاإلقراض
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 %القروض الممنوحة نسبة الى التخصيصات االستثمارية للقطاع الزراعي   السنة



 

(الماياكم)لاقيلضاالمبس يساالعيا اااقيلضاالملاي االذاااااللمديفاالعيا  االاعسلي ا(ا9)الج ل ايقما  
ا ايسي/املاسي(ا3012_3010)اللم ساا  

معاملة المصرف  السنة

 للقروض الذاتية

مبلغ قروض الموارد 

 دينار/ الذاتية  مليار

معامالت قروض 

 المبادرة

مبالغ قروض المبادرة الزراعية 

دينار/مليار( المتراكم)  

3000 0003 227222 02022 302 

3000 0 237322 20223 222 

3003 2222 0307002 33222 0.202 

3002 3022 0337302 2222 0.220 

3002 3223 3027232 2320 0.320 

3002 3322 3227223 2322 0.232 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المصرف الزراعي التعاوني: المصدر     
ا

الاقيلضاالمبس يساالعيا ااقيلضاالملاي االذاااااللمديفاالعيا  االاعسلي ا(ا9)شك ايقما
(3012_3010)اللم سا(االماياكم)

 

 (7)من أعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول رقم : المصدر    
 

 

حيررث نالحررظ إن هنرراك زيررادة فرري هررذا الرصرريد خررالل سررنوات البحررث ونجررد إن الرصرريد المتررراكم حيررث نالحررظ إن هنرراك زيررادة فرري هررذا الرصرريد خررالل سررنوات البحررث ونجررد إن الرصرريد المتررراكم             

صرردر قرررار مررن وزارة الماليررة بجعررل قررروض المصرررف صرردر قرررار مررن وزارة الماليررة بجعررل قررروض المصرررف   02000200اسررتمر بالزيررادة بعررد ذلررك وفرري عررام اسررتمر بالزيررادة بعررد ذلررك وفرري عررام 

  الزراعي من موارده الذاتية بدون فوائد أسوة بقروض المبادرة الزراعيرة علرى أن تتحمرل وزارة الماليرةالزراعي من موارده الذاتية بدون فوائد أسوة بقروض المبادرة الزراعيرة علرى أن تتحمرل وزارة الماليرة

 . . هذه المبالغهذه المبالغ
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 السنة

 معاملة المصرف للقروض الذاتية

مبلغ قروض الموارد الذاتية  
 دينار/ مليار

 معامالت قروض المبادرة

مبالغ قروض المبادرة الزراعية 
 دينار/مليار( المتراكم)



( ( 012,220012,220))الرى الرى   2010مليرار دينرار عرام مليرار دينرار عرام ( ( 22,91122,911))نجد إن الرصيد قد ارتفع بشكل كبير من نجد إن الرصيد قد ارتفع بشكل كبير من             

يعرود الرى تبسريط اإلجرراءات يعرود الرى تبسريط اإلجرراءات ( ( 02020202-02000200))كما إن أسباب الزيادة  للمردة كما إن أسباب الزيادة  للمردة ، ،   2015مليار دينار عام  مليار دينار عام  

رأس مررال المصرررف تمررت رأس مررال المصرررف تمررت   كمررا إنكمررا إن، ، فيمررا يخررص الضررمانات الترري يطلبهررا المصرررف الزراعرري التعرراونيفيمررا يخررص الضررمانات الترري يطلبهررا المصرررف الزراعرري التعرراوني

صردر قررار بجعرل أسرعار صردر قررار بجعرل أسرعار   02020202  عرامعراممليرار دينرار وفري مليرار دينرار وفري ( ( 022022))مليرون دينرار الرى مليرون دينرار الرى ( ( 222222))زيادته مرن زيادته مرن 

وبالمقابرل نجرد أن إجمرالي مبرالغ القرروض وبالمقابرل نجرد أن إجمرالي مبرالغ القرروض ، ، %( %( 00))الفائدة علرى قرروض المصررف مرن مروارده الذاتيرة الفائدة علرى قرروض المصررف مرن مروارده الذاتيرة 

الررى الررى   02002022دينرار عرام دينرار عرام مليرار مليرار ( ( 002002))فري زيرادة إذ ارتفعررت مرن فري زيرادة إذ ارتفعررت مرن ( ( 02020202__02002022))المتراكمرة للسرنوات المتراكمرة للسرنوات 

 . . 02020202مليار دينار عام مليار دينار عام ( ( 0.1020.102))

وعند مقارنة مبالغ المبادرة بمبالغ القروض نجد أن هناك فرق واضح في تخصيصات  المبادرة        

، الزراعية للصناديق التخصصية مقارنتا بتخصيصات المصرف لغرض القروض من موارده الذاتية

قترضين من الفوائد له اثر كبير في زيادة اإلقراض من المبادرة كما إن إجراءات المبادرة وإعفاء الم

وقد بلغت كما إن هناك مشكلة واجهت المصرف الزراعي تتعلق بكفاءة تحصيل القروض ، الزراعية

مليار ( 92.000)حوالي  0202ولغاية  0222ديونه على المقترضين من الموارد الذاتية منذ عام 

ي التعاوني إن هناك أسباب عدة النخفاض كفاءة تحصيل القروض وقد بين المصرف الزراع، دينار

عدم وجود تعاون بين دوائر التسجيل العقاري لبيع العقار المحجوز لصالح المصرف في حالة ،منها

وكذلك عدم ، وتوقف القروض بالكمبيالة دون وجود شخص ضامن ، مصادرة العقار لصالح المصرف

كما إن الظروف األمنية وعدم وجود االستقرار ،لصالح المصرف تعاون دوائر الكفيل في حجز راتبه

وقد صدر قرار من المصرف ، يؤدي الى عدم تنفيذ المشروع وعدم قدرة المقترض على تسديد القرض

ون المترتبة ــبةعفاء الفالحين والمزارعين والمقترضين من الدي( 0202-02-0)الزراعي بتاريخ 

 .(0)بذمتهم 

,ا,االاحثثثث اسااالاحثثثث اساا,,اللاقثثث االلاقثثث ااا30023002ياسيثثثثاااتيثثثاثمسياالعيا ثثثث افثثث االعثثثثياقابعثثث ا ثثثثسماياسيثثثثاااتيثثثاثمسياالعيا ثثثث افثثث االعثثثثياقابعثثث ا ثثثثسما:ا:اثسياثثثسااثسياثثثس ا
االقلايانالالاشياعسااالقلايانالالاشياعساا

ا::30023002اتياثمسياالعيا  اف االعياقابع ا سمااتياثمسياالعيا  اف االعياقابع ا سما.ا.ا11
وتختلرف وتختلرف ، ، إن تمويل االستثمارات الزراعية في العراق يتم من خالل القطاعين الحكرومي و الخراصإن تمويل االستثمارات الزراعية في العراق يتم من خالل القطاعين الحكرومي و الخراص

يقوم بها القطاع العام إذ تقع على عاتقه مشاريع البنى التحتية المتعلقرة يقوم بها القطاع العام إذ تقع على عاتقه مشاريع البنى التحتية المتعلقرة   طبيعة المشاريع االستثمارية التيطبيعة المشاريع االستثمارية التي

تقديم الخدمات الزراعيرة السراندة كسياسرة دعرم تقديم الخدمات الزراعيرة السراندة كسياسرة دعرم ، ، توفير مصادر الطاقة توفير مصادر الطاقة ، ، المبازل المبازل ،،توفير المياه توفير المياه ، ، بالطرق بالطرق 

ي ي فيما يقروم القطراع الخراص باإلنتراج الزراعرفيما يقروم القطراع الخراص باإلنتراج الزراعر، ، الخدمات اإلرشادية والبحوث وغيرهاالخدمات اإلرشادية والبحوث وغيرها،،التسويق التسويق ،،األسعار األسعار 

    02220222ولكرري نتعرررف علررى واقررع االسررتثمار الزراعرري فرري العررراق بعررد عررام ولكرري نتعرررف علررى واقررع االسررتثمار الزراعرري فرري العررراق بعررد عررام ، ، بشررقيه النبرراتي والحيرروانيبشررقيه النبرراتي والحيررواني

والذي يمثل مرحلة تاريخية لالقتصاد العراقي ألنه يمثل بداية التحول من االقتصاد المخطط الى اقتصاد والذي يمثل مرحلة تاريخية لالقتصاد العراقي ألنه يمثل بداية التحول من االقتصاد المخطط الى اقتصاد 

ل النظرر فري حجرم ل النظرر فري حجرم السوق وما يرافقها من إخفاقات وتعثرر لوجرود الكثيرر مرن الصرعوبات فأننرا ومرن خرالالسوق وما يرافقها من إخفاقات وتعثرر لوجرود الكثيرر مرن الصرعوبات فأننرا ومرن خرال

 التخصيصات االستثمارية التي خصصت لهذا القطاعالتخصيصات االستثمارية التي خصصت لهذا القطاع

 

 
 ..  02020202التعاوني ، التعاوني ،  المصرف الزراعيالمصرف الزراعي ..00
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إذ يعتمرد القطراع العرام  فري تمويلره إذ يعتمرد القطراع العرام  فري تمويلره ، ، وطبيعة المشاريع الزراعية ونسبة مسراهمة القطراع العرام والخراصوطبيعة المشاريع الزراعية ونسبة مسراهمة القطراع العرام والخراص

الموازنة العامة ضمن التخصيصات الموازنة العامة ضمن التخصيصات بشكل رئيسي على األموال التي تخصص للمشاريع االستثمارية في بشكل رئيسي على األموال التي تخصص للمشاريع االستثمارية في 

وزارة الموارد المائيرة أو وزارة الموارد المائيرة أو ، ، االستثمارية للقطاع الزراعي من خالل الوزارات القطاعية كوزارة الزراعة االستثمارية للقطاع الزراعي من خالل الوزارات القطاعية كوزارة الزراعة 

فيمرا يعتمرد القطراع الخراص علرى مصرادر فيمرا يعتمرد القطراع الخراص علرى مصرادر ، ،   02200220من خالل المبادرة الزراعية التري انطلقرت بعرد عرام من خالل المبادرة الزراعية التري انطلقرت بعرد عرام 

اص واإلقررراض الحكرومي فضرال عررن الردعم السررنوي اص واإلقررراض الحكرومي فضرال عررن الردعم السررنوي اإلقررراض الخراإلقررراض الخر،،عديردة فري تمويلرره كالتمويرل الرذاتي عديردة فري تمويلرره كالتمويرل الرذاتي 

وسوف نتطرق إلى  اإلنفاق االسرتثماري للقطراع الزراعري الرذي وسوف نتطرق إلى  اإلنفاق االسرتثماري للقطراع الزراعري الرذي ، ، المخصص من قبل الحكومة وغيرها المخصص من قبل الحكومة وغيرها 

ومرن المفرروض ومرن المفرروض ، ، يمثل احد أهم المؤشرات لتوجه الدولة نحو التنمية والتطوير ومقارنته بالناتج المحلري يمثل احد أهم المؤشرات لتوجه الدولة نحو التنمية والتطوير ومقارنته بالناتج المحلري 

يررادة حجررم التخصيصررات االسررتثمارية مررع زيررادة النرراتج المحلرري يررادة حجررم التخصيصررات االسررتثمارية مررع زيررادة النرراتج المحلرري أن تكررون هنرراك عالقررة ايجابيررة تتمثررل بزأن تكررون هنرراك عالقررة ايجابيررة تتمثررل بز

 ..اإلجمالي وبالعكساإلجمالي وبالعكس

كما إن دعم القطاع الزراعي لرم يقتصرر علرى النفقرات االسرتثمارية فحسرب برل شرمل دعرم الحكومرة كما إن دعم القطاع الزراعي لرم يقتصرر علرى النفقرات االسرتثمارية فحسرب برل شرمل دعرم الحكومرة 

للمزارعين من خالل دعم المدخالت أو المخرجات الزراعيرة أو االثنرين معرا فضرال  عرن القرروض التري للمزارعين من خالل دعم المدخالت أو المخرجات الزراعيرة أو االثنرين معرا فضرال  عرن القرروض التري 

تقرردمها عررن طريررق المصرررف الزراعرري التعرراوني بفوائررد مختلفررة طبقررا لطبيعررة القرررض أو مررن خررالل تقرردمها عررن طريررق المصرررف الزراعرري التعرراوني بفوائررد مختلفررة طبقررا لطبيعررة القرررض أو مررن خررالل 

 ..  ((00))من خالل المبادرة الزراعية من خالل المبادرة الزراعية   02200220روض التي قدمتها بعد عام روض التي قدمتها بعد عام القالق

ا:3002الاح اسااالا الاجهاااتياثمسياالعيا  اف االعياقابع ا سما.ا3
بالرغم من توافر الموارد المهمة في هذا القطاع إال إن مستوى االستثمار لم يصل الى النسبة     

لالستثمار والى مجموعة من المعوقات والمشاكل التي الن هناك ضعف قي وسائل الجذب ، المطلوبة
 :تواجه المستثمرين ومن أهمها

وتعني تعدد الجهات التي  تشرف على االستثمار وطول المدة التي : المعوقات االجراءية واإلدارية  -أ 

تستغرقها عملية منح أجازة االستثمار فنجد أن هناك جهات عديدة يتطلب مراجعتها كوزارات 

البيئة فضال عن الهيئة المحلية لالستثمار وغيرها وبعض ، النفط  ،والصحة، البلديات، الزراعة 

الدوائر ال تتعاون مع المستثمر وال تقدم التسهيالت الالزمة مما يؤثر بشكل واضح على منح 

فقد تتجاوز المدة القانونية المطلوبة  ،اإلجازة وممارسة العمل مما يؤدي الى عزوف المستثمرين 

وقد تم تفعيل المدة الزمنية ،للرد من قبل الجهة القطاعية المختصة لبيان الرأي في أقامة المشاريع

كما إن هناك تأخر من قبل ، يوم 02ثانيا من قانون االستثمار وهي  (02)المحددة في نص المادة 

 . لالستثمار بقائمة بالفرص االستثمارية المتاحة لديها الجهات ذات العالقة بتزويد الهيئة الوطنية

هناك دور للسياسات االقتصادية ودرجة االستقرار االقتصادي في تحفيز : المعوقات االقتصادية -ب 

فيجب ان يكون هناك توازنا  بين حجم المخاطر والمناخ االستثماري المتيسر ومن أهم ، االستثمار

 :هي المحددات االقتصادية

مررردى تررروفر مسرررتلزمات اإلنتررراج الالزمرررة للمشرررروعات الخاصرررة مثرررل مررردى تررروفر مسرررتلزمات اإلنتررراج الالزمرررة للمشرررروعات الخاصرررة مثرررل : : ات اإلنتاجيرررةات اإلنتاجيرررةالمحرررددالمحررردد ((00

 ..األعالف واألسمدة والمبيداتاألعالف واألسمدة والمبيدات

 

 
 ..  021021، ص، ص  02020202الطائي ، اياد كاظم ، البيئة االستثمارية الزراعية ودورها في جذب االستثمار في العراق ، الطائي ، اياد كاظم ، البيئة االستثمارية الزراعية ودورها في جذب االستثمار في العراق ،  ..00

 

 

 

20 

 

 



والتصرررررديرية ومرررررا يتعلرررررق والتصرررررديرية ومرررررا يتعلرررررق ويتضرررررمن طبيعرررررة األسرررررواق المحليرررررة ويتضرررررمن طبيعرررررة األسرررررواق المحليرررررة : : المحرررررددات التسرررررويقيةالمحرررررددات التسرررررويقية ((00

 ..بالتجارة الخارجية التي تتضمن حماية المنتج المحليبالتجارة الخارجية التي تتضمن حماية المنتج المحلي

وهررري مرررن أهرررم المحرررددات السررريما فيمرررا يتعلرررق بررراألموال المخصصرررة وهررري مرررن أهرررم المحرررددات السررريما فيمرررا يتعلرررق بررراألموال المخصصرررة : : المحرررددات التمويليرررةالمحرررددات التمويليرررة ((22

 ..للمشاريع الكبيرة كاستصالح األراضي وإنشاء القنوات األروائية والمبازلللمشاريع الكبيرة كاستصالح األراضي وإنشاء القنوات األروائية والمبازل

علومررررات عررررن فرررررص االسررررتثمار المتاحررررة علومررررات عررررن فرررررص االسررررتثمار المتاحررررة وتتضررررمن الموتتضررررمن الم: : المعوقررررات اإلعالميررررة والترويجيررررةالمعوقررررات اإلعالميررررة والترويجيررررة ((11

فيجررررب أن تكررررون هنرررراك خارطررررة اسررررتثمارية تتضررررمن كررررل الفرررررص االسررررتثمارية وكررررذلك فيجررررب أن تكررررون هنرررراك خارطررررة اسررررتثمارية تتضررررمن كررررل الفرررررص االسررررتثمارية وكررررذلك 

 ..المزايا التي تقدم للمستثمر الزراعي لتشجيعه على االستثمارالمزايا التي تقدم للمستثمر الزراعي لتشجيعه على االستثمار

يمثل االستقرار السياسي وشكل النظام السياسي عوامل مهمة في جذب : االستقرار السياسي واألمنيج ـ 

وكان له األثر ، 0222رين فقد شهد الوضع السياسي واألمني تدهورا واضحا بعد عام المستثم

وان استمرار ، الكبير في عرقلة المشاريع االستثمارية في جميع القطاعات ومنها القطاع الزراعي

وسيطرة اإلرهاب على بعض  0201عدم االستقرار والسيما األمني وما حصل بعد منتصف عام 

من العراق أدى إلى تعطيل المشاريع ودمار المشاريع القائمة وانهيار البنية التحتية  المناطق المهمة

 .فيها

وقد بينت الهيئة الوطنية لالستثمار في العراق إن مشاريع االستثمار في العراق تواجه تحديات 

 : ومعوقات عدة  يمكن إجمالها باالتي

     -: : المعوقات اإلدارية والبيروقراطية والتي تتمثل باالتي المعوقات اإلدارية والبيروقراطية والتي تتمثل باالتي  ((00

  تجرراوز المرردة القانونيررة المطلوبررة للرررد مررن قبررل الجهررة القطاعيررة المختصررة لبيرران الرررأي فرري أقامررة تجرراوز المرردة القانونيررة المطلوبررة للرررد مررن قبررل الجهررة القطاعيررة المختصررة لبيرران الرررأي فرري أقامررة

ثانيا مرن قرانون ثانيا مرن قرانون   //0202وقد سعى القانون الى  تفعيل المدة الزمنية المحددة في نص المادة وقد سعى القانون الى  تفعيل المدة الزمنية المحددة في نص المادة ، ، المشاريع المشاريع 

 ..يوما  يوما  ( (   0202) )   ييــــار وهار وهــاالستثماالستثم

  تأخر الجهات ذات العالقة بتزويد الهيئة الوطنية لالستثمار بقائمة الفرص االستثمارية المتاحة لديها تأخر الجهات ذات العالقة بتزويد الهيئة الوطنية لالستثمار بقائمة الفرص االستثمارية المتاحة لديها

ويمكن حلها من خرالل تعزيرز الروعي المؤسسري بمفهروم االسرتثمار والفررق بينره وبرين المشراريع ويمكن حلها من خرالل تعزيرز الروعي المؤسسري بمفهروم االسرتثمار والفررق بينره وبرين المشراريع ، ، 

يخضرع آلليرات مختلفرة فري يخضرع آلليرات مختلفرة فري االستثمارية الحكوميرة الممولرة مرن الموازنرة العامرة للدولرة وكرل منهمرا االستثمارية الحكوميرة الممولرة مرن الموازنرة العامرة للدولرة وكرل منهمرا 

 .التنفيذ واإلشرافالتنفيذ واإلشراف

  ضعف االئتمان الممنوح من قبل المصارف العراقية المتخصصرة النراجم عرن التشردد فري إجرراءات ضعف االئتمان الممنوح من قبل المصارف العراقية المتخصصرة النراجم عرن التشردد فري إجرراءات

فضررال عررن التررزام هررذه المصررارف بسررقوف محررددة لالئتمرران مررن جهررة فضررال عررن التررزام هررذه المصررارف بسررقوف محررددة لالئتمرران مررن جهررة ، ، الحيطررة الماليررة مررن جهررة الحيطررة الماليررة مررن جهررة 

لتسرهيل بعرض لتسرهيل بعرض   02210221لسرنة لسرنة   1111عدة لذلك منها تعديل قرانون المصرارف عدة لذلك منها تعديل قرانون المصرارف   وقد طرحت حلولوقد طرحت حلول..أخرىأخرى

اإلجررراءات المصرررفية باتجرراه تعزيررز الرردور التنمرروي للمصررارف والسرريما فرري تمويررل المشرراريع اإلجررراءات المصرررفية باتجرراه تعزيررز الرردور التنمرروي للمصررارف والسرريما فرري تمويررل المشرراريع 

ثامنررا مررن قررانون ثامنررا مررن قررانون ( ( 11) )   الصررغيرة والمتوسررطة الترري يررديرها المسررتثمرون العراقيررون وتفعيررل المررادةالصررغيرة والمتوسررطة الترري يررديرها المسررتثمرون العراقيررون وتفعيررل المررادة

ليرة فضرال عرن دعرم ليرة فضرال عرن دعرم االستثمار بشأن توفير قروض ميسرة وتسهيالت مالية بالتنسيق مرع وزارة المااالستثمار بشأن توفير قروض ميسرة وتسهيالت مالية بالتنسيق مرع وزارة الما

 ..وتطوير قطاع التأمين في العراقوتطوير قطاع التأمين في العراق

  عدم استكمال التصميم األسراس للعديرد مرن المحافظرات أدى الرى صرعوبة وضرع خارطرة اسرتثمارية عدم استكمال التصميم األسراس للعديرد مرن المحافظرات أدى الرى صرعوبة وضرع خارطرة اسرتثمارية

 ..متكاملة تحدد المناطق االستثمارية بشكل مصنف حسب القطاعاتمتكاملة تحدد المناطق االستثمارية بشكل مصنف حسب القطاعات

 ::المعوقات القانونية في القوانين األخرى ذات العالقة وتتمثل باالتيالمعوقات القانونية في القوانين األخرى ذات العالقة وتتمثل باالتي ((00
عض القوانين تتعارض مع قانون االستثمار أو تعيق تخصيص األراضي إلغراض المشاريع عض القوانين تتعارض مع قانون االستثمار أو تعيق تخصيص األراضي إلغراض المشاريع هناك بهناك ب

 ((2222))االستثمارية ومنها قانون إيجار أراضي اإلصالح الزراعي للشركات الزراعية واألفراد رقم االستثمارية ومنها قانون إيجار أراضي اإلصالح الزراعي للشركات الزراعية واألفراد رقم 
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منه مع أحكام قانون االستثمار إذ أنها ال تجيرز أيجرار منه مع أحكام قانون االستثمار إذ أنها ال تجيرز أيجرار ( ( 00))حيث تتعارض أحكام المادة حيث تتعارض أحكام المادة   01020102لسنة لسنة 

األراضي الزراعية التي يديرها اإلصالح الزراعي والواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة أو البلديات األراضي الزراعية التي يديرها اإلصالح الزراعي والواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة أو البلديات 

بجعل بجعل   02020202وقد تم تعديل  ذلك ضمن مشروع تعديل قانون االستثمار الذي اقر عام وقد تم تعديل  ذلك ضمن مشروع تعديل قانون االستثمار الذي اقر عام ، ، الى الشركاتالى الشركات

((00))المشاريع االستثمارية مستثناة من أحكامه المشاريع االستثمارية مستثناة من أحكامه 
 .. 

ا:قلايانالاشياعساااتياثمسياالعيا  اف االعياقاثا2
من أهم مقومات البيئة االستثمارية الجاذبة والتي يجب توافرها في أي بلد هي النظام البيئري والرذي من أهم مقومات البيئة االستثمارية الجاذبة والتي يجب توافرها في أي بلد هي النظام البيئري والرذي 

إدارة االستثمار واإلطار التنظيمري إدارة االستثمار واإلطار التنظيمري يشمل عناصر عدة من ضمنها النظام اإلداري واألجهزة القائمة على يشمل عناصر عدة من ضمنها النظام اإلداري واألجهزة القائمة على 

فكلما كان النظام اإلداري متميزا بسالسة اإلجراءات ووضوحها وعدم وجود تعقيدات مكتبيرة ومعوقرات فكلما كان النظام اإلداري متميزا بسالسة اإلجراءات ووضوحها وعدم وجود تعقيدات مكتبيرة ومعوقرات 

وكلما كانت األجهزة القائمة على إدارة االستثمار واإلطار وكلما كانت األجهزة القائمة على إدارة االستثمار واإلطار ، ، إدارية كان جاذبا لالستثمار والعكس صحيحإدارية كان جاذبا لالستثمار والعكس صحيح

، ، فاءة اإلدارية والتنظيمية كانت جاذبة لالستثمار أيضا وبالعكسفاءة اإلدارية والتنظيمية كانت جاذبة لالستثمار أيضا وبالعكسالتنظيمي الذي تعمل من خالله تتميز بالكالتنظيمي الذي تعمل من خالله تتميز بالك

 ..((00))  وكلما اتجهت الى تطبيق مبدأ المركزية إدارة االستثمار كلما جذبت االستثمار والعكس صحيحوكلما اتجهت الى تطبيق مبدأ المركزية إدارة االستثمار كلما جذبت االستثمار والعكس صحيح

كما أن قانون االستثمار الرئيسي للدولة والقوانين والتشريعات المكملة  كقانون الضررائب والكمرارك كما أن قانون االستثمار الرئيسي للدولة والقوانين والتشريعات المكملة  كقانون الضررائب والكمرارك         

فكلما كانت واضرحة ومرنرة وعردم وجرود تضرارب فيمرا بينهرا  وتتضرمن فكلما كانت واضرحة ومرنرة وعردم وجرود تضرارب فيمرا بينهرا  وتتضرمن ، ، ي جذب االستثماري جذب االستثمارتعد  مهمة فتعد  مهمة ف

، ، تامين المشروعات ومزايا وحوافز كاإلعفاءات الضريبية والكمركية كلما أسرهمت فري جرذب االسرتثمارتامين المشروعات ومزايا وحوافز كاإلعفاءات الضريبية والكمركية كلما أسرهمت فري جرذب االسرتثمار

وسنحاول في هذا المبحث التعرض الى بعض القوانين التي تنظم االستثمار الزراعي ومن أهمهرا قرانون وسنحاول في هذا المبحث التعرض الى بعض القوانين التي تنظم االستثمار الزراعي ومن أهمهرا قرانون 

 ..  02220222لسنة لسنة ( ( 2222))ستثمار الرئيسي في العراقي رقم ستثمار الرئيسي في العراقي رقم االاال

ا:العياق القطسعاالعيا  االميظماالالياثمسياف االقلايانا -أا
تعرررد القررروانين والتشرررريعات المنظمرررة لعمليرررة االسرررتثمار مرررن أهرررم المؤشررررات علرررى جاذبيرررة البيئرررة تعرررد القررروانين والتشرررريعات المنظمرررة لعمليرررة االسرررتثمار مرررن أهرررم المؤشررررات علرررى جاذبيرررة البيئرررة 

، ، الضرمانات والحروافزالضرمانات والحروافزاالستثمارية للبلد وما تتضمنه مرن الحفراظ علرى مصرالح المسرتثمر وتضرمينه االستثمارية للبلد وما تتضمنه مرن الحفراظ علرى مصرالح المسرتثمر وتضرمينه 

وتسررعى الرردول باسررتمرار الررى تشررريع القرروانين والسررعي الررى تحسررينها باسررتمرار لتلبرري رغبررات وتسررعى الرردول باسررتمرار الررى تشررريع القرروانين والسررعي الررى تحسررينها باسررتمرار لتلبرري رغبررات 

 ::تاريخ القوانين المنظمة لالستثمار في العراق بمرحلتينتاريخ القوانين المنظمة لالستثمار في العراق بمرحلتين  ويمكن أن نحددويمكن أن نحدد  ،،المستثمرينالمستثمرين

 :(2)والتي شملت مجموعة من القوانين هي  0222القوانين المنظمة لالستثمار قبل عام : المرحلة األولن

  01020102لسنة لسنة ( ( 2222))قانون الشركات قانون الشركات.. 

  01000100لسنة لسنة ( ( 1212))قانون  االستثمار العربي رقم قانون  االستثمار العربي رقم.. 

  الخاص بالسماح للشرركات العربيرة الخاص بالسماح للشرركات العربيرة   01190119لسنة لسنة ( ( 0000))قانون الشركات الخاصة والمختلطة  رقم قانون الشركات الخاصة والمختلطة  رقم

 .      .      01020102  لسنةلسنة( ( 2222))  الذي حل محل القانونالذي حل محل القانون،،مشاريع استثمارية في البالدمشاريع استثمارية في البالدواألجنبية إلقامة واألجنبية إلقامة 

  ستثماريـةستثماريـةالالااووالخاص باألنشطة االقتصـادية الخاص باألنشطة االقتصـادية   01100110تأسيس المناطـق الحرة لسنة تأسيس المناطـق الحرة لسنة.. 

 

 

 ..  30593059الهيئة الوطنية لالستثمار، الهيئة الوطنية لالستثمار،   ، سامي ،، سامي ،  االعرجياالعرجي ..55
 ..  022022، ص، ص  02020202، ،   اإلسكندريةاإلسكندرية، ،   ، دار الجامعة، دار الجامعة00الحميد ، مبادئ وسياسات االستثمار، طالحميد ، مبادئ وسياسات االستثمار، ط  عبدعبد ..00

 . 22، ص 0220 ،جميل  ، الدباغ .2
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  وبالرغم من وجود هذه القوانين في تلك المردة إال وبالرغم من وجود هذه القوانين في تلك المردة إال . . 02200220لسنة لسنة   2020قانون االستثمار العربي رقم قانون االستثمار العربي رقم

ويعود لجملرة مرن األسرباب أهمهرا هري إن ويعود لجملرة مرن األسرباب أهمهرا هري إن ، ، أن االستثمار الزراعي بقي محدودا إن لم نقل معدوماأن االستثمار الزراعي بقي محدودا إن لم نقل معدوما

فضال عن عدم فضال عن عدم ، ، تميزت بالتخطيط واإلدارة المركزية لالقتصاد تميزت بالتخطيط واإلدارة المركزية لالقتصاد   02220222سبقت سبقت المدة الزمنية التي المدة الزمنية التي 

االستقرار السياسي واالقتصادي التري شرهدها العرراق علرى المسرتوى المحلري واإلقليمري وترزامن االستقرار السياسي واالقتصادي التري شرهدها العرراق علرى المسرتوى المحلري واإلقليمري وترزامن 

فضرال فضرال ، ، ( ( 01000100__01020102))بعض  القوانين مع وجود الحرب العراقية اإليرانية والتي امتدت من بعض  القوانين مع وجود الحرب العراقية اإليرانية والتي امتدت من 

تمثلررت بالعقوبررات االقتصررادية الترري فرضررت علررى العررراق بعررد عررام تمثلررت بالعقوبررات االقتصررادية الترري فرضررت علررى العررراق بعررد عررام   عررن المرردة  الترري تلتهررا والترريعررن المرردة  الترري تلتهررا والترري

ونتيجرة لرذلك لرم ترنعكس ونتيجرة لرذلك لرم ترنعكس ، ، وما تبعه من تدهور على مختلف األصرعدة السريما االقتصراديوما تبعه من تدهور على مختلف األصرعدة السريما االقتصرادي  01100110

 ..آثارها على القطاع الزراعي على مستوى النمو والتنميةآثارها على القطاع الزراعي على مستوى النمو والتنمية

هرذه المردة تشرريع قروانين هرذه المردة تشرريع قروانين شرهدت شرهدت     ::02220222القوانين والتشريعات التي صدرت بعد عرام القوانين والتشريعات التي صدرت بعد عرام : : المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية

 ::عدة منهاعدة منها

o  و و   02020202))والتعديالت التي حصرلت عليره عرامي والتعديالت التي حصرلت عليره عرامي   02220222عام عام ( ( 0202))القانون الرئيسي لالستثمار القانون الرئيسي لالستثمار

02020202   . ) . ) 

o  02020202لسنة لسنة ( ( 0202))قانون التعريفة الكمركية رقم قانون التعريفة الكمركية رقم . . 

o  02020202لسنة لسنة ( ( 00))قانون حماية المنتجات العراقية رقم قانون حماية المنتجات العراقية رقم  .. 

o   02020202لسنة لسنة ( ( 00))  قانون حماية المستهلك رقمقانون حماية المستهلك رقم.. 

o    02210221لسنة لسنة ( (   0000))قانون صغار الفالحين رقم قانون صغار الفالحين رقم  .. 

o  لدعم القطاع الخاص في العرراق مرن خرالل تخصريص لدعم القطاع الخاص في العرراق مرن خرالل تخصريص   02020202مبادرة البنك المركزي نهاية عام مبادرة البنك المركزي نهاية عام

مررن مررن % ( % ( 2222))تريليررون دينارللمصررارف التخصصررية وقررد شررملت تخصرريص نسرربة تريليررون دينارللمصررارف التخصصررية وقررد شررملت تخصرريص نسرربة ( ( 2.22.2))مبلررغ مبلررغ 

تعراوني والتري  تهردف تعراوني والتري  تهردف المبلغ لدعم القطراع الخراص الزراعري عرن طريرق المصررف الزراعري الالمبلغ لدعم القطراع الخراص الزراعري عرن طريرق المصررف الزراعري ال

 ..تحفيز االستثمار في القطاع الزراعيتحفيز االستثمار في القطاع الزراعي

إذ شهدت احتالل العرراق إذ شهدت احتالل العرراق ، ، إن هذه المرحلة هي األخرى لم تكن بأفضل حال من المرحلة السابقةإن هذه المرحلة هي األخرى لم تكن بأفضل حال من المرحلة السابقة

وتغيررر النظررام السياسرري ومرررور البلررد بمرحلررة انتقاليررة صرراحبها عرردم االسررتقرار السياسرري واالقتصررادي وتغيررر النظررام السياسرري ومرررور البلررد بمرحلررة انتقاليررة صرراحبها عرردم االسررتقرار السياسرري واالقتصررادي 

االتجاه إلى دعم اقتصاد السوق من خالل دعم القطاع الخاص وتحول  االتجاه إلى دعم اقتصاد السوق من خالل دعم القطاع الخاص وتحول    والتغيير الذي حصل هووالتغيير الذي حصل هو، ، واألمنيواألمني

سياسررة الرردعم الكامررل للمسررتلزمات إلررى الرردعم الجزئرري وقررد تررزامن مررع ذلررك ترردهور البنيررة التحتيررة وعرردم سياسررة الرردعم الكامررل للمسررتلزمات إلررى الرردعم الجزئرري وقررد تررزامن مررع ذلررك ترردهور البنيررة التحتيررة وعرردم 

وضرروح الرؤيررة االقتصررادية إلدارة القطاعررات االقتصررادية حيررث اقررر قررانون إدارة الدولررة االنتقاليررة عررام وضرروح الرؤيررة االقتصررادية إلدارة القطاعررات االقتصررادية حيررث اقررر قررانون إدارة الدولررة االنتقاليررة عررام 

ظهررر بشرركل واضررح  طبيعررة إدارة االقتصرراد العراقرري إال إنهررا وفرري البرراب الثالررث المررادة ظهررر بشرركل واضررح  طبيعررة إدارة االقتصرراد العراقرري إال إنهررا وفرري البرراب الثالررث المررادة ولررم يولررم ي، ،   02210221

رسررم السياسررة رسررم السياسررة ))تخررتص الحكومررة العراقيررة االنتقاليررة بالشررؤون التاليررة حصرررا تخررتص الحكومررة العراقيررة االنتقاليررة بالشررؤون التاليررة حصرررا ( )( )جج))الخامسررة والعشرررون الخامسررة والعشرررون 

ي ي تنظرريم السياسررة التجاريررة عبررر حرردود األقرراليم والمحافظررات فررتنظرريم السياسررة التجاريررة عبررر حرردود األقرراليم والمحافظررات فرر، ، تنظرريم الكمرراركتنظرريم الكمررارك، ، إصرردار العملررةإصرردار العملررة،،الماليررةالماليررة

وهري وهري ، ، ..... (..... (وضع الموازنة العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركرزي وإدارترهوضع الموازنة العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركرزي وإدارتره، ، العراق العراق 

 . . المادة الوحيدة في القانون التي أشارت إلى القضايا االقتصادية وهي لم تفصح عن الرؤية الحقيقيةالمادة الوحيدة في القانون التي أشارت إلى القضايا االقتصادية وهي لم تفصح عن الرؤية الحقيقية

وبعررد إقرررار الدسررتور فرران شرركل وطبيعررة النظررام االقتصررادي أعلررن بشرركل واضررح وبعررد إقرررار الدسررتور فرران شرركل وطبيعررة النظررام االقتصررادي أعلررن بشرركل واضررح   02220222فرري عررام فرري عررام             

بالرغم مرن أن ذلرك لرم يتجسرد فري الواقرع العملري إال انره يعر د خارطرة طريرق لالقتصراد ممكرن أن تطبرق بالرغم مرن أن ذلرك لرم يتجسرد فري الواقرع العملري إال انره يُعرد خارطرة طريرق لالقتصراد ممكرن أن تطبرق 

بمرور الوقت وقد تضمن الدسرتور بعرض الفقررات التري تخرص القطراع الخراص واالسرتثمار واإلصرالح بمرور الوقت وقد تضمن الدسرتور بعرض الفقررات التري تخرص القطراع الخراص واالسرتثمار واإلصرالح 

تكفررل الدولررة إصررالح االقتصرراد العراقرري وفررق أسررس اقتصررادية حديثررة وبمررا يضررمن تكفررل الدولررة إصررالح االقتصرراد العراقرري وفررق أسررس اقتصررادية حديثررة وبمررا يضررمن ))االقتصررادي ومنهررا االقتصررادي ومنهررا 

 وهذا يعني أن الدولة عازمةوهذا يعني أن الدولة عازمة، ، ( ( استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميتهاستثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته
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الدولة لن تقوم باالستثمار الدولة لن تقوم باالستثمار أي أن أي أن ،،على أن يكون االستثمار لكامل موارده االقتصادية وفق اقتصاد السوق على أن يكون االستثمار لكامل موارده االقتصادية وفق اقتصاد السوق 

بررل إن هررذه المهمررة سررتكون مكفولررة للقطرراع الخرراص بحيررث يكررون دور الدولررة هررو دعررم بررل إن هررذه المهمررة سررتكون مكفولررة للقطرراع الخرراص بحيررث يكررون دور الدولررة هررو دعررم ، ،   بشرركل رئرريسبشرركل رئرريس

وقرد ورد أيضرا فري الفقررة وقرد ورد أيضرا فري الفقررة ، ، االستثمار أي تحول دور الدولة الرى داعرم لالسرتثمار ولريس قرائم باالسرتثماراالستثمار أي تحول دور الدولة الرى داعرم لالسرتثمار ولريس قرائم باالسرتثمار

 . . ((00))تكفل الدولة تشجيع االستثمار في القطاعات المختلفة تكفل الدولة تشجيع االستثمار في القطاعات المختلفة ( ( 0202))

ولكن الذي حصرل ولكن الذي حصرل ، ، وقد تضمن القانون الكثير من الحوافر والضمانات للمستثمر المحلي واألجنبي وقد تضمن القانون الكثير من الحوافر والضمانات للمستثمر المحلي واألجنبي             

ومنهررا موضرروع مررنح األجررازة ومنهررا موضرروع مررنح األجررازة ، ، هررو إن هنرراك بعررض المعيقررات والترري تحترراج الررى تعررديل بعررض الفقررراتهررو إن هنرراك بعررض المعيقررات والترري تحترراج الررى تعررديل بعررض الفقرررات

تسرمح تسرمح فضال عن بعرض الفقررات  التري فضال عن بعرض الفقررات  التري ، ، والحصول على األرض التي يقام عليها المشروع االستثماري والحصول على األرض التي يقام عليها المشروع االستثماري 

بالتصرف باإلجازة االستثمارية بمجرد الحصول عليها دون القيام بعمل المشروع  وألسباب أخرى ممرا بالتصرف باإلجازة االستثمارية بمجرد الحصول عليها دون القيام بعمل المشروع  وألسباب أخرى ممرا 

إال إن صيغة القانون بهذه الطريقة لرم إال إن صيغة القانون بهذه الطريقة لرم   02020202شكل سببا  إلجراء تعديالت وحصل التعديل األول في عام شكل سببا  إلجراء تعديالت وحصل التعديل األول في عام 

مرا حصرل فري عررام مرا حصرل فري عررام   تسرهم فري تحريرك االسرتثمار بالشركل المطلرروب ممرا تطلرب إجرراء تعرديل ثرراني وهرذاتسرهم فري تحريرك االسرتثمار بالشركل المطلرروب ممرا تطلرب إجرراء تعرديل ثرراني وهرذا

اختيرار رئريس الهيئرة الوطنيرة ورؤسراء اختيرار رئريس الهيئرة الوطنيرة ورؤسراء ))فقررة منهرا فقررة منهرا ( ( 0101))  من إجراء بعض التعديل حيث شملتمن إجراء بعض التعديل حيث شملت  02020202

الهيئررات المحليررة وهيئاتهررا وتضررمينها زيررادة عرردد أعضرراء مجررالس اإلدارة وعرردد ممثلرري القطرراع الخرراص الهيئررات المحليررة وهيئاتهررا وتضررمينها زيررادة عرردد أعضرراء مجررالس اإلدارة وعرردد ممثلرري القطرراع الخرراص 

( ( 0202) ) افذة الواحردة خراللافذة الواحردة خراللوتضمنت حق المستثمر المحلي أو األجنبي  بةستمالك األرض وتفعيل مادة النوتضمنت حق المستثمر المحلي أو األجنبي  بةستمالك األرض وتفعيل مادة الن

 ..02020202وقد تمت المصادقة على الصيغة النهائية في نهاية عام وقد تمت المصادقة على الصيغة النهائية في نهاية عام   ((يوما  يوما  

فقرد أنشرأت وزارة الزراعرة فقرد أنشرأت وزارة الزراعرة   ,,تشريع قانو  صندوق  إقراض صتاار الفألحتي  والمتزارعي  تشريع قانو  صندوق  إقراض صتاار الفألحتي  والمتزارعي  كما تم كما تم           

-00))رة رة مليار دينارعراقي لتسرليف صرغار الفالحرين والمرزارعين بنسربة فوائرد ميسرمليار دينارعراقي لتسرليف صرغار الفالحرين والمرزارعين بنسربة فوائرد ميسر( ( 0202))صندوقا بمبلغ صندوقا بمبلغ 

آالف فرالح ومرزارع آالف فرالح ومرزارع ( ( 0202))فقرد ترم إقرراض حروالي فقرد ترم إقرراض حروالي ، ، حسب نوع المشرروع الرذي يرتم التسرليف لره حسب نوع المشرروع الرذي يرتم التسرليف لره %( %( 99

، ، ماعز ماعز ، ، أغنام أغنام ،،تربية عجول تربية عجول ) ) ، وقد شمل اإلقراض مشاريع ، وقد شمل اإلقراض مشاريع   02220222مليار دينار عام مليار دينار عام ( ( 0202))بمبلغ قدره بمبلغ قدره 

محميرة وتطروير محميرة وتطروير زراعة األعالف والمحاصيل اإلستراتيجية والخضرية األساسية بما في ذلرك الزراعرة الزراعة األعالف والمحاصيل اإلستراتيجية والخضرية األساسية بما في ذلرك الزراعرة ال

وقررد تمررت مضرراعفة رأسررمال هررذا وقررد تمررت مضرراعفة رأسررمال هررذا ، ، ((البسرراتين والتجهيررز بمنظومررات الررري بررالر  والتنقرريط وغيررر ذلرركالبسرراتين والتجهيررز بمنظومررات الررري بررالر  والتنقرريط وغيررر ذلررك

مليون دوالر من المبرادرة الزراعيرة إليره مليون دوالر من المبرادرة الزراعيرة إليره ( (   2222) )   مليون دوالر وإضافةمليون دوالر وإضافة( ( 2222))إلىإلى  02290229الصندوق عام الصندوق عام 

األول لقانون صندوق األول لقانون صندوق مليون دوالر وقد شمله  التعديل حيث صدر مشروع قانون التعديل مليون دوالر وقد شمله  التعديل حيث صدر مشروع قانون التعديل ( ( 0202) ) ليصبح ليصبح 

والمقردم مرن لجنتري الزراعرة والمقردم مرن لجنتري الزراعرة   02210221لسرنة لسرنة ( ( 0000))اإلقراض الزراعي للفالحين وصغار المرزارعين رقرم اإلقراض الزراعي للفالحين وصغار المرزارعين رقرم 

رقرم رقرم صندوق اإلقراض الزراعي للفألحي  وصاار المتزارعي  صندوق اإلقراض الزراعي للفألحي  وصاار المتزارعي  والمياه والمالية بهدف تغيير تسمية قانون والمياه والمالية بهدف تغيير تسمية قانون 

صرندوق بروزارة الماليرة بردال صرندوق بروزارة الماليرة بردال وجعرل ارتبراط الوجعرل ارتبراط ال  صندوق اإلقراض الميسرصندوق اإلقراض الميسرالى قانون الى قانون   02210221لسنة لسنة ( (   0000))

 ..من وزارة الزراعةمن وزارة الزراعة

ؤيرد مرا ذهرب اليره بعرض االقتصراديين مرن ؤيرد مرا ذهرب اليره بعرض االقتصراديين مرن تت  ةةولغرض تحقيق بعض اإلصالحات القانونية فان الباحثرولغرض تحقيق بعض اإلصالحات القانونية فان الباحثر        

 : :   ((00))  ضرورة إجراء اإلصالح القانوني فيما يتعلق بقوانين القطاع الزراعي ومنهاضرورة إجراء اإلصالح القانوني فيما يتعلق بقوانين القطاع الزراعي ومنها

 .وضع تشريع خاص إلدارة المياه بالمشاركة(. أوال)

 :حصر الحيازة لألراضي الزراعية بنوعين أساسيين(. ثانيا)

 .الملك الصرف لألشخاص أو الجماعات (0)

 .األراضي المملوكة للدولة (0)

 
 . 02، مصدر سابق ،ص ميثم لعيبي ، إسماعيل .0

 . 02، مصدر سبق ذكره ، صكمال  ، البصري .0
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إعادة النظر بكافة القوانين والقرارات التي تحكم العالقرات الزراعيرة بقرانون شرامل واحرد ينسرجم إعادة النظر بكافة القوانين والقرارات التي تحكم العالقرات الزراعيرة بقرانون شرامل واحرد ينسرجم ( . ( . ثالثاثالثا))

 .          .          مـع الواقع الجديدمـع الواقع الجديد

 .االهتمام بموضوع الملكية المشتركة ومشاكل إزالة الشيوعاالهتمام بموضوع الملكية المشتركة ومشاكل إزالة الشيوع( . ( . رابعارابعا))

بمرا يسرمح بمرا يسرمح ( (   1,21,2))  الفقررتينالفقررتين( (   11المرادةالمرادة) )   01920192لسرنة لسرنة   009009تعديل قانون اإلصالح الزراعري تعديل قانون اإلصالح الزراعري ( . ( . خامساخامسا))

للفالح المستفيد من التمتع بملكية األرض الموزعة عليه بما فيها حق التنازل الى الغير ممن هم للفالح المستفيد من التمتع بملكية األرض الموزعة عليه بما فيها حق التنازل الى الغير ممن هم 

 ..أكثر قدرة وارتباط بالقطاع الزراعيأكثر قدرة وارتباط بالقطاع الزراعي

 ..المعدل على المساحات الكبيرة فقطالمعدل على المساحات الكبيرة فقط  01020102لسنة لسنة ( ( 2222) ) تطبيق القانونتطبيق القانون( . ( . سادسا  سادسا  ))

 ..ألصحاب الحيازات من مستثمريها الفعليينألصحاب الحيازات من مستثمريها الفعليينالنظر في تمليك األراضي النظر في تمليك األراضي ( . ( . سابعا  سابعا  ))

إعادة النظر بقانون اإلرث بحيث ال يؤدي الى تفتيت الملكيات مسرتقبال  ودون المسراس بالصرفة إعادة النظر بقانون اإلرث بحيث ال يؤدي الى تفتيت الملكيات مسرتقبال  ودون المسراس بالصرفة ( . ( . ثامنا  ثامنا  ))

 ..الشرعية لسرثالشرعية لسرث

وفي ضوء خصائص االستثمار الزراعي والمخاطر والتحديات التي تواجهه  ومنها ارتفاع نسربة وفي ضوء خصائص االستثمار الزراعي والمخاطر والتحديات التي تواجهه  ومنها ارتفاع نسربة                 

والبيولوجيرة كمررا إن دورة رأس المررال طويلررة والبيولوجيرة كمررا إن دورة رأس المررال طويلررة ، ، والبيئيررةوالبيئيررة، ، تباطرره برالظروف المناخيررة تباطرره برالظروف المناخيررة المخراطرة بسرربب ارالمخراطرة بسرربب ار

وتكوين رأس المال الثابت ضعيف فأن هذا القطاع بحاجة الى فقررات خاصرة بقرانون االسرتثمار الررئيس  وتكوين رأس المال الثابت ضعيف فأن هذا القطاع بحاجة الى فقررات خاصرة بقرانون االسرتثمار الررئيس  

  تخص االستثمار الزراعي تتناسب وطبيعة القطاع وطبيعة العاملين به وتؤخذ بنظر االعتبار أهميته فريتخص االستثمار الزراعي تتناسب وطبيعة القطاع وطبيعة العاملين به وتؤخذ بنظر االعتبار أهميته فري

فمررن غيررر الممكررن تسرراوي فرررص ومزايررا  االسررتثمار بررين فمررن غيررر الممكررن تسرراوي فرررص ومزايررا  االسررتثمار بررين ، ، تحقيررق األمررن الغررذائي والررذي يمثررل األولويررةتحقيررق األمررن الغررذائي والررذي يمثررل األولويررة

القطاع الخدمي أو اإلسكاني أو أي قطاع آخر مع القطاع الزراعي اذ إن اغلب االستثمارات توجهت الى القطاع الخدمي أو اإلسكاني أو أي قطاع آخر مع القطاع الزراعي اذ إن اغلب االستثمارات توجهت الى 

وهرذا مرا وهرذا مرا ، ، ترفيهيرةترفيهيرةنشاطات أخرى اقل خطورة وأكثر ربحا كالمشاريع اإلسكانية والخدمية والسرياحية والنشاطات أخرى اقل خطورة وأكثر ربحا كالمشاريع اإلسكانية والخدمية والسرياحية وال

خررالل متابعررة الخارطررة االسررتثمارية فرري المحافظررات وكيررف ان حجررم المشرراريع االسررتثمارية فرري خررالل متابعررة الخارطررة االسررتثمارية فرري المحافظررات وكيررف ان حجررم المشرراريع االسررتثمارية فرري   لرروحظلرروحظ

 ..((00))القطاع الزراعي  تعاني من االنخفاض مقارنة بالقطاعات األخرى القطاع الزراعي  تعاني من االنخفاض مقارنة بالقطاعات األخرى 

ونرى بأن هناك مبررات عدة تجعل تشريع قانون خاص باالستثمار الزراعي أمرا  ضروريا  أو       

 :ومن أهم هذه المبررات هي ، مين القانون الرئيس لالستثمار فقرات خاصة باالستثمار الزراعيتض

 .أهمية القطاع الزراعي  في تحقيق األمن الغذائي  الذي يمثل ضرورة حتمية ألي بلد (0)

إن القوى العاملة في القطاع الزراعي تشكل نسبة كبيرة كما ان طبيعة المحافظات العراقية يغلب  (0)

طابع النشاط الزراعي فان عدم االهتمام واستيعاب اكبر عدد ممكن سوف يسهم في زيادة  عليها

 .البطالة فضال عن مزاحمة القطاعات األخرى والهجرة الى المدن

إن النشاط الزراعي يتعرض الى مخاطر عديدة  ومرتفعة قياسا بالنشاطات األخرى فمن غير  (3)

 .نه و بين القطاعات األخرى الممكن أن تتساوى الحوافز واالمتيازات بي

أهمية القطاع الزراعي بالنسبة لالقتصاد ألنه يمثل احد الركائز األساسية لقطاع الصناعة لوجود  (4)

دور ، ارتباط بين القطاعين والنهوض به يعني إسهامه في رفد القطاع الصناعي بالمواد األولية

 .مساحات الخضراءالقطاع الزراعي في تحسين البيئة وتقليل التلوث وزيادة ال

 

 
 . 011مصدر سبق ذكره ، ص،  اياد كاظمالطائي ،  .0
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  الثانيلفصل ا

(النظري والمفاهيمي اإلطار)التمويل الزراعي  والقروض المصرفية   

بالرغم من تضارب الشروح حول المفاهيم االقتصادية للقروض إال أن الجميع يتفق في كونها مبلغ        

الجهاز المصرفي لألفراد والمؤسسات بهدف تمويل نشاط اقتصادي في فترة  مالي مدفوع من طرف

آخر, فإن القروض المصرفية تعتبر عملية تحويل  وبتعبير,  , وذلك بمعدل فائدة مسبقا زمنية محددة

قصد استغالله في نشاط إنتاجي أو استهالكي, يسدد بمؤقتة لرأس المال من زبون اقتصادي آلخر وذلك 

 . مضافا إليه قيمة الفائدة التي تعتبر تعويضا للمقرض على حرمانه من رأسمالهالمبلغ 

 أهميةحيث أنه يبحث في . يعد التمويل أحد أهم العناصر الداعمة لتنشيط القطاع الزراعي في العراق   

توفير رأس المال ومصادر الحصول عليه الستثماره في القطاع الزراعي, كما يبحث في شأن المؤسسات 

 اإلقراضاالئتمانية التي توفر رأس المال للمزراعين بشكل عام, واألسس التي تتبناها تلك المؤسسات في 

لهذه العملية, فضال  عن أنه يبحث كلفة عملية االقتراض واألثار االقتصادية لهذه العملية, سواء بالنسبة 

ل الزراعي من خالل األهداف التي وتظهر مكانة وأهمية التموي. للمزارع أو بالنسبة للبنيان االقتصادي

وتنويع مصادر الدخل وتحسين الخدمات  اإلنتاجيسعى الى تحقيقها, والمتمثلة في زيادة مستوى 

تفتيت الحيازات الزراعية وتقليل مشاكل  المختلفةالتسويقية, وتوفير القروض لمجاالت التصنيع الزراعي 

اعية, من خالل توفير القروض الخاصة بذلك , وذلك عن طريق التشجيع على زيادة الوحدات الزر

الى تشجيع المدخرات الفردية بين جموع صغار المزارعين, وزيادة الموارد الزراعية ورفع  إضافة

معدالت التنمية الزراعية, وتشغيل الموارد المعطلة بما فيها البشرية, ومواجهة الظروف االقتصادية غير 

 :ن هما مبحثي الثانييتضمن الفصل  .المواتية

 األهميةمويل الزراعي تال: المبحث الثاني , القروض المصرفية ومعايير منحها : المبحث األول

 .االتجاهات و

ومعايير منحهاالقروض المصرفية : المبحث األول 
.
 

عصب  يعد فهو .البنوك تقدمها التي المصرفية الخدمات أهم أحد هو المصرفي االئتمان يزال وما كان لقد

خالله  من يسعى نشاط أهم القروض وتعتبر  .الزمن بمرور تتقادم لم والتي دولة، ألي االقتصادية الحياة

األجل  قصيرة احتياجات لتمويل أساسا موجهة القروض وهذه أقل، بمخاطر مالئمة أرباح لتحقيق البنك

بتطوير  تسمح التي االستثمارية المشاريع لتمويل أيضا توجه كما الخزينة وعجز النفقات، بمواجهة تسمح

 .المؤسسات قدرات

احتمال  دون قرض منح يمكن فال للقروض، منحها عند ومتنوعة كثيرة لمخاطر تتعرض البنوك أن غير

 من الدقة من عالية درجة على ائتمانية سياسة وضع البنوك على يوجب مما ضئيلة ، ولو مخاطر وجود

 .تقليلها أو المخاطر أجل تفادي
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المصرفية القروض تعريف: اوال  
(5): 

 تزويد بمقتضاها يتم والتي ، للعمالء ات المقدمةــــالخدم تلك بأنها المصرفية رف القروضــتع .5

 األموال تلك بسداد المدين يتعهد أن على الالزمة باألموال المجتمع في تآوالمنش والمؤسسات األفراد

 ، محددة تواريخ في أقساط على أو ، واحدة دفعة والمصاريف عليها المستحقة والعموالت وفوائدها ،

 توقف حالة في استرداد أمواله للبنك تكفل التي الضمانات من مجموعة بتقديم العملية تلك وتدعم

 ، االئتمانية بالتسهيالت يسمى ما على المعنى هذا وينطوي خسارة أية بدون السداد عن العميل

 على للداللة المعاني تلكبأحد  يكتفي أن يمكن حتى أنهأو السلفيات  االئتمان مفهوم على ويحتوي

 . المصرفية القروض معنى

ددة أن ـفائدة أو عمولة معينة أومح مقابل البنك بمقتضاها يرتضي عملية هو المصرفي االئتمان .3

 في تسهيالت معين تــوق بعد أو مباشرة سواء طلبه علىبناء  ( رد أو شركة أعمالـف)ح عميال  ـيمن

 نشاطه مواصلة من ليتمكن السيولة في العجز لتغطية صورة اخرى وذلك أي أو نقديةأموال  صورة

 . استثمارية ألغراض العميل إقراض أو ، المعتاد

 

المصرفية القروض وظائف: ثانيا  
(3)

: 

 تستوجب الحديث االقتصاد في المختلفة اإلنتاجي االستثمار احتياجات إن : اإلنتاج تمويل وظيفة .5

 احتياجاتهم توفير المنتجين كل على المتعذر من كان ولما ، األموال رؤوس منا  ضخم قدر توفير

 الحصول بهدف المختلفة المالية والمؤسسات البنوك إلى اللجوء أصبح الخاصة مدخراتهم من المالية

 . المختلفة واالستثمارية اإلنتاجية العمليات لتمويل رورياوض طبيعياأمرا   القروض على

 السلع على المستهلكين حصول ، االستهالك تمويل بوظيفة المقصود إن  :االستهالك تمويل وظيفة .3

 االستهالكية السلع من المطلوب القدر توفير عن األفراد يعجز قد إذ ، آجال ثمنها بدفع االستهالكية

 التي القروض بواسطة السلع هذه على الحصول يمكنهم لذا ، الجاري دخلهم بواسطة المشتراة

    . مختلفة هيئات لهم تقدمها

 من أهميتها تظهر الذمم وإبراء المبادالت تسوية بوظيفة القروض قيام إن  :المبادالت تسوية وظيفة .2

 لنقود النسبية األهمية على فزيادة ، المجتمع في الدفع وسائل كمية أو ، النقد عرض مكونات خالل

 واسعة بصورة القروض استخدام فةن ، النقد عرض مكونات إجمالي من (الجارية الودائع( الودائع

 البنوك تمنحها ائتمانية تسهيالت شكلالمختلفة على  رافط األ الذمم بين وإبراء المبادالت تسوية في

 الحيوية الوظائف أهم من تعد ، المكشوف على والسحب ، مدين الجاري كحسابات لعمالئها

 .  وتسوياتها المبادالت حجم زيادة في للقروض

 

 
 3003،مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان، 5، ط"ادارة االئتمان المصرفي و التحليل االئتماني:" حمزة محمود الزبيدي  .5

 . 52ص
 30، مصدر سابق ، ص  حمزة محمود الزبيدي  .3
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المصرفية القروض أهمية :ثالثا  
(5): 

 األسلوب هذا أن وكيف ، بالوفاء والوعد اآلجل الدفع أساس على تقوم أصبحت التي المعامالت تسهيل  •

 .اإلنسانية تاريخ في مثيل له يسبق لم الذي االقتصادي النهوض رافق قد

 الستغالل وواسطة للتبادل واسطة بذلك فهو ،آلخر شخص من مال رأس لتحويل مناسبة وسيلة يعتبر  •

 .المال رأس إنتاجية لزيادة واسطة أي ، والتوزيع اإلنتاج فياألموال 

 األكبر الجانب تمثل إذ ،يراداته إ على للحصول البنك عليه يعتمد ذيالقروض المورد األساسي ال تعد  •

 .خاصة عناية المصرفية القروض التجارية البنوك تولي ولذلك ، استخداماته من

 والنقد الودائع زيادة عنها تنشا التي االئتمان خلق لعملية الهامة العوامل من المصرفية القروض تعد  •

 .المتداول

 تعتبر التي ، والعموالت الفوائد ارتفاع إلى يؤدي التجارية البنوك ميزانيات في القروض نسبة ارتفاع  •

 قدر وتنظيم وتدبير البنوك، تلك في للمودعين المستحقة من دفع الفائدة تمكنوالتي  لسيرادات ا  مصدر

 .العمالء من السحب احتياجات لمواجهة السيولة من بجزء البنك احتفاظ إمكانية مع األرباح من مالئم

 فاألموال والخدمات، والتجارة والزراعة الصناعة حاجات تمويل في ا  هام ا  دور القروض تلعب  •

 وتمويل اإلنتاج لعملية الالزمين العمال أجور ورفع األولية، المواد شراء من المنتج تمكن المقرضة

 .ذاتها اإلنتاج سلع على والحصول اآلجلة، المبيعات

 الذي المجتمع  ورخاء وتقدمه، االقتصادي في النشاط المساهمة من البنوك تمكن اإلقراض عمليات  •

 على بدورها تساعد التي القوة الشرائية وزيادة العمالة، فرص خلق على القروض فتعمل .تخدمه

 .المعيشة  مستوى وتحسين االقتصادية، استغالل الموارد في التوسع

القروض منح ومعايير إجراءات: رابعا  
(3): 

 العائد يمثل كما االصول من األكبر الجانب تمثل إذ للبنك المالية الموارد استثمار أوجه من القروض تعتبر

 عناية البنك في المسؤولون يولي أن المنطقي من يصبح لذا، .اإليرادات من األكبر الجانب عنها المترتب

 على التي المعايير وكذا القرض، بها يمر أن يجب التي اإلجراءات بوضع األصول من النوع لهذا خاصة

 يتسنى ىوحت استحقاقها، في مواعيد وفوائده القرض أصل سداد لضمان وذلك القرض هذا منح يتم أساسها

 .بالفعل وقوعها قبل تجنبها على والعمل المحتملة المخاطر اكتشاف

 

 . 4، ص 3000القزويني ، محاضرات في اقتصاد البنوك ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ، شاكر  .5

 . 31، ص 3001الطاهر لطر  ، تقنيات البنوك ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، طبعة  .3
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 القروض منح إجراءات: 

  :القرض لطلب األولي الفحص  .5

 البنك، في اإلقراض لسياسة وفقا المبدئية صالحيته مدى لتحديد العميل طلب بدراسة البنك يقوم

 االنطباعات وتعتبر .السداد وأسلوب الستحقاقالغرض من القرض وأجل ا حيث من وخاصة

بوجه عام  وقدراته شخصيته تبرز والتي البنك، في المسؤولين مع العميل لقاء يعكسها التي

 لطلب األولي الفحص في بالغة أهمية ذات تشغيلها وظروفالة اصولها ح حيث وخاصة من

 دراسة استكمال في باالستمرار إما مبدئي قرار اتخاذ يمكن األمور هذه ضوء وعلى القرض

 .طلبه معاملة في بالجدية يشعر حتى للعميل األسباب توضيح مع عنه االعتذار أو الطلب،

   :للقروض االئتماني التحليل .3

 مكانياتإ لمعرفة المختلفة، من المصادر عليها الحصول يمكن التي المعلومات تجميع يتضمن

 إلى باإلضافة المالي التحليل خالل من المال رأس مالئمة ومدى للبنك، السابقة االئتمانية العميل

 .المنشأة نشاط على أثرها ينعكس أن يمكن والتي المختلفة، االقتصادية الظروف
  :المقترض مع التفاوض  .2

 على بناءا المطلوب بالقرض المحيطة االئتمانية المخاطر لعناصر المتكامل التحليل بعد

 تحديد يمكن حتى بالعميل الخاصة المالية للقوائم المالي التحليل وكذا جميعهاتم ت التي المعلومات

 السداد ومصادر سداده، وطريقة صرفه وكيفية فيه سيستخدم الذي والغرض القرض مقدار

 هذه كل على االتفاق يتم ذلك كل بعد .المختلفة والعموالت وسعرالفائدة المطلوبة والضمانات

 .منهما كل مصالح تحقيق إلى للتوصل والعميل البنك بين التفاوض عملية خالل من العناصر

  :القرار اتخاذ .9

 التعاقد قبول حالة وفي البنك لشرط قبوله عدم أو للتعاقد، العميل بقبول إما التفاوض مرحلة تنتهي

 األساسية البيانات تتضمن ما عادة والتي القرض، طلب على الموافقة القتراح مذكرة إعداد يتم فقد

 قرضال وصف ،المصرفي الجهاز لدى مديونيتها عن ومعلومات االقتراض، طالبة المنشأة عن

 سنوات ةللثالث الميزانية وملخص ، وطريقته السداد ومصادر المقدمة الضمانات،  منه رضوالغ

 االئتماني والرأي والمديونية والنشاط والربحية السيولة ومؤشرات عليها والتعليق ، األخيرة

 السلطة من القرض منح على الموافقة يتم ، المذكرة هذه على وبناءا .القرض بشأن والتوصيات

 .المختصة االئتمانية

  :القرض صرف  .1

 للضمانات تقديمه وكذلك القرض، اتفاقية على المقترض توقيع القرض استخدام لبدء يشترط

 .القرض اتفاق عليها ينص التي االلتزامات واستيفاء المطلوبة،

  :والمقترض القرض متابعة  .0

 مواعيد في تغيرات أي حدوث وعدم المنشأة سير حسن على االطمئنان هو المتابعة هذه من الهدف

 تتطلب والتي المقترض من التصرفات بعض أيضا المتابعةخالل  من تظهر وقد المحددة السداد

 تجديد أو السداد تأجيل تتطلب أو البنك، حقوق على للحفاظ لمواجهتها القانونية اإلجراءات اتخاذ

 .أخرى لفترة القرض
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  :القرض تحصيل  .7

 الظروف من أي تقابله لم إذا وذلك عليه، المتفق النظام حسب مستحقاته بتحصيل البنك يقوم

 .أخرى لمرة القرض تجديد أو السداد تأجيل أو القانونية اإلجراءات وهي المتابعة، عند السابقة

 
 القروض منح معايير: 

                : ( 5CS )    االئتمانية المعايير نموذج 

 منح عند البنك لها سيتعرض التي بالمخاطر اإلحاطة إلى االئتماني اتخاذ القرار قبل مانتاالئ إدارة تسعى

 هي وليدة عدد من العوامل المخاطر هذه وأن خاصة المخاطر، تلك مصادر تحديد وأيضا االئتمان،

 الجوهري العامل أن إال االئتمان، إدارة لها تتعرض سوف التي المخاطر حجم تحديد في جميعا تشترك

 المناسب الدخل تحقيق على قدرته عدم أو وفوائدها قروض من بذمته ما تسديد في العميل رغبة عن ناتج

االئتمان  تقييم وعند  االئتمان إدارة عند عليها المتعارف األمور من أصبح فقد ولذا  .القرض إعادة لغرض

 cs of بنظام المعروفة المعايير من مجموعة تحليل به من خالل المرتبطة المخاطر درجة تحديد ضرورة

credit  نظام أو  five cs  وهي: 

      Capacity االستدانة على القدرة  .5

    Character            العميل شخصية  .3

 Capital   العميل مال رأس  .2

 Collateral  الضمان .9

 Conditions  العام المناخ .1

 

 :االستدانة على القدرة  .5

 يعطي القانون أن ورغم .المتعددة المصرفية الخدمات من العمالء احتياجات لتلبية البنوك أنشأت

 البنك في االئتمان إلدارة يعطي أنه إال االئتمان على للحصول التقدم في الحق المحتمل للعميل

 أهم أحد االستدانة، على القدرة معيار ويعد .العميل طلب رفض أو االئتمان بمنح آخر حقا التجاري

 .االئتمان إدارة لها تتعرض التي المخاطر مقدار في تؤثر التي المعايير

 :العميل شخصية  .3

 في تأثيرا األكثر الركيزة وهي االئتماني، القرار في األولى األساسية الركيزة العميل شخصية تعد

 إجراء عند االئتمان إلدارة مسعى أهم أن نجد ولهذا، .التجارية البنوك لها تتعرض التي المخاطر

 الخصائص والمصداقية، وبعض والثقة فاألمانة .بدقة العميل شخصية تحديد هو االئتماني التحليل

 بتسديد مدى التزامه يعكس وهذا بالمسؤولية العميل شعور إلى حجم كلها تشير األخرى الشخصية

          .قروضه
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 :العميل مال رأس  .2

 تحليلها من تزيد االئتمان إدارة لذا فان .االئتماني القرار أسس أهم أحد العميل مال رأس يعتبر

 ات سندوال مهاألس مثل أصوله منقولة له تتعرض التي المخاطر درجة لتحديد مال العميل  رأسل

 وغير المنقولة جميع األصول العميل يشمل مال رأس أن يعني وهذا .غير منقولة ىأمالك اخرو

 على هنا التركيز ويالحظ بذمته التي المطلوبات منها العميل مطروحا يمتلكها التي المنقولة

بمخاطر  تسمى العنصر هذا بسبب االئتمان إدارة تتعرض لها التي المخاطر فةن لذا . الملكية

 .الملكية

 :الضمان  .9

 البنك في االئتمان إدارة لها معينة تتعرض مخاطر من حماية أو تعزيز بمثابة الضمان يأتي

 بالعملية يحيط الذي احتمال الخطر زاد كلما فةنه ولذا االئتمان، بمنح القرار عندما يتخذ التجاري

 ما مقدار ويقصد بالضمان .البنك لحقوق حماية أكبر المطلوبة كانت الضمانات كلما االئتمانية،

 .المصرفي االئتمان لتوثيق العميل يرهنها والتي منقولة منقولة وغير موجودات من العميل يملكه

 :العام المناخ  .1

 االقتصادية الظروف يمثل أنه على منح االئتمان في كمعيار العام المناخ إلى االئتمان إدارة تنظر

 في وأدق أوسع البيئة أن محيط ورغم .بالعميل المحيطة البيئية الظروف أو المحيطة بالعميل،

 والطلب المنافسة في شكل العميل لها يتعرض التي التغييرات تشمل العام، فهي المناخ عن التعبير

 صياغة في أثر لهذا المعيار أن المؤكد من التحديد هذا ووفق ، البيع والتوزيع وظروف السلع على

 .مانياالئت القرار

 ((5PS : االئتمانية المعايير نموذج  

 مهمة أخرى معايير دراسة خالل من ائتماني آخر بتحليل االئتماني قرارها انـــاالئتم إدارة تعزز

  جــمنه يعطيها يـالت الدالالت ذات انــــاالئتم إلدارة تعطي المعايير هذه لـــــوتحلي 5PS ) ) ـب رفــــتع

( (5CS على المعايير هذه وتحتوي آخر بأسلوب كانت وان: 

  People   العميل نوع  .5

 Purpose  االئتمان من الغرض  .3

 Payment  السداد على العميل قدرة  .2

   Protection  الحماية  .9

 Perspective  المستقبلية النظرة  .1
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 :العميل نوع  .5

 من وذلك شخصيته، عن وواضحة كاملة صورة تكوين خالل من للعميل االئتماني الوضع يقيم

ومن  االئتمان إدارة فيها ترغب التي والبيانات المعلومات كل على والحصول العميل مقابلة خالل

 النجاح رــمخاط لتقدير األعمال لهذه النجاح مؤشرات إلى تستند االئتمان سوف إدارة أن المؤكد

 يعطي النجاح عدم بسبب آلخر عمل من التغيير أو الفشل عالمات فةن وبالمقابل المستقبل في

 .المستقبلي العميل خط تقييم من الحذر إلى يدفع انطباعا

 :االئتمان من الغرض  .3

 الستمرارا إمكانية إلى االئتمان إدارة تتوصل خاللها من التي المعايير أهم أحد الركيزة هذه تشمل

 من الغرض ويحدد الطلب ورفض التحقق من الحد هذا عند التوقف أو االئتماني الملف دراسة في

 إدارة وصالحيات البنك سياسة مع تتناسب ال التي أو تلبيتها يمكن الذي العميل احتياجات االئتمان

  .االئتمان

 :السداد على العميل قدرة .2

 لسالمة الحقيقي فاالختيار االستحقاق، موعد في وفوائده االئتمان تحديد على المعيار هذا يركز

 التدفقات تقدير خالل من ذلك ويتم عليه المتفق الموعد في التسديد حصول هو االئتماني القرار

 النقدية التدفقات مقدار أن المؤكد ومن  .التسديد في قدرته تحدد والتي للعميل، الداخلة النقدية

 العسر من حالة إلى معرض العميل كان إذا فيما ا  أولي ا  تصور تعطي منه الخارجة أو للعميل الداخلة

 .المالي

 :الحماية .9

 تقييم خالل من وذلك للعميل، المقدم لالئتمان الحماية توفر وأدوات احتماالت استكشاف هو

 قابليتها حيث من أو العادلة قيمتها حيث من سواء العميل سيقدمها التي الكفاالت أو الضمانات

 .البنك اتجاه بالتزاماته الوفاء عن عجز لو فيما للتسييل

 :المستقبلية النظرة  .1

 االئتمان، ذلك ومستقبل للعميل الممنوح باالئتمان تحيط التي التأكد عدم حالة أبعاد استكشاف هي

 .خارجية أو داخلية كانت سواء بالعميل المحيطة والمستقبلية البيئية الظروف كل استكشاف أي

 نسبة إلى العام النمو معدل من االقتصاد بمؤشرات للبنوك االئتمانية السياسة تتأثر فقد ولهذا

 .وغيرها الفوائد ومعدالت التضخم،
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 االتجاهات ,األهمية , التمويل الزراعي : المبحث الثاني 

 .األهداف,األهمية,التمويل ألزراعي المفهوم: أوال

 :مفهوم التمويل الزراعي .0

يهدف إلى حل مشكلة الذي فروع علم االقتصاد الزراعي  بأنه فرع من الزراعي يعرف التمويل     

رفع ، وكيفية استخدامه استخداما  أمثل سعيا  لزيادة اإلنتاج ، ندرة رأس المال الذي تواجهه المزرعة

إذ يدرس التمويل ، تكاليف وزيادة نسبة األرباح التي تعود على المستثمر الزراعي التقليل  ،اإلنتاجية 

يبحث في الطرائق والوسائل التي يمكن و،  الزراعي أمكانية توافر رأس المال من مصادر مختلفة

 . (5) بواسطتها جمع رأس المال الذي تحتاجه المزرعة

تدبير رأس المال الالزم للقطاع الزراعي )يمثل  التمويل الزراعيبان  (3)(Nelson, 1973)ويرى      

الستثماره في الزراعة وهو احد فروع علم االقتصاد الزراعي الذي يبحث عن أهمية توفير رأس المال 

كما يبحث في شأن المؤسسات االئتمانية التي يمكنها توفير رأس المال ، ومصادر الحصول عليه

 (.للمزارعين واألسس التي تتبناها تلك المؤسسات في االقتراض لتضمن النجاح في أعمالها

 الزراعية للتنمية ةالرئيسي العناصر إحدى)ه بأن التمويل الزراعي (2)(5441، رشرا )ويعرف      

 القطاع في الستثماره عليه الحصول ومصادر المال رأس على توفير تركيزه خالل من وذلك

 للمزارعين المال توفير رأس على االئتمانية المؤسسات مقدرة وتحليل تقييم (على يعمل وكذلك،الزراعي

 الزراعي االقتراض عملية كلفة وكذلك،  مزارعيها إقراض في المؤسسات هذه تتبناها التي واألسس

 ).االقتصادي للبنيان بالنسبة أو للمزارع سواء بالنسبة االقتراض لعملية االقتصادية واآلثار

عناصر اإلنتاج الالزمة لممارسة النشاط الزراعي  تأمين) بأنه  (9)(5442، اليكد )وقد عرفه      

كذلك فأن عملية التمويل تشمل ، ( وغيرهاواآلالت ومواد المكافحة ،األسمدة ، ،والبذور، كالقروض

 .حسن توجيه القروض واستخدامها

عملية اقتصادية هدفها رفع مستوى حياة المزارعين )بأنه  (1)(5422،عبد هللا وآخرون) فيما عرفه     

وتقوية ، اقتصاديا واجتماعيا بتوفير القروض لهم ومساعدتهم على زيادة دخلهم من اإلنتاج الزراعي

 .م لالقتراض ومقدرتهم على تسديد القروضأهليته

 

 . 511ص ،3052 ،األردن،دار أسامة للنشر ،االقتصاد الزراعي،رحمن حسن،  الموسوي .5

.Nelson, Aaron, 1973G., Warren F. Lee. Agricultural finance, the Iowa state university, , p: 33 

 .07ص ،0772 ، يمرجع تدريس ،التمويل الزراعي، محمد مصطفى ،رشرا  .3
 . 3ص ،0773 ، التمويل الزراعي ،فاروقعلي ،اليكد . 4
 .50 ص ،5422،عبد هللا وآخرون . 2
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رشرا  وآخرون ) ويع د اإلقراض الزراعي مصدرا  مهما  من مصادر التمويل الزراعي فيرى     

 ،بأن مصطلح التمويل الزراعي يشكل معنى أوسع وأكثر شموال من اإلقراض الزراعي (5)(5441

توفير المال الالزم من خالل االقتراض أو التمويل الذاتي أو المساعدات أو إصدار )تمويل الويقصد ب

ويجب على المحللين والدارسين مراعاة ذلك عند استخدام مصطلح  التمويل الزراعي ... (السندات الخ

واإلقراض الزراعي في ابسط مفاهيمه يعبر عن العملية التي بها ، مرادفا لكلمة اإلقراض الزراعي 

 (.إحدى صور النشاط االقتصادي إقراض واقتراض عنصر رأس المال بهدف تمويل

 رأس المال على للحصول للمزارعين ا  مساعد عنصرا   يمثلالزراعي  التمويل فةن هنا ومن     

 .الزراعية والتنمية الزراعي باإلنتاج والنهوض

قيام الحكومة بتوفير رأس المال الالزم )يعني  مفهوم التمويل الزراعي الحكوميإن  وترى الباحثة     

قروض بصورة نقدية أو عينية عن طريق أحد مؤسسات اإلقراض الللمستثمر الزراعي من خالل تقديم 

، ودة جدا أو بدون فوائد سعيا منها للنهوض بالقطاع الزراعيأو من يقوم بمقامها وبفوائد محد، الحكومية

وتحقيق التنمية الزراعية واالجتماعية بعد أن تضع سلسلة من اإلجراءات والتعليمات لتنفيذ سياستها 

وتظهر أهميته من خالل دعم صغار المزارعين الذين يمثلون نسبة كبيرة في الدول النامية ، التمويلية

الن ذلك يشكل عبئا  على االقتصاد من ، ستمرار بالعمل الزراعي وعدم مغادرة القطاعبغية تشجيعهم لال

هي العملية التي )أو، األمور خالل ارتفاع نسبة البطالة ومزاحمة القوى العاملة في المدينة وغيرها من

يتم  من خاللها توفير رؤوس األموال الالزمة من مصادر مختلفة بغية تحقيق أهداف اقتصادية 

في األسس والقواعد التي تتبناها مؤسسات التمويل لضمان التمويل الزراعي ويبحث ، واجتماعية 

في قدرة المقترض وأهليته  أيضاكما يبحث ، استخدام التمويل في تحقيق األهداف المرسومة من قبلها

 .باإليفاء باستعادتها  في الوقت المحدد الستخدام القروض بالشكل الصحيح وقدرته

 :التمويل الزراعي أهمية .0

للتمويل الزراعي أهمية كبيرة في العملية اإلنتاجية فمن خالل توفير التمويل الالزم يمكن إدخال      

والتي تعمل على زيادة اإلنتاج ورفع ، التكنولوجيا الحديثة والمتطورة البيولوجية منها والميكانيكية 

والحيواني وتحسينه كما  ونوعا  ،إذ يعمل على بناء مستوى اإلنتاجية في القطاع الزراعي بشقيه النباتي 

الطاقة اإلنتاجية للقطاع الزراعي وزيادة حجم الطاقات الموجودة  ويعمل على توفير األموال الالزمة 

لتنفيذ المشاريع الداعمة والمساندة للجهاز اإلنتاجي من خالل توفير خدمات الصحة والتعليم والبحث 

كما يوفر التمويل أمكانية ، ا التي تسهم في االستثمار البشري والعلمي العلمي وغيرها من القضاي

ويساعد في توفير الخدمات الالزمة التي تعزز ، االستفادة من الطاقة اإلنتاجية المتوافرة بشكل جيد 

ويمكن أن نحدد أهمية التمويل ،تحقيق الهدف الرامي الى زيادة اإلنتاج وتحقيق التنمية الزراعية 

 .والثاني غير المباشر، ن األول مباشر بطريقي

 

 . 0، ص5441،  ، أنظمة اإلقراض الزراعي رشرا  وآخرون .0
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تتمثل في زيادة اإلنتاج الزراعي وتحسين مستوى معيشة السكان الزراعيين  المباشرةفأهميته      

وان رفع الكفاءة اإلنتاجية في ، وتحقيق اإلسهام الفاعل في خلق التنمية االقتصادية للقطاع الزراعي

أهمية وأثر  أي ان (5)القطاع الزراعي ينعكس على اإلسهام في تنمية القطاعات االقتصادية األخرى

وبالتالي على الدخل ورفع مستوى الرفاه االقتصادي ، بشكل مباشر على اإلنتاج تكمن بالتأثير ل التموي

 واالجتماعي ألفراد المجتمع 

 . (3) المدخرات الزراعية فتتمثل باآلثار غير المباشرة على تنمية غير المباشرةأما أهميته      

أن هناك عناصر  (2)1984)،مارشال (اإلنتاج يرىولكي يؤدي التمويل الزراعي دوره في زيادة      

 اإلدارية المعرفة وجودو، والعمل، المال الطبيعية لرأس المصادر في وجود توافرها تتمثل مهمة يجب

 .األشياء فيه تلك تباع الذي السوق وتوفر والتنظيم

 :(9)في كل مرحلة من المراحل المهمة للدورة اإلنتاجية وهي إليهتكمن أهمية التمويل في الحاجة و     

 .ما يتطلبه من توفير رؤوس أموال :تمويل أالستثمار .أ 

 .توفير مستلزمات اإلنتاج الرئيسة: تمويل اإلنتاج  .ب 

 .العمليات التي تحتاجها من ظهور اإلنتاج ولحين وصولها للمستهلك: تمويل ألتسويق  .ج 

الى التمويل مستمرة  ومهمة ضمن دورة اإلنتاج التي تبدأ بتوفير رأس المال وهذا يعني أن الحاجة      

 .التي تع د الحلقة األخيرة   لغرض االستثمار مرورا بالعملية اإلنتاجية ومتطلباتها وانتهاء بحلقة السوق

    :فتتمثل باالتي  األهمية االقتصادية للتمويل الزراعي وفيما يخص     

 الن مدخالت اإلنتاج يتم شراؤها في ،موسمية والسنوية في الدخل والنفقات مواجهة التقلبات ال

لذلك فالتدفقات الداخلة والخارجة ، مدة زمنية معينة من السنة وبيع اإلنتاج يتم في مدة معينة أيضا

ال تحصل في الوقت نفسه مما يؤدي الى العجز النقدي وقت الشراء حتى موعد البيع في بعض 

لنجاح العمل بصورة  أمر ضروري التقلبات وض لتسوية هذهك فاستعمال القرولذل، المنتجات

 .جيدة

  الحماية من المخاطر والظروف المعاكسة ألنه من غير الممكن إزالة كل المخاطر في الزراعة

 .(1) فالطقس والمرض والسعر هي أخطار ال يمكن التحكم بها كليا

 ، كلية الدراسات العليا ،رسالة ماجستير  ،االستثمار في القطاع الزراعي األردني ، ، محمد علي محمد ،البدور .0
 . 77، ص 0223 ، الجامعة األردنية

 . 59، ص5424،  عبد هللا ، التمويل والتسليف الزراعي ، مطبعة التعليم العالي ، الموصل،  المشهداني .3

 5429،مارشال .2

 3000،بن سمين .9

 .39، ص 3001المختار ، ليبيا ،  الزراعي والتمويل التعاوني ، جامعةفارس وآخرون ، أسس االقتراض  .1
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 :أهداف التمويل الزراعي-2

 : (5)هناك عدة أهداف للتمويل الزراعي يمكن أجمالها باالتي      

 حيث يساعد االقتراض على تملك ، إتاحة التملكو زيادة التكوين الرأسمالي في الزراعة

 . نسبيا  األراضي في مدة قصيرة 

  زيادة كفاءة و، (زيادة اإلنتاج وانخفاض التكاليف)المحافظة على حجم نشاط زراعي مالئم

 .اإلنتاج وتسهيل الحصول على المواشي واآلالت

 مواجهة التقلبات الموسمية في  ،زيادة المقدرة على مواجهة الظروف االقتصادية المتغيرة

غير المواتية وحماية المشروع الزراعي من الحماية من الظروف الطبيعية ،الدخل والنفقات

 .الفشل

الرغم من أهمية هذه األهداف إال إننا نرى إن التكوين الرأسمالي هو الهدف األهم الن زيادة رأس بو

زيادة اإلنتاج  إلىمتمثال  بالمكائن واآلالت والسدود والبني التحتية للقطاع تؤدي ، المال العيني

 .واإلنتاجية  وانعكاس ذلك على تحقيق مجمل األهداف األخرى

 :مصادر التمويل الزراعي: ثانيا  

إذ يحتاجه المزارع  في كل  يعد رأس المال العنصر اإلنتاجي المهم من عناصر اإلنتاج الزراعي       

  :(3)ة برأس المال بما يأتيويمكن التعرف على مصادر التمويل التي ترفد المزرع، مراحل اإلنتاج

يعد الميراث احد مصادر توفير رأس المال فنظام الوراثة يحتم نقل رؤوس األموال إلى  :الميراث .5

 .وبهذا فهو يمثل حقا  مكتسبا  للمزارع، الورثة الشرعيين 

يعد االدخار من المصادر المهمة للحصول على رأس المال، إذ يمثل ذلك الجزء من الدخل : االدخار .3

ـد االدخار على ، الذي يقتطع ولم ينفق على االستهالك فـضال  عـن رأس المال المستثمر لذلك يـع 

المستوى القومي المصدر الرئيس لالستثمار في تكوين رأس المال ويمكن أن نطلق عليهما 

السيما لدى ،  للحصول على رأس المال وعادة تكون ضعيفة في الدول النامية ر اللاتيةبالمصاد

 . صغار المنتجين

وعملية االقتراض أو ، يعد االقتراض مصدرا مهما في تحصيل رأس المال(: االئتما )االقتراض  .2

التي تحقق وتستخدم بالكيفية ، االئتمان عملية منظمة توفر القروض للمزارعين بالشروط المناسبة

 : زيادة اإلنتاج والدخل وتتعدد مصادر االقتراض فتشمل

 

 . 7مصدر سبق ذكره ، ص،  رشرا  وآخرون .5

،  أطروحة دكتوراه،  االستثمارات الخاصة وأثرها في التنمية االقتصادية واالجتماعية في سوريا،  منى لطفي ، البيطار  .3

 . 45، ص 3007
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الكثير من المنتجين الزراعيين إلى االقتراض من المرابين   حيث يتجه: االقتراض م  األفراد .أ 

 .والتجار  والسماسرة

يقوم مالك األراضي بتقديم القروض الالزمة إلى مستأجريهم من : االقتراض م  مألك األرالي .ب 

 .المزارعين

يقوم تجار الحاصالت أحيانا  بتقديم القروض إلى المزارعين : االقتراض م  تجار الحاصألت .ج 

اعتبار قروضهم بمثابة شراء حاصالتهم الزراعية وهي في بداية النمو أي  ،ط معقدة مثال  بشرو

 .بطريقة تسمى  البيع األخضر وبأسعار زهيدة جدا مستغلين ضيق حالتهم المادية

حيث تقوم المصارف التجارية بةقراض المنتجين الزراعيين : االقتراض م  المصارف التجارية .د 

 .نظرا لضخامة إمكاناتها المالية، ويلةبمعدالت فائدة وآجال ط

تسعى هذه الشركات إلى استثمار المبالغ المتجمعة لديها أو جزء : االقتراض م  شركات التامي  .ه 

وغالبا ما تكون هذه المبالغ في شكل قروض طويلة األجل أو ، منها في القطاع  الزراعي

 .رعينمتوسطة األجل والسيما لكبار المزارعين متجنبة صغار المزا

قد يلجأ الكثير من المزارعين إلى االقتراض من الجمعيات : االقتراض م  الجمعيات التعاونية .و 

التعاونية المتخصصة في التسويق والتمويل الزراعي، أو قد تكون في صورة مصارف تعاونية، 

وبصفة عامة فهي شركات ال تهدف الى تحقيق األرباح، بل هدفها األساس هو خدمة أعضائها 

 .عاونيينالت

إن مبالغ اإليجار تمثل وسيلة من الوسائل التي تمك ن المزارع من الحصول على رأس  إذ :اإليجار .9

المال المزرعي المتمثل في األرض أو اآلالت أو غيرها من عناصر اإلنتاج، فيلجأ المزارع الذي 

استأجر األرض الستخدامها نظير دفع إيجار نقدي أو عيني يتفق عليه، ولكن هناك بعض المآخذ 

، النظام، فاإليجار يقتصر في اغلب األحيان على توفير عنصر األرض للمزارع المستأجرعلى هذا 

 .التشغيل مالبينما يبقى المزارع في حاجة رأس المال الالزم للعمليات الزراعية والسيما رأس 

 :باآلتي مصادر التمويلويمكن أجمال 

 .ه الزراعية من مدخراته الخاصةوفيها يقوم المنتج الزراعي بتمويل مشروعات:  التمويل اللاتي .أ 

، المرابين، مالكي األراضي الزراعية،ويشمل التمويل من التجار :  التمويل الخاص .ب 

 .األقارب األصدقاء، المصارف التجارية،الشركات الزراعية، المالك،والوسطاء

 :من قروض وتقسم إلى إليهويمثل مصدرا  لتمويل المزارعين بما يحتاجون : التمويل المؤسسي .ج 

  (الرسمية )دوائر االقتراض الزراعي الحكومية. 

  (.شبه الرسمية) دوائر االقتراض الزراعي شبه الحكومية 
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 االقتراض الزراعي التعاوني. 

 .أنواعها ومجاالت استخدامها,دورها القروض الزراعية , :ثالثا  

 :دور القروض الزراعية  .0

واحد الوسائل الفعالة في تحقيق التنمية  ،احد صور التمويل الزراعي اإلقراض الزراعييمثل     

 :من خالل اآلتيدورها يمكن تلخيصها والزراعية 

كما إن الحاجة الى اإلقراض الزراعي ، إعطاء المنتجين فرصة الحصول على رؤوس األموال .أ 

  . (5)ة تزداد مع تطور الفن اإلنتاجي وذلك إليجاد التوازن بين الموارد االقتصادي

ممارسة الزراعة الحديثة والحصول على إنتاجية ودخل أعلى مقارنة بما يمكن الحصول عليه من  .ب 

 . الزراعة التقليدية

إذ يمتلك القدرة على زيادة اإلنتاج واإلنتاجية إذا توافر في ، يؤدي دورا  حيويا  في النمو الزراعي  .ج 

 .المزارع التسليفيةحاجات  الوقت المناسب والكميات المطلوبة التي تكفي

زيادة كفاءة تخصيص الموارد وبالتالي رفع مقدرة المنتج على تعظيم األرباح ورفع مستوى  .د 

، التخصصية التي تشير إلى قدرة المنتج على تعظيم األرباح بمستوى الكفاءة اإلنتاجية  الكفاءة

ألنه قد ينتج ، ولكنه غير كفء في التخصيص ا  فمن الممكن أن يكون المنتج كفوء ا تكنولوجي

الوحدة من اإلنتاج باستخدام مزيج من عنصري اإلنتاج العمل ورأس المال ولكنها ال تعطي أقل 

فالقروض تمكن المزارع من الربط الصحيح لعناصر اإلنتاج المختلفة ، فعندما يكون رأس ، كلفة

االقتصادية لجميع  المال محدودا  بالنسبة للموارد األخرى فان إضافة مزيد منه يزيد من الكفاءة

 .) 3) يرفع الكفاءة التخصصية في الزراعة أنالموارد ، ومن الممكن 

ي مكن اإلقراض الزراعي المستثمر من االنتفاع من المدخالت السوقية وغير السوقية في تدنيه  .ه 

إذ يمكنه ذلك من ، تكاليف التوليفات المستخدمة في اإلنتاج ويزيد من قدرته على تحمل المخاطرة 

تبني المخاطرة باستخدام تكنولوجيا جديدة مربحة أكثر وبزراعة أصناف مقاومة للجفاف وذات 

وبهذا فان اإلقراض يزيد من الكفاءة التكنولوجية ، وذلك بتبني طرائق أنتاج كثيفة ، قيمة عالية 

 .تاج مبتكرة في العملية اإلنتاجيةووسائل أن

 

 51مجلد ، 5442تصميم السياسة الزراعية االقراضية في العراق ، مجلة تنمية الرافدين ،  ، عبد الرزاق،عبد شريف  .5
 .  22،عدد 

2. S. Lekshim ,P.Rugmini and Jesy Thomas,1998 Characteristics of Defaulters in  Agricultural 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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 :أنواع القروض الزراعيةـ  0

 :إلى ثالثة أنواع رئيسة هي( المدة الزمنية) نسبة آلجالهاتقسم القروض الزراعية     

شهر، و تشمل هذه (  59 -53) وهي القروض التي تتراوح مدتها من :قروض قصيرة األجل - أ

القروض المبالغ التي تجهز لشراء البذور واألسمدة والمبيدات، وكذلك المبالغ التي تصرف على 

أعداد وتهيئة األرض للزراعة أو المبالغ التي تدفع كتكلفة لجمع الحاصل وكذلك التي تساعد في 

أن حاجة اغلب المزارعين إلى هذه القروض ضرورية والسيما في ، تمويل العمليات التسويقية

البلدان النامية ذات الوحدات اإلنتاجية الصغيرة، إذ تسهم هذه القروض في عملية االستثمار 

 .الزراعي

إن عملية استخدام القروض القصيرة األجل تؤدي دائما  إلى زيادة الكفاءة العملية وذلك ألنها تؤمن        

استخدام أدوات ومستلزمات اإلنتاج المختلفة التي تتطابق واحتياجات المزرعة من تلك المستلزمات، إذ 

أن الكفاءة العملية للمزرعة تساعد المزارعين على تحسين دخولهم مما ينعكس على تحسين أحوالهم 

في الوقت المناسب فةنها  أما إذا لم تستخدم، االجتماعية والمعيشية هذا إذا استخدمت في أوقاتها المناسبة

 .ال تحقق تلك األهداف

تسهم هذه القروض في زيادة اإلنتاج الزراعي والتوسع في المشاريع  :قروض متوسطة األجلب ـ 

أعوام وغالبا ما (  50)شهرا  و( 53)التنموية وزيادة دخول المزارعين وتتراوح مددها الزمنية بين 

وكذلك شراء األرض ، تشتمل هذه القروض على شراء اآلالت والمكائن والمعدات الزراعية

األراضي، وتهدف أيضا الى تحسين  واستصالحوإنشاء بساتين الفاكهة الزراعية وشراء الحيوانات 

مستوى معيشتهم وتتجلى أهمية هذه القروض في تشجيع اتجاه الزراعة الكثيفة التي تحقق الكفاءة 

 .اإلنتاجية الزراعية

تشمل القروض التي تستخدم في عملية استصالح األراضي الزراعية وإنشاء : قروض طويلة األجل  -ج

، أعوام( 50) وغالبا ما تزيد مدة سداد هذا النوع من القروض على، لمشاريع الكبيرة في المزرعةا

وإذا ما أحسن استخدام هذه القروض فةنها قد تؤدي إلى طفرة كبيرة في التطور وزيادة اإلنتاج 

 .(5) وتحقيق الكفاءة االقتصادية الزراعية

إلى ثالثة أنواع  أو الارض اللي تمول م  اجلهبحسب إنتاجيتها ويمكن أن تقسم القروض أيضا  

 :(3)هي

تستعمل هذه القروض في شراء األرض الزراعية أو تشييد المباني  :قروض استثمارية - أ

رأس المال الثابت في  والمسقفات أو شراء اآلالت الزراعية وكل هذه الفقرات تحتسب على

 .المزرعة

 

 

 

جامعة عمان  ،كلية الدراسات اإلدارية والمالية العليا ،المباشرة  األجنبية، اثر مخاطر الدولة في جذب االستثمارات  زياد احمد ، رمضان .0
 . 70، ص0222العربية للدراسات العليا ، 

،  ت العلياكلية الدراسا، رسالة ماجستير ،اثر الدور الحكومي على االستثمار في القطاع الزراعي، حسن  قاسم  ربحيليلى  ، البلة .0
 . 02، ص 0772،  الجامعة األردنية
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وتشمل هذه القروض األموال التي تستلف الستخدامها في العمليات اإلنتاجية  :قروض إنتاجيةب ـ 

هي قروض تستخدم لزيادة التكوين و، الزراعية وتهدف إلى زيادة اإلنتاج واستمراره وديمومته

واستصالحها ، المكائن واألدوات ، زراعة األشجار مثل شراء األراضي )الرأسمالي الزراعي 

أو لتوفير التجهيزات الزراعية والعمل الزراعي ( الخ.. المثمرة واقتناء الحيوانات المنتجة 

 .والموسمي ولتسويق اإلنتاج

وهذه القروض غير إنتاجية وال تضيف إلى اإلنتاج أي زيادة تذكر بل تكون  :قروض استهألكية -ج

ثل عبئا  على المستثمر الزراعي، بسبب حاجتها لسنفاق على ما تستهلكه أسرة سالبة فهي تم

الى جانب الحاجات الملحة لسنتاج الزراعي هناك  ،المزارع في مختلف حاجاتها االستهالكية

حاجات أخرى ضرورية ومهمة للمزارعين والسيما الفقراء منهم تتمثل في حاجاتهم االجتماعية 

لتي تساعد المزارع وأسرته في التمكن من مواجهة الصعوبات والتمتع والمادية والصحية وا

توفير هذه القروض االستهالكية تدعم المزارع عند حصوله على  إن ،بصحة جيدة للعمل 

وهنا ينبغي عدم التوسع بمثل هذه ، القروض اإلنتاجية وتضمن إنفاقها في أغراضها المطلوبة

 .ئا  أضافيا على المزارعالقروض لكونها غير إنتاجية وتمثل عب

 : (5)إلى  نوعين هما  هابلما  استردادالقروض وقد تقسم     

 قروض تعطى لضمانات شخصية. 

 قروض تعطى على وفق ضمانات مادية وعقارية. 

 :مجاالت استخدام القروضـ  2

عليهم تساعد القروض الزراعية المزارعين في تشغيل مزارعهم بشكل أكثر كفاءة فمن الصعب      

مواكبة جميع التكاليف المرتبطة بتشغيل مزارعهم، فهم يحتاجون إلى القروض الزراعية ذات الفائدة 

ويمكن للمزارعين  استخدام القروض ، المنخفضة لمساعدتهم على االستمرار في عملهم الزراعي

 .(3)الزراعية في اآلتي

طاق األعمال التجارية ي توسيع نشراء األراضي الزراعية سواء كانت أراضي جديدة أو الرغبة ف .أ 

 .لحاليةالزراعية ا

مصاريف تشغيل إلى جانب الحاجة إلى تمويل األراضي الزراعية،حيث يحتاج العديد من . ب

لتشغيل الن المعدات الزراعية مرتفعة التكاليف، االمزارعين المساعدة في  تغطية  بعض تكاليف 

 .ات يمكنه تغطية المزيد من األراضي بسرعةومع توافر المعد، وهي ضرورية لتشغيل المزرعة

حيث يحتاج المزارعون في بيع منتجاتهم إلى ،المساعدة في تسويق المنتجات من اجل تحقيق األرباح. ج

 .خطة تسويقية فعالة

، جامعة عمان،  دراسة وتحليل العوامل المؤثرة على اجتذاب االستثمار أطروحة دكتوراه ، جبر، وسيم محمد هاشم .5

 . 500، ص 3007

 . 53، ص 5440،  اقتصاديات اإلصالح والتعاون الزراعي، عبد الوهاب مطر، الداهري .3
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شراء ) ويمكن إجمال العمليات الرئيسة التي تستعمل فيها رؤوس األموال في القطاع الزراعي في     
 (. شراء الحيوانات وتمويل عمليات اإلنتاج، إنشاء المباني المطلوبة في الزراعة، األرض 

 : قواعد التمويل الزراعي: رابعا  

 : (5) هيسية يجب أن تؤخذ بنظر االعتبار لكي يحقق التمويل الزراعي أهدافه فان هناك قواعد أسا    

يجب تحديد األهداف الواقعية التي ينبغي مراعاتها في الخطة االقتصادية : أهداف التمويل الزراعي .أ 

 .والسياسة الزراعية للبلد

تتضمن حاجات المزارعين وأغراضهم المختلفة باالستناد إلى التخطيط العلمي : الخطة الكاملة .ب 

 .اإلحصاءات الدقيقةالمعتمد على 

أي يجب وضع الضوابط التي تضمن كفاية الضمانات وتحمي مصادر التمويل : ضمانات القروض .ج 

 .من الضياع

ضرورة التنسيق  بين عملية اإلقراض والخدمات األخرى والسيما تهيئة مستلزمات اإلنتاج   .د 

الن  تقديم الخدمات في ، كالبذور واألسمدة وغيرها  في الوقت المناسب وتقديم الخدمات التسويقية

 .وقت الحاجة إليها يمثل  احد أسباب نجاح العملية اإلنتاجية

طبيعة االستثمار الزراعي يتطلب تواجد : قرب مؤسسات التمويل من المستثمرين الزراعيين .ه 

 .الوقت المناسب وبدون تأخير مؤسسات اإلقراض في أماكن قريبة ليضمن حصوله على التمويل في

إن توافر التمويل يعد غير كافي إذا لم يقترن بالمتابعة واإلرشاد : ويل الزراعي باإلرشاداقتران التم .و 

في توجيه المستثمر الزراعي لالستخدام الرشيد والكفء للقروض ابتداء  من تهيئة األرض ولحين 

 .تسويق المنتج الزراعي

بالبيئة وعند التمعن في قواعد التمويل الزراعي نجد أنها تتمحور في ثالث قواعد  يتعلق األول 

وما تتضمنه من سياسات اقتصادية وزراعية وسياسات ساندة ومرافقة فينبغي  القانونية والتشريعية

سياسة التمويلية بالبينما تتعلق القاعدة الثانية ، اإلحاطة بها ومراعاتها عند وضع السياسة التمويلية

أما ،ليات منح القروضآوتتضمن وضع خطة علمية تتضمن أسس وضوابط و ومؤسسات التمويل

التي يجب إن تتوافر فيه شروط عدة منها حسن استخدام القرض  بالمقترضالقاعدة الثالثة فتتعلق 

 .في المجال المخصص له وقدرته على أعادة المبلغ المقترض وغيرها

 

 

 . 551، صمصدر سبق ذكره عبد هللا ، ،  المشهداني .5
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 الفصل الثالث

التعاوني ودوره في  تقويم إجراءات الرقابة الداخلية في المصرف الزراعي    
 القروض الزراعية تحقيق فاعلية

يعد المصرف الزراعي التعاوني من المصارف العراقية العريقة وذلك لما له من دور في النهوض  

والمساهمة في تطوير وتنظيم القطاع االقتصادي من خالل دعم وإسناد القطاع  في االقتصاد الوطني

، لكونه يعد ( النباتية والحيوانية والصناعات الغذائية)الزراعي العراقي بمختلف انشطته الزراعية 

المصرف المسؤول عن عملية منح القروض الزراعية إلى المزارعين وأستردادها منهم، وسوف يتناول 

 :صل المباحث اآلتيةهذا الف

 .تقويم إجراءات الرقابة الداخلية على القروض في المصرف الزراعي التعاوني: المبحث االول

 .المبادرة الزراعية ، االهداف ، وسياسة التمويل : المبحث الثاني

 

في المصرف الزراعي  علن القروض الرقابة الداخليةاجراءات تقويم : األولالمبحث 

 التعاوني

 إجراءات اإلقراض في المصرف الزراعي التعاوني : 3-0-0

 : (0) عند تقديم طلب قرض م  المصرف فا  المقترض يتبع اآلتي: أوال  

تقديم طلب قرض الى شعبة الزراعة الواقعة ضمن منطقة المشروع المراد تمويله بموجب استمارة   .0

 .من قبل طالب القرض تتضمن كافة البيانات لطالب القرض والمشروع  تمأل

 .يقدم الى الشعبة الزراعية ما يؤيد عالقة طالب القرض بالمشروع  .0

تقديم كافة الموافقات االصولية من الدوائر ذات العالقة حسب طبيعة المشروع مرفق معها  .2

 .المستمسكات الثبوتية بذلك الى شعبة الزراعة 

كشف المشترك على المشروع برئاسة مدير الزراعة او الشعبة وعضوية موظفي المصرف اجراء ال .1

 .والزراعة 

بعد اجراء الكشف الفني وربط كافة االوليات والموافقات وتوصية اللجنة ترسل االضبارة بكتاب  .2

 رسمي بيد مخول من الزراعة الى الفرع او المكتب المعني ليتم تدقيق اضبارة المقترض ومطابقة

 . المستمسكات الثبوتية مع االصل والتأكد من صحة صدور صور القيود 

في المصرف بةجراء الكشف على الضمانة العقارية المقدمة لتوثيق مبلغ القرض باالشتراك ظقيام مو .2

 .في التسجيل العقاري ليتم تحديد قيمة الضمانة العقارية المقدمة ظمع مو

 

 
 .0:المركز االعالمي في المصرف الزراعي التعاوني، بدون سنة  .0
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ترسل اضبارة المقترض بعد ذلك الى مديرية الزراعة ان كان القرض يقرر بصالحيتها او الى  .9

قسم االئتمان ، واذا كانت مبادرة زراعية حسب الصناديق التخصصية ، وحدة / االدارة العامة 

المقدمة من قبل قسم الرقابة والتدقيق الداخلي لتدقيق كافة االوليات  االستعالم الحتساب الضمانة

الموجودة في االضبارة بعدها تعاد الى قسم االئتمان لرفعها الى لجنة االقراض المشكلة في االدارة 

 .العامة 

توصي لجنة االقراض بمنح القروض وحسب االكالف المعتمدة لكل غرض بعدها ترفع للسيد المدير  .0

مليون دينار وما زاد عن ذلك ترسل الى لجنة االقراض في ( 022)للمصادقة عليها لغاية  العام

وزارة الزراعة التي يشترك فيها عضو من المصرف الزراعي بعد تنظيم  مذكرة تتضمن كافة 

حيثيات الموضوع ليتم عرضها على مجلس ادارة الصناديق التخصصية للمصادقة على المنح 

 .ام المصرف الزراعي ويشترك معهم مدير ع

بعد اصدار قرار المنح حسب الصالحيات يرسل االقرار الى الفرع او المكتب ليتم توثيق القرض  .1

 .بالضمانات المطلوبة على ان يتم اجراء الكشف قبل صرف ايه دفعة وحسب مراحل االنجاز 

 
 : (0) اللمانات المعتمدة لتوثيق القروض: ثانيا  

 .رهنا تامينيا حسب احكام القانون المدني  العقارات التي يجوز رهنها -0

االبنية المشيدة بمقتضى حقوق المساطحة على ان ال تقل المدة المتبقية للمساطح عن عشر سنوات  -0

 .وان ال يكون المساطح ممنوعا من رهنها بمقتضى عقد المساطحة 

 :يراعى في الضمانات العينية االتي  -2

 .ن للغير ان ال تكون  محجوزة او مرهونة لقاء دي .أ 

ان ال تقل الحصة الشائعة عن الربع في كل عقار زراعي اال اذا كانت مساحتها خمسة دونمات  .ب 

فاكثر من االراضي السيحية وعشرة دونمات فاكثر من االراضي التي تسقى بالواسطة ومائة 

ت ا  دونم فاكثر من االراضي الديمية ودونمين فاكثر من البساتين واعتماد جنس العقار والمنش

 .المحدثة عليه اساسا في االحتساب 

الكفاالت الشخصية التضامنية شرط ان يكون الكفيل الضامن لديه تسهيالت مصرفية لدى احد  -1

المصارف موثقة بضمانات عقارية عائدة له وعلى ان تشعر دوائر التسجيل العقاري المختصة 

تص ، او لديه هوية غرفة بعدم رفع اشارة الحجز عن ضماناته اال بموافقة فرع المصرف المخ

 .تجارة 

 مليون دينار ( 02)كفاالت الموظفين على ان ال تقل خدمته عن خمس سنوات وبمبلغ ال يزيد عن  -2

 .خطابات الضمان  -2

مليون دينار شرط ان توقع الكمبيالة من قبل كفيل ( 12)قبول توثيق القروض لقاء كمبيالة بمبلغ  -9

 .مية االخرى وتوقيعها امام مدير الفرع لديه تسهيالت مصرفية في المصارف الحكو

قبول المشروع الممول من القروض لتوثيق الدين بشرط ان يؤمن وترهن المكائن والمعدات لدى  -0

 .كاتب العدل اذا كانت مسجلة باسمه لدى مسجل الشركات 

 
 . 2:، بدون سنة  المركز االعالمي في المصرف الزراعي التعاوني .0
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 :انات المبينة ادناه ــــمقدار القرض احد النسب االتية من قيمة الضم ال يجوز ان يتجاوز -1

المغروسات واالبنية المسجلة في دائرة % 22 –العقارات االخرى % 92 –المسقفات % 02)

 ( .لتسجيل العقاري 

تعتبر ديون المصرف وصناديق القروض التخصصية من االموال العامة وديونها ممتازة  -02

المعدل او ما يحل  0199لسنة (  22)نون تحصيل الديون الحكومية وتستحصل بمقتضى قا

 محله 

 .لت اليه نتيجة تسوية الدين خالل مدة ال تتجاوز السنتين آيقوم المصرف بتصفية العقارات التي  -00
 

تقويم السياسة االقرالية والتحصيلية في المصرف الزراعي التعاوني للمدة :  3-0-0
0202 -2020  

لتقويم  ا  الفقرة من المبحث تقويم للسياسة االقراضية والتحصيلية في المصرف تمهيدتوضح هذه 
 :اجراءات الرقابة الداخلية على القروض في المصرف الزراعي التعاوني وكما يأتي 

 

 تقويم السياسة االقرالية في المصرف :  وال  أ

انواع القروض المصروفة من سيتم في هذه الفقرة تقويم السياسة االقراضية للمصرف حسب       

 : اتي آلحيث اآلجال واالغراض وكا

 

 :آجالهام  المصرف حسب  تقويم سياسة منح القروض -0

وهي القروض التي ال تزيد مدة تسديدها على سنة، وتتضمن القروض  :القروض قصيرة األجل .أ 

المخصصة للتجهيزات الزراعية والبيوت البالستيكية ومشاريع الثروة الحيوانية ، ويوضح 

 : 0202-0202في ادناه تفاصيل القروض قصيرة االجل للمدة من ( 02)رقم الجدول 

 

 (02) جدول رقم

 (الدنانير بآالف( )0202-0202)القروض قصيرة االجل للمدة 

 %األهمية النسبية  المبلغ الممنوح عدد المعامالت السنة

3000 2222 22232000 13 

3000 )*( 302003223 59 

3003 )*( 03322330 5 

3002 223 32023322 6 

3002 0022 33222020 6 

3002 0222 22223302 10 

 ـــــ ـــــ )*( 3002

 %000 355421112 2223 المجموع
 الزراعية اإلحصائيات /  الجهاز المركزي لالحصاءالباحثة باالعتماد على بيانات  إعدادمن  :المصدر    
 .وبيانات المصرف الزراعي التعاوني    
 .حسب بيانات المصرف الزراعي  أعاله الجدوللم تثبت عدد المعامالت في  (*)     
 .المصرف الزراعي تصريحاتألنه قيد المصادقة حسب  0202المبلغ الممنوح لعام  ثبتي لم (-)     
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من  انخفضتيتبين ان المبالغ المخصصة لهذا النوع من القروض ( 02)ومن الجدول 

، وذلك بسبب 0202الف دينار عام ( 22290021)الى  0202الف دينار عام ( 12102222)

 . اطالق المبادرة الزراعية

خمس سنوات ال لىوهي تلك القروض التي ال تزيد مدة تسديدها ع :األجلالقروض متوسطة  .ب 

، وتتضمن القروض متوسطة االجل قروض مشاريع المكائن والمضخات ةالسن لى وال تقل ع

/ وبالرجوع الى بيانات وزارة التخطيط ، واآلالت الزراعية ومشاريع تطوير البساتين

االحصائيات الزراعية فضال عن بيانات المصرف الزراعي التعاوني يتبين عدم وجود هذا النوع 

فضال  الوقت المناسب في امكانية تسديدها تخوف اغلب المزارعين من من القروض وذلك بسبب 

م بأضرار ناجمة عن الحرب خسائر نتيجة اصابة بساتينهعن المخاطرة لتعرض اكثرهم الى 

 .والتخريب

خمسة عشر سنة وال تقل عن  لىوهي القروض التي ال تزيد مدتها ع :القروض طويلة االجل .ج 

خمسة سنوات، وتتضمن القروض التي تمنح للمشاريع الزراعية الكبيرة مثل حفر االبار 

فاصيل القروض في ادناه ت( 00)رقم ، ويبين الجدول واستصالح االراضي والمخازن المبردة

 :  0202-0202طويلة االجل للمدة من 

 (00) جدول رقم

 (الدنانير بآالف( )0202-0202)للمدة  األجل طويلةالقروض 

 %األهمية النسبية  المبلغ الممنوح عدد المعامألت السنة
4313 16213 434324333 27 
4311 )*( 663131363 44 
4314 )*( 33333611 9 
4316 1233 31363366 8 
4313 1333 63311621 5 
4312 1331 23336333 7 
  ــــــ )*( 4313
 17239 المجموع

 
323123134 133% 

 الزراعية  اإلحصائيات/ الجهاز المركزي لالحصاءالباحثة باالعتماد على بيانات  إعدادمن  :المصدر     

 .وبيانات المصرف الزراعي التعاوني     
 .أعاله حسب بيانات المصرف الزراعي  الجدوللم تثبت عدد المعامالت في  (*)                            

 .المصرف الزراعي تصريحاتألنه قيد المصادقة حسب  0202المبلغ الممنوح لعام  ثبتي لم (-)      
 

من  انخفضتيتبين ان المبالغ المخصصة لهذا النوع من القروض قد ( 00)ومن الجدول 

ان  حيث نالحظ، 0202الف دينار عام ( 22922912)الى  0202الف دينار عام ( 020220222)

 .هناك تذبذب واضح فيها من سنة ألخرى، بسبب اطالق المبادرة الزراعية 

األهمية النسبية في ادناه ( 00)رقم يبين الجدول  :األهمية النسبية للقروض الممنوحة حسب اآلجال 

 :حسب اآلجال  0202 – 0202اعي التعاوني للمدة من للقروض الممنوحة من المصرف الزر
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 (00) جدول رقم

  (بأالف الدنانير) (0202 – 0202)للمدة حسب اآلجال النسبية للقروض الممنوحة  األهمية

 % األهمية النسبية المبلغ نوع القروض

 23 355421112 قصيرة األجل

 23 222022303 طويلة األجل

 %000 0000222202 المجموع
 الزراعية  اإلحصائيات/  الجهاز المركزي لالحصاءالباحثة باالعتماد على بيانات  إعدادمن  :المصدر    

 .وبيانات المصرف الزراعي التعاوني    

 

 (0202 – 0202)للمدة النسبية للقروض الممنوحة حسب اآلجال  األهمية( 02)شكل رقم 

 

 ( 00)الجدول رقم  بيانات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر      

 

أن القروض طويلة األجل تحتل أهمية نسبية أكبر من مجمل القروض التي ( 02)ويتبين من الشكل 

، بينما بلغت األهمية النسبية %20يمنحها المصرف، حيث بلغت االهمية النسبية للقروض طويلة األجل 

االهمية النسبية للقروض طويلة األجل مقارنة ، ويعود سبب ارتفاع %20للقروض قصيرة األجل 

بالقروض قصيرة األجل رغم أن دورة رأس مال مشاريع هذا النوع من القروض طويل نسبيا ، الى 

قع التسهيالت التي قدمتها الدولة لمشاريع المزارعين والتي كانت موجهة لبناء بنى تحتية لالرتقاء بوا

 .النشاط الزراعي 

 

 :0202- 0202للمدة م   أغرالهاالقروض م  المصرف حسب تقويم سياسة منح  -0

 : وهي قروض تمنح حسب الغرض التي تصرف من اجله وهي 

اغراض اخرى لم تذكر )وهي قروض تمنح لألغراض التجارية :  قروض االئتما  التجاري .أا

 تمان التجاريئفي ادناه تفاصيل قروض اال( 02) رقم ، ويبين الجدول(ضمن االغراض الالحقة 

 : 0202- 0202للمدة من 
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%32 

%68 

 %األهمية النسبية 

 طويلة األجل قصيرة األجل



 (03) رقم جدول

 (بآالف الدنانير) ( 0202-0202)للمدة  قروض االئتما  التجاري

 %األهمية النسبية  المبالغ السنة

3000 22222202 18 

3000 23222202 19 

3003 20222030 31 

3002 22230332 19 

3002 02222033 7 

3002 00223020 5 

 ــــــ ــــــ 3002

 %000 300200232 المجموع
 االحصائيات / الجهاز المركزي لالحصاءمن اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات  :المصدر

 .وبيانات المصرف الزراعي التعاوني الزراعية

 .ألنه قيد المصادقة حسب تصريحات المصرف الزراعيفي الجدول اعاله  0202 لعام المبلغ يثبت لم (-)    
 

بشكل كبير من  انخفضتفي اعاله ان المبالغ الممنوحة لهذا الغرض قد ( 02)ويتبين من الجدول 

كما بلغت األهمية  0202عام الف دينار( 02110092)الى  0202عام الف دينار( 22911222)

وبذلك %( 01)النسبية لهذا النوع من القروض من إجمالي القروض الممنوحة حسب االغراض نسبة 

 .من حيث األهمية الثانيةاحتلت المرتبة 

وهي القروض المخصصة لتجهيز البيوت البالستيكية : قروض التجهيزات الزراعية .با

في ادناه تفاصيل قروض التجهيزات الزراعية ( 01) رقم والمستلزمات االخرى ، ويبين الجدول

 :  0202- 0202للمدة من 

 (01)رقم جدول 

 (بآالف الدنانير)(0202-0202)للمدة قروض التجهيزات الزراعية 

 %األهمية النسبية  المبالغ السنة

3000 23222000 22 

3000 020220222 61 

3003 2203202 3 

3002 02303022 6 

3002 00023232 4 

3002 00322020 4 

 ــــــ ــــــ 3002

 %000 323302220 المجموع
وبيانات  االحصائيات الزراعية/ الجهاز المركزي لالحصاءمن اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات  :المصدر  

 .المصرف الزراعي التعاوني

 .ألنه قيد المصادقة حسب تصريحات المصرف الزراعيفي الجدول اعاله  0202يثبت المبلغ لعام  لم (-)   
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بشكل كبير من  انخفضتفي اعاله ان المبالغ الممنوحة لهذا الغرض قد ( 01)ويتبين من الجدول 

كما بلغت االهمية  0202عام الف دينار( 02029022)الى  0202عام الف دينار( 20122222)

وبذلك %( 02)النسبية لهذا النوع من القروض من اجمالي القروض الممنوحة حسب االغراض نسبة 

من حيث االهمية، والسبب الرئيسي لتفوق هذه القروض على األنواع األخرى  االولىاحتلت المرتبة 

للقروض يعود إلنخفاض سعر الفائدة المترتبة عليها مقارنة باألنواع األخرى، فضال  عن السبب االكثر 

 .اهمية والتي يتمثل بما تمتاز به مشاريع تلك القروض من سرعة استرداد رأس مالها

وهي قروض تمنح للمناطق التي يشح فيها الماء : مشاريع األروائيةقروض حفر االبار وال .جا

في ادناه ( 02) رقم وتشمل كلف حفر وتنظيف البئر ومدى صالحيته للري ، ويبين الجدول

 : 0202-0202تفاصيل قروض حفر االبار والمشاريع األروائية للمدة من 
 

 (01) رقم جدول
 (بآالف الدنانير) (0202-0202)للمدة  قروض حفر االبار والمشاريع االروائية

 %األهمية النسبية  المبالغ السنة

3000 22002000 22 

3000 030023032 76 

 ـــــ ـــــ 3003

3002 0233000 1 

2014 03320 0 

3002 3002022 1 

 ــــــ ــــــ 3002

 %000 022232200 المجموع
  االحصائيات الزراعية/ الجهاز المركزي لالحصاءمن اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات  :المصدر       

 .وبيانات المصرف الزراعي التعاوني       
 .حسب بيانات المصرف الزراعي في الجدول اعاله  0202و 0200 يلعام تثبت المبالغ لم (-)                              
 

 

بشكل كبير، اذ  انخفضتفي اعاله ان المبالغ الممنوحة لهذا الغرض قد ( 02)و يتبين من الجدول 

، كما 0202عام الف دينار( 0029022)الى  0202عام رالف دينا( 22222222)من  انخفضت

وبذلك احتلت المرتبة الثالثة من حيث %( 02)بلغت األهمية النسبية لهذا النوع من القروض نسبة 

ض بحالة عدم التنبؤ بنوع الماء الموجود باآلبار، ويتوجب زيادة هذه القروض األهمية وتتأثر هذه القرو

 . لمواجهة النقص الحاصل بالمياه

وهي قروض تمنح لغرض صيانة المكائن الزراعية ، ويبين الجدول : قروض خدمات المكائ  . ا

 : 0202-0202في ادناه تفاصيل قروض خدمات المكائن للمدة من ( 02)رقم 
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 (02)رقم جدول 
 (بآالف الدنانير)(0202-0202)للمدة قروض خدمات المكائ  

 %األهمية النسبية  المبالغ السنة

 ــــــ ــــــ 3000

3000 002320200 000 

 ــــــ ــــــ 3003

 ــــــ ــــــ 3002

 ــــــ ــــــ 3002

 ــــــ ــــــ 3002

 ــــــ ــــــ 3002

 %100 002320200 المجموع
 /الجهاز المركزي لالحصاءمن اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات  :المصدر         

 .وبيانات المصرف الزراعي التعاوني  االحصائيات الزراعية         
 .المصرف الزراعي في الجدول اعاله حسب بياناتالمبينة تثبت المبالغ لالعوام  لم (-)               

 

بمبلغ  0200ان المصرف ابتدأ بمنح هذه القروض اعتبارا من سنة ( 02) ويتبين من الجدول

الف دينار كما بلغت االهمية النسبية لهذا النوع من القروض من اجمالي القروض ( 022010100)

وبذلك احتلت المرتبة الرابعة من حيث االهمية، وتمنح هذه %( 02)الممنوحة حسب االغراض نسبة 

 . القروض لغرض صيانة وإدامة المكائن الزراعية

وهي قروض تمنح لمشاريع تربية العجول والماعز، ويبين : قروض مشاريع الثروة الحيوانية .ها

 : 0202- 0202في ادناه تفاصيل قروض مشاريع الثروة الحيوانية للمدة من ( 09) رقم الجدول
 

 (07) جدول رقم

 (بآالف الدنانير) (0202-0202)للمدة قروض مشاريع الثروة الحيوانية

 %األهمية النسبية  المبالغ السنة

3000 2023000 9 

3000 32203303 33 

3003 2230222 10 

3002 2232000 9 

3002 00022222 14 

3002 03330222 24 

 ــــــ ــــــ 3002

 %100 22232222 المجموع
 /الجهاز المركزي لالحصاءمن اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات  :المصدر       

 .وبيانات المصرف الزراعي التعاوني  االحصائيات الزراعية       
 .ألنه قيد المصادقة حسب تصريحات المصرف الزراعيفي الجدول اعاله  0202يثبت المبلغ لعام  لم (-)           
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في اعاله ان المبالغ الممنوحة لهذا الغرض قد ارتفعت من ( 09)ويتبين من الجدول  

، كما بلغت االهمية 0202في عام ( 00000222)الى  0202الف دينار في عام ( 9020222)

وبذلك احتلت المرتبة %( 9)النسبية لهذا النوع من القروض من اجمالي القروض الممنوحة نسبة 

وتحاول الدولة تشجيع هذه المشاريع بتخفيض اسعار الفائدة الممنوحة على . من حيث األهمية السادسة

 .هذا النوع من القروض بهدف زيادة االنتاج

زراعة نباتات الخضر في غير وهي قروض تمنح لغرض : البيوت البألستيكية قروض  .لا

للمدة من  البالستيكيةالبيوت في ادناه تفاصيل قروض ( 00)رقم ، ويبين الجدول  موسمها

0202-0202 : 

 

(01) رقم جدول  

 (بآالف الدنانير) (0202-0202)للمدة  البيوت البألستيكيةقروض 

 %األهمية النسبية  المبالغ السنة

 ــــــ ــــــ 3000

 ــــــ ــــــ 3000

 ــــــ ــــــ 3003

3002 2232320 25 

3002 2222222 20 

3002 03222032 55 

 ــــــ ــــــ 3002

 %000 32022020 المجموع
 /الجهاز المركزي لالحصاءمن اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات  :المصدر        

 .وبيانات المصرف الزراعي التعاوني  االحصائيات الزراعية        
المصرف  حسب بياناتفي الجدول اعاله  0202و0200و0200و0202تثبت المبالغ لالعوام  لم (-)           

 .الزراعي

 

 0202في اعاله ان المصرف ابتدأ بمنح هذه القروض اعتبارا من سنة ( 00)ويتبين من الجدول       

( 00222009)وكانت بمبلغ  0202هذه القروض لسنة  ارتفعتالف دينار وقد ( 2909090)وبمبلغ 

من إجمالي القروض الممنوحة حسب  الف دينار، وكما بلغت االهمية النسبية لهذا النوع من القروض

لزراعة من حيث األهمية، وتمنح هذه القروض  العاشرةوبذلك احتلت المرتبة %( 0)األغراض نسبة 

 .نباتات الخضر في غير موسمها 

وهي القروض التي تمنح لغرض الحصول على المكائن  :قروض المكائ  واآلالت الزراعية.عا

في ادناه  تفاصيل قروض المكائن واآلالت الزراعية ( 01)رقم ل والتكنولوجيا الحديثة ، ويبين الجدو

 : 0202-0202للمدة من 
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 (01) رقم جدول

 (بأالف الدنانير () 0202-0202)للمدة  قروض المكائ  واآلالت الزراعية

 %األهمية النسبية  المبالغ السنة

3000 20002000 73 

3000 0032200 1 

3003 2222320 4 

3002 2322300 5 

3002 2220000 11 

3002 2222000 6 

 ــــــ ــــــ 3002

 %000 83714671 المجموع
 /الجهاز المركزي لالحصاءمن اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات  :المصدر       

 .وبيانات المصرف الزراعي التعاوني  االحصائيات الزراعية       
 .ألنه قيد المصادقة حسب تصريحات المصرف الزراعيفي الجدول اعاله  0202يثبت المبلغ لعام  لم (-)          

 
 

بشكل واضح من  انخفضتفي اعاله ان المبالغ الممنوحة لهذا الغرض قد ( 01)ويتبين من الجدول 

كما بلغت االهمية  0202الف دينار عام ( 1999222)الى  0202عام الف دينار( 20001222)

وبذلك %( 0)النسبية لهذا النوع من القروض من اجمالي القروض الممنوحة حسب االغراض نسبة 

من حيث األهمية وترجع اهمية هذا النوع من القروض للتحول من العمل  الخامسةاحتلت المرتبة 

نتاج الزراعي كما ونوعا اليدوي الى العمل اآللي وبالتالي تساهم في تقليل الوقت والجهد وتحسين اال

 واالرتقاء به ألحسن المستويات 

وهي القروض التي تمنح لغرض انشاء البساتين او اعادة : قروض إنشاء البساتي  وتطويرها .حا

في ادناه تفاصيل قروض انشاء البساتين وتطويرها ( 02)تأهيل الموجود منها ، ويبين الجدول 

 : 0202- 0202للمدة من 
 

 (02) رقم جدول

 (بآالف الدنانير)(0202-0202)للمدة البساتي  وتطويرها  إنشاءقروض 

 %األهمية النسبية  المبالغ السنة

3000 00033000 26 

3000 02333200 36 

3003 2022222 7 

3002 2223300 16 

3002 3230322 6 

3002 2230330 8 

 ــــــ ــــــ 3002

 %000 42105506 المجموع
 وبيانات   االحصائيات الزراعية /الجهاز المركزي لالحصاءمن اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات  :المصدر                 

 .المصرف الزراعي التعاوني
 .ألنه قيد المصادقة حسب تصريحات المصرف الزراعيفي الجدول اعاله  0202يثبت المبلغ لعام  لم (-)        
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بشكل واضح من  انخفضتفي اعاله ان المبالغ الممنوحة لهذا الغرض قد ( 02)ويتبين من الجدول      

، كما ان االهمية 0202الف دينار في عام ( 2102002)الى  0202الف دينار لعام ( 00200222)

من اجمالي القروض الممنوحة حسب االغراض، وبذلك احتلت المرتبة %( 1)النسبية لهذا النوع بلغت 

وتمتاز هذه القروض بطول فترتها بسبب طبيعة المشاريع التي تدخل في . الثامنة من حيث األهمية

 .البستانيةتمويلها، لهذا يميل المزارعين الى المحاصيل الحقلية على حساب المحاصيل 

ض التي تمنح لغرض انشاء حقول الدواجن وإعادة تأهيل وهي القرو: قروض حقول الدواج  .طا

في ادناه تفاصيل قروض حقول الدواجن للمدة من ( 00) رقم الحقول القائمة ، ويبين الجدول

0202-0202  : 

 (00) رقم جدول

 (بآالف الدنانير)( 0202-0202)للمدة قروض حقول الدواج  

 %األهمية النسبية  المبالغ السنة

3000 3223000 15 

3000 00322220 18 

3003 3020200 4 

3002 2200322 11 

3002 2223000 12 

3002 32032322 40 

 ــــــ ــــــ 3002

 %000 57360572 المجموع
 /الجهاز المركزي لالحصاءمن اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات  :المصدر       

 .الزراعي التعاونيوبيانات المصرف   االحصائيات الزراعية       
 .ألنه قيد المصادقة حسب تصريحات المصرف الزراعيفي الجدول اعاله  0202يثبت المبلغ لعام  لم (-)                          

 

 

في اعاله ان المبالغ الممنوحة لهذا الغرض قد ارتفعت بشكل واضح من ( 00)ويتبين من الجدول      

، كما بلغت االهمية النسبية لهذا 0202عام الف دينار( 02001021)الى  0202عام ( 0920222)

من حيث  السابعةمن اجمالي القروض الممنوحة وبذلك احتلت المرتبة %( 2)النوع من القروض 

 .االهمية، وان سبب االرتفاع لهذا النوع من القروض هو اهتمام الدولة بتوفير السلع الغذائية

لقروض التي تمنح لغرض التخلص من ملوحة التربة وذلك وهي ا:  قروض استصألح األرالي .يا

في ادناه تفاصيل قروض استصالح االراضي ( 00)رقم بغسلها بتقنيات معينة ، ويبين الجدول 

 : 0202-0202للمدة من 
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 (00) رقم جدول

 (بآالف الدنانير)(0202-0202)للمدة األراليقروض استصألح 

 %األهمية النسبية  المبالغ السنة

3000 32333000 000 

 ــــــ ــــــ 3000

 ــــــ ــــــ 3003

 ــــــ ــــــ 3002

 ــــــ ــــــ 3002

 ــــــ ــــــ 3002

 ــــــ ــــــ 3002

 %000 32333000 المجموع
 /الجهاز المركزي لالحصاءمن اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات  :المصدر     

 .وبيانات المصرف الزراعي التعاوني  الزراعيةاالحصائيات      
 .المصرف الزراعي في الجدول اعاله حسب بيانات وام المبينةعتثبت المبالغ لال لم (-)                          

 

وبمبلغ  0202في اعاله ان المبالغ الممنوحة لهذا الغرض قد بدأت عام ( 00)ويتبين من الجدول      

، كما ان (وقد توقف المصرف عن منح هذه القروض لعدم الطلب عليها)دينارالف ( 02000222)

من اجمالي القروض الممنوحة، وبذلك احتلت %( 2)االهمية النسبية لهذا النوع من القروض بلغت 

ويرجع سبب انخفاض هذه القروض هو عدم رغبة المزارعين . من حيث االهمية التاسعةالمرتبة 

تحولت الى اراضي غير صالحة للزراعة بسبب االستغالل السيء لألراضي الستصالح األراضي التي 

 .والمياه

في ادناه االهمية النسبية إلجمالي القروض الممنوحة من قبل المصرف حسب ( 02)رقم يبين الجدول 

 (:0202- 0202)األغراض للمدة من 
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 (03) رقم جدول

 (بآالف الدنانير)( 0202 – 0202)للمدة  األغراضالنسبية ألجمالي القروض الممنوحة حسب  األهمية

 %األهمية النسبية  المبالغ القروض 

 19 300200232 االئتمان التجاري

 26 323302220 التجهيزات الزراعية

 15 022232200 حفر اآلبار والمشاريع اإلروائية

 10 002320200 خدمات المكائن

 7 22232222 مشاريع الثروة الحيوانية

 2 32022020 البيوت البالستيكية

 8 32202220 المكائن واآلالت الزراعية

 4 23002202 إنشاء البساتين وتطويرها

 5 22220223 حقول الدواجن

 3 32333000 استصالح األراضي

 %000 0023223220 المجموع

 الزراعية  اإلحصائيات/  لسحصاءالجهاز المركزي الباحثة باالعتماد على بيانات  إعدادمن  :المصدر                 

 .وبيانات المصرف الزراعي التعاوني                  

 

 (0202 – 0202)للمدة  األغراضجمالي القروض الممنوحة حسب الالنسبية  األهمية (00) رقم شكل

 

 (02)الجدول رقم  بيانات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر                       
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في ادناه مجموع القروض الممنوحة من المصرف حسب اآلجال للمدة ( 01)ويبين الجدول 

 :  0202-0202من 

 (01)رقم جدول 
 (بآالف الدنانير ( ) 0202-0202)مجموع القروض الممنوحة حسب اآلجال للمدة 

 المجموع  قروض طويلة االجل  قروض قصيرة االجل  السنة 

3000 22232000 303223000 249138000 

3000 302003223 222023222 545267286 

3003 03322330 22222230 85250201 

3002 32023322 20222222 84969879 

3002 33222020 22203223 60674548 

3002 22223302 20202222 86276000 

 ـــــــ ــــــ ــــــ 3002

 0000222202 222022303 222230003 المجموع

 الزراعية وبيانات المصرف  اإلحصائيات/  الجهاز المركزي لالحصاءالباحثة باالعتماد على بيانات  إعدادمن  :المصدر         

 .الزراعي التعاوني         
 

 

 (0201-0202)مجموع القروض الممنوحة حسب اآلجال للمدة  (00)رقمشكل 

 
 (01)الجدول رقم  بيانات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر                        

 

في ادناه مجموع القروض الممنوحة من قبل المصرف حسب ( 02) رقم في حين يبين الجدول

 : 0202-0202االغراض وللمدة من 

 

 

 

 

22 

0 

100000000 

200000000 

300000000 

400000000 

500000000 

600000000 

1 2 3 4 5 6 

 السنة 

 قروض قصيرة االجل 

 قروض طويلة االجل 

 المجموع 



 (01) رقم جدول

 (بآالف الدنانير ( ) 0202 -0202)للمدة م  حسب االغراض مجموع القروض الممنوحة 

 
 وبيانات المصرف الزراعي  الزراعية اإلحصائيات/  الجهاز المركزي لالحصاءالباحثة باالعتماد على بيانات  إعدادمن  :المصدر

 .التعاوني

 (0201 -0202)مجموع القروض الممنوحة حسب االغراض للمدة م  ( 03)شكل رقم 

 

 (02)الجدول رقم  بيانات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر           

 

 

  0202- 0202تقويم السياسة التحصيلية للقروض في المصرف الزراعي التعاوني للمدة : ثانيا  

سيتم تقويم السياسة التحصيلية للقروض في المصرف الزراعي التعاوني من خالل دراسة بعض 

 :المؤشرات وكاآلتي

تعبر هذه النسبة عن القروض التي يتم استردادها واستحق تسديدها خالل مدة معينة  :التحصيلنسبة  -0

 . 0202-0202في ادناه  نسب تحصيل القروض للمدة من ( 02) رقم ويوضح الجدول
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 (02)رقم جدول 

 (آالف الدنانير( )0202-0202)نسب تحصيل القروض للمدة 

نسبة تحصيل  (0)المحصلة المبالغ  (0)القروض  السنوات

 (0/0% ) القروض

3000 249138302 79021161 31.7 

3000 545267286 21411834 3.9 

3003 85250201 1584064 1.9 

3002 84969879 20287986 23.9 

3002 60674548 27671289 45.6 

3002 86276000 02222222 23.2 

 ـــــــ ــــــ ــــــ 3002

  022222000 0000222302 المجموع

 30.2 المتوسط الحسابي

 وبيانات  الزراعية اإلحصائيات/  الجهاز المركزي لالحصاءالباحثة باالعتماد على بيانات  إعدادمن  :المصدر            
 التعاوني المصرف الزراعي             
 .قيد المصادقة حسب تصريحات المصرف الزراعي ألنهفي الجدول اعاله  0202لعام  يثبت المبلغ لم (-)             

 

ثم تنخفض في سنة  0202سنة  ترتفع فيالتذبذب الواضح لنسب التحصيل حيث ( 02)ويبين الجدول 

، اال انه من الواضح ان 0202في سنة تنخفض مرة أخرى لثم تعود  0201سنة ثم ترتفع في  0200

كل الحاالت، فارتفاع النسبة في سنة معينة قد يكون  ارتفاع نسبة التحصيل ال يعد مؤشرا  ايجابيا  في

بسبب تحصيل القروض متأخرة التسديد لسنوات سابقة، وانخفاضها في سنة اخرى ليس مؤشرا  سلبيا  

اي التحصيل يكون بعد مدة )الن هناك سنوات يكون فيها منح نسب القروض اعلى من نسب تحصيلها 

-0202)لقروض في المصرف الزراعي التعاوني للمدة من نسب تحصيل ا( 01)ويبين الشكل ( الحقة

0202:) 
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 (0201-0202)نسب تحصيل القروض للمدة  (01) رقم شكل

 

 (02)الجدول رقم  بيانات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر              

 

 

ويعبر عنها بالمبالغ المتأخرة لقروض لم تسدد كليا  او جزئيا   :نسبة تحصيل  القروض المتأخرة  -0

ويمكن ( عادة ما تكون سنة مالية ) من مجموع رصيد القروض الكلي الممنوح خالل مدة معينة 

 :ايجادها من خالل العالقة اآلتية 

 

 

 

 

 : 2016-2010في ادناه نسب تحصيل القروض المتأخرة للمدة من ( 27)رقم ويوضح الجدول 
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 (07) رقم جدول

 (بآالف الدنانير() 0202-0202)نسب تحصيل القروض المتأخرة للمدة 

 (0)القروض  السنوات
القروض المحصلة من 

 (0)المتأخرات 

نسبة تحصيل القروض 

 (0/0% ) المتأخرة

3000 249138302 33141687 02.2 

3000 545267286 45059291 3.2 

3003 85250201 1814662 3.0 

3002 84969879 6338280 2.2 

3002 60674548 17317401 33.2 

3002 86276000 26550837 20.3 

 ــــــــ ــــــــ ــــــ 3002

   020333023 0000222302 المجموع

 02.0 المتوسط الحسابي

 وبيانات  الزراعية اإلحصائيات/  لالحصاء الجهاز المركزيالباحثة باالعتماد على بيانات  إعدادمن  :المصدر             
 التعاوني المصرف الزراعي              
 .ألنه قيد المصادقة حسب تصريحات المصرف الزراعيفي الجدول اعاله  0202لعام  يثبت المبلغ لم (-)    

 

في  لم تسدد) في اعاله تذبذب نسب تحصيل القروض المتأخرة عن التسديد ( 09)ويتضح من الجدول 

حيث ترتفع في سنة وتنخفض في سنة اخرى، وترتبط مؤشرات تحصيل القروض ( مدة استحقاقها

مما يؤثر في نسب ارتفاعها ( سياسية، اقتصادية، اجتماعية)باألوضاع المحيطة بالمزارع سواء كانت 

 (:0202-0202)نسب تحصيل القروض المتأخرة للمدة من ( 02)وانخفاضها ، ويبين الشكل 
 

 (0201-0202)نسب تحصيل القروض المتأخرة للمدة  (01) رقم شكل

 
 (09)الجدول رقم  بيانات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر             
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او المتأخر تسديدها عن موعدها  وهي نسبة تصنف المبالغ المستحقة :التصنيف الزمني للمتأخرات  -2

حساب نسبة كل مدة الى مجموع المبالغ المتأخرة وتحسب الى مجموعات حسب مدة تأخيرها ويتم 

 :تي آلكا

 

 

 
 

 ( .0202-0202)التصنيف الزمني للمبالغ متأخرة التسديد للمدة من ( 00)ويبين الجدول 

 
 (01) رقم جدول

 (بآالف الدنانير()0202-0202)التصنيف الزمني للمتأخرات للمدة

 السنوات
المبالغ المسددة من 

 المتأخرات

 المبالغ المتأخرة ةنسب

% 

3000 33141687 25.5 

3000 45059291 34.6 

3003 1814662 1.4 

3002 6338280 4.9 

3002 17317401 13.3 

3002 26550837 20.4 

 ــــــــ ــــــــ 3002

   020333023 المجموع

 02.2 المتوسط الحسابي

 /  الجهاز المركزي لالحصاءالباحثة باالعتماد على بيانات  إعدادمن  :المصدر
 التعاوني المصرف الزراعي  وبيانات الزراعية اإلحصائيات

 .ألنه قيد المصادقة حسب تصريحات المصرف الزراعيفي الجدول اعاله  0202يثبت المبلغ لعام  لم (-)                         
 

 

لسنة ( 02.2)حيث ترتفع من بة المبالغ المتأخرة لمدة معينة نستذبذب في في اعاله ( 00)يبين الجدول 

ثم تعود ترتفع مرة اخرى الى  0202سنة ( 1.1)ثم تنخفض الى  0200لسنة ( 21,2)الى  0202

 ، وهذا مؤشر جيد الرتفاع تحصيل المبالغ المتراكمة ، وامرا مشجعا مؤديا في 0202لسنة ( 02.1)
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حال استمراره الى زيادة تحصيل المبالغ المتأخرة وبالتالي دعم اداء المصرف ومساهمته في تمويل  

الطلب المتزايد على القروض ولكن مع زيادة النسبة يتضح بانها قليلة مقارنة بما هو ممنوح من قروض 

يقوم اغلب  ويعود السبب في ذلك الى المرونة التي يبديها المصرف تجاه القروض المتأخرة حيث

 .المزارعين بتقديم طلبات تأجيل التسديد ويقوم المصرف بقبول ذلك 

والتي تؤدي الى ضعف ( 0202-0202)المبالغ المتراكمة للمتأخرات للمدة من ( 02)ويوضح الشكل 

 .المركز المالي للمصرف وزيادة متاخراته من القروض الممنوحة 

 

(0201-0202)للمدة التصنيف الزمني للمتأخرات  (02) رقم شكل  

 

 (00)الجدول رقم  بيانات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر              

 

 Repayment Indexمؤشر التسديد او التحصيل   -1

يعد مؤشر التسديد معيار حديث لقياس الكفاءة التحصيلية ، فهو يقارن وضع التسديد الحقيقي بوضع 

التسديد ، ويصلح هذا المؤشر لترتيب القروض حسب درجة كفاءة تسديدها نفترض فيه تخلف كامل عن 

 : على اساس موحد ، ويمكن ايجاد هذا المؤشر من خالل المعادلة االتية

 

 

 :اذ ان   

 .  tمؤشر التسديد خالل عمر القرض:   
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والذي يمتد من سنة واحدة   tالمجموع التراكمي للمبالغ متأخرة التسديد خالل عمر القرض :    

 . من السنين وهو يمثل الوضع الحقيقي للتسديد  nإلى 

      
والذي يمتد من سنة   tالمجموع التراكمي للمبالغ متأخرة التسديد خالل عمر القرض:      

 .من السنين فيما لو افترضنا ان المقترض لم يسدد اي مبالغ مستحقة  nواحدة إلى 

تخلف كامل عن التسديد أما الواحد (  2) اذ تعني ( 0-2)بين   Rtالتسديد  ويتراوح مؤشر 

 .الصحيح فيعني تسديدا كامال للقروض

 . 0202- 0202مؤشر تسديد القروض للمدة من ( 01)ويبين الجدول 

  

(02)رقم جدول   

 (بآالف الدنانير( )0202-0202)مؤشر تسديد القروض للمدة 

 القروض غير المسددة المسددةالقروض  القروض السنوات
مؤشر 

 التسديد

3000 249138302 79021161 170117144 0.465 

3000 545267286 21411834 523855452 0.041 

3003 85250201 1584064 83666137 0.019 

3002 84969879 20287986 64681893 0.314 

3002 60674548 27671289 33003259 0.838 

3002 86276000 02222222 66296233 0.301 

 ــــــ ــــــ ــــــ 3002
 

  941620118 022222000 0000222302 المجموع

المصرف  وبيانات الزراعية اإلحصائيات/  الجهاز المركزي لالحصاءالباحثة باالعتماد على بيانات  إعدادمن  :المصدر
 التعاوني الزراعي 

 .ألنه قيد المصادقة حسب تصريحات المصرف الزراعي أعالهفي الجدول  0202لعام  يثبت المبلغ لم (-)                
 

وينخفض في  سنواتمتذبذب حيث يرتفع في ان مؤشر التسديد في اعاله ( 01)يتبين من الجدول       

وهذا مؤشر ايجابي حيث كلما اقترب  0201في عام ( 2.020)وبلغ اعلى مؤشر تسديد  سنوات اخرى

الواحد دل على ارتفاع مؤشر التسديد او التحصيل ، والعكس كلما اقترب المؤشر من المؤشر من 

في ادناه مؤشر التسديد للمدة من ( 09)الصفر دل على انخفاض مؤشر التحصيل ، ويبين الشكل 

0202-0202 . 
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 (0201 -0202)للمدة  مؤشر التسديد (07)رقم شكل 

 

 (01)الجدول رقم  بيانات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر            
 

 

وتحسب هذه النسبة من خالل تقسيم المبالغ : نسبة المبالغ المتأخرة إلن مجمل القروض القائمة -2

 .إلى اجمالي القروض الكلية لمدة الدراسة" سنة مثال  "المتأخرة عن التسديد لمدة معينة 

 

 

 

 
 

نسب المبالغ المتأخرة الى رصيد القروض الكلية الممنوحة خالل المدة من ( 22) رقم ويبين الجدول

0202-0202 . 
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 (32)رقم جدول 

 (بآالف الدنانير( )0202-0202)نسب المبالغ المتأخرة إلن مجمل القروض القائمة للمدة 

 القروض السنوات
المبالغ المسددة من 

 المتأخرات 

المبالغ المتأخرة الى % النسبة 

 مجمل القروض القائمة 

3000 249138302 33141687 2.98 

3000 545267286 45059291 4.05 

3003 85250201 1814662 0.16 

3002 84969879 6338280 0.57 

3002 60674548 17317401 1.56 

3002 86276000 26550837 2.39 

 ــــــــ ــــــــ ــــــ 3002

  020333023 0000222302 المجموع

 0.222 المتوسط الحسابي

المصرف  وبيانات الزراعية اإلحصائيات/  لسحصاءالجهاز المركزي الباحثة باالعتماد على بيانات  إعدادمن  :المصدر
 التعاوني الزراعي 

 .المصرف الزراعي حسب بيانات أعالهفي الجدول  0202لعام  يثبت المبلغ لم (-)
 

 

القروض الممنوحة للفترة كلها  إجمالينسبة المبالغ المتأخرة لسنة معينة إلى ( 22)يبين الجدول    

هناك زيادة في النسبة مع ازدياد القروض بشكل  أي بالتذبذب بين االرتفاع واالنخفاضوتأخذ النسبة 

 إلىد السبب مشجع لكن هذه الزيادة قليلة جدا مقارنة بما هو ممنوح من قروض ويعو أمرطردي وهو 

مرونة المصرف في منح القروض وقبول طلبات تأجيل دفع المبالغ المستحقة وعدم اعتماد ستراتيجية 

 . واضحة لتحصيل ما بذمة المستحقين 

-0202مجمل القروض القائمة للمدة من  إلىنسب المبالغ المتأخرة  أدناهفي ( 00)ويوضح الشكل   

0202 . 
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 (0201 -0202)للمدة  المبالغ المتأخرة إلن مجمل القروض القائمةنسبة  (01) رقم شكل

 

 (22)الجدول رقم  بيانات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر            
 

استقرارا  وهدوء  هي  األكثرهذا ويلعب الوضع االمني دور كبير في تحصيل القروض حيث السنة 
تحصيال  للقروض والعكس صحيح في حالة االضطرابات التي يمر بها البلد والمناطق الساخنة  األكثر

 .ولمزارعيها والظروف التي تحول دون تسديدهم للقروض  إليهاالتي يصعب الوصول 
 

 

ا::لياسيااالاملا لياسيااالاملا ,ا,ااوه افاوه اف,,المبس يساالعيا ااالمبس يساالعيا اا:ا:االثسي الثسي المبح االمبح ا
ا::بسلمبس يساالعيا اابسلمبس يساالعيا اااويبسبالالجهسااالمشمللاااويبسبالالجهسااالمشمللاا,,اليشأسااليشأسا:ا:اااألتألت

شللهد القطللاع الزراعللي العراقللي تراجعللا واضللحا علللى مسللتوى اإلنتللاة واإلنتاجيللة والبنيللة التحتيللة وبللدأت شللهد القطللاع الزراعللي العراقللي تراجعللا واضللحا علللى مسللتوى اإلنتللاة واإلنتاجيللة والبنيللة التحتيللة وبللدأت         
  02270227الحكوملللة بالبحللللث عللللن حللللول إلنقللللاذه  فشللللرعت  فلللي  أطللللالق المبللللادرة الزراعيلللة  بعللللد منتصللللف الحكوملللة بالبحللللث عللللن حللللول إلنقللللاذه  فشللللرعت  فلللي  أطللللالق المبللللادرة الزراعيلللة  بعللللد منتصللللف 

ض ليشللمل نشللاطات وأ للراض مختلفللة ض ليشللمل نشللاطات وأ للراض مختلفللة ووضللعت الخطللوات األولللى لهللا والتفكيللر فللي توسلليع التمويللل واإلقللراووضللعت الخطللوات األولللى لهللا والتفكيللر فللي توسلليع التمويللل واإلقللرا
وعللى  لراره وعللى  لراره     02240224بعد نجاح تجربة صندوق اإلقراض الميسر للمزارعين الذي أنشأته وزارة الزراعة علام بعد نجاح تجربة صندوق اإلقراض الميسر للمزارعين الذي أنشأته وزارة الزراعة علام 

 ..((00))  تم استحداث صناديق تخصصية بناءا  على توجيهات الحكومة العراقيةتم استحداث صناديق تخصصية بناءًا على توجيهات الحكومة العراقية
وبعلد أكثلر ملن علام كاملل ملن وبعلد أكثلر ملن علام كاملل ملن   02270227تملوز تملوز   0000إعالميا بتلاري  إعالميا بتلاري    الحكومة العراقية  الفكرةالحكومة العراقية  الفكرة  أطلقتأطلقتفقد فقد           

وأثنللاء مللدة اإلعللداد كانللت هنللاك وأثنللاء مللدة اإلعللداد كانللت هنللاك   02270227//77//00تهللا فللي تهللا فللي االتنطلللق فعاليلتنطلللق فعالي  تللم تبنللي هللذه الفكللرة تللم تبنللي هللذه الفكللرة اإلعللداد والتنظلليم اإلعللداد والتنظلليم 
 ::بعض الخطواتبعض الخطوات

 ..تأسيس مكتب خبراء لوضع خطط تدقيق األهداف اآلنية والبعيدة للمبادرة الزراعيةتأسيس مكتب خبراء لوضع خطط تدقيق األهداف اآلنية والبعيدة للمبادرة الزراعية -00
 ..الممولة من المبالغ المخصصة للمبادرة الزراعيةالممولة من المبالغ المخصصة للمبادرة الزراعيةتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشاريع تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشاريع  -00
 ..تسمية لجان فرعية للمبادرة الزراعية في المحافظات يترأسها المحافظتسمية لجان فرعية للمبادرة الزراعية في المحافظات يترأسها المحافظ -33
 . . اختيار أحد أعضائها كمدير تنفيذي للجنة العليااختيار أحد أعضائها كمدير تنفيذي للجنة العليا -44

 
 ..  02270227وزارة الزراعة،وزارة الزراعة، ..00
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 %نسبة المبالغ المتأخرة الى مجمل القروض القائمة  السنوات



تضلم كلل تضلم كلل   إل ايساالمبثس يساالعيا اثاإل ايساالمبثس يساالعيا اثااللجيثااالعلاثسااللجيثااالعلاثساتلدعى تلدعى   لجنلة عليلالجنلة عليلا  تم إدارة المبادرة الزراعيلة ملن قبللتم إدارة المبادرة الزراعيلة ملن قبللتت      
وزيلر وزيلر   ،،ملدير تنفيلذي للمبلادرةملدير تنفيلذي للمبلادرة، ، نائب رئليس اللجنلة نائب رئليس اللجنلة   رئيس هيئة المستشارينرئيس هيئة المستشارين، ، رئيسا للجنةرئيسا للجنة  رئيس الوزراءرئيس الوزراء))منمن

وعلدد وعلدد ، ،، ،هوار في مجلس النواب مراقباهوار في مجلس النواب مراقباوممثل عن لجنة الزراعة والمياه واألوممثل عن لجنة الزراعة والمياه واأل  ،،وزير الزراعةوزير الزراعة، ، الموارد المائية الموارد المائية 
اقتضلللاء الضلللرورة لمتابعلللة عمليلللة النهلللوض اقتضلللاء الضلللرورة لمتابعلللة عمليلللة النهلللوض   أوأواجتماعاتهلللا بشلللكل دوري اجتماعاتهلللا بشلللكل دوري   هلللذه اللجنلللةهلللذه اللجنلللة  تعقلللدتعقلللد  ،،((ملللن الخبلللراءملللن الخبلللراء

اااااااااااااااا((00))عن إصدار التعليمات والتوجيهات التي تخص المبلادرة الزراعيلةعن إصدار التعليمات والتوجيهات التي تخص المبلادرة الزراعيلة  المسؤولةالمسؤولةوهي الجهة وهي الجهة   بالقطاع الزراعيبالقطاع الزراعي
ا::أمسااويبسباالا ا  ااالحكلمااإلطالقاالمبس يساالعيا ااافه أمسااويبسباالا ا  ااالحكلمااإلطالقاالمبس يساالعيا ااافه 

التربللة وتخلللف العمليللات الزراعيللة وضللعف بللرامج التسللميد التربللة وتخلللف العمليللات الزراعيللة وضللعف بللرامج التسللميد   تللدني إنتاجيللة األرض بسللبب تملللص وتغللدقتللدني إنتاجيللة األرض بسللبب تملللص وتغللدق ..00
 ..ومكافحة اآلفات الزراعية وضعف التمويل المالي الالزم لديمومة اإلنتاة الزراعيومكافحة اآلفات الزراعية وضعف التمويل المالي الالزم لديمومة اإلنتاة الزراعي

األملر اللذي أدى اللى زحلف الصلحراء األملر اللذي أدى اللى زحلف الصلحراء ، ، شحة المياه الواردة الى العراق بسب إنشاء دول الجوار للسدودشحة المياه الواردة الى العراق بسب إنشاء دول الجوار للسدود ..00
 ..لزراعية لزراعية و الكثبان الرملية على كثير من األراضي او الكثبان الرملية على كثير من األراضي ا

ضلللعف اسلللتخدام ضلللعف اسلللتخدام ، ، تخللللف شلللبكات اللللري والبلللزل تخللللف شلللبكات اللللري والبلللزل ، ، تلللدهور البنلللى التحيلللة الخاصلللة بالمشلللاريع الزراعيلللة تلللدهور البنلللى التحيلللة الخاصلللة بالمشلللاريع الزراعيلللة  ..33
انعللدام الصللناعات التحويليللة للمنتجللات الزراعيللة فضللال  عللن الضللعف انعللدام الصللناعات التحويليللة للمنتجللات الزراعيللة فضللاًل عللن الضللعف ، ، المكننللة الحديثللة فللي اإلنتللاة  المكننللة الحديثللة فللي اإلنتللاة  

 (.(.ال ال ......الفرز والتدريج و التعبئةالفرز والتدريج و التعبئة،،المخازن المبردة المخازن المبردة ))الشديد في تقنيات ما بعد الحصاد الشديد في تقنيات ما بعد الحصاد 
النباتي  والحيواني بسبب استنزافها من دون تعويضها باستخدام مدخالت النباتي  والحيواني بسبب استنزافها من دون تعويضها باستخدام مدخالت   بشقيهابشقيهاتدهور الثروة الزراعية تدهور الثروة الزراعية  ..44

وسائل ترشيد اسلتخدام الملوارد المائيلة وسائل ترشيد اسلتخدام الملوارد المائيلة ، ، مكافحة حيويةمكافحة حيوية، ، أسمدةأسمدة، ، بذور عالية اإلنتاجية بذور عالية اإلنتاجية ))جديدة إلنعاشها جديدة إلنعاشها 
 ..ثروة الحيوانيةثروة الحيوانيةاألمر الذي أدى الى تدني اإلنتاة النباتي وتقلص أعداد الاألمر الذي أدى الى تدني اإلنتاة النباتي وتقلص أعداد ال،،( ( 

مملا خللق فوضلى تشلريعية سلاهمت مملا خللق فوضلى تشلريعية سلاهمت ي الزراعية وتقاطع هذه القوانين ي الزراعية وتقاطع هذه القوانين تعدد قوانين حيازة وتأجير األراضتعدد قوانين حيازة وتأجير األراض ..22
 ..((00))بتفتيت األراضي الزراعية واثر سلبا على كفاءتها اإلنتاجية بتفتيت األراضي الزراعية واثر سلبا على كفاءتها اإلنتاجية 

ا::ايعىاالمبس يسالاحقاقاجملاامنااوه افايعىاالمبس يسالاحقاقاجملاامنااوه اف
الزراعللة فللي تطللوير البنللى التحتيللة وتأسلليس الزراعللة فللي تطللوير البنللى التحتيللة وتأسلليس النهللوض بالقطللاع الزراعللي مللن خللالل دعللم جهللود وزارة النهللوض بالقطللاع الزراعللي مللن خللالل دعللم جهللود وزارة  -00

 ..مشاريع زراعية جديدةمشاريع زراعية جديدة
تطللوير اإلدارة المتكاملللة للمللوارد المائيللة مللن خللالل دعللم جهللود وزارة المللوارد المائيللة وتحسللين صللفات تطللوير اإلدارة المتكاملللة للمللوارد المائيللة مللن خللالل دعللم جهللود وزارة المللوارد المائيللة وتحسللين صللفات  -00

والتشلللجيع فلللي اسلللتعمال الطرائلللق والتشلللجيع فلللي اسلللتعمال الطرائلللق ل االستصلللالح وشلللق وتبطلللين القنلللوات ل االستصلللالح وشلللق وتبطلللين القنلللوات األراضلللي الزراعيلللة ملللن خلللالاألراضلللي الزراعيلللة ملللن خلللال
 ..لهدر في الثروة المائيةلهدر في الثروة المائيةالحديثة في الري لتقليل االحديثة في الري لتقليل ا

حماية المنتج الزراعي من اآلفات واستيراد المحاصليل المماثللة واالهتملام بلالثروة الحيوانيلة عبلر دعلم حماية المنتج الزراعي من اآلفات واستيراد المحاصليل المماثللة واالهتملام بلالثروة الحيوانيلة عبلر دعلم  -33
 ..مشاريعها وتحفيز المستثمرين على إنشاء المصانع ذات العالقة باإلنتاة النباتي والحيوانيمشاريعها وتحفيز المستثمرين على إنشاء المصانع ذات العالقة باإلنتاة النباتي والحيواني
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بكافللة مراحللله مللن خللالل إرسللال البعثللات والزمللاالت الدراسللية الخاصللة بالقطللاع بكافللة مراحللله مللن خللالل إرسللال البعثللات والزمللاالت الدراسللية الخاصللة بالقطللاع اعللي اعللي دعللم التعللليم الزر دعللم التعللليم الزر  -44
ودعللللم المللللؤتمرات العلميللللة والللللور  التللللي تخللللتص بللللالنهوض بالقطللللاع ودعللللم المللللؤتمرات العلميللللة والللللور  التللللي تخللللتص بللللالنهوض بالقطللللاع ، ، االروائللللي والزراعللللي والبيئللللةاالروائللللي والزراعللللي والبيئللللة

 ..الزراعيالزراعي
ا::لالمشسيا لالمشسيا ,ا,االاخدادساالاخدادسا,,العيا ااالعيا ااااالجهسااالميفذساللمبس يسالجهسااالميفذساللمبس يس:ا:اثسياسااثسياس ا

يتم تخصيص مبالغ سنوية في الموازنة العامة للمبادرة الزراعية وتقوم اللجنة العليا للمبادرة الزراعية        
والمصرف ، وزارة الموارد المائية، وزارة الزراعة )والمتمثلة ب للمبادرة الزراعية جهات التنفيذيةبتقسيمها بين ال

التي تسهم في دعم القطاع الزراعي أو األعمال تنفيذ المشاريع ت بتقوم هذه الجها، ( الزراعي التعاوني
ويتم تخصيص مبالغ للمكتب التنفيذي للمبادرة الزراعية ايضا  للقيام بدعم  الفعاليات ، وبمختلف المجاالت

وقد تفاوتت ، من أهداف المبادرة آنفة الذكر( 4)والنشطات الساندة للقطاع الزراعي وكما ورد في النقطة 
جهة خالل سنوات المبادرة كما إن هناك تفاوت في حصة كل ، للمبادرة من سنة ألخرى  لمبالغ المخصصةا
ا:(0) المبادرة الزراعية في ثالثة اتجاهات هيوقد عملت  ،
 ::لعايساالملاي االمسئاالعايساالملاي االمسئاامشسيا امشسيا ا  ما  ما -11

لمشللاريع وزارة المللوارد المائيللة لتنظلليم اسللتثمار لمشللاريع وزارة المللوارد المائيللة لتنظلليم اسللتثمار   المبللادرة الزراعيللةالمبللادرة الزراعيللة  مللن قبلللمللن قبللل  مبللالغ سللنويةمبللالغ سللنوية  تللم تخصلليصتللم تخصلليص  
ة المائية في العراق على النحو األمثل من خالل إنشاء مشاريع إستراتيجية مهمة فلي العديلد ملن ة المائية في العراق على النحو األمثل من خالل إنشاء مشاريع إستراتيجية مهمة فلي العديلد ملن رو رو لثلثاا

صالح بعض البنلي التحتيلة شلق وتبطلين وتوسليع شلبكات شلق وتبطلين وتوسليع شلبكات ، ، استصلالح األراضلي استصلالح األراضلي ،،محافظات العراق وا صالح بعض البنلي التحتيلةمحافظات العراق وا 
ة ة رو رو ق الللري الحديثللة لتقليللل الهللدر فللي الثللق الللري الحديثللة لتقليللل الهللدر فللي الثللائللائللطر طر   عمالعمالاسللتاسللت  البللزل وربطهللا بالمصللب العللام والتشللجيع علللىالبللزل وربطهللا بالمصللب العللام والتشللجيع علللى

يللتم تنفيللذ يللتم تنفيللذ و و ، ، المائيلة وترشلليد اسللتخدامها مللن خللالل التوعيللة المسللتمرة ونشللر جمعيللات مسللتخدمي الميللاهالمائيلة وترشلليد اسللتخدامها مللن خللالل التوعيللة المسللتمرة ونشللر جمعيللات مسللتخدمي الميللاه
 ::  ((00))الهيئات والدوائر التابعة للوزارة وهيالهيئات والدوائر التابعة للوزارة وهيهذه المشاريع عن طريق هذه المشاريع عن طريق 

 . . الهيئة العامة للمياه الجوفيةالهيئة العامة للمياه الجوفية -أأ  
 ..والخزاناتوالخزاناتالهيئة العامة للسدود الهيئة العامة للسدود  -بب  
 الهيئة العامة لمشاريع الري واالستصالحالهيئة العامة لمشاريع الري واالستصالح -ةة  
 (.(.دائرة تنفيذ أعمال كري األنهاردائرة تنفيذ أعمال كري األنهار))الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل  -دد  
 ..مركز الدراسات والتصاميم الهندسيةمركز الدراسات والتصاميم الهندسية -هه  
وتمثلللل مشلللاريع وزارة الملللوارد المائيلللة مشلللاريع سلللاندة وبنلللى تحتيلللة للقطلللاع الزراعلللي تسلللهم فلللي زيلللادة وتمثلللل مشلللاريع وزارة الملللوارد المائيلللة مشلللاريع سلللاندة وبنلللى تحتيلللة للقطلللاع الزراعلللي تسلللهم فلللي زيلللادة           

 ..األراضي الزراعية وتوفير اكبر كمية من المياه األراضي الزراعية وتوفير اكبر كمية من المياه مساحات مساحات 
وقد باشرت هلذه الجهلات بتنفيلذ المشلاريع خلالل هلذه الملدة  وتلم انجلاز اللبعض منهلا وملازال اللبعض وقد باشرت هلذه الجهلات بتنفيلذ المشلاريع خلالل هلذه الملدة  وتلم انجلاز اللبعض منهلا وملازال اللبعض           

 (.(.الملحقالملحق))اآلخر قيد االنجاز وسوف نشير الى إجمالي المشاريع المنجزة و يرة المنجزة في اآلخر قيد االنجاز وسوف نشير الى إجمالي المشاريع المنجزة و يرة المنجزة في 
 
  . 0227 ، المبادرة الزراعية .0
 ..02020202، ،   لمائيةلمائيةااوزارة الموارد وزارة الموارد  ..00
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إجملالي إجملالي   يبينيبين( ( 3737))وفيما يتعلق بتخصيصات  وزارة الموارد المائية من المبادرة الزراعية فان الجدول وفيما يتعلق بتخصيصات  وزارة الموارد المائية من المبادرة الزراعية فان الجدول             
-02020202))والمصللللروف الفعلللللي ونسللللبة الصللللرف خللللالل مللللدة الدراسللللةوالمصللللروف الفعلللللي ونسللللبة الصللللرف خللللالل مللللدة الدراسللللةالتخصيصللللات التللللي  قللللدمت للللللوزارة التخصيصللللات التللللي  قللللدمت للللللوزارة 

المبللالغ السللنوية المخصصللة والمصللروفة مللن سللنة المبللالغ السللنوية المخصصللة والمصللروفة مللن سللنة ويظهللر الجللدول بللأن هنللاك تفاوتللا  فللي حجللم ويظهللر الجللدول بللأن هنللاك تفاوتللًا فللي حجللم ، ، ((02020202
وكللان عللام وكللان عللام ، ، خللالل ملدة الدراسللة خللالل ملدة الدراسللة %( %( 7777__2222))ألخلرى وهنللاك تفاوتللا  فلي نسللبة الصللرف التللي تراوحلت بللين ألخلرى وهنللاك تفاوتللًا فلي نسللبة الصللرف التللي تراوحلت بللين 

مليلار دينلار وكلذلك فلي نسلبة مليلار دينلار وكلذلك فلي نسلبة ( ( 334.387334.387))هو اكبر األعلوام فلي حجلم المبلالغ المصلروفة إذ بلغلتهو اكبر األعلوام فلي حجلم المبلالغ المصلروفة إذ بلغلت  02000200
األقل في حجم المبالغ المخصصة والتي بلغلت األقل في حجم المبالغ المخصصة والتي بلغلت   02020202بينما كان عام بينما كان عام %( %( 7777))الصرف التي وصلت الى الصرف التي وصلت الى 

ويعلود السلبب اللى ويعلود السلبب اللى ، ، مليار دينارمليار دينار( ( 07.70707.707))وكذلك في حجم المبالغ المصروفة حيث بلغت وكذلك في حجم المبالغ المصروفة حيث بلغت ، ، مليارمليار( ( 3030))
ضعف تخصيصات المبادرة الزراعية من الموازنة العامة بسبب انخفاض اإليرادات العامة نتيجة انخفاض ضعف تخصيصات المبادرة الزراعية من الموازنة العامة بسبب انخفاض اإليرادات العامة نتيجة انخفاض 

أمللا اسلباب التفلاوت فللي أمللا اسلباب التفلاوت فللي   ،،%(%(2222))قلل فلي نسللبة الصلرف التلي بلغلت قلل فلي نسللبة الصلرف التلي بلغلت األاأل  02000200وكلان عللام وكلان عللام ، ، أسلعار اللنفط أسلعار اللنفط 
الصرف في ملدة الدراسلة فتعلود اللى عواملل عديلدة منهلا ان السلنوات األوللى شلهدت صلرف المبلالغ بنسلبة الصرف في ملدة الدراسلة فتعلود اللى عواملل عديلدة منهلا ان السلنوات األوللى شلهدت صلرف المبلالغ بنسلبة 

 كبيرة من كبيرة من 
قبل وزارة المالية بسبب وجود الوفرة المالية وارتفاع أسعار اللنفط بينملا تراجعلت حجلم التخصيصلات وحجلم قبل وزارة المالية بسبب وجود الوفرة المالية وارتفاع أسعار اللنفط بينملا تراجعلت حجلم التخصيصلات وحجلم   

وهلذه المبلالغ ال تتناسلب وهلذه المبلالغ ال تتناسلب ، ، بسبب العجز الملالي اللذي شلهده العلراق بسبب العجز الملالي اللذي شلهده العلراق   ((020020221020102044(ف منها عامي ف منها عامي المصرو المصرو 
إن هنلللاك فلللرق بلللين التخصيصلللات إن هنلللاك فلللرق بلللين التخصيصلللات ( ( 0707))ويبلللين الشلللكل ويبلللين الشلللكل ، ، بتنفيلللذهابتنفيلللذها  ملللع حجلللم وأهميلللة المشلللاريع التلللي تقلللومملللع حجلللم وأهميلللة المشلللاريع التلللي تقلللوم

 ..والمصروفات من خالل مخطط التخصيصات والمصروفاتوالمصروفات من خالل مخطط التخصيصات والمصروفات
 

اللعايساالملاي االمسئاااالمسلااالالمديلفاالفعل الييبااالديفااخدادساال(ا21) يقم ج ل 
ا(3012-3010)مناالمبس يساالعيا اااللم سا

ااا
 
 
 
 
 
 
 
ا

 0202وزارة الموارد المائية ، من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات: المصدر    
ا
ا
ا
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ا

 السنة
التخصيص المالي 

 دينار/ مليار

 المصروف الفعلي

 دينار/ مليار
 %نسبة الصرف

3000 333.332 022.223 20 

3000 203.230 023.232 22 

3003 322.223 332.332 33 

3002 323.320 303.002 32 

3002 23.203 22.222 23 

3002 20.000 02.232 22 



االاخدادساالالمديلفاالفعل اللعايساالملاي االمسئااامناالمبس يساالعيا ااا(ا19)شك ايقما
ا(3012ا-3010)للم سا

ا
 (30)الجدول رقم من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات : المصدر               
 

 اااا::  مامشسيا العايساالعيا اا  مامشسيا العايساالعيا اا -33
، ، توسللليع توسللليع و و   ملللن تخصيصلللات المبلللادرة الزراعيلللة للللدعم المشلللاريع االسلللتثماريةملللن تخصيصلللات المبلللادرة الزراعيلللة للللدعم المشلللاريع االسلللتثمارية  سلللنويةسلللنوية  تلللم تخصللليص مبلللالغتلللم تخصللليص مبلللالغ

لنهللوض بالقطللاع لنهللوض بالقطللاع للتحللديث البنيللة التحتيللة للمشللاريع الزراعيللة والتأسلليس لمشللاريع زراعيللة جديللدة تحللديث البنيللة التحتيللة للمشللاريع الزراعيللة والتأسلليس لمشللاريع زراعيللة جديللدة ، ، تطللويرتطللوير
ومللللن أهللللم المشللللاريع التللللي تبنتهللللا وزارة الزراعللللة عللللن طريللللق األمللللوال ومللللن أهللللم المشللللاريع التللللي تبنتهللللا وزارة الزراعللللة عللللن طريللللق األمللللوال   الزراعللللي فللللي جميللللع المحافظللللاتالزراعللللي فللللي جميللللع المحافظللللات

 ::  ((00))المخصصة من المبادرة الزراعية هي المخصصة من المبادرة الزراعية هي 
 ..مشروع استخدام تقنيات الري الحديثةمشروع استخدام تقنيات الري الحديثة..أأ  
 ..الت الرزالت الرزمشروع شراء شاتمشروع شراء شات ..بب  
 ..الحنطة والشعير الحنطة والشعير   مشروع توفير مكائن تنقية وتعفير بذورمشروع توفير مكائن تنقية وتعفير بذور ..ةة  
 ..مشروع تطوير اإلعالم واإلرشاد الخاص بالمبادرة الزراعية مشروع تطوير اإلعالم واإلرشاد الخاص بالمبادرة الزراعية  ..دد  
 ..في ايطاليا في ايطاليا   مالكاتمالكاتمشروع تدريب المشروع تدريب ال ..هه  
 ..مشروع إنشاء مخازن زراعية مشروع إنشاء مخازن زراعية  ..وو  
 ..المشروع الوطني لترقيم الثروة الحيوانية المشروع الوطني لترقيم الثروة الحيوانية  ..زز  
 ..مشروع مركز التأهيل والتطوير مشروع مركز التأهيل والتطوير  ..حح  
 ( .( .الطائرات الزراعيةالطائرات الزراعية))مكافحة اآلفات الزراعية مكافحة اآلفات الزراعية   مشروعمشروع ..طط  
 ..مشروع توفير بذور محصولي الحنطة والشعير  مشروع توفير بذور محصولي الحنطة والشعير   ..يي  

 

 ..  02020202وزارة الزراعة ، وزارة الزراعة ،  ..00
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الاخدادساااتياثمسيااالاخدادسااالمبس يساالعيا ااال   االمشسيا اللقطسعاالعيا  اللم سا(ا23)ايقماج ل 
ا(3012ا-3010)

 السنة

 اإلنفاق االستثماري

وزارة الزراعة                 

 دينار/مليار

عدد 

 المشاريع

نسبة 

 %االنجاز

 خصيصات  المبادرةت 

 دينار/ مليار

عدد 

 المشاريع

نسبة 

 %االنجاز

3000 22.220 22 _ 0 0 - 

3000 22.203 022 - 2.200 02 - 

3003 030.322 020 33 023.032 02 22 

3002 032.232 000 3270 020.200 00 22 

3002 30.000 30 - 02.322 2 22 

3002 33.332 20 3273 3.233 2 272 

 02020202  وزارة الزراعةوزارة الزراعة  ،،  باالعتماد على بيانات الخطة االستثماريةباالعتماد على بيانات الخطة االستثمارية  ةةمن أعداد الباحثمن أعداد الباحث  ::المصدرالمصدر
 

وهنلاك مشلاريع اسلتثمارية تقلوم وهنلاك مشلاريع اسلتثمارية تقلوم ، ، مختلفة تنفذ في بعلض المحافظلات مختلفة تنفذ في بعلض المحافظلات مشاريع عديدة أخرى مشاريع عديدة أخرى   فضال عنفضال عن                  
يبللين ذلللك يبللين ذلللك فللي أعللاله فللي أعللاله ( ( 3737))والجللدول والجللدول   ،،بتنفيللذها عللن طريللق موازنتهللا االسللتثمارية السللنوية أيضللا بتنفيللذها عللن طريللق موازنتهللا االسللتثمارية السللنوية أيضللا   وزارة الزراعللةوزارة الزراعللة

وكلذلك أعلداد المشلاريع وتخصيصلاتها ملن المبلادرة وكلذلك أعلداد المشلاريع وتخصيصلاتها ملن المبلادرة ، ، أعداد المشلاريع  وتخصيصلاتها ملن الموازنلة االسلتثماريةأعداد المشلاريع  وتخصيصلاتها ملن الموازنلة االسلتثمارية
  والثانيللةوالثانيللة  نوات األولللىنوات األولللىويظهللر مللن الجللدول بللأن اإلنفللاق االسللتثماري للقطللاع الزراعللي فللي بدايللة السللويظهللر مللن الجللدول بللأن اإلنفللاق االسللتثماري للقطللاع الزراعللي فللي بدايللة السلل..الزراعيللةالزراعيللة

( ( 020020331020102000))وحصللل العكللس فللي عللامي وحصللل العكللس فللي عللامي ، ، كلان اكبللر حجمللا مللن حجللم التخصيصللات للمبلادرة الزراعيللةكلان اكبللر حجمللا مللن حجللم التخصيصللات للمبلادرة الزراعيللة
بعد بعد ، ، حيث كانت تخصيصات المبادرة الزراعية اكبر حجما  من حجم اإلنفاق االستثماري للقطاع الزراعي حيث كانت تخصيصات المبادرة الزراعية اكبر حجمًا من حجم اإلنفاق االستثماري للقطاع الزراعي 

وكللذلك وكللذلك ، ، ة بنسللبة كبيللرة ة بنسللبة كبيللرة انخفللض حجللم التخصيصللات للمبللادرة الزراعيللانخفللض حجللم التخصيصللات للمبللادرة الزراعيلل( ( 020020221020102044))ذلللك وفللي عللامي ذلللك وفللي عللامي 
إن هلذا التفلاوت والتغيلر اللذي يحصلل فلي إن هلذا التفلاوت والتغيلر اللذي يحصلل فلي ، ، انخفض حجم اإلنفاق االستثماري للقطلاع الزراعلي هلو اآلخلرانخفض حجم اإلنفاق االستثماري للقطلاع الزراعلي هلو اآلخلر

حجللم المبللالغ المخصصللة للخطللة االسللتثمارية ولمشللاريع المبللادرة الزراعيللة يتللأثر بشللكل كبيللر فللي الوضللع حجللم المبللالغ المخصصللة للخطللة االسللتثمارية ولمشللاريع المبللادرة الزراعيللة يتللأثر بشللكل كبيللر فللي الوضللع 
ة التللي تتللأثر بشللكل واضللص وكبيللر بللاإليرادات ة التللي تتللأثر بشللكل واضللص وكبيللر بللاإليرادات المللالي للعللراق الن مصللدر التمويللل واحللد وهللو الموازنللة العامللالمللالي للعللراق الن مصللدر التمويللل واحللد وهللو الموازنللة العاملل

 ..النفطية والتي تشهد بين الحين واآلخر ارتفاعا  وانخفاضا  في قيمتهاالنفطية والتي تشهد بين الحين واآلخر ارتفاعًا وانخفاضًا في قيمتها
مسار اإلنفاق االستثماري للقطاع الزراعلي و تخصيصلات مسار اإلنفاق االستثماري للقطاع الزراعلي و تخصيصلات   في أدناهفي أدناه  ((0202))يظهر المخطط البياني يظهر المخطط البياني كما كما           

وان هناك سنوات شهدت ارتفاعا  في وان هناك سنوات شهدت ارتفاعَا في تذبذبا  في حركته صعودا ونزوال تذبذبًا في حركته صعودا ونزوال   ويالحظ إن هناكويالحظ إن هناك، ،   المبادرة الزراعيةالمبادرة الزراعية
( ( 077.004077.004))  وصلت إللى أعللى مسلتوياتها وبلغلتوصلت إللى أعللى مسلتوياتها وبلغلت  02000200حجم التخصيصات للمبادرة الزراعية ففي عام حجم التخصيصات للمبادرة الزراعية ففي عام 

 بسبب انخفاض أسعار النفط وتدهور الوضع األمني وضعف بسبب انخفاض أسعار النفط وتدهور الوضع األمني وضعف   نها شهدت بعد ذلك تراجعانها شهدت بعد ذلك تراجعاإإإال إال ،،ديناردينار  ارارمليملي
صالح صالح   ،،االنباراالنبار،،نينوىنينوى))السيما في المحافظات التي تميزت بكثرة المبالغ المخصصة لها السيما في المحافظات التي تميزت بكثرة المبالغ المخصصة لها و و استرداد القروض استرداد القروض   

( ( 04.77704.777))صلل اللى صلل اللى تتالتخصيصلات بشلكل واضلص لالتخصيصلات بشلكل واضلص ل  تتانخفضلانخفضل  إذإذ، ، حلزام بغلدادحلزام بغلدادفضال عن فضال عن ( (   ديالىديالى، ، الدينالدين
 حيث حيث   02020202لتصل الى أدنى مستوى لها خالل مدة الدراسة وهو عام لتصل الى أدنى مستوى لها خالل مدة الدراسة وهو عام ، ، ( ( 02002044))دينار عام دينار عام   ارارمليملي
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تراجللع فللي حجللم التخصيصللات لمشللاريع القطللاع الزراعللي تراجللع فللي حجللم التخصيصللات لمشللاريع القطللاع الزراعللي   أيضللاأيضللاكمللا رافقهللا كمللا رافقهللا   ،،مليللار دينللارمليللار دينللار( (   0.7700.770))بلغللتبلغللت
لتصلللل الللللى لتصلللل الللللى (  (  02030203))علللام علللام   ار دينللللارار دينللللارمليلللمليللل( ( 004.477004.477))ضلللمن الخطلللة االسلللتثمارية حيللللث انخفلللض ملللن ضلللمن الخطلللة االسلللتثمارية حيللللث انخفلللض ملللن 

مليلار دينلار مليلار دينلار ( ( 00.07200.072))ثم تنخفض الى أدنى ملن ذللك لتصلل اللى ثم تنخفض الى أدنى ملن ذللك لتصلل اللى ..02040204عام عام   ديناردينار  ارارمليملي( ( 222200..7272))
 . . 02020202عام عام 

 
اشك اباسي الإليفسقااتياثمسييالاخدادسااالمبس يساالعيا اااللقطسعاالعيا  (ا30)شك 

ا(3012-3010)اللم سا

 
 (30)الجدول رقم باالعتماد على بيانات  ةمن إعداد الباحث: المصدر           
             
اعيلة وهلي اعيلة وهلي وهناك آليلة أخلرى تقلوم بهلا وزارة الزراعلة ضلمن المبلالغ المخصصلة لهلا ملن المبلادرة الزر وهناك آليلة أخلرى تقلوم بهلا وزارة الزراعلة ضلمن المبلالغ المخصصلة لهلا ملن المبلادرة الزر             

اللذي اللذي ( ( الثييالثيياايثسايثساسسمشثيلعااقمشثيلعااق))وو( ( ززالثيالثيااشثساالاشثساالااامشثيلعمشثيلع))ومنهلا ومنهلا بعلض المشلاريع بعلض المشلاريع دعم المزارعين من خالل دعم المزارعين من خالل 
تقلوم تقلوم إذ إذ ،،ملن سلعر المنظوملة ملن سلعر المنظوملة   %(%(2020))فيه الىفيه الى  تصل نسبة الدعمتصل نسبة الدعم  والذي والذي   02000200بدأ في تشرين الثاني عام بدأ في تشرين الثاني عام 

محلللددة ملللن قبلللل دائلللرة محلللددة ملللن قبلللل دائلللرة و و اللللوزارة بتجهيلللز الفالحلللين بالمنظوملللات عللللى ان يلللتم التسلللديد وفلللق آليلللات معينلللة اللللوزارة بتجهيلللز الفالحلللين بالمنظوملللات عللللى ان يلللتم التسلللديد وفلللق آليلللات معينلللة 
، ، الطلللرق الحديثلللة لللللري فضلللال علللن االقتصلللاد بكميلللات الميلللاه الطلللرق الحديثلللة لللللري فضلللال علللن االقتصلللاد بكميلللات الميلللاه   إدخلللالإدخلللالالهلللدف منهلللا الهلللدف منهلللا ، ، التجهيلللزات الزراعيلللةالتجهيلللزات الزراعيلللة

فهنلللللللللللللاك منظوملللللللللللللات فهنلللللللللللللاك منظوملللللللللللللات   ،،وشلللللللللللللملت علللللللللللللدة أنلللللللللللللواع ملللللللللللللن المنظوملللللللللللللات طبقلللللللللللللا  للمسلللللللللللللاحة المزروعلللللللللللللةوشلللللللللللللملت علللللللللللللدة أنلللللللللللللواع ملللللللللللللن المنظوملللللللللللللات طبقلللللللللللللًا للمسلللللللللللللاحة المزروعلللللللللللللة
   ..المبيعات والتسديدات ونسبتهاالمبيعات والتسديدات ونسبتها  أعداد وحجمأعداد وحجم  يوضصيوضص( ( 4242))والجدول والجدول دونم دونم ( ( 002172127142002172127142))لمساحاتلمساحات
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 دينار/ تخصيصات  المبادرة مليار   دينار/ اإلنفاق االستثماري وزارة الزراعة مليار 



 

ا((30123012اا-30113011))الاي ا اااللم ساالاي ا اااللم سامبسلغامبسلغاالمباعساالميظلمسااالييالاالمباعساالميظلمسااالييالا(ا(ا2222))ااج ل ايقمج ل ايقماااااااااااااااااااااااا

 02020202  الزراعيةالزراعيةالشركة العامة للتجهيزات الشركة العامة للتجهيزات باالعتماد على بيانات باالعتماد على بيانات   ةةالباحثالباحث  إعدادإعدادمن من   ::المصدرالمصدر
ا
أعلداد المنظوملات  أعلداد المنظوملات    حيلث ارتفلعحيلث ارتفلعأعلداد وقيملة المبيعلات أعلداد وقيملة المبيعلات لسنوات األولى توسع واضلص فلي لسنوات األولى توسع واضلص فلي ااوقد شهدت وقد شهدت             
( ( 202202..3030))وبقيملة وبقيملة   منظوملةمنظوملة( ( 227227))  اللىاللى  02000200علام علام ار دينلار ار دينلار مليلمليل( ( 032032..44))  ةةقيمقيممنظومة بمنظومة ب( ( 042042))من من 
( ( 422422))لتصللل الللى لتصللل الللى   02040204فللي عللام فللي عللام   ثللم شللهدت أعللداد المنظومللات انخفاضللا  ثللم شللهدت أعللداد المنظومللات انخفاضللاً   ،،  02030203عللام عللام   ار دينللارار دينللارمليللمليلل

أعلدادها أعلدادها   تراجعلا واضلحا فليتراجعلا واضلحا فليالمبيعلات المبيعلات شلهدت شلهدت   02020202في علام في علام و و ، ، ار دينارار دينارمليملي( ( 207207..0707))منظومة وبقيمة منظومة وبقيمة 
وألسللباب عديللدة منهللا انخفللاض حجللم وألسللباب عديللدة منهللا انخفللاض حجللم   ،،مليللار دينللارمليللار دينللار  ((220220..44))منظومللة بقيمللة منظومللة بقيمللة ( ( 037037))حيللث وصلللت الللى حيللث وصلللت الللى 

    يما فلللي المحافظلللات التلللييما فلللي المحافظلللات التللليالتخصيصلللات بسلللبب عجلللز الموازنلللة فضلللال علللن تلللدهور الوضلللع األمنلللي السلللالتخصيصلللات بسلللبب عجلللز الموازنلللة فضلللال علللن تلللدهور الوضلللع األمنلللي السللل
ويظهلر الجللدول أيضلا نسللب ويظهلر الجللدول أيضلا نسللب ، ، ((ديلالىديلالى، ، االنبللاراالنبللار،،صلالح اللدينصلالح اللدين، ، نينللوى نينللوى ))وهليوهليتسلتخدم هلذه المنظومللات بكثلرة تسلتخدم هلذه المنظومللات بكثلرة 

وصللت فلي أحسلن األحلوال اللى وصللت فلي أحسلن األحلوال اللى ،،التسديد حيث شهدت هي األخرى تفاوتا  من سلنة ألخلرى وألسلباب عديلدةالتسديد حيث شهدت هي األخرى تفاوتًا من سلنة ألخلرى وألسلباب عديلدة
 ..  02020202في عام في عام %( %( 0202))

 

دعم دعم للللللصللناديق إقللراض تخصصللية صللناديق إقللراض تخصصللية   إنشللاءإنشللاءإلللى إلللى   الزراعيللةالزراعيللة  المبللادرةالمبللادرةسللعت سللعت :ا:االمدثثيفاالعيا ثث االاعثثسلي المدثثيفاالعيا ثث االاعثثسلي  -22
بلللدأت بخمسلللة بلللدأت بخمسلللة   تلللتم إدارتهلللا ملللن قبلللل المصلللرف الزراعلللي التعلللاوني إذتلللتم إدارتهلللا ملللن قبلللل المصلللرف الزراعلللي التعلللاوني إذالملللزارعين بلللالقروض الزراعيلللة الملللزارعين بلللالقروض الزراعيلللة 

 ::صناديق هيصناديق هي
 ..صندوق صغار الفالحين والمزارعينصندوق صغار الفالحين والمزارعين -أأ  
 ..صندوق قروض تنمية الثروة الحيوانية صندوق قروض تنمية الثروة الحيوانية  -بب  
 ..صندوق قروض تنمية النخيل صندوق قروض تنمية النخيل  -ةة  
 ..المكننة الزراعية ووسائل الري الحديثة المكننة الزراعية ووسائل الري الحديثة صندوق قروض صندوق قروض  -دد  
 ..صندوق قروض التنمية الزراعية للمشاريع الزراعية االستثمارية الكبرى صندوق قروض التنمية الزراعية للمشاريع الزراعية االستثمارية الكبرى  -هه  

 ::ماماتم إضافة صندوقين لتصبص سبعة صناديق وهتم إضافة صندوقين لتصبص سبعة صناديق وه  02000200وفي عام وفي عام           
 ..صندوق تنمية المرأة الريفيةصندوق تنمية المرأة الريفية_ _ وو
 ..صندوق تنمية أبناء العراقصندوق تنمية أبناء العراق_  _  زز
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 %النسبة  دينار/ مليار التسديدات دينار/ مليار المبيعات أعداد المنظومات السنة

3000 022 2.022 0 0 

3003 202 32.023 2020. 0 

3002 222 20.200 3.232 272 

3002 220 02.232 0.222 273 

3002 022 2.223 0.220 32 

 2.3 2.222 33.220 3002 المجموع



ميسلرة ميسلرة   ا  اً بمنص المزارعين والفالحين وأصحاب المشاريع والشركات الزراعيلة قروضلبمنص المزارعين والفالحين وأصحاب المشاريع والشركات الزراعيلة قروضلتقوم هذه الصناديق تقوم هذه الصناديق           
تنميلة وتحلديث تنميلة وتحلديث ، ، خالل آليات محددة تهدف اللى تطلويرخالل آليات محددة تهدف اللى تطلويرمن من من دون فوائد مصرفية وبفترات تسديد مناسبة من دون فوائد مصرفية وبفترات تسديد مناسبة 

اإلنتلللاة الزراعلللي بشلللقيه النبلللاتي  والحيلللواني عبلللر مكننلللة وسلللائل وأسلللاليب اإلنتلللاة الزراعلللي ملللن اآلفلللات اإلنتلللاة الزراعلللي بشلللقيه النبلللاتي  والحيلللواني عبلللر مكننلللة وسلللائل وأسلللاليب اإلنتلللاة الزراعلللي ملللن اآلفلللات 
محاصيل المماثلة المستوردة، واالهتمام بالثروة الحيوانية عبلر دعلم مشلاريع إنتاجهلا وحمايتهلا وتحسلينها محاصيل المماثلة المستوردة، واالهتمام بالثروة الحيوانية عبلر دعلم مشلاريع إنتاجهلا وحمايتهلا وتحسلينها والوال

نتللللاة أعالفهللللا وتحفيللللز المسللللتثمرين المحليللللين علللللى إنشللللاء المصللللانع ذات العالقللللة باإلنتللللاة النبللللاتي  نتللللاة أعالفهللللا وتحفيللللز المسللللتثمرين المحليللللين علللللى إنشللللاء المصللللانع ذات العالقللللة باإلنتللللاة النبللللاتي وا  و و وا 
 ..الحيوانيالحيواني

لتعلليم لتعلليم للعم عم بتقلديم اللدبتقلديم اللد  باالايفاثذياالاثسب الهثسباالايفاثذياالاثسب الهثساللجيااالعلاساللمبس يساالعيا ااامناخال االمكااللجيااالعلاساللمبس يساالعيا ااامناخال االمكاكما تقلوم كما تقلوم           
 بالقطاع االروائي والزراعي بالقطاع االروائي والزراعي   ةةالدراسية الخاصالدراسية الخاص  تتالزراعي بكافة مراحله من خالل إرسال البعثات والزماالالزراعي بكافة مراحله من خالل إرسال البعثات والزماال

الزراعيلة فلي وزارة التربيلة بشلراء آليلات الزراعيلة فلي وزارة التربيلة بشلراء آليلات   الثانويلاتالثانويلاتوالبيئة ، ودعم طلبة الدراسلات العليلا فلي العلراق ، ودعلم والبيئة ، ودعم طلبة الدراسلات العليلا فلي العلراق ، ودعلم 
ودعم المؤتمرات العالمية ذات العالقلة ودعم المؤتمرات العالمية ذات العالقلة   ،،بعض الكليات الزراعيةبعض الكليات الزراعيةللوشراء آليات وشراء آليات ، ، ومستلزمات زراعية تعليميةومستلزمات زراعية تعليمية

قامة المؤتمرات والور  وعقد اللقاءات للمتخصصين للخروة ، ، بالقطاع الزراعي بالرعاية والتمويل الماليبالقطاع الزراعي بالرعاية والتمويل المالي قامة المؤتمرات والور  وعقد اللقاءات للمتخصصين للخروة وا  وا 
طاع الزراعي، دعم ورعايلة ملؤتمرات االتحلاد العلام للجمعيلات التعاونيلة فلي طاع الزراعي، دعم ورعايلة ملؤتمرات االتحلاد العلام للجمعيلات التعاونيلة فلي صب في خدمة القصب في خدمة القتتبتوصيات بتوصيات 

بلأن بلأن فلي أدنلاه فلي أدنلاه ( ( 4040))ويظهلر الجلدولويظهلر الجلدول..فضال علن طبلع كتلب علميلة تخصصلية فلي القطلاع الزراعليفضال علن طبلع كتلب علميلة تخصصلية فلي القطلاع الزراعلي، ، العراقالعراق
    02040204وكلللان علللام وكلللان علللام ، ، %( %(   020020__  0303))هنلللاك تفاوتلللا  بلللين المبلللالغ المخصصلللة والمصلللروفة  تراوحلللت بلللينهنلللاك تفاوتلللًا بلللين المبلللالغ المخصصلللة والمصلللروفة  تراوحلللت بلللين

بسلبب انخفلاض بسلبب انخفلاض %( %( 44..0303))هو األقل إذ بللغ هو األقل إذ بللغ   02020202المخصص  فيما كان عام المخصص  فيما كان عام   تجاوز المصروف المبلغتجاوز المصروف المبلغ
نسب المصروف الى المخصص  وكذلك التفاوت من سنة ألخرى اال إنها شلهدت ارتفلاع واضلص فلي علام نسب المصروف الى المخصص  وكذلك التفاوت من سنة ألخرى اال إنها شلهدت ارتفلاع واضلص فلي علام 

، ، ويعود ذللك اللى طبيعلة النشلاطات التلي ذكلرت آنفلاويعود ذللك اللى طبيعلة النشلاطات التلي ذكلرت آنفلا%( %( 020.7020.7))حيث تجاوزت نسبة المصروف حيث تجاوزت نسبة المصروف   02000200
يبلين مخطلط يبلين مخطلط ( ( 0000))والشلكل البيلاني والشلكل البيلاني ، ، لمكتب التنفيلذي ومسلتلزمات إدارتلهلمكتب التنفيلذي ومسلتلزمات إدارتلهفضال عن المصاريف الخاصة بافضال عن المصاريف الخاصة با

ويظهلر الشلكل ويظهلر الشلكل ( ( المكتلب التنفيلذيالمكتلب التنفيلذي))التخصيصات السنوية والمبالغ المصروفة للجنة العليا للمبادرة الزراعيلة التخصيصات السنوية والمبالغ المصروفة للجنة العليا للمبادرة الزراعيلة 
وفيهللا تفللوق المصللروف مللن وفيهللا تفللوق المصللروف مللن   02000200ان هنللاك فجللوة واضللحة بللين المخصللص والمصللروف فيمللا عللدا عللام ان هنللاك فجللوة واضللحة بللين المخصللص والمصللروف فيمللا عللدا عللام 

 ..خصيصات السنويةخصيصات السنويةالتخصيصات على التالتخصيصات على الت
االاخدادسااالييلااالالمبسلغاالمديلفااللجيااالعلاساللمبس يساالعيا اا(ا24)ج ل ايقماااااااااا

ا ايسي/ملاسي(ا3012-3010)للم س(االمكاباالايفاذي)ااااااا
 % ½نسبة  0المصروف 0المخصص السنة

3000 3.200 2330. 02.2 

3000 3.200 2230. 03.3 

3003 3.200 3.222 003.2 

3002 3.020 2230. 32 

3002 3.020 0.300 22.2 

3002 3.020 0.800 22 

 259.2 5.782 13.32 المجموع

 0202باالعتماد على بيانات المكتب التنفيذي للمبادرة الزراعية  ةمن إعداد الباحث: الجدول
ا84



 
ا(المكاباالايفاذي)امخططاالاخدادسااالييلااالاالمبسلغاالمديلفااللجيااالعلاس(ا31)شك ا

ا(3012-3010)اللم سا

 

 (29)الجدول رقم باالعتماد على بيانات  ةمن أعداد الباحث: المصدر                  

 

  88في ص وردكما  مشاريع وزارة الموارد المائية المنجزة والمشاريع قيد االنجازوندرج أدناه 

 .   الثاني المبحثفي نهاية  ادراج هله المشاريعبأنه سيتم  حيث لكرنا

 0 _ المشسيا االميجعس:

 .( أعمال استصالح وتنفيذ شبكة مبازل ) دغارة  – استصالح أراضي حرية - أ

تجهيز ونصب مضخات عمودية وافقية )تأهيل مضخات مشروع ري بدرة وجصان الجديدة ب ـ  

   ( . وتجهيز مواد كهربائية وميكانيكية للمضخات 

ابو نرسي ) تنفيذ منشات هيدروليكية  تغذي هور الحمار االهوار الوسطى تنفيذ منشات النواظم التي -ج

، ابو جذيع ، الخنزيري ) منشات  2في ذي قار فضال عن ( ابو جويالنة الصباغية ، ابو صوباط ، 

 .في البصرة ( الجميلة ، البدرية ، السبع 

تجهيز مولدات كهربائية مختلفة عدد ،  0002تجهيز مضخات غاطسة عدد ) تأهيل آبار كركوك  -د

0022  . ) 

.  (آلية  022) استيراد آليات ومعدات ثقيلة  -هـ  
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االنبار /في الصحراء الغربية قضاء الرطبة سد كعرة  إنشاء) سدود صغيرة في كافة المحافظات  إنشاءـ و

( .العام للسد  واإلشرافاالستشارية  األعمالفضال عن       

. تحديث التصاميم القديمة لمشاريع المبادرة الزراعية  -ز  

تجهيز , تجهيز معدات محطة ضخ البزل لمشروع ري العمارة ) مشاريع متفرقة في المحافظات ح ـ 

إكمال األعمال  ,االنبار / المضخات والمعدات الميكانيكية والكهربائية لمحطات ضخ ري الفلوجة 

 ( . الترابية واإلنشائية لمبزل كصيبة في ميسان 

.ساعة /2م 0200بإنتاجية ( 3)تجهيز كراءات لكري األنهر الرئيسية عدد  -ط  

تجهيز أربعة مضخات عمودية مع ) إنشاء محطات الضخ لمحطتي أسفل الخالص وسدة الهندية  -ي

ة الهندية مع تجهيز ثالث مولدات كبيرة مع منظومة ملحقاتها الكهربائية والميكانيكية لمحطة ضخ سد

ثا لمحطة أسفل /2م( 2)بتصريف  2تجهيز طواقم ضخ عمودية عدد , التوازي واألدوات االحتياطية 

 ( .الخالص 

, تجهيز مضخات الى محطة ضخ الشوملي ) تأهيل محطات الضخ لمشاريع في محافظات متعددة  -ك

الشمالي باستيراد مضخات عمودية مساعدة مع األدوات تأهيل محطة ضخ مشروع الجزيرة 

( 273)مضخات عمودية مع ملحقاتها الميكانيكية والكهربائية بتصريف ( 2)تجهيز , االحتياطية 

 ( .لمشروع الوحدة ( 073)ثا لمضخة الوحدة لمحطتي ضخ /2م

لتبطين وأعمال المنشات ويتضمن العمل تهيئة القناة مع أعمال ا) إحياء مشروع أبوصبخة االروائي  -ل

 ( .  32االروائية وتجهيز مواد إنشائية وإنشاء نواظم صدر مغذية عدد 

تجهيز ونقل الكونكريت فضال عن + ويتضمن العمل أعمال التهذيب النهائي ) تبطين جدول الزكيطية  -م 

 ( .أعمال التبطين وأعمال المنشآت االروائية وتجهيز مواد إنشائية

.في المثنى بئر  20حفر  -ن  

حفر , تبطين جدول نفر , أعمال حفر ودفن وتبطين قناة الوند )تبطين جداول في محافظات متعددة ع ـ 

تبطين القنوات الفرعية , أعمال التهذيب والتبطين لقناة الهالل , ودفن وتبطين ومنشات قناة العوجة 

 .(هيل وتبطين قناة الروضانقاولة تأأعمال م, تبطين قناة الدوهان وشاخه العقود , للزكيطية 

  .إكمال تنفيذ المشروع الريادي في كربالء  -غ
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 3_ المشسيا االا امساعالااقا ااتيجسع : 

احد المشاريع الكبرى في : تنفيذ قناة البصرة االروائية الناقلة للمياه ضمن مشروع ري شط العرب  - أ

يهدف المشروع االستفادة من التصريف , مليار دينار ( 200)محافظة البصرة بكلفة تخمينية مقدارها 

ناطق الشالمجة  وذلك بتجهيز م, الواصل لشط العرب قبل تلوثه بلسان المد الملحي القادم من البحر 

 . وابو الخصيب والفاو بالمياه 

/ ألف( 273)يتضمن العمل تنفيذ قناة مغلقة تخدم مساحة : مشروع أبو غريب الرائد للري المغلق  -ب 

دونم باستخدام الري المغلق ويهدف المشروع الى توزيع المياه بالشكل األمثل لتقليل الضائعات 

 .المائية 

بهدف تنظيم توزيع المياه لتقليل , المعلقة والمنشآت الحقلية ضمن مشروع ري كركوك إنشاء القنوات  -ج

   .ضائعات المياه 

.تبطين جداول في المحافظات بضمنها جدول الحسينية في محافظة كربالء المقدسة  -د  

محافظتي صالح يقع المشروع في : تأهيل وصيانة القناة الناقلة من سدة سامراء الى ناظم التقسيم  -هـ

 .الدين واالنبار 

ويهدف المشروع الى تجميع مياه المبازل لمشروع الغراف  : المساهمة في تنفيذ مبازل غرب الغراف  -و

يهدف المشروع الى تخليص األرض من المياه المالحة ونقلها الى المصب العام وبالتالي تحسين 

 .نوعية التربة 

الح ــدف الى تجميع مياه المبازل بشبكات االستصـــيه: رات الشرقي زل الفـــة في تنفيذ مبــالمساهم -ز

( مشروع الرميثة , مشروع المثنى , ناصرية , شافعية  –ديوانية , شنافية  –كفل , كفل  –حلة ) 

 .لتخليص التربة من األمالح 

 . معالجة اآلبار ذاتية التدفق في محافظة النجف األشراف وكربالء المقدسة والمثنى -ح 
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 معايير ومؤشرات تنمية القطاع الزراعي : ثالثا  

 سنة قيمة المؤشر المؤشر اسم المعيار ت
االساس    

 سنة

الهدف   
التاير 
 الحاصل

نسبة تخصيص القطاع الزراعي الى االيرادات   .1

 العامة
 133 4312 4313 % مالي

نسبة الصادرات الزراعية الى الناتج المحلي   .4

 االجمالي
 133 4313 4313 % اقتصادي 

الزراعية الى الناتج المحلي  االستيراداتنسبة   .6
 االجمالي

-44 4313 4313 % اقتصادي   

طن133 زراعي االنتاج لمحصول الحنطة  .3  2010 2016 11 
دونم/كغم زراعي االنتاجية لمحصول الحنطة  .2  2010 2016 33 
طن133 زراعي االنتاج لمحصول الشعير  .3  2010 2016 -56 
دونم/كغم زراعي االنتاجية لمحصول الشعير  .3  2010 2016 70 
طن133 زراعي االنتاج لمحصول الشلب  .1  2010 2016 13 
دونم/كغم زراعي االنتاجية لمحصول الشلب  .3  2010 2016 45 

طن133 زراعي االنتاج لمحصول الذرة الصفراء  .13  2010 2016 -3 
دونم/كغم زراعي االنتاجية لمحصول الذرة الصفراء  .11  2010 2016 65 

14.  
/ مليون  مالي االستصالحالتخصيصات االستثمارية لمشاريع 

 دينار
2010 2016 -90 

 99- 2016 2010 ألف دونم زراعي المساحات المستصلحة من االراضي الزراعية  .16

13.  
عدد العاملين في القطاع الزراعي الى اجمالي 

 في العراقالعاملين 
 3- 2015 2010 % زراعي

12.  
 1333 سعري أسعار الشراء لمحصول الحنطة درجة اولى 

طن/ دينار  
2010 2016 8 

13.  
االموال المخصصة للبحث العلمي نسبة الى 

 اجمالي تخصيصات القطاع الزراعي
 79- 2016 2010 % مالي

13.  
القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي 

 نسبة الى التخصيصات االستثمارية 
 18 2015 2010 % مالي

دينار/ مليار  مالي قروض الموارد الذاتية للمصرف الزراعي  .11  2010 2015 570 
دينار/ مليار  مالي (المتراكم)قروض المبادرة الزراعية   .13  2010 2015 -99 
 23- 2015 2010 % مالي القروض قصيرة االجل  .43
 74- 2015 2010 % مالي القروض طويلة االجل  .41
 64 2015 2010 % مالي االجلاالهمية النسبية للقروض قصيرة   .44
 31 2015 2010 % مالي  طويلة االجلاالهمية النسبية للقروض   .46
 13 2015 2010 % مالي االئتمان التجاري لقروضاالهمية النسبية   .43
التجهيزات الزراعية لقروض االهمية النسبية  .42  43 2015 2010 % مالي 

43.  
حفر اآلبار والمشاريع  لقروض االهمية النسبية

  االروائية
 12 2015 2010 % مالي

 13 2015 2010 % مالي  خدمات المكائن لقروض االهمية النسبية  .43

41.  
مشاريع الثروة  لقروض االهمية النسبية

  الحيوانية
 3 2015 2010 % مالي

 4 2015 2010 % مالي  البيوت البالستيكية لقروض االهمية النسبية  .43

63.  
المكائن واآلالت  لقروض النسبيةاالهمية 

 الزراعية
 1 2015 2010 % مالي

61.  
انشاء البساتين  لقروض االهمية النسبية

  وتطويرها
 3 2015 2010 % مالي

حقول الدواجن لقروض االهمية النسبية  .64  2 2015 2010 % مالي 
استصالح االراضي لقروض االهمية النسبية  .66  6 2015 2010 % مالي 
 72- 2015 2010 % مالي التجاري قروض االئتمان  .63
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 82- 2015 2010 % مالي قروض التجهيزات الزراعية  .62
 95- 2015 2010 % مالي قروض حفر اآلبار والمشاريع االروائية  .63
 100- 2015 2011 % مالي قروض خدمات المكائن  .63
 167 2015 2010 % مالي قروض مشاريع الثروة الحيوانية  .61
 120 2015 2016 % مالي البالستيكيةالبيوت قروض   .63
 92- 2015 2010 % مالي ةقروض المكائن واآلالت الزراعي  .33
 69- 2015 2010 % مالي قروض انشاء البساتين وتطويرها  .31
 167 2015 2010 % مالي قروض حقول الدواجن  .34
 100- 2015 2010 % مالي قروض استصالح االراضي  .36
 65- 2015 2010 آالف الدنانير  مالي اآلجالمجموع القروض الممنوحة حسب   .33
االغراضمجموع القروض الممنوحة حسب   .32  65- 2015 2010 آالف الدنانير  مالي 
 27- 2015 2010 % مالي نسب تحصيل القروض  .33
 132 2015 2010 % مالي نسب تحصيل القروض المتأخرة  .33
 20- 2015 2010 % مالي التصنيف الزمني للمتأخرات   .31
تسديد القروضمؤشر   .33  35- 2015 2010 عدد مالي 
 20- 2015 2010 % مالي نسب المبالغ المتأخرة الى مجمل القروض القائمة  .23
التخصيص المالي لوزارة الموارد المائية من   .21

 المبادرة الزراعية 

دينار/ مليار مالي  2010 2015 -89 

لوزارة الموارد المائية من المصروف الفعلي   .24

 الزراعيةالمبادرة 

دينار/ مليار مالي  2010 2015 -90 

لوزارة الموارد المائية من نسبة الصرف   .26

 المبادرة الزراعية

 5- 2015 2010 % مالي

يمال االنفاق االستثماري لوزارة الزراعة    .23 دينار/ مليار   2010 2015 -72 
عدد مشاريع وزارة الزراعة من التخصيصات   .22

 االستثمارية

 5- 2015 2010 عدد تخطيطي

دينار/ مليار مالي تخصيصات المبادرة الزراعية لوزارة الزراعة   .23  2011 2015 34-  
 69- 2015 2011 عدد تخطيطي عدد مشاريع وزارة الزراعة من المبادرة   .23
نسبة المبالغ المصروفة الى التخصيصات   .21

 السنوية للجنة العليا للمبادرة الزراعية

 191 2015 2010 % مالي
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تعد المصارف من الوحدات االقتصادية التي تلعب دورا  كبيرا  في العديد من المجاالت من بينها اإلدخار  .0

واإلستثمار، فضال  عن منص القروض إلى الغير بهدف إقامة المشروعات االقتصادية ودعم االقتصاد 
لة تضمن تنفيذ فاعل وكفوء الوطني وتنميته األمر الذي يتطلب اإلهتمام بوجود رقابة داخلية فعا

 .لنشاطات المصرف ال سيما ما يتصل بمنص القروض
تعد المصارف الزراعية مصدرا  أساسيا  لمنص القروض الزراعية بكافة أشكالها إلى المزارعين بهدف  .0

نظرا  المساهمة في تنمية االقتصاد الزراعي وتطويره، ويتطلب األمر هنا توافر رقابة داخلية فاعلة وكفوءة 
النشاط الزراعي مقارنة  بغيره من األنشطة، وال سيما من يتصل بموسمية النشاط الزراعي  لخصوصية

 .وتأثره بالظروف البيئية الطبيعية، فضال  عن الظروف االقتصادية والسياسية
ق، يعد المصرف الزراعي التعاوني الجهة الوحيدة التي تمنص القروض الزراعية إلى المزارعين في العرا .3

إال أن المصرف المذكور يعاني من بعض اإلخفاقات ذات الصلة بطبيعة نشاطاته بشكل عام ومنص 
 :القروض الزراعية بشكل خاص بسبب اآلتي

عدم وضوح الهيكل التنظيمي للمصرف الزراعي التعاوني فيما يتصل بتحديد مسؤوليات األفراد  .أ 
 .يات المخولةوالواجبات المناطة بكل فرد بحسب اإلختصاصات والصالح

ضعف مستوى إلتزام الموظفين بتعليمات إدارة المصرف التي تعد الجهة العليا في المصرف  .ب 
 .المسؤولة عن إصدار القوانين والتعليمات المصرفية

عدم وجود سياسة إقراضية واضحة ومكتوبة تحدد تعليمات إقراض المصرف وتحصيل القروض  .ة 
 .ومتابعة تحصيلها

للسقف االئتماني المحدد لكل مزارع ومعرفة الرصيد المتبقي بعد كل عملية ال توجد متابعة كافية  .د 
 .سحب أو إيداع من المصرف

تراكم أرصدة المتأخرات من القروض الزراعية الممنوحة بسبب قبول طلبات تأجيل السداد وبالتالي  .ه 
 .الضرر بالمصرف وبالمزارعين اآلخرين إلحاق

ت عمل أقسام المصرف الزراعي التعاوني وكذلك مهام هنالك الكثير من أوجه القصور في مجاال .4
التنسيق مع الرقابة الداخلية في المصرف ومن بينها ما يتصل بمنص ومتابعة تحصيل القروض الزراعية 

 :وبالتحديد ما يأتي
منص القروض التي تعد الركيزة األساسية األولى عند منص  دال يتم دراسة عام الشخصية للمقترض عن .أ 

 .القروض وتسمى المخاطر المرتبطة بها مخاطر المعنوية وهي األكثر تأثيرا  على المصرف
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عدم التأكد من ملكية المقترض بشكل كافي واالعتماد على البيانات المقدمة من قبله والتي تكون  .ب 
فضال  عن قبول المصرف ضمانات عقارية من المقترض في أ لب األوقات  ير صحيحة، 

 .تكون ا لبها ذا قيمة ال تتالءم مع قيمة القرض
ال يتم األخذ بخصوصية النشاط الزراعي ودراسة الظروف المحيطة بالمقترض مثل الظروف  .ة 

 .البيئية واالقتصادية والتي لها تأثيرا  كبيرا  في سداد القرض ومتابعته
منص القروض الزراعية مما يؤدي إلى إحتمالية إنفاقها في  ير األ راض  ال يتم دراسة أوقات .د 

المقترضة من أجلها، فضال  عن ضعف اإلجراءات المتبعة في متابعة المقترض بعد اإلقراض 
 .وكيفية االستفادة من المبالغ المقدمة إليه

همال أهميتها في معرفة رصي .ه  د القروض ال يتم دراسة مؤشرات كفاءة التحصيل للقروض وا 
 .التدابير الالزمة واتخاذالمتأخرة والمتحصل منها، بهدف دراسة أسباب تأخير السداد 

إال إن ، بالر م من أن وجود التعليمات والضوابط التي تخص الضمانات والشروط لمنص القروض .2
هناك أمور تخص المقترض لم يتم التعرض لها وهي مهمة جدا في نجاح أي سياسة تمويلية وهي 

ودراسة الجدوى ، الحيازة، صفات المقترض ومؤهالته فقد كان التركيز على جوانب شكلية منهاموا
وقدرة المستثمر على إعادة القروض و يرها  وهذا ،  والجدارة االئتمانية، السمعة  إلىدون النظر 

هي عدم االستقرار كفاءة تسديد القروض يضاف لعوامل أخرى شكل عامال  إضافيا  في انخفاض 
من مبالغ سابقة للمصرف ك مستثمرين لم يسددوا ما بذمتهم فهنا، لسياسي واألمني واالقتصاديا

 .الزراعي التعاوني تم منحهم قروض من المبادرة الزراعية
بعد انطالقها ألسس والقواعد األساسية للتمويل عدم التزام سياسة تمويل المبادرة الزراعية ببعض ا .2

وجود خطة ائتمانية لتوزيع المبالغ المخصصة لها وفق األولويات ولمدة أربعة سنوات ومنها عدم 
للصناديق والمشاريع وحسب المحافظات انعكس بشكل كبير على  أداء المبادرة الزراعية وفاعليتها 

 .وعلى االستثمار الزراعي بشكل خاص
سياسة الدعم بالر م من استمرار  0223استمرار الضعف في االستثمار الزراعي في العراق بعد عام  .7

لسنة  03بعد إقرار قانون االستثمار وحتى ، حفزة لالستثمارالجزئي للمزارعين وتشريع القوانين الم
جراء التعديالت عام  0222  . 0202وعام  0202وا 

اعتماد سياسة تمويل المبادرة الزراعية بشكل رئيس على الموازنة العامة  وعلى اإليرادات السنوية  .7
ر النفط وكمياته أسهم وبشكل كبير في ضعف فاعلية سياسة المبادرة الزراعية التي تعتمد على أسعا

 .ألنها سببت  في حصول تفاوت في تخصيصات المبادرة الزراعية من سنة ألخرى
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أسهمت سياسة تمويل المبادرة الزراعية بالتأثير السلبي على نشاط المصرف الزراعي التعاوني  .7
، بسبب اختالف السياستين فقروض المبادرة تمنص بدون فوائدلقة باإلقراض من موارده الذاتية المتع

على نوع القرض ومدته ألنه يعمل بقانون  منص قروض المصرف الزراعي بفوائد تعتمدبينما ت
معاملة قروض المصرف الزراعي بقروض المبادرة الزراعية وجعلها  إلىالحكومة  ىالشركات مما دع

 .بدون فائدة
والسياسات الزراعية ، ( تجارية و يرهاالمالية وال)ضعف التنسيق والتوافق بين السياسات االقتصادية  .02

ية والتسويقية والتجار استغالل األرض والسياسة السعرية بأذرعها المختلفة كالسياسة اإلنتاجية وسياسة 
والتي أسهمت بشكل كبير في إضعاف فاعلية سياسة تمويل المبادرة الزراعية وبالتالي تأثر االستثمار 

 .الزراعي بذلك

بالر م من حجم التخصيصات والقروض الممنوحة ، اال ان ذلك لم ينعكس على واقع وتطور  .00
لناتج المحلي االجمالي القطاع الزراعي في العراق وبقيت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في اجمالي ا

GDP  اذ على الر م من حجم المبالغ الموظفة كقروض للمزارعين %( 02)متواضعة وبحدود ،
استخدمت هذه االخيرة في  ير اال راض المخصصة لها وتحولت الى نشاطات تجارية ليست لها 

 .عالقة بالقطاع الزراعي 
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 .المكتب التنفيذي للجنة العليا للمبادرة الزراعية  .5
 .  وزارة الزراعة  .3
 .المصرف الزراعي التعاوني  .2

 

 

    
دراسة إمكانية العمل بالتوصيات المصرفية من المنظمات المهنية والدولية في البيئة المصرفية  .0

ونموذة  Camelsتوصيات التي وردت في نموذة الو  Baselومنها توصيات لجنة  ، المحلية
Crafte.  وال سيما في المصرف الزراعي التعاوني بع ده الجهة الوحيدة التي تقدم الدعم المالي

 .للمزارعين وتتحمل مسؤولية تطوير القطاع الزراعي وتنميته في البلد
التعاوني في مجال منص من األهمية اإلستناد إلى أسس علمية في تقييم سياسة المصرف الزراعي  .0

القروض الزراعية ومتابعة تحصيلها من المزارعين، فضال  عن متابعة إنفاق مبالغ القروض في 
األ راض التي منحت من أجلها، وتوصي الباحثة في هذا المجال إعتماد المؤشرات العلمية التي تم 

 .إستخدامها عمليا  خالل هذا البحث
ن أكفاء يحملون مؤهالت علمية ولديهم خبرات عملية ويكونون التأكيد على ضرورة إختيار موظفي .3

محل ثقة للعمل داخل المصرف الزراعي التعاوني وال سيما ما يتصل باألفراد العاملين في قسم 
 .الرقابة الداخلية لإلرتقاء بأعمال المصرف إلى مستوى الطموح

زراعي التعاوني، وال سيما ما نظرا  لتوافر العديد من أوجه القصور في مجاالت عمل المصرف ال .4
للرقابة  يتصل بمنص القروض الزراعية ومتابعة تحصيلها، توصي الباحثة بإعتماد اإلجراءات المقترحة

 :في هذا البحث وفي محاور ثالث تضمنت اآلتي الداخلية لتحقيق فاعلية القروض الزراعية
 .لاوقيسمااوخيىاف االمديفإجياءااامقايحاابشأناالايياقاباناقيمااليقسبااال اخلااا -4-1

االخرى في المصرف  واألقساميتم التنسيق بين قسم الرقابة الداخلية  أنيعد من الضروري 
لتسهيل وتحقيق فاعلية إجراءاته في عدة مجاالت ومن بينها منص ومتابعة تحصيل القروض 

 :الزراعية وكما يأتي
من حق المصرف، كذلك شعبة  أصبحتتي ال األمالكلمعرفة امور )التنسيق مع القسم القانوني  .0

التسويات والتحصيل بهدف متابعة تحصيل الديون دون مشاكل قدر اإلمكان، فضال  عن شعبة 
 (.العقود لمعرفة ومتابعة إجراءات تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والدوائر االخرى
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لمعلومات المطلوبة عن القروض للحصول على البيانات وا)التنسيق مع قسم الحاسبة االلكترونية  .0
 (.الزراعية الممنوحة للمزارعين بالسرعة الممكنة

على التسهيالت الممنوحة من  شعبة التسهيالت المصرفية للتعرف) التنسيق مع قسم اإلئتمان .3
المرونة المفرطة في منص هذه التسهيالت، وكذلك شعبة التسليف الزراعي  إبداءالمصرف وعدم 

لمتابعة ملفات المقترضين والتأكد من قيمة الضمانات المقدمة ومدى كفايتها لسداد القروض 
 (.الممنوحة

التنسيق مع القسم المالي والشعب التابعة له في كل ما له عالقة بمنص القروض الزراعية ومتابعة  .4
خالل المدة التي تغطيها، فضال  عن متابعة إجراءات التحصيل ذات الصلة بالجوانب  تحصيلها
 .المالية

شروط على قبول الالقسم المسؤول عن التوظيف والمالك لدراسة )التنسيق مع قسم الموارد البشرية  .2
تكون على وفق معايير المؤهالت العلمية والكفاءة وسنوات  أنالموظفين الجدد والتي يجب 

الخبرة، فضال  عن متابعة اإلمكانية المتاحة للمصرف في مجال تدريب الموظفين الحاليين 
 (.ة ودوليةيوتطويرهم وفق برامج تدريبية محل

شعبة التخطيط المسؤولة عن تقديم كافة )التنسيق مع قسم التخطيط والعمليات المصرفية  .2
المشاريع والبحوث المقامة عن المصرف وكذلك شعبة اإلحصاء لمراقبة  أصحاب إلىالمعلومات 
ذات العالقة التي تعتمد على هذه  األطرافكافة  إلىالمقدمة من المصرف  اإلحصائيات
 (.اإلحصائيات

 .إجياءااامقايحاابشأنامهسماقيمااليقسبااال اخلاااف امجس اميحالاحدا االقيلضاالعيا اا -4-3
 اإلجراءات المقترحة قبل منح القروض : ال  او

بشكل أوسع كون شخصية المقترض ( المزارع)إجراءات ذات صلة بدراسة شخصية المقترض  .0

 .هي العامل األول واألساسي للتسديد

إجراءات ذات صلة بتدقيق حساب المقترض الخاص بسنوات سابقة ومالحظة عدم وجود ديون  .0

 .سابقة غير مسددة

االقتصادية والسياسية وحتى )إجراءات ذات صلة بدراسة العوامل األخرى مثل الظروف البيئية  .2

 .تسديد المقترض للقرض إمكانيةالتي لها أثر كبير في عدم ( الظروف اإلجتماعية

ما يمتلك من عقارات ودور وأراضي زراعية )إجراءات ذات صلة بدراسة ملكية المقترض  .1

ملكية المزارع في التسديد أذا امتنع عن تسديد ما بذمته من  بسبب أهمية( وغير زراعية

 .قروض
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إجراءات ذات صلة بالمقترض من حيث تقديم ما يثبت مقدار النقد المتاح والسيولة المتوفرة لديه  .2

 .عند تقديمه طلب الفرض ألهميتها في سرعة التسديد

تدقق من قبل "اخل المصرف إجراءات ذات صلة بتوفير ملفات أسبوعية في كل شعبة وقسم د .2

للتعرف على إنجازات الموظفين وعدد المعامالت المقدمة لديهم فيما " قسم الرقابة الداخلية

 .يخص منح القروض إلى المزارعين

 اإلجراءات المقترحة خألل مدة منح القروض : ثانيا  

تحصيلها إجراءات ذات صلة بوضع جداول زمنية من قسم الرقابة الداخلية لمنح القروض و .0

 .ومتابعة التوقيت المالئم للغرض من القرض عند تقديمه

إجراءات ذات صلة بتشكيل لجنة من قسم الرقابة الداخلية تقوم بمتابعة المشاريع الممولة ونسب  .0

االنجاز الخاصة بكل مشروع وفي حالة وجود تلكؤ تذكر األسباب الموجبة لذلك ويرفع التقرير 

 .للبت في األمر واإلدارةإلى المدير العام 

المقترضة لمعرفة  األموالإجراءات ذات صلة بتقديم جدول بالمصروفات بين مدة وأخرى عن  .2

 .مدى االستفادة منها

 اإلجراءات المقترحة عند تحصيل القروض: ثالثا  

إجراءات ذات صلة بفصل المبالغ المحصلة أن كانت تعود لسنة معينة أو سنوات سابقة أخرى  .0

 .كل سنة ومعرفة متحصالتهاللوقوف على رصيد 

إجراءات ذات صلة بةحتساب مؤشرات الكفاءة التحصيلية ألهميتها في معرفة رصيد  .0

 .المتحصالت والمتأخرات وتأثيرها على أعداد وعرض ميزانية للمصرف

إجراءات ذات صلة بوقف التمويل عن المزارعين عند زيادة مبالغ القروض غير المسددة لحين  .2

 .ق المصرف بسبب تأثير ما سبق على سمعة المصرف وموارده الماليةاسترداد كافة حقو

إجراءات ذات صلة بتحصيل القروض وفق جداول زمنية محددة ومواعيد مقررة لكل نوع من  .1

 (.واألغراضحسب اآلجال )أنواع القروض 

إجراءات ذات صلة بمتابعة استخدام القروض الممنوحة لألغراض التي منحت تلك القروض  .2

 :ها، وكما يأتيمن أجل

في حالة استخدام أموال القروض بشكل غير جيد يقوم الموظف المسؤول في قسم الرقابة  .أ 

 .الداخلية بكتابة تقرير مفصل في هذا الشأن وتقديمه لسدارة

القرض بشكل جيد مع وجود بعض الحاالت التي قد تسبب في تأخير  أموالفي حالة استخدام  .ب 

التقرير الخاص بالمشروع وتقديمه  إعدادا صراحة  عند المقترض عن التسديد، يجب ذكره

 .لسدارة
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 .إجياءااامقايحاا سما -4-2
إصدار كتيب يحوي تعليمات السياسة اإلقراضية للمصرف كاملة  وكذلك شروط وتعليمات  .0

منح القروض وكيفية تحصيلها من قسم االئتمان المسؤول عن منح القروض ، يط لع عليها 

 .معاملة طلب القرضالمقترض قبل تقديم 

استحداث شعبة تقييم داخل قسم االئتمان لتقييم الضمانات العقارية المقدمة من المقترض مثل  .0

 .تقييم القيمة والعمر واإلندثار

عدم منح المقترض مبلغ قرض أو سلفة إال بعد مراجعة كافة حساباته مع المصرف وفروعه  .2

المكاتب والفروع الحسابات السنوية قبل نهاية مطالبة الفرع الرئيسي للمصرف من )ومكاتبه 

 (.السنة المالية للوقوف على مبالغ القروض الممنوحة والمحصلة

 . عدم إبداء مرونة من موظفي المصرف مع المزارعين بادعاء إنهم أقارب أو ما شابه .1

ة وزار –وزارة المالية  –دائرة التسجيل العقاري ) ارتباط المصرف مع الدوائر المعنية  .2

 .للتأكد من عدم وجود مطالبة على ممتلكات المقترض( الزراعة

 

ضلللرورة التنسللليق بلللين واضلللعي السياسلللة التمويليلللة ملللع السياسلللات االقتصلللادية كالسياسلللة الماليلللة ضلللرورة التنسللليق بلللين واضلللعي السياسلللة التمويليلللة ملللع السياسلللات االقتصلللادية كالسياسلللة الماليلللة  ..22
والتلي تعتملد عللى والتلي تعتملد عللى ، ، والسياسة النقدية والسياسلة التجاريلة وعلدم االعتملاد عللى اإليلرادات الحكوميلة والسياسة النقدية والسياسلة التجاريلة وعلدم االعتملاد عللى اإليلرادات الحكوميلة 

 ..مشاريع الزراعية والبحث عن البدائل ومنها ربط اإلقراض باالدخارمشاريع الزراعية والبحث عن البدائل ومنها ربط اإلقراض باالدخارإيرادات النفط في تمويل الإيرادات النفط في تمويل ال
قيلام وزارة الزراعللة بالتنسليق مللع ملديريات الزراعللة فلي المحافظللات  بتحديلد طبيعللة ونلوع المشللاريع قيلام وزارة الزراعللة بالتنسليق مللع ملديريات الزراعللة فلي المحافظللات  بتحديلد طبيعللة ونلوع المشللاريع  ..22

فلللي كلللل محافظلللة واعتملللاد القلللروض الموجهلللة واختصلللار علللدد النشلللاطات والمشلللاريع  التلللي تقلللوم فلللي كلللل محافظلللة واعتملللاد القلللروض الموجهلللة واختصلللار علللدد النشلللاطات والمشلللاريع  التلللي تقلللوم 
مهملللة والتلللي تخلللدم اكبلللر شلللريحة ملللن المسلللتثمرين عللللى أن تكلللون مهملللة والتلللي تخلللدم اكبلللر شلللريحة ملللن المسلللتثمرين عللللى أن تكلللون بتمويلهلللا وحصلللرها بالمشلللاريع البتمويلهلللا وحصلللرها بالمشلللاريع ال

وهلذا األملر  يسلهم فلي الحلد وهلذا األملر  يسلهم فلي الحلد ، ، ( ( خلدمات زراعيلةخلدمات زراعيلة. . مشلاريع حيوانيلةمشلاريع حيوانيلة، ، مشاريع نباتيةمشاريع نباتية))بثالثة اتجاهاتبثالثة اتجاهات
مللن المشللاريع المتلكئللة والوهميللة وربللط التمويللل بقيللام المسللتثمر باالدخللار ضللمن فللروع المصللرف مللن المشللاريع المتلكئللة والوهميللة وربللط التمويللل بقيللام المسللتثمر باالدخللار ضللمن فللروع المصللرف 

 ..الزراعيالزراعي
وحصر سياسة التمويل الزراعي بالمصرف الزراعي ، المستثمرين الزراعييناالستمرار في دعم   .7

دخالالتعاوني كمؤسسة متخصصة بالتمويل على أن يتم هيكلته من جديد و  القطاع البنكي  ا 
تدخل الفرص وايجابيات  واالستفادة من ايجابيات اقتصاد السوق من جهة واستغالل والتجاري

ن يشمل جميع الخدمات المرافقة للتمويل كوجود جهاز ، خرىمن جهة أ في دعم القطاع ة الدول وا 
على أن ،  في متابعة القروض مع المستثمرين و يرها من الخدمات الساندة إرشادي متخصص

           .في العراقدقيقة للقطاع الزراعي  علمية تتضمن وجود إحصاءات طرقيتم ذلك وفق 
        

      
 

77 
 



 
المحاصللليل اإلسلللتراتيجية بسياسلللة اإلقلللراض علللن طريلللق المصلللرف الزراعلللي المحاصللليل اإلسلللتراتيجية بسياسلللة اإلقلللراض علللن طريلللق المصلللرف الزراعلللي ربلللط سياسلللة تسلللويق ربلللط سياسلللة تسلللويق  ..77

علللى أن ينحصللر دور وزارة التجللارة علللى أن ينحصللر دور وزارة التجللارة ،،التعللاوني كللي تللتم تسللوية المبللالغ بللين الحكومللة والمقترضللينالتعللاوني كللي تللتم تسللوية المبللالغ بللين الحكومللة والمقترضللين
لزام المقترضلين بتسلديد ملا   ،،باستالم الحاصل من خالل مخازنهاباستالم الحاصل من خالل مخازنها لزام المقترضلين بتسلديد ملا وتفعيل طريقة متابعة القروض وا  وتفعيل طريقة متابعة القروض وا 

ل فوائلللد تللأخير التسلللديد والفوائللد العقابيلللة للمقتللرض اللللذي لللم ينفلللذ ل فوائلللد تللأخير التسلللديد والفوائللد العقابيلللة للمقتللرض اللللذي لللم ينفلللذ بللذمتهم ملللن أقسللاط وكلللذلك تفعيللبللذمتهم ملللن أقسللاط وكلللذلك تفعيلل
 ..أو الذي استخدم القرض في مجاالت أخرى  ير المجال المخصص لهأو الذي استخدم القرض في مجاالت أخرى  ير المجال المخصص له، ،   المشروعالمشروع

فللي تسللديد القللروض مللن جهللة ومتابعتهللا مللن جهللة أخللرى ومللنص فللي تسللديد القللروض مللن جهللة ومتابعتهللا مللن جهللة أخللرى ومللنص ( ( الحللوافز والعقوبللاتالحللوافز والعقوبللات))تفعيللل مبللدأتفعيللل مبللدأ ..77
%( %( 00))عائدا  للمصرف لسد االحتياجات والنفقات و عائدًا للمصرف لسد االحتياجات والنفقات و %( %( 33))تقسم تقسم ، ، % ( % ( 22))القروض بسعر خدمة القروض بسعر خدمة 

، ، تخصيصللات ومكافلللت إلللى لجللان المتابعللة علللى إن تتحمللل مسللؤولية المشللاريع الوهميللة والمتلكئللةتخصيصللات ومكافلللت إلللى لجللان المتابعللة علللى إن تتحمللل مسللؤولية المشللاريع الوهميللة والمتلكئللة
رين الجيللدين الللذين اتسللمت مشللاريعهم بالنجللاح والتزمللوا بتسللديد أقسللاط القللروض رين الجيللدين الللذين اتسللمت مشللاريعهم بالنجللاح والتزمللوا بتسللديد أقسللاط القللروض وشللمول المسللتثموشللمول المسللتثم

 .  .  ببعض الحوافز كزيادة نسبة التمويل وشمولهم ببعض اإلعفاءات و يرهاببعض الحوافز كزيادة نسبة التمويل وشمولهم ببعض اإلعفاءات و يرها
اسلتخدام اسلتخدام تضمين اإلقراض شرطا  يجبر المزارعين والفالحين السيما الذي يمتلكون مساحات كبيلرة تضمين اإلقراض شرطًا يجبر المزارعين والفالحين السيما الذي يمتلكون مساحات كبيلرة  ..0202

م تقانلات اللري الحديثلة للحصلول عللى إنتاجيلة أعللى وبكلفلة م تقانلات اللري الحديثلة للحصلول عللى إنتاجيلة أعللى وبكلفلة واسلتخداواسلتخدا  ق الحديثة في الزراعلةق الحديثة في الزراعلةائائالطر الطر 
فللي الزراعللة فللي الزراعللة التخلللي عللن الطللرق التقليديللة التخلللي عللن الطللرق التقليديللة منخفضللة وتقليللل الهللدر فللي كميللات الميللاه المسللتعملة و منخفضللة وتقليللل الهللدر فللي كميللات الميللاه المسللتعملة و 

 . . والري والري 
لللزام جميلع المسللتثمرين بفلتص حسلاب مصللرفي فلي المصللرف  ..0000 لللزام جميلع المسللتثمرين بفلتص حسلاب مصللرفي فلي المصللرف تفعيلل نظلام التللامين عللى المشلاريع وا  تفعيلل نظلام التللامين عللى المشلاريع وا 

عللة التللامين ونللوع التللامين فللي حالللة حللدوث الكللوارث الطبيعيللة أو عللة التللامين ونللوع التللامين فللي حالللة حللدوث الكللوارث الطبيعيللة أو وتحديللد طبيوتحديللد طبي، ، الزراعللي التعللاوني الزراعللي التعللاوني 
 ..أعمال العنف والتدهور األمني و يرهاأعمال العنف والتدهور األمني و يرها
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