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 ٌ  شكش ًعشفب

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 َِ ىْكٌََُّذَصَِأ ن  ىْتُشْك شَ ٍنئ  

 صَذَق  اهللُ انعَهًُِّ انعَظٍِىْ 

ًعهى آنو انطٍجني ٍث عجذاهلل حمًذ  االَجٍبء ًادلشسهنيًخبمت  ششف خهك اهللأاحلًذ هلل سة انعبدلني ًانصالح ًانسالو عهى 

 ... انطبىشٌٍ

ًاىتًبو كجريٌٍ ألجم إعذاد ىزأتمذو ثٌافش شكشي ًتمذٌشي إىل انذكتٌس عجذاهلل كبظى حسٍ دلب أثذاه يٍ جي ا انجحث ذ 

ً يٍ عهًو ًًلتو انكثري، فكبٌ َعى ادلششف انصبحل  .نتمذو ًاالصدىبساشكشه جضٌم انشكش ًأمتنى نو ا فمذ أعطبَ

االلتصبد يف جبيعخ انمبدسٍخ ًسئٍس لسى إداسح اإلعًبل  ضٌم شكشي ًايتنبًَأتمذو جبً  ً خ اإلداسح إىل عًبدح كٍه

ً احملرتيني دلب ثزنٌه يٍ جيٌدٍ  .طٌال يذح انذساسخ ننٍم شيبدح انذثهٌو انعبيل يف انتخطٍط االسرتاتٍجً عظًٍخٍ ًأسبتزت

ًًَ فشع يٌظفً يذٌشٌخ صساعخ انذٌٌاٍَخ ًادلصشف انضساعً انتعبصيالًئ ًال ٌفٌتين يف رنك اٌ اتٌجو ثشكشي ًتمذٌشي اىل 

ٍ مل  ٌ  جُيذاً يف إثذاء آسائيى احلكًٍخ ًانمًٍخ انيت أغنت انجحث . اٌنأانذٌٌاٍَخ انزٌ

أصذلبئً انزٌٍ س   ً ايتنبًَ إىل أىًه  ً بعذًًَ ًسبَذًًَ طٌال يذح دساسيت حجب ًإميبَب كًب أتمذو جبضٌم احرتايً

 .. ينيى ثنجبحً ثأرٌ اهلل تعبىل خلذيخ عشالنب احلجٍت ًشعجنب انصبيذ

 انجبحث                                                                                                                                                                                                                   
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 ................................ مستخلصال
.................................................والتوصيات

 المستخلص
المبادرة الزراعية عن طريق صناديق االقراض  مساهمةسعى هذا البحث إلى تحديد         

الفالحين والمزارعين ،  وة الحيوانية ، صندوق إقراض صغارالثر اقراض التخصصية )صندوق 
صندوق المكننة الزراعية ووسائل الري الحديثة ، صندوق تنمية النخيل ، صندوق تنمية المشاريع 
الكبرى( في زيادة االنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني باإلضافة الى زيادة مساحة االراضي 

 . الديوانيةي مديرية زراعة محافظة ف اً تطبيقي اً صفه بحثالمزروعة ، بو 
ويتمثل الهدف الرئيس لمبحث في الوقوف عمى الواقع العممي لتطبيق المبادرة الزراعية وانعكاساتها 

في  تسهمهم في تهيئة قاعدة مهمة ية من خالل وجود برنامج زراعي يسعمى تحقيق التنمية الزراع
راعية كمًا ونوعًا من خالل تطوير قدرات الفالحين والمزارعين وبالتالي انعكاسها عمى االنتاجية الز 

لبحث انطمق الباحث من ولتحقيق اهداف ااالستفادة المثمى من قروض المصرف الزراعي التعاوني . 
في رفع معدل االنتاج الزراعي وزيادة المساحات  تسهمان المبادرة الزراعية ة مفادها " فرضية رئيس

" وتم االعتماد عمى بيانات كمية لغرض اتمام عممية البحث  المزروعة من قبل الفالحين والمزارعين
ة والفرضيات الفرعية التي انطمق منها الرئيس نتج اثبات صحة الفرضيةوبعد تحميل واختبار الفرضية 

 البحث .
 خرج البحث باستنتاجات أهمها : 

من قبل المصرف  القروض الممنوحة االنتاج الزراعي عن طريقفي زيادة  أسهمت المبادرة الزراعية .1
 خالل فترة المبادرة الزراعية عما كانت عميه قبل تمك الفترة . / فرع الديوانيةالزراعي التعاوني

طمب عمى  الفالحين والمزارعينالزراعية عكس توجه المبادرة ان انخفاض اسعار الفائدة عمى قروض  .2
 . وبالتالي زيادة االنتاج الزراعي ضقرو التمك 
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 ................................................................. مقدمةال

 المقدمة

من الدولة العراقية  جعلة في البمد حيث ان ىذا الزراعي من اىم القطاعات الرئيس القطاع إن        
نشاط القطاع الزراعي عن طريق تنشيط دور المصرف الزراعي واجب وطني يتعمق بتحسين  إمام

بذل  توجب عميون في ىذا القطاع بشقيو النباتي والحيواني و الالزمة لممستثمري األموالالتعاوني بضخ 
ات والجيود المتاحة وتوظيفيا من اجل االرتقاء بالقطاع الزراعي العراقي والوقوف عمى كافة اإلمكان

                                                                       . النباتيةأو بالثروة  الحيوانيةكانت تتعمق بالثروة مختمف أنشطتو سواء 

نيوض بواقع اق يحتاج إلى نيضة زراعية كبرى من اجل الالظروف واألسباب فان العر  كملتنظرا و 
عمى  8002في أواخر عام  الحكومة العراقيةالعراقية وبتوجيو من  الدولةقطاعو الزراعي , لذلك عممت 

مكانية االرتقاء بالزراعة إ طالق المبادرة الزراعية محاولة منيا لمنيوض بواقع القطاع الزراعي العراقي وا 
طالق قروض زراعية إ, لذا تم لممجتمع العراقي  اً دورىا لتكون مصدرا أساسيا ورئيس المحمية واستعادة

تعود المبادرة الزراعية  نأ أملالمزارعين وبشروط ميسرة , عمى لمفالحين و لمختمف األنشطة الزراعية 
لمزارعين لمنيوض بواقعيم لمفالحين واأعطاء الفرصة  من خاللمنافع عدة عمى القطاع الزراعي العراقي ب

والحيواني , وتقميل االستيراد الزراعي من الخارج الزراعة المحمية بشقييا النباتي قطاع المعيشي و بواقع 
 .المزارعين وأسرىم في العمل الزراعي الفالحين و تقميل نسبة البطالة من خالل تشغيل  إلى باإلضافة

لغرض تقييم ىذه التجربة وبحث انعكاساتيا االيجابية والسمبية عمى واقع القطاع الزراعي في العراق و 
بعض و  منيجية البحثمنيا  األولفصول , تناول الفصل  أربعة تضمنتالتي جاءت ىذه الدراسة 

الفصل الثالث , و  والفكري لمدراسة, فيما انصرف الفصل الثاني لبيان اإلطار النظري سابقة الدراسات ال
أىم ما توصل إليو الباحث  اختص بعرضفقد الفصل الرابع اما  العممي لمدراسة االطاراختص بعرض 

 . من استنتاجات وما خرج بو من توصيات

 

 والسداد من اهلل التوفيقو 



 

 

 

 ولالفصل األ
 منهجية البحث  

 وبعض الدراسات السابقة
 

 المبحث األول
 ثــحـة البـيـجـهـمن

 

  

 المبحث الثاني
 ةــقـات السابـض الدراسـبع

 



   سابقةالدراسات بعض الو منكجية البحث      ...................        األول لفصلا     4   

 المبحث االول
 منهجية البحث

 توطئة
. وقد اختار الباحث بحثوالباحث لتصميم  ايختارى التيالطريقة األسموب أو  البحثمنيجية  تمثل      

 , البحث اىداف,  البحث اىمية البحث ,منيج دراسة الحالة عبر مجموعة من الخطوات ىي مشكمة 
, االساليب والمعمومات وسائل جمع البيانات فرضية البحث , حدود البحث الزمانية والمكانية ,  

 االحصائية المستخدمة , مبررات اختيار موضوع الدراسة .

 مشكمة البحثأوال :   
من األزمات والحوادث االقتصادية الكثير يعد القطاع الزراعي العراقي من القطاعات التي عانت       

الكبير الذي اثر سمبا في الخدمات الزراعية المقدمة ليذا القطاع والذي انعكس  باإلضافة إلى اإلىمال
و من القطاعات الرئيسة والميمة في البمد والتي إنومما الشك فيو  , عمى االقتصاد العراقي بشكل عام

مة يعاني منيا القطاع الزراعي لنيوض بيا والذي بات معظتحتاج الى رفدىا بالتمويل الكافي لغرض ا
المشكمة االساسية ىي ضعف تمويل االنشطة الزراعية والحيوانية ومحدودية الموارد المالية اذ ان ,

. ومما تقدم اعاله يمكن طرح  امام تطور الثروة الحيوانية والزراعيةالمتاحة مما يمكن ان يقف عائقًا 
 مجموعة من التساؤالت : 

 ? ىو حجم التمويل الممنوح لمفالحين والمزارعين عمى شكل مبادرة زراعية ما .1
 ?انتاج الثروة الحيوانية  زيادة الى الزراعية المبادرة تؤدي ىل .2
 ?والمزارعين انتاج صغار الفالحين  تحسين الى الزراعية المبادرة تؤدي ىل .3
 ?استخدام المكننة ووسائل الري الحديثة  زيادة الى الزراعية المبادرة تؤدي ىل .4
 ? تحسين انتاج النخيل الى الزراعية المبادرة تؤدي ىل .5
 ? تحسين انتاجية المشاريع الكبرى الى الزراعية المبادرة تؤدي ىل .6
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 البحث  أهميةثانيا : 
يمعبو القطاع الزراعي في توفير احتياجات المجتمع يستمد البحث أىميتو من أىمية الدور الذي        

من المنتجات الزراعية , من خالل  وجود استراتيجية فعالة تيدف الى رفد ىذا القطاع بالتمويل الالزم 
بالشكل الذي يعزز من تنمية االنتاج الزراعي ومن ثم تييئة قاعدة ميمة  لمتنمية الزراعية دون اثقال 

اذ ان حمقة االقراض واحدة من مجموعة حمقات تركز فييا جيد القائمين عمى  كاىل ميزانية الدولة ,
المبادرة الزراعية بدعم العاممين بالقطاع الزراعي أوال بجانب الخطط التي شرعت بيا الجيات ذات 

في االسراع بتنفيذ الخطط االستراتيجية بعد أن حققت  تسيمالعالقة إلعادة الحياة لمواقع الزراعي , ول
 ىداف المرحمية من خالل عودة المنتج المحمي الى األسواق ودوران عجمة القطاع الزراعي .األ

ومن اجل االستمرار في تكريس النجاحات التي حققتيا قروض المبادرة الزراعية بيدف االرتقاء بواقع 
د استمر العمل المنتج المحمي ) النباتي والحيواني ( باتجاه تحقيق الحد األدنى من االمن الغذائي لمبال

  بحمقة االقراض وتم تخصيص المزيد من األموال لصناديق االقراض التخصصية .
 اهداف البحث  ثالثا :

في دعم نشاط القطاع الزراعي , فان  اً وميم اً اساسي اً ان لمموارد المالية دور  بحقيقةاذا تم التسميم         
المبادرة الزراعية في تحقيق التنمية يم وىل تسالعجز في توفرىا سيؤدي بالتالي الى تدىور ىذا القطاع , 

في تطوير قدرات الفالحين  تسيمفي تييئة قاعدة ميمة  يسيمالزراعية من خالل وجود برنامج زراعي 
نتاجية الزراعية كمًا ونوعًا من خالل االستفادة المثمى من قروض والمزارعين وبالتالي انعكاسيا عمى اال

 المصرف الزراعي التعاوني .  
 البحثرابعا : فرضية  

في رفع معدل االنتاج  تسيمان المبادرة الزراعية  مفادىا " ةرئيس ينطمق البحث من فرضية       
 ة : الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتي , وتتفرع من ىذه الزراعي "

صندوق اقراض الثروة المقدمة من قبل االموال  مقداربين ارتباط ذات داللة معنوية توجد عالقة  .1
 .وحجم االنتاج الزراعي الحيوانية 

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مقدار االموال المقدمة من قبل صندوق اقراض صغار  .2
 .الفالحين والمزارعين وحجم االنتاج الزراعي 

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مقدار االموال المقدمة من قبل صندوق المكننة ووسائل  .3
 الري الحديثة وحجم االنتاج الزراعي . 
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توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مقدار االموال المقدمة من قبل صندوق تنمية النخيل  .4
 وحجم االنتاج الزراعي .

ت داللة معنوية بين مقدار االموال المقدمة من قبل صندوق تنمية المشاريع توجد عالقة ارتباط ذا .5
 الكبرى وحجم االنتاج الزراعي .

 حدود البحث الزمانية والمكانيةخامسا :    
تعمق بدور الديوانية  في محافظةالمبادرة الزراعية الحدود المكانية : شمل البحث دراسة حالة 1.  

 .والحيواني  الزراعي تنمية القطاعفي تمويل الإستراتيجية 
ــ2008 ) لمفترة منالحدود الزمانية : اذ امتدت 2.  ــ ــ طالق المبادرة إ( والتي تتميز ىذه الفترة ب2015 ــ

ن االىمال خالل م اً كثير  ىبالواقع الزراعي الذي عانالزراعية لدعم الفالحين والمزارعين من اجل النيوض 
 .السنوات السابقة 

 جمع البيانات والمعمومات اساليبسادسا : 
 تم جمع البيانات والمعمومات إلنجاز البحث وفق اسموبين :    

 : االسموب النظري )االكاديمي( 1. 
ىو متوفر من المصادر واالدبيات العربية واالنجميزية  تم صياغة الجانب النظري باالعتماد عمى ما

 .والمواقع العممية عمى شبكة االنترنيت العممية والرسائل واالطاريح الجامعية والدوريات 
 : ي )الميداني(ممالعاالسموب 2. 
 المصادر ىي : وىذهمصادر لتغطية الجانب التطبيقي عدة الباحث الى االعتماد عمى  توجواذ  
  ــ2008 )من  لمفترةبيانات عن حجم التمويل الخاص بالمبادرة الزراعية ــ كما تم االعتماد (  2015ـ

 . بيانات تتعمق بحجم االراضي المزروعة وحجم االنتاج المتحققعمى 
 االساليب االحصائية المستخدمة سابعا :   

  الوسط الحسابي. 
 . معامل ارتباط بيرسون 
  مبررات اختيار موضوع الدراسةثامنا :  

 . التعرف عمى حجم االستفادة من القروض الممنوحة عمى شكل مبادرة زراعية 
  مكتبة جامعة القادسية في مثل ىذا الموضوع .محاولة اثراء 
 . معرفة واقع حال القطاع الزراعي في محافظة الديوانية 
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 المبحث الثاني
 سابقةال اساتبعض الدر 

 توطئة
خالل استعراض بعض الدراسات السابقة التي ليا عالقة بموضوع البحث الباحث من  يسعى       
الجانب النظري وتعزيز من دور كبير ومؤثر في اغناء  ليالما اجنبية سواء كانت عربية او الحالي 

الوصول اليو من قبل الميتمين ثانيا . وجرى استعراض  من السيل مرجعٌ  اً وىي أيضوالعممي لمبحث اوال 
دراسات سابقة عربية , ودراسات سابقة اجنبية ( ولقد تم عرضيا  ) محورين ىماسابقة عمى الدراسات ال

 :  يأتيزمني وكما السياق الوفق 
 عربية .الدراسات الأوال : 
) اآلثار االقتصادية لسياسات اإلقراض الزراعي في تنمية الموسومة  ( 2008، الكمالي)دراسة  1.

تمثل اليدف األساس لمدراسة في معرفة آثار السياسات المتبعة .  بالتجربة السورية( الزراعة اليمنية مقارنة
والزراعي, والمصرف الزراعي التعاوني ( وتقييم دورىا عبر معرفة حجم وأثر  في) بنك التسميف التعاوني

القروض المقدمة وكفاءة استردادىا واستخدام مواردىا في تنمية القطاع الزراعي في كال البمدين. ان 
مجتمع الدراسة يتمثل في المصارف التخصصية أما عينة الدراسة فتتمثل في بنك التسميف التعاوني 

تضح ان السياسة االئتمانية لممصرف الزراعي التعاوني انتيجت اعي والمصرف الزراعي التعاوني . اوالزر 
إلى حد ما سياسة توسعية من حيث زيادة حجم القروض المخصصة لمقطاع الزراعي , ومن دراسة تطور 

تناقص سنوي إجمالي عدد القروض الممنوحة تبين انيا اخذت في البنك اتجاىًا عامًا متناقصًا بمقدار 
من متوسط % (  5.6) قرضًا, وبمعدل تناقص سنوي بمغ نحو 350) )معنوي إحصائيًا قدر بحوالي 

المقابل تبين ان إجمالي عدد القروض الممنوحة من المصرف في قرضًا , و (6249) القدرة البالغ حوالي 
قرضًا, يمثل (2785) أخذت اتجاىًا عامًا متزايدًا بمقدار زيادة سنوي غير معنوي إحصائيًا بمغ حوالي 

قرضًا , وأتضح من تقييم كفاءة ( (342207, من متوسط القدرة البالغ ( %(0.83معدل نمو بمغ نحو 
السياسة اإلقراضية ان اىم مصدر لممعمومات عن إمكانية االقتراض من البنك ىم األصدقاء واألقارب 

من  (%(48.3, بينما مثمت فروع المصرف اىم مصادر المعمومات بنسبة بمغت (%(80.6بنسبة بمغت 
ومن اىم التوصيات ينبغي  لفروع من المزارعين.إجمالي آراء أفراد العينة وبما يشير إلى مدى قرب تمك ا

عمى االتحاد التعاوني الزراعي في اليمن تشجيع انشاء وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية بانواعيا 
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كافة )إقراضية, تسويقية, متعددة أغراض..(, وأن يصبح دورىا مكمال لدور البنك )وليس منافسًا لو أو 
التحاد العام لمفالحين في سوريا واالتحادات الفرعية عمى مستوى المحافظات القيام ىامشيًا(, وينبغي عمى ا

بدورىا بالشكل الذي يضمن تفعيل دور الجمعيات القائمة لمقيام بمياميا عمى الوجو الذي يمبي آمال 
 . وطموحات المزارعين

ي التعاوني من خالل تقييم أداء المصرف الزراعي العراق ) ( الموسومة2010،دراسة ) الطائي 2. 
تيدف الدراسة إلى ( ,   2008-2003الكفاءة التحصيمية لمقروض واستقطاب المدخرات خالل المدة 

تقييم أداء المصرف الزراعي العراقي التعاوني من خالل الكفاءة التحصيمية لمقروض واستقطاب المدخرات 
من اىم االستنتاجات  تقييم االداء .باستخدام بعض المعايير الميمة في   2008)-2003)خالل المدة 

التي توصل الييا الباحث ظير تفوق واضح لمقروض القصيرة األجل عمى األنواع األخرى من القروض 
%( ويعود السبب في ذلك لكون سعر الفائدة المفروض 79.5حسب آجاليا إذ بمغت األىمية النسبية ليا )

فضاًل عما تمتاز بو المشاريع الممولة بتمك القروض عمى تمك القروض منخفض مقارنة باألنواع األخرى 
من دورة راس مال قصيرة وبالتالي تحقيق ارباح بفترة قصيرة , إن تخوف المزارعين من الوضع الذي 
يمكن ان يوصف بغير المستقر حال دون تفوق القروض المتوسطة االجل و التي تعتبر من اىم انواع 

في ذلك ىو تعرض مكائنيم وبساتينيم لمسرقة والعبث واالضرار القروض حسب آجاليا , ويعود السبب 
الناجمة عن الوضع االمني غير المستقر ,انخفاض الدعم الموجو نحو القروض طويمة االجل والذي 

%( مؤدية لعدم توفر بنية تحتية زراعية طويمة االمد , فضاًل عن  9.47عكستو اىميتيا النسبية البالغة )
لممشاريع الممولة بتمك القروض مؤدية الى انخفاض االقبال عمييا . توصي الدراسة  طول دورة راس المال

بتطوير اداء المصرف الزراعي التعاوني ليواكب التطورات التي يشيدىا القطاع المصرفي ودوره في 
التنمية الزراعية , كذلك نرى اعادة النظر بييكل االقراض بما يتناسب و االىداف التنموية لمقطاع 

 لزراعي وضرورة توظيف المدخرات المتراكمة و تشديد المراقبة لنسبة المتاخرات و الحيمولة دون زيادتيا . ا
تأثير آلية المبــادرة الزراعيـة في نشـاط اإلقراض المصرفي ) الموسومة (2012 ،  جياس ) دراسة  3.

تيدف الدراسة إلى التعرف ( ,  2008-2011في المصرف الزراعي التعاوني  واألرباح بحث تطبيقي
عمى مالمح السياسة االئتمانية التي يتبعيا المصرف الزراعي التعاوني  في منح قروض المبادرة الزراعية 

االستنتاجات  أىم, وكذلك تيدف إلى احتساب اإلرباح لعممية اإلقراض وأثرىا عمى المصرف نفسو . ومن 
سة االقراضية لممبادرة تعارض السياسة اإلقراضية لممصرف الزراعي التعاوني والسيا إليياالتي توصل 
المبادرة الزراعية في زيادة مبالغ القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي  أسيمتالزراعية  , 
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ة ضعف اإلجراءات الرقابية المتخذة من قبل الرقابة الداخمية والخارجيالدراسة ,  التعاوني عبر مدة
لممصرف بخصوص متابعة امتثال المصرف الزراعي التعاوني لمتعميمات والقوانين واإلجراءات الحصينة 

 المتعارف عمييا .
)تقويم صناديق االقراض التخصصية لممصرف الزراعي  ( الموسومة2012،  دراسة ) العزاوي4.

الذي ستمعبو االستثمارات وبشكل  تيدف ىذه الدراسة الى إبراز الدورالتعاوني بإطار المبادرة الزراعية( 
خاص االستثمارات الزراعية في إصالح وتنمية القطاع الزراعي العراقي وان المبادرة الزراعية ىي الخطوة 
براز أىم ما تتضمنو  األولى في طريق االستثمار الزراعي في العراق , دراسة المبادرة الزراعية محاسبيا وا 

يذىا وفقا لممفاىيم والفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عمييا  , من إجراءات وعمميات محاسبية لتنف
أن خضوع المبادرة الزراعية إلى عممية التقويم سوف تمكننا من تحديد أي من صناديقيا التخصصية 
األكثر عمال وأييما األقل عمال , والوقوف عمى مختمف المشاكل والمعوقات التي تواجو عمل المبادرة 

من بين األىداف األخرى ىي تشجيع الحكومة العراقية عمى استمرارية العمل بالمبادرة الزراعية  , 
الزراعية , كذلك البد من أن تكون توجيات الباحثين تنصب في خدمة العراق باعتباره بمدا زراعيا والعمل 

ور من ن صندوق صغار الفالحين في نمو وتطأ, لقد توصل الباحث الى  عمى تنمية وتطويره وازدىاره
عام إلى أخر عمى مستوى إجمالي التخصيص المالي لمصندوق , إال أن ىذا الصندوق يعاني من تراجع 
في محافظات نينوى وكركوك وكربالء والنجف والمثنى والقادسية , إن صندوق الثروة الحيوانية في تراجع 

شكل ممحوظ في وانخفاض عمى مستوى إجمالي التخصيص المالي من عام إلى أخر , حيث تراجع ب
محافظات كركوك وكربالء والنجف والقادسية والمثنى والبصرة  ,إن صندوق المكننة الزراعية ووسائل الري 
الحديثة في نمو وتطور كبير من عام إلى أخر عمى مستوى إجمالي التخصيص المالي لمصندوق , في 

, إن صندوق تنمية النخيل في حالة تذبذب النجف والبصرة  يفي محافظت اً طفيف اً حين لم يسجل اال تراجع
من عام إلى أخر عمى مستولى إجمالي التخصيص المالي , فقد تراجع في محافظات نينوى والقادسية 
وكركوك وذي قار والمثنى وميسان , إن صندوق المشاريع اإلستراتيجية الكبرى في حالة نمو وتطور من 

الي , إال انو تراجع في عدد من المحافظات بسبب عدم عام إلى أخر عمى مستوى إجمالي التخصيص الم
تخصيص مبالغ ليذا الصندوق لعدد من فروع ومكاتب المصرف الزراعي المتواجدة في تمك المحافظات 

 مميون دينار . 252أو بسبب ضعف اإلقبال عميو لكونو مخصص لمبالغ القروض التي تتجاوز حاجز 
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 – القروض منح في التعاوني الزراعي المصرف أداء تقييم) الموسومة( 2014،  صالح)  دراسة5.
 اداء تقييم بمؤشرات التعريف إلى الدراسة ىذا تيدف( , 2008- 2012 دراسية حالة الزراعية المبادرة

 المصرف اداء تحميل,  حكومي برأسمال و االنمائية االىداف ذات المتخــصـصـة الزراعية المصارف
 الوطنية بالمبادرة عميو اطمق مما الزراعي القطاع تمويل في دوره خالل من العراقي التعاوني الزراعي
 السياسة رسم في العالقة ذات الجيات بيا تنتفع معطيات ىيأة عمى البحث نتائج وضع,   الزراعية
 ان) االساسية الفرضية قبول إلييا توصل التي االستنتاجات أىم ومن.  العراق في الزراعية االنمائية
 مع مءيتال بشكل لو منحت التي باالموال ايجابي بشكل تصرف قد العراقي التعاوني الزراعي المصرف
,  االداء تقييم مؤشرات عنيا كشفت التي االجراءات بعض باستثناء(  اجميا من رصدت التي االىداف
 من االولى الثالث لمسنوات المصرف بحوزة التي المالية الموارد استغالل ضعف االداء مؤشرات اظيرت

 الزراعي المصرف مصاريف مع الزراعية المبادرة مصاريف دمج,   الزراعية لممبادرة االقراض عممية بدء
 الزراعي المصرف في الزراعية لممبادرة االيجابي أو السمبي المردود تحديد عدم في أسيم التعاوني
 معايير و مؤشرات ضعف,  دقيق بشكل مستقبال تطويرىا و تقييميا امكانية عدم بالتالي و التعاوني
 بيانات قاعدة محدودية,  الزراعية التنموية المصارف بالذات و المربحة غير الصيرفية الخدمات

 السنوي النمو حجم و الزراعي المصرف لدى لمقروض المتقدمين و الزراعية القروض من المستيدفين
 المزراعين بإقراض المتعمقة لواجباتا ازدواجية مشكمة التعاوني الزراعي المصرف واجو,  المتحقق

 الى اضافة واجباتو ضمن تقع التي القروض بمنح المصرف استمر اذ,  االنمائي بالنشاط المشمولين
 من نوعين وفق القروض يمنح بذلك ىو و الزراعية لممبادرة التخصصية الصناديق اموال ادارة في واجبو

 . الخاصة باجراءاتو تتعمق اخرى و الزراعية بالمبادرة تتعمق اجراءات.  االجراءات
) فاعمية سياسة التمويل الزراعي في تحفيز االستثمار ــ الموسومة  2016) ، البوالنيدراسة ) 6. 

( تيدف الدراسة الى عدة اىداف اىميا دراسة فاعمية  أنموذجا 2008المبادرة الزراعية في العراق عام 
والتي تمثل احدى نماذج  االستثمارفي تحفيز  2008المبادرة الزراعية التي اطمقتيا الحكومة العراقية عام 

عمى المنيج  االعتمادسياسات التمويل الزراعي في العراق , ومن اجل الوصول الى نتائج مقنعة تم 
دراسة تحميمية وقياس ظري , واسقاط الدراسة عمى ارض الواقع من خالل قيامنا بالوصفي في الجانب الن

)الناتج الزراعي والمساحة الكمية المزروعة واألنتاج واألنتاجية والمساحة  االقتصاديةت بعض المؤشرا
والتمويل بعد ان تم التطرق لسياسة المبادرة  لمحصول الحنطة األستراتيجي ( وبعض مؤشرات األقراض

الزراعية التي تميزت عن السياسات السابقة بأنيا ال تشمل القروض فحسب بل انيا تتضمن دعم القطاع 
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الساندة لمقطاع الزراعي بعد اطالق الحكومة العراقية  الزراعي واألروائي ودعم النشاطات والمشاريع
( وقد توصل الباحث 1995-2007ومقارنتيا بمدة زمنية سابقة )2008 م في العراق عا المبادرة الزراعية

بشكل واضح في  أسيمالى عدد من األستنتاجات منيا ان افتقار المبادرة الى خطة أئتمانية عند انطالقيا 
التفاوت في حجم األقراض واعداد المستفيدين من محافظة ألخرى ومن سنة ألخرى كما ان األخفاق في 

في متابعة ومراقبة  اً ات المرافقة أثر بشكل واضح عمى اداء سياسة التمويل وان ىناك ضعفبعض السياس
القروض وتزامن ذلك مع تدىور الوضع األمني في اربع محافظات , قدمت الراسة مقترحات اىميا حصر 

ربط سياسة التمويل الزراعية بالمصرف الزراعي التعاوني بعد ىيكمتو واشراك القطاع التجاري فيو و 
األقراض باألدخار وتفعيل نظام المراقبة والمتابعة لمقروض الممنوحة عمى ان تمنح فقط لمعاممين في 

 . مصرفيٌ  متمكون ارضا زراعية و لدييم حسابٌ القطاع الزراعي الذين ي
 جنبية .االدراسات الثانيا : 

 New Directions in China's) الموسومة (Gale & Callehder) 2006 ,دراسة 1.
Agricultural Lending) (مصينل ض الزراعياقر االتجاىات الجديدة في اال)  . تيدف الدراسة إلى بيان

تطور نشاط اإلقراض الزراعي الممنوح من قبل المؤسسات المالية العاممة في الصين مع التركيز عمى اىم 
. اىم االستنتاجات ان العديد من  راعيةالحديثة التي تتبعيا الدولة والمصارف لزيادة القروض الز االتجاىات 

بسبب التكاليف  (2000)نح القروض الزراعية قبل عام المصارف والتعاونيات الريفية كانت متخوفة من م
اإلدارية المرتفعة وقمة ارباح ىذه القروض والمخاطر المرتفعة التي ترافقيا فضال عن سقف الفائدة 

القروض المنخفض عمى ىذه القروض الذي فرض من قبل البنك المركزي االمر الذي ادى إلى قمة منح 
 .الزراعية من قبل المصارف 

 (Agricultural Lending Train for Cerudeb)     الموسومة  (Jones) ، 2006دراسة 2.
بيان اآللية السميمة التي يجب  تيدف الدراسة الى (االقراض الزراعي لمصرف التنمية الريفية في اوغندا )   

الزراعية إلى الزبائن في أوغندا , بيان السياسات  ان تتبعيا المؤسسات المالية لتقديم القروض و التسميفات
عدم وجود آلية  اىم االستنتاجات المناسبة والقرارات الالزمة التي تساعد في نمو محفظة االئتمان الزراعي.

منتظمة لتوزيع القروض الزراعية بسبب اإلرباك الحاصل بفعل التوسع غير المحدود لفروع بنك اإلقراض 
إلى خفض القروض الممنوحة , عدم االلتزام بسياسة اإلقراض المصرفي بسبب عدم الزراعي الذي ادى 

 اطالع أغمب الموظفين عمى التعميمات والموائح الخاصة بتمك السياسة نظرا لغياب البرامج التدريبية وورش 
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بسبب  العمل التي توضح السياسات اإلقراضية المتبعة , تفاوت مستوى اإلقراض الزراعي بين فروع البنك
 .ضعف كفاية مدراء االئتمان وقمة خبرة وميارة ضباط اإلقراض المصرفي 

 
 .وأوجه االستفادة منها الدراسات السابقةمناقشة ثالثا : 

ة ذات العالقة المباشرة والدولي ةمن خالل العرض السابق لمجموعة من الدراسات السابقة العربي      
في  الدور الذي تمعبوو  الكبيرة لممبادرة الزراعيةىمية األ تتضح , وغير المباشرة بموضوع البحث الحالي

      بيدف االرتقاء بواقع المنتج المحمي زيادة االنتاج الزراعي وكذلك زيادة مساحة االراضي المزروعة 
وتوصمت الدراسات السابقة . ) النباتي والحيواني ( باتجاه تحقيق الحد األدنى من االمن الغذائي لمبالد 

 : الباحث في تالى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات ساعد

وفق األسس  المبادرة الزراعيةتمويل مشاريع القطاع الزراعي من خالل عممية خطوات التعرف عمى 1.
 وسبل تطويرىا. مديرية زراعة الديوانيةواقع ىذه العممية في  بقصد تشخيصالعممية الصحيحة 

 . المستخدمة في الدراسات السابقةوالمعمومات نات جمع البيا اساليبالتعرف عمى 2.

 . كونيا اعتمدت منيج دراسة الحالة منيجية البحث الحاليبناء 3.

عتبارىا االموجودة في الدراسات السابقة ب اثراء الجانب النظري لمبحث الحالي واالستفادة من المفردات4.
 من مصادر البحث الحالي .

 لقطاع الزراعي ومحاولة تشخيص مالمشاريع االتمويل الكافي تشخيص ابرز المعوقات التي تقف أمام 5.
  .الديوانية من خالل المبادرة الزراعية في محافظة  مديرية الزراعةمع واقع ينسجم منيا 



 

 

 

 نـــيالفصل الثا
ري والفكري  ـالنظ  اإلطار

 للدراسة
 المبحث األول 

 إستراتيجية تمويل المشاريع الزراعية

  

 المبحث الثاني  

 المصرفي  المتخصصة ونشاط اإلقراضالمصارف  

 المبحث الثالث

 المبادرة الزراعية وسياستها االقراضية
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 المبحث االول
 استراتيجية تمويل المشاريع الزراعية

    اوال : تحديد مفهوم التمويل    

عمى   (Brigham & Houston,2009:4)حيث يذكر  ,لقد تعددت اآلراء حول تعريف التمويل       
 أن إلى( 2010:18)العمي , . ويشيرتعريف موحد وشامل لمصطمح التمويلإيجاد و من الصعب أن

والمقترضة )االقتراض بشكل  (راس المالالممتمكة )المؤسسة بالمصادر المالية بنوعييا التمويل يعني تجييز 
األدوات المالية والخدمات حيث يشمل  األموال إدارةو فن وعمم أنويعرف التمويل ب. مباشر وغير مباشر(

     . كما يعرف  (Gitman ,2009:4) بين كل من األفراد والمؤسسات الحكومية  األموالويتضمن نقل 
وعرف . الحاجة إلييا  قاتأو في  األموالو االمتداد بأن( التمويل ب2011:46, وآخرون) بتال 

 المؤسسةفي  وتوزيعياالحصول عمى األموال بالشكل المناسب  وأنعمى التمويل  (2004:41ي,نا)الميد
. وطالب التمويل وفقا ليذا المفيوم ليس فقط الشركات  بيدف تعظيم ثروة المساىمين أيضا بالشكل المناسب

ىذا التمويل  ناسواء كوالدول وكل شخص منا مسؤول عن التمويل ,  األفراديشمل كل من  وأيضابل 
الصناعية كافة المشاريع  أنكما  . (2010:21)الحاج, تدبير شؤون البيت  أوبمشروع معين  اً خاص

تحتاج لمتمويل المناسب لغرض تنمو وتحقق دخال مقبوال  القائمة منيا أوبمستوياتيا المختمفة سواء الجديدة 
لغرض االستمرار في نشاطاتيا  لممنشأةو توفير االحتياجات المالية أنومما تقدم يمكن تحديد مفيوم التمويل ب

 غير ذاتية . أوذاتية  األموالت تمك ناالمختمفة سواء ك

  وظيفة التمويلثانيا : 
تعتبر وظيفة التمويل بما تتضمنو من بحث عن مصادر التمويل واالختيار من بينيا والتقرير       

بخصوص المزيج األفضل منيا عمميو ىامة جدا بالغة التعقيد لذلك يتطمب القيام بيذه الوظيفة توافر كفاية 
ي ربحية المؤسسة وسالمة متميزة لدى اإلدارة المالية لما لمقرارات المتعمقة بموضوع التمويل من اثر ىام ف

وتيدف وظيفة التمويل في المؤسسات إلى تقدير وتوفير الموارد  (.2009:149)عقل ,وضعيا المالي 
الحصول عمى موارد أىدافيا اإلستراتيجية بصورة عامة , فالمالية وتوظيفيا بما ينسجم ورسالة المؤسسة و 

تمفة ومراقبة تدفق الموارد المالية في عمميات مالية من مصادر خارجية وتوزيعيا عمى االستخدامات المخ
ة لوظيفة التمويل . حيث تتمثل الوظائف الرئيسة لممديرين الماليين في المؤسسة تعتبر من الوظائف الرئيس

وضع خطط لمتمويل والحصول عمى الموارد ومن ثم استخدام ىذه الموارد بشكل يؤدي إلى زيادة فعالية 
 (.2010:25)فردويستون , ويوجين برجام ,  إلى الحد األقصىجازات المؤسسة ناعمميات و 
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  مخاطر التمويلثالثا : 
/ و  أويا احتمالية تعرض المصرف إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط ليا أنتعرف المخاطر ب     

أىداف  ر سمبية ليا قدرة عمى التأثير عمى تحقيقآثاعمى استثمار معين مما ينتج عنو  تذبذب العائد المتوقع
    . والمصارف تميز بين نوعين من الخسائر وىيمرجوة وتنفيذ استراتيجياتو بنجاحالمصرف ال

(Keegan, 2004,9): 
بالدين والتي الخسائر المتوقعة : وىي الخسائر التي يتوقع المصرف حدوثيا مثل توقع معدل عدم الوفاء  .1

 حتياطات مناسبة .ايتحوط المصرف ليا ب
الخسائر غير المتوقعة : وىي الخسائر التي ال يتوقع المصرف حدوثيا مثل تقمبات مفاجئة في اقتصاد  .2

 تقمبات مفاجئة في أسعار الفائدة . أوالسوق 
 : (23-2010:22)الحاج , عمى ما يأتيتقسم مخاطر التمويل ويمكن  
ىي تمك المخاطر التي قد تتمف بعض السمع المادية التي ىي نتاج العمل الذي مولناه :المخاطر المادية  .أ 

 أي تكاليف إضافية ق بنا خسائر,نسدد المبالغ التي اقترضناىا مما يمح أن.فنحن في ىذه الحالة ال نستطيع 
 طموح خططو  ميارة المنتج قد ال تتناسب مع أنىي تمك المخاطر التي تنبع من حقيقة :المخاطر الفنية  .ب 
 نوعين : عمىىي تمك المخاطر الناجمة عن أسباب اقتصادية بحتة . وتنقسم :المخاطر االقتصادية  .ج 

  خفاض الطمب عمى المنتج الذي مولناه مما يعني عدم الحصول عمى مردود مالي نسدد من ناخطر
خفاض الطمب عن السمعة ناخاللو أقساط التمويل وباقي االلتزامات األخرى .واألسباب التي تؤدي إلى 

 خفاض الدخل , نوع السمعة ....الخ .ناالخدمة منيا المنافسة ,  أوالمنتجة 
  تاجو .نإمخاطر عدم كفاية عرض الموارد الالزمة لصنع المنتج المخطط لو وبالتالي قد ال يمكن 

 أهمية التمويل رابعا : 
التمويل يعّد  ذاتواصل حياتيا , التمويل لكي تنمو و عممية  إلىتحتاج  ياأنفميما تنوعت المشروعات       
دور فعال  من التمويل لما لو أىمية( ومن ىنا تظير 2014:36,صالح )لممشروع  الرئيس ناالشريبمثابة 

المشاريع و تأمين  جازنإل الالزم المال راس تييئة من خاللفي تحقيق سياسة البالد التنموية و ذلك 
 إلفرادالمخططة وتحقيق الرفاىية  األىدافتحقيق  من اجلالمختمفة  بإشكاليا األموال لرؤوسالتدفقات 
المنظمات التابعة ليا في وقت الحاجة إلى مصادر خارجية لسد كذلك و تمجا المؤسسات والدول .  المجتمع

 م الدائم لكافة مواردىا الماليةلتسديد االلتزامات رغم االستخدا أوحاجتيا سواء من عجز في الصندوق 
 . (2015:40)السعيدي ,
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 خطوات التمويل خامسا : 
تنفيذ وظيفة التمويل يختمف من مؤسسة ألخرى وفقا لعدة اعتبارات من بينيا الحجم وطبيعة  أن      

و من الصعب وضع خطوات موحدة لكل مؤسسة , لكن عمى الرغم من أن, مما يؤدي إلى النشاط والبيئة 
    لتنفيذ وظيفة التمويل تضعيا المؤسسات  أنالتي يمكن  األساسيةتمك الصعوبات سوف نتعرض لمخطوات 

 .  (40-39: 2011) فوزية ,
 التعرف عمى االحتياجات المالية لممؤسسة : .1

المؤسسة التعرف عمى االحتياجات المالية الخاصة بيا خالل الفترة الحالية وكذلك االحتياجات  لوياتأو من 
لكي يتم النظر فيما ىو متوفر منيا , وىذا  األىميةيتم ترتيب تمك االحتياجات حسب  أنالمستقبمية , عمى 

 وممكنة التفسير .يضعوا خطة مالية شاممة وتتسم بالمرونة  أنيتطمب من المخططين الماليين  األمر
 المطموبة  األموالتحديد حجم  .2

المطموبة  األموال مقدارمرحمة تحديد  يتم التعرف من قبل المؤسسة عمى االحتياجات المالية تبدأ أنبعد 
 األموال مقدارو ليس من السيل تقدير نلتغطية تمك االحتياجات , وتعد ىذه الخطوة غاية الصعوبة أل

 األعمىصفقة ىما الحد  أوالمطموبة بشكل دقيق , وليذا السبب البد من وضع حدين لتمويل أي عممية 
حساب تكاليف األصول الرأسمالية وتحديد النفقات  إلىااللتزام بيما باالستناد  ومحاولة,  األدنىوالحد 

 األخرى . 
 تحديد شكل التمويل المرغوب  .3

المؤسسات إلى االعتماد عمى القروض إلى إصدار السندات وبعض األسيم وغالبا ما يتم تحويل  قد تمجأ
 شطة الموسمية بقروض موسمية تكون ذات دفعات موسمية .ناأل
 وضع برنامج زمني لالحتياجات المالية  .4

 أويتم بعدىا وضع خطة  أن األفضلو من أنيتم تحديد االحتياجات المالية وحجميا وشكل التمويل ف أنبعد 
لغرض بنظر االعتبار الفترة التي يحتاجيا الممول  األخذجدول زمني وخالل وضع تمك الخطة البد من 

 المؤسسة .تمبية طمبات التمويل المقدمة من طرف 
 وضع وتطوير الخطة التمويمية  .5

 إلى إضافة, والعائدات المتوقعة األموالتتضمن الخطة التمويمية النشاطات التي ستتحقق من خالليا 
الالزمة وتجنب المشاكل التي تتعمق بعممية السداد  األموالالتي تساعد في عممية الحصول عمى  ضماناتال



   والفكري للدراسة النظري اإلطار ................... يناالث لفصلا 17 

المقترضين عمى  من خاللون ئيطمالذي  األمرىذه الخطة مقدار التدفقات الداخمة والخارجة  أيضاوتبين 
 عند مواعيد استردادىا . أمواليممنح 

 تنفيذ الخطة التمويمية والرقابة عمييا وتقييميا  .6
تكون موضوعة بشكل جيد قابل لمتطبيق وتتطمب كذلك المتابعة المستمرة  أنتتطمب عممية تنفيذ الخطة 

الخطة التمويمية يمكن  أنأي أسباب أخرى , وبال شك  أوحرافات الناتجة من التنفيذ الخاطئ نوتصحيح اال
 متطمبات الحديثة .عمى تحديد الخطة وتعديميا وفق لمالعمل البد من  األمرتتقادم وليذا  أن

  در التمويلمصاسادسا : 
الالزمة لتغطية احتياجاتيا االستثمارية يمكن  األموالالمصادر المتاحة لحصول منظمات اإلعمال عمى  نإ

 ( :2013:78رة ,وا)الشو  اآلتيتصنيفيا عمى النحو 
 :  عمىمن حيث المصدر وينقسم  .1
المحتجزة ومخصصات  مالكييا مثل اإلرباح أوتمويل داخمي ويكون مصدره من المؤسسة نفسيا  .أ 

 االستيالك وبيع األصول....الخ .
صدار  .ب  تمويل خارجي ويكون مصدره من خارج المؤسسة وبعيدا عن مالكييا مثل التمويل التجاري وا 

 السندات وتسييالت الموردين ....الخ .
 : عمىمن حيث الممكية وتنقسم  .2
 ويطمق عميو بأموال الممكية . فسيم وذلك من خالل عدم توزيع اإلرباح أنالتمويل من المالكين  .أ 
مؤسسات مالية  أوبنوك  أوموردين لممؤسسة ,  نالمالكين )المقرضين( . وقد يكونو التمويل من غير  .ب 

 ويطمق عميو بأموال االقتراض . 
 :  عمىمن حيث الزمن وينقسم  .3
 سنوات .  10من  أكثرتمويل طويل األجل مثل القروض البنكية , السندات ...الخ وتكون مدتو  .أ 
 سنوات مثل القروض المصرفية . (1-10)بين  تمويل متوسط األجل وىو الذي تكون مدتو تمتد ما .ب 
 تمويل قصير األجل وىو الذي تكون مدتو اقل من سنة مثل التمويل التجاري . .ج 

 مصادر التمويل .( يوضح 1والشكل )
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 (1شكل )ال
 مصادر التمويل

 . المصدر : من اعداد الباحث
 محددات االختيار بين مصادر التمويل .سابعا : 

عندما تتخذ المؤسسة قرارىا بخصوص تركيبة أصوليا تتولى اإلدارة المالية تقييم مصادر التمويل      
 (.2009:151)عقل ,:  اآلتيةالمحتممة في ظل مجموعة االعتبارات 

 . األموالالتي تحتاج إلييا المؤسسة والفترة الزمنية التي ستحتاج خالليا إلى ىذه   األموالمقدار  .1
 مة مصادر التمويل لالستخدامات التي سيتم تمويميا .ءمال .2
 كمفة التمويل مقارنة مع الكمفة السائدة في األسواق . .3
 الممولة . مواعيد التسديد وتزامنيا مع التدفقات النقدية المتوقع تحقيقيا من الموجودات .4
 القيود التي تفرض عمى المؤسسة المقروضة من مصادر التمويل . .5

تمويل طويل  التمويل من المالكين التمويل الداخلي

 اآلجل

 مصادر التمويل

من حيث 

 الملكية
من حيث 

 الزمن

من حيث 

 المصدر

 الخارجيالتمويل 

تمويل قصير 

 اآلجل

 

التمويل من 

 رضينالمق

تمويل متوسط 

 اآلجل
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   خصائص مصادر التمويلثامنا : 
 ويمكن إجمال ىذه الخصائص بأربع من الضروري جدا دراسة الخصائص المميزة لمصادر التمويل ,     
 ( .596-595: 2008:)الزبيدي ,منيا بالتوضيح  كالً  نتناولسنقاط 

الممتمكة بعدم وجود تاريخ محدد الستردادىا من قبل الشركة , فيي تتميز مصادر التمويل : االستحقاق  .1
يأخذ صفتو ىذا االستثمار  أنيعني ب ال األمراستثمار دائم في الشركة خالل فترة حياتيا ,ولكن ىذا 

 ماأفييا . حصتوبيع  أومن خالل تصفية الشركة  المالك يتمكن من استرداد أموالو أن إذالدائمية المجردة , 
 عميو ويختمف باختالف نوعية القرض اً ليا تاريخ سداد معين متفق أنبتتميز فالمقترضة  مصادر التمويل

ثالث فترات  ىنالك توجدو .يجبرون الشركة عمى التصفية ن قد المقرضي نإعدم تسديد القرض فففي حالة 
 القروض. سدادل
 يكون خالل اقل من سنة .قصيرة :السداد  .أ 
 سنوات . (1-10)بين  متوسطة : السداد يكون ما .ب 

 سنوات .  (10)طويمة : السداد يكون بعد  .ج 
 مظاىر تميز االقتراض عن الممكية نذكرىا تباعا : ةىنالك ثالث: العائد  .2
لويات لمن أو الدائنين يتمتعون بأسبقية الحصول عمى العائد , إذ توجد ىنالك  أنلوية : تعني بو األ .أ 

 ال من المقرضين .أو يحصل عمى دخمو 
أصحاب القروض يحصمون عمى فائدة محدده متفق عمييا بغض النظر عن تحقيق  أنالمقدار : يعني  .ب 

إذ    يختمفون بمقدار ما يحصمون عميو من اإلرباح .فإنيم ما المالك أتحمميا لمخسائر,  أوالشركة إرباح 
 استثناء أموال الممكية( .يتحدد مسبقا )ب لكل مقرض دخالً  أن
يعتبر من االلتزامات الثابتة بغض النظر عن و تمتزم المؤسسة بدفع فائدة عمى القروض  أنالتأكد : يعني  .ج 

الخسائر التي حققيا المقترض بينما نجد ما يدفع إلى المالك يسمى )مسحوبات ( في حالة  أواإلرباح 
 الشركة الفردية ويسمى ) توزيعات ( في حالة الشركة المساىمة .

العوائد بأشكاليا  أواليدف من االستثمار من قبل المقرضين الحصول عمى الفوائد  أن: الموجودات  .3
حقوقيم من موجودات الشركة  فتعتبرما المالك أجودات المؤسسة . س الحصول عمى مو المختمفة ولي

 الخاصة يتقاسمونيا كل حسب طبيعة االمتياز الذي يمتمكونو .
معينة في  اً عمى الرغم من امتالكيم شروط إدارة الشركةفي أي صوت مباشر لممقرضين ليس : اإلدارة  .4

  ن .يما تدار من قبل المالك اآلخر نا  الشركة و ما المالك فيم ال يشتركون في إدارة عقد االقتراض , أ
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 إستراتيجية التمويل تاسعا : 
تيتم إستراتيجية التمويل بالخيارات اإلستراتيجية ذات األبعاد المالية لكل من إستراتيجية المؤسسة        

ستراتيجية األعمال , وتحاول تمك اإلستراتيجية تحقيق احد األىداف األساسية لممؤسسة وىو ىدف تعظيم  وا 
القيمة السوقية لممؤسسة عن طريق عممية المبادلة بين النسبة المرغوبة لممديونية إلى حق الممكية ىذا من 

      ب أخرناب واالعتماد عمى التمويل الطويل األجل المتأتي من مجرى النقد الداخل لممؤسسة من جناج
. تسعى إستراتيجية التمويل إلى تحديد اإلطار العام الذي يمكن في حدوده  (2007:332) رشيد وجالب ,

اتخاذ أفضل القرارات والتصرفات المالية التي تساعد المؤسسة عمى تنفيذ اإلستراتيجية الخاصة بيا. كما 
               م توفر لممؤسسة أو لوحدة األعمال ميزة تنافسية عن طريق توفير التمويل الالز  أنيمكن ليا 

                    والمرونة في زيادة راس المال لتوفير الدعم المالي الكافي إلستراتيجية األعمال بأقل تكمفة ممكنة , 
  .(2006:323) إدريس والمرسي ,

  مكونات إستراتيجية التمويلعاشرا : 
 (:382-381: 2003,) الدوري  اآلتيةيمكن توضيح مكونات استراتيجية التمويل بالنقاط 

أدراك طبيعة أسواق المال الحالية , وفرص التمويل المتاحة لالختيار من بينيا من اجل تخفيض  .أ 
 . اً ىذا ممكن ناالمخاطر وزيادة العائد كمما ك

 تحديد حقوق المالك وسياسة توزيع األرباح . .ب 
 وضع المعايير من اجل تحديد مدى جودة االستثمار . .ج 
بالربحية عن طريق مؤشر العائد عمى األصول , العائد عمى االستثمار ,  تحديد المعايير الخاصة .د 

 وىامش األرباح من المبيعات ومعدل العائد عمى حقوق الممكية , .... الخ .
 تحديد سياسة ىيكل األصول وىل ىي متداولة أو ثابتة , ومعدل وحدات األصول .  .ه 
بين راس المال وبين القروض الطويمة والقصيرة تحديد سياسة ىيكل راس المال عن طريق تحديد العالقة  .و 

 األجل .
تحديد سياسة الرقابة المالية عن طريق تحديد األساليب واألدوات الرقابية وتحديد االحتياطيات والمقارنة  .ز 

 بين التكمفة والعائد .
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 .التمويل الزراعيتعريف :  احد عشر
في  واستخدامويتم الحصول عمى رأس المال  خالليامن الكيفية التي  وأنب التمويل الزراعييعرف         

تجميع  عن طريقياالطرق التي يمكن األساليب و و يبحث في أنأي   (2014:36,صالح ) القطاع الزراعي
والتسويق الزراعي, أما  اإلنتاجرأس المال في  الستخدامرأس المال الذي تحتاجو الزراعة وفي أفضل الطرق 

العمميات مختمف ية المطموب استعماليا في اإلنتاجالعوامل من المقصود برأس المال فيو مجموعة 
    تمويل عمميات  ,اتناشراء الحيو  الزراعة,ي المطموبة في ناشاء المبأنشراء األرض و مثل الزراعية, 

           في العمميات الزراعية استخدامياية الحديثة المطموب اإلنتاججات الفنون حا سدو الزراعي  اإلنتاج
الحصول عمى األموال بطريقة مناسبة "و أنمكن تعريف التمويل الزراعي بوعميو ي (1987:271)الداهري ,

 . "و الفالحينرعين امن اجل توظيفيا في الزراعة لسد حاجات المز 
 التمويل الزراعي واعأن:  اثنا عشر

يعتمد عمى طبيعة النظام ىذا من ناحية الشكل والييكل و  ألخرىتختمف مؤسسات التمويل من دولة   
متعددة من التمويل  واعأنبولقد عنيت مؤسسات التمويل  . االقتصادي المعمول بو في تمك الدولةالمالي و 

الزمنية  حقبمتحت عوامل مختمفة وتبعا ل اإلقراضحصرىا واختمفت شروط  من الصعبوطرق عديدة 
 . (2014:37,صالح ) :و منيا المختمفة

 التمويل بحسب مدة القرض  .1

من حيث تسديدىا واحدة عن سنة مدتيا تقل ,  (القروض الموسمية) اآلجلالقروض القصيرة       
 .فما فوق  سنوات (5) من اآلجلالقروض الطويمة و سنوات  (5-1بين ) اآلجلالقروض المتوسطة و 

                                                          المستثمرة األموالس و رؤ  عائديةالتمويل بحسب  .2
 الذيالتمويل الخاص و أموال من  يعتمد ىذا المصدر عمى ما تخصصو الدولة يالذالتمويل العام      

لخاص و مساىمة التمويل المختمط يعتمد عمى مشاركات القطاع ا, و قطاع الخاص اليعتمد عمى استثمارات 
 .األموال  رؤوسالدولة في تكوين 

                                                                     قطاعيالالتمويل بحسب النشاط  .3
 .عقاري و غيرىا من القطاعات  أوصناعي  أوزراعي  إماالنشاط  وفقيصنف التمويل      
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 حسب شكل العالقةبالتمويل  .4

 عمى :تقسم  ىيو  غير المصرفي أوالمصرفي  الماليالمقترض و المقرض و الوسيط بين يقصد بو العالقة 
اختالف عمى سندات  بإصداروسيط قد يكون من الحكومة  إيدون من التمويل المباشر: التمويل  .أ 

عمى التمويل لممشاريع  لمحصول أخرىحتى مؤسسات  أوالموردين  أوالمؤسسات  من العمالء و  واعياأن
 المخططة. 

 األسواقالمتمثمة في التمويل غير المباشرة و  أساليبكل طرق و  يمثلىذا النوع  مباشر:الالتمويل غير  .ب 
ن و الوسطاء الماليىؤالء يقوم  إذ . مالي وسيطفييا يوجد كل المصادر المالية التي  إيالبنوك المالية و 

الوحدات االقتصادية  إلىالمدخرات  ياعياالقتصادية ذات فائض ثم توز  ةبتجميع المدخرات المالية من الوحد
التوافق بين متطمبات مصادر االدخار و متطمبات  إلىالتي تحتاجيا فالمؤسسات المالية الوسيطة تسعى 

 واع التمويل الزراعي .أن( يوضح 2والشكل ) . مصادر التمويل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2)شكل ال
 واع التمويل الزراعيأن

  المصدر : من اعداد الباحث 

 واع التمويل الزراعيأن

التمويل 

شكل بحسب 

 العالقة

 الزراعي

التمويل 

بحسب 

النشاط 

 القطاعي

التمويل بحسب 

األموال 

 المستثمرة

التمويل 

بحسب مدة 

 القرض

 التمويل العام

التمويل غير 

 المباشر

 التمويل المباشر

قروض قصيرة 

 اآلجل

قروض قصيرة 

 اآلجل

قروض قصيرة 

 اآلجل

 الصناعي

 العقاري التمويل المختلط

 التمويل الخاص
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 الثانيالمبحث 
 المصارف المتخصصة ونشاط اإلقراض المصرفي

  المتخصصة رف اتعريف المصاوال : 
تقوم بنشاطات مختمفة تكمل نشاطات األجزاء األخرى من النظام المصرفي ، وتعمل عمى تمويل       

عمميات صناعية ، أو زراعية أو تجارية ،وذلك وفقا لتخصص المصرف ،وىي تعتمد في مشروعات أو 
مواردىا عمى رأسماليا ،أو ما يخصص ليا من ميزانية الدولة ، وكذلك من السندات أو القروض العامة التي 

ارف تصدرىا، وىي بدورىا ال تستطيع التوسع في نشاطيا إال في حدود مواردىا ، وىذا ما تحاول المص
المتخصصة في الوقت الحاضر عممو ، إذ تقوم بأعمال المصارف التجارية إلى جانب تركيز اىتماماتيا 

عن  المصارف. حيث تختمف أنشطة ىذه  (2005:250)هوشيار , عمى قطاع معين بدرجة أساسية
مميات مثل تحتاج إلى تمويل طويل األجل ، وخبرات خاصة ، ومعرفة بطبيعة الع ياالتجارية الن المصارف

 :تعرف المصارف المتخصصة عمى أنيا (1وكما في الجدول ) النشاط الزراعي أو الصناعي أو العقاري .

 ( 1)جدول ال
  المصارف المتخصصةريف تع

 التعريف الباحث , السنة والصفحة((
المصارف التي تقوم بالعمميات المصرفية التي تخدم نوعا محددا من  (2008:93) حنفي ,

يكون قبول  االقتصادي وفقا لمقرارات الصادرة بتأسيسيا والتي الالنشاط 
 الودائع تحت الطمب من أوجو أنشطتيا األساسية

مصارف تتخصص بمنح االئتمان لمنشات وأفراد وقطاعات اقتصادية  (2009:20) الشمري ,
 ،االستيالكية  ،الرىون  ،كالمصارف الصناعية أو الزراعية أو اإلسكان 

ن ىذه المصارف بدأت أا انتشرت الصيرفة الشاممة نالحظ لكن عندم
 تزاول مختمف أنواع النشاطات والعمميات المصرفية وليس لقطاع معين

مؤسسات مالية ومصرفية تتعامل بأدوات االئتمان المختمفة في السوق  (2010:171هذلول,و )حداد
واع النقدي والسوق المالي من خالل القيام بميمة وسيط مالي بين أن

 محددة من المقرضين والمقترضين
المصارف التي تتخصص في منح االئتمان لنوع محدود من النشاط  (2010:71)عبد القادر,

بحيث يقتصر عمميا عمى ىذا النشاط من دون غيره كالمصارف العقارية 
 والزراعية والصناعية

 إعداد الباحث باالعتماد عمى المصادر الواردة أعاله .المصدر : من 
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بإيجاز عمى أنيا المؤسسة المالية يمكن تعريفيا المصارف المتخصصة  يرى الباحث بأنوفي ضوء ما تقدم 
 والمصرفية التي تتخصص في تنمية ودعم احد القطاعات االقتصادية بغية تحقيق أىداف معينة.

  (2008:93) حنفي , وبصفة عامة تشترك ىذه المصارف في الخصائص اآلتية :
نما تعتمد عمى رؤوس أمواليا وماتتمقى  .1 تصدره من سندات تستحق الدفع بعد  الودائع من األفراد ، وا 

 تعقده من قروض طويمة األجل تحصل عمييا من البنك المركزي والبنوك التجارية . آجال طويمة وما
وض بسعر قد يكون جانب من أىداف ىذه البنوك قوميا اجتماعيا لذلك قد تساعدىا الدولة وتمنحيا القر  .3

 فائدة مميز .
ال يقتصر نشاط ىذه البنوك عمى عمميات اإلقراض فقط بل تقوم باالستثمار المباشر عن طريق إنشاء  .2

مشروعات جديدة أو المساىمة في رؤوس أموال المشروعات وتقديم الخبرات الفنية والمشورة في مجال 
  تخصص البنك .

 ( :2007:31خصائص المصارف المتخصصة ) الصيرفي ,ثانيا : 
تقوم المصارف المتخصصة بعمميات االئتمان المتوسط والطويل اآلجل في نشاط اقتصادي معين      

    كالمصارف الزراعية والصناعية والعقارية . وتعتمد المصارف المتخصصة باإلضافة إلى مواردىا الذاتية
) رأس المال واحتياطات المصرف ( أيضا عمى عدة موارد خارجية ، ويغمب عمى ىذه  الموارد طابع 
االقتراض من سوق المال عن طريق إصدار السندات تشترييا مؤسسات التمويل الكبرى وكذلك شركات 

ن أدير بالذكر ن الدولة . ومن الجالتأمين ، وقد تقترض من البنك المركزي أو من المصارف التجارية أو م
في الحصول عمى الموارد الخارجية عمى الدولة والبنك  ي الدول النامية تعتمد بشكل رئيسىذه المصارف ف

المركزي والمصارف التجارية ، لضيق األسواق المالية في ىذه الدول ، وعادة تقدم ليا ىذه القروض بأسعار 
 فائدة منخفضة .

 أنواع المصارف المتخصصة ثالثا : 
ريخ تأسيسو إلى عام اي إذ يعود تالجياز المصرفي العراقي عريق بتاريخو قياسا باقتصادنا العرب     

فتتح المصرف العثماني االنكميزي  فروعا لو  في بغداد ثم تاله  المصرف الشــــرقي عام حينـما َأ 1890
( والذي 51ن رقم )عندما تأسس المصرف الزراعي الصناعي  بموجب القانو  1935، حتى عام  1912

ُأعيد تنظيم المصرف الزراعي الصناعي عن طريق  1940، وفي عام 1936 باشر بأعمالو  في عام 
 شطره إلى مصرفين مستقمين احدىما يتولى شؤون التسميف الزراعي واألخر شؤون التسميف الصناعي 

قانون المصرف الزراعي العراقي ،  (13)صدر القانون رقم  (1959). وفي سنة  (2009:100)وهم ,
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ن غاية المصرف ىي المساىمة في رفع وتحسين مستوى الزراعة ألذي نصت المادة الثانية فيو عمى وا
واإلنتاج الزراعي ، وقد صدرت عدة تعديالت عمى قانون المصرف الزراعي ىدفت الى تشجيع وتطوير 

ماليين  (10)( 1959مال المصرف في سنة )القطاع الزراعي بمختمف مجاالتو . حيث كان مقدار رأس
تم تجميد  1991مميون دينار ، وفي سنة  (300)ازداد رأسمال المصرف إلى  (1981)دينار وفي سنة 

صار أسمة ) المصرف الزراعي التعاوني (   1992عمل المصرف بسبب ظروف الحصار . وفي سنة 
نحاء العراق ، وبمغ عدد فروع المصرف لسنة فرعا في جميع إ (29)حيث بمغ عدد فروعو في السنة ذاتيا

تم دمج بعض فروع المصرف بسبب الظروف األمنية ليصبح  2007فرعا وفي بداية سنة  (55) 2001
يمكن تقسيم ،  (2010:195) ثويني ,( مميون دينار 6000فرعا وبرأسمال قدره ) (40)عدد فروعو 

 : عمىيا المصارف المتخصصة تبعا لعمميات التمويل التي تمارس
 المصارف الصناعية .1

بعد فصمو عن المصرف  1940( لسنة 12تم تأسيس المصرف الصناعي بموجب القانون رقم )      
( الذي صدر في 34الزراعي ، وصدرت عدة تعديالت عمى نظام المصرف الصناعي منيا القانون رقم )

لتسييل ميمة المصرف في منح القروض لمقطاع العام بضمان الحكومة ، وييدف المصرف   1969سنة
             وفقا لقانونو كمؤسسة مصرفية متخصصة باإلقراض إلى تنمية وتطوير منشأة القطاع الصناعي

 ( .2005:346) ابو حمد , قدوري  ,
 المصارف العقارية .3
المصارف التي تقوم بتقديم الخدمات االئتمانية العقارية ، وما يتصل بيا من تمويل لمشروعات  ىي      

معيات التعاونية البناء واإلسكان ، كمنح قروض بضمان  العقارات أو األراضي ، أو تقديم القروض لمج
    ف أنواعيا يم ىذه المصارف في تأسيس شركات لبناء المساكن والمباني عمى اختالاإلسكانية ، وتس

 (.31-2005:29)أبو حمد وقدوري,
 المصارف الزراعية .2

ىي مصارف إنمائية متخصصة تتمتع باستقالل مادي وأداري  وشخصية معنوية تؤىمو لممارسة       
، وباشر المصرف إعمال الصيرفة التجارية الشاممة   1947( لسنة110ميامو المحددة لو بالقانون رقم )

   1996/1/4( في 9استنادا إلى قرار مجمس قيادة الثورة المنحل رقم ) 1996في النصف الثاني من عام 
، وكذلك تعرف بأنيا مؤسسات تقوم بتقديم التمويل الالزم لتطوير النشاط الزراعي  (2010:196) ثويني ,

جل لتمويل جل لتمويل شراء البذور واألسمدة والمبيدات وقروض متوسطة اآل، إذ تقدم قروض قصيرة اآل
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     ، وقروض طويمة اآلجل لتمويل شراء األراضي الزراعية واستصالحيا شراء اآلالت الزراعية
 ( .2010:87)القصاص,

 أهداف المصارف المتخصصة  رابعا :
في عممية  اً ىام اً الوسيطة التي تؤدي دور تعد المصارف المتخصصة من أىم المؤسسات المالية       

التنمية االقتصادية عبر تحقيق األىداف التي تسيم في تطوير القطاعات الزراعية والصناعية واإلسكان 
 : (2)في الجدول  ماىو واردٌ  ىذه االىدافأىم و  (.2010:216)الوادي, وآخرون ,وغيرىا من القطاعات 

  (2)جدول ال
 المتخصصةأىداف المصارف 

 المصارف الزراعية المصارف العقارية المصارف الصناعية
منح التمويل جزئيا أو كميا لغرض  .1

ــناعية أو  ــ ــ ــ ــاريع الصــ ــ ــ ــ ــة المشــ ــ ــ ــ إقامــ
 . تطويرىا أو توسيعيا

 تشجيع الصناعة المحمية واليـدوي .3
)الصــغيرة( لغـــرض تقميــل البطالـــة 

 وزيادة فرص العمل .
ــة  .2 ــام بالدراســـات الالزمـــة كدراســ القيـ

ــــدوى ــ ــ ــ ــ ــديم  الجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادية وتقــ ــ ــ ــ ــ ــ االقتصــ
المشــورة الفنيــة و اإلداريــة الالزمــة 

 لبعض المشاريع .
ــدد  .2 ــة أســــيم عــ ــاىمة فــــي ممكيــ المســ

مـن المشــاريع الصـناعية وتشــجيع 
ــــتالك  ــ ــــى امــ ــ ــــاص عمـ ــ ــاع الخـ ــ ــ القطـ

 أسيميا  أيضا.
ــة  .5 ــ ــ ــ ــ ــ ــــييالت االئتمانيــ ــ ــ ــ ــ ــديم التسـ ــ ــ ــ ــ ــ تقـ

لغــرض تمويــل القطــاع الصـــناعي 
ــة  ــ ــ ــــع السياسـ ــــارض مــ ــ ــا ال يتعـ ــ وبمــ

 مة لمدولة .االقتصادية العا

ــة  .1 ــ ــ ــ ــــرض إقامـ ــ ــــل لغــ ــ ــديم التمويــ ــ ــ تقــ
ــــدخل  ــــذوي الــ ــكانية ولـ ــ ــاريع الســ ــ المشـ

 المحدود .
إقامة المشاريع السكانية الخاصة  .3

وبيعيــا لممـــواطنين وبأســـعار مناســـبة  
 لدخوليم.

ــتراتيجية  .2 ــ ــ ــــات اإلســ ــ ــديم الدراســ ــ ــ تقــ
ــة  ــة الســـكانية العامــ حـــول السياســ
ــام بالدراســــات  ــذلك القيـ لمدولـــة وكــ

ــائية  ــ ــكانية واإلحصــ ــ ــة الســ ــ ــ الالزمـ
 لذلك .

ــتثمارية  .2 ــ ــ ــ ــ ــاريع االسـ ــ ــ ــ ــة المشــ ــ ــ ــ إقامــ
داخـل المنـاطق السـكانية لغـرض 
ــا وتشـــجيع  تشـــجيع االنتقـــال إلييـ
الحرف الصغيرة وبرامج التدريب 
ــــوفير  ــ ــ ــــى تـ ــ ــــل عمــ ــ ــــي والعمــ ــ المينــ
ــــن  ــ ــتفيدين مـ ــ ــ ــــل لممسـ ــ ــــرص عمـ فــ

 المشاريع السكانية

ــــنح .1 ــ ــ ــ ــ ــــراض  مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل ل غـ ــ ــ ــ ــ التمويــ
ــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــة عمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة المختمفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزراعيـ

 اختالف آجالو .
ــــجيع  .3 ــ ــ ــ ــ ــ ــاريع تشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة المشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إقامـ

ــنيع  ــ ــ ــاريع التصـ ــ ــ ــــة ومشـ الزراعيــ
 الزراعي .

ــــي  .2 ــندات القــــروض التـ ــ شــــراء سـ
ــــركات  ــ ــ ــ ــ ــ ــــك الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدرىا تمــ ــ ــ ــ ــ ــ تصــ

 المساىمة العامة الزراعية .
ــة  .2 ــ ــ ــتمزمات الزراعيـ ــ ــ ــــوفير المسـ تــ

الضــرورية لممـــزارعين وبأســـعار 
 منافسة .

ــــويق   .2 ــ ــ ــ ــ ــ ــــات تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل عمميـ ــ ــ ــ ــ ــ تمويـ
 المنتجات الزراعية وتصديرىا 

ــــدوى  .2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــديم دراسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقـ
دية لممشــاريع الزراعيــة االقتصـا

تقـــديم الخبـــرة الفنيـــة واإلداريـــة و 
  المشاريع تمك الالزمة إلقامة

 . (2012:49)جياس ,المصدر: 
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 مفهوم وأهمية القروض المصرفيةخامسا : 
             تعّد عممية اإلقراض الوظيفة األىم عمى اإلطالق في مجال األعمال المصرفية           

ــو  (Rose&Hudgins,2005:521التي تحقق أىداف المصــــرف ) (2007:1)شهموب, ــ ــمـ ــا تمثـ ــ لمــ
ــــع المصــــرفيــة التي تعد المصـــدر الرئـيس ألمــوال المصــرف إلى جانب  ــ القـــروض مـــن استخدام لمودائــ

 . (2000:103)عبد الحميد,المحتجزة  واألرباحرأسمالو المدفوع و االحتياطات 
      وتعرف القروض المصرفية بأنيا الخدمات المقدمة لمزبائن التي يتم من خالليا تزويد اإلفراد 

                        األموال وفوائدىا في تاريخ محدد بسداد تمك ن يتعيد المدينأ وال الالزمة عمىوالمؤسسات باألم
التي تمنح لإلفراد والمنظمات التي يتعيد  األموال. وتُعرَف  القروض بأنيا ( 2000:103) عبد الحميد ,

ريخ افعة واحدة أو عمى عدة دفعات في تبموجبيا المقترض بسداد مبمغيا مع الفوائد والمصاريف والعموالت د
                  محدد مقابل تقديم ضمانات تساعد المصرف عمى استرجاع مبمغ القرض في حالة عدم السداد 

. ومما تقدم يمكن تعريف القروض بأنيا الخدمات النقدية أو العينية التي  (2009الن :) الجنابي و ارس
تقدميا المؤسسات المالية إلى الزبائن مقابل فائدة معينة تدفع إلى المؤسسة المقرضة نتيجة تخمييا عن 

لحصول عمى تعد القروض المصرفية المورد األساس الذي يعتمد عميو المصرف في ا حقوقيا لفترة معينة .
. لذلك تولى القروض  (2009:129) الدسوقي ,اإليرادات حيث تمثل الجانب األكبر من استخداماتو 

المصرفية عناية خاصة من قبل المصارف لما تمثمو نسبة كبيرة من أصوليا .حيث تعد القروض المصرفية 
 من العوامل الميمة لعممية خمق االئتمان التي تؤدي إلى زيادة الودائع والنقد المتداول وتمعب القروض دوراً 

كذلك تمويل الخدمات ، حيث ان االموال المقرضة تمكن في التمويل الصناعي والزراعي والتجاري و  اً ميم
جمة ممية االنتاج وتمويل المبيعات اآلالمنتج من عممية شراء المواد االولية وزيادة اجور العمالة الالزمة لع

الت والمعدات ، وتساعد القروض الوسطاء )التجار( في عممية حصول عمى مستمزمات االنتاج من اآلوال
جل ، حيث يعني ذلك ان منح القروض يساعد زنيا ومن ثم بيعيا بالنقد او باآلع وخالحصول عمى السم

المصارف في االسيام في النشاط االقتصادي ورخاء المجتمع الذي تقدم لو الخدمة حيث تعمل القروض 
ل عمى توفير فرص الحصول عمى العمالة وزيادة القوة الشرائية والتي بدورىا تساعد عمى التوسع في استغال

ان الكثير عن فضال . (105-104: 2000عبد الحميد ,)الموارد االقتصادية وتحسين المستوى المعيشي 
                  المصارف تركز عمى عممية منح القروض من اجل زيادة نسبة األرباح المصرفية  من

(Wild, Subramapyam, & Halsey, 2007 :610)  
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 القروض المصرفية سادسا : انواع
رض ومن حيث غحيث يمكن تصنيف القروض من حيث التوجد عدة تصنيفات ألنواع القروض ،         

ن حيث الجية القطاع ومن حيث المدة ومن حيث الضمانات المقدمة ومن حيث عدد المقرضين وم
 :ي أتالمستفيدة وكما ي

 نوعين ىما : عمىتنقسم القروض من حيث الغرض من استعماليا  القروض من حيث الغرض : .1
ىي القروض التي يكون الغرض من استعماليا استيالكيا إذ تمنح ىذه القروض و :  القروض االستيالكية .أ 

لشراء سيارة أو أثاث.. ، وعادة ما تأخذ المصارف سعر فائدة عمى ىذه القروض أعمى من سعر فائدة 
 القروض األخرى لكونيا تتضمن درجة مخاطرة أعمى .

ىي القروض التي يكون الغرض من استعماليا زيادة اإلنتاج أو زيادة المبيعات و القروض اإلنتاجية  :  .ب 
كشراء المواد الخام و شراء اآلالت لدعم الطاقة اإلنتاجية لمشركة ، و تشجع البنوك المركزية المصارف 

 لالقتصاد الوطني .  اً عمى أعطاء ىذه القروض ألن في ذلك دعم

تقسيم القروض من حيث  القطاعات االقتصادية المقترضة :  ث القطاعات االقتصاديةالقروض من حي .2
 : يأتيعدة أنواع وكما  عمى

القروض الصناعية  ىي  تمك القروض التي يطمبيا الحرفيون و المصانع و يتم منحيا آلجال متوسطة  .أ 
لتحقيق األىداف التي تخدم أو طويمة ، وعادة تقوم المصارف الصناعية بتوفر ىذا النوع من القروض 

 القطاع الصناعي .
في المجتمعات التي تعتمد عمى  والسيماتعد القروض الزراعية ذات أىمية كبيرة :  القروض الزراعية .ب 

تعرف بأنيا القروض التي تقدم لممزارعين لغرض شراء البذور و األسمدة أو اآلالت ، و الزراعة بشكل أساس 
ن ليذا النوع من في أـال قصـيــرة إي ألقل من ســـنة حســـب المــوســـم ، وال شك الزراعية وغالبا ما تمنح آلجـ

القروض مخاطر عالية بسبب تأثير العوامل الجوية عمى المحصول فضال عن تأثير األمراض إذا لم تتم 
تمويل السيطرة عمى ىذه اإلمراض وبالتالي القضاء عمييا، و قد تعطى ىذه القروض لسنوات عدة في حالة 

شراء ماشية أو أآلت زراعية وما شابو ذلك و في كثير من الدول توجد ىناك مصارف متخصصة 
)المصارف الزراعية( تقوم بمنح القروض لممزارعين بأسعار فائدة منخفضة وبشروط مقبولة وذلك مساىمة 

. وان اليدف الرئيس ليذه القروض ىو جعل  (2005:238حمد وقدوري, أبومنيا في التنمية االقتصادية )
رؤوس األموال متاحة لكل العاممين في ىذا القطاع وتوفير فرص العمل ليم لمنيوض بالواقع الزراعي 

 .(Gramer, Jensen,& Southgate, 1997 :251)وتدعيم عممية التنمية 
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ارض أو بنائيا أو شراء مبنى، و تمنح القروض العقارية ل فراد و لممشروعات لشراء : القروض العقارية  .ج 
                     سنة( 15تكون عادة مدة ىذا النوع من القروض لفترة طويمة قد تصل إلى أكثر من )

، وعادة  ما تكون ىذه القروض مضمونة بالمباني التجارية والسكنية  (2005:238)أبو حمد وقدوري ,
 (Thomas &Loyd ,2006: 211)التي أنشئت من تمك القروض 

   ىي تمك القروض التي تمنح إلى المصارف أو شركات التامين وغيرىا :  قروض المؤسسات المالية
 (Rose, &Hudgins, 2008 :134)من المؤسسات المالية بيدف تيسير أعماليا 

 ثالثة أنواع ىي  عمىتقسم القروض الزراعية بحسب اجميا :  القروض من حيث المدة  .2
تمنح عادة ىذه القروض لتمكين المزارعين من شراء الضرورات الزراعية مثل :  األجلقروض قصيرة  .أ 

البذور واألسمدة ومستمزمات المكافحة واألعالف ، وتكون ىذه القروض شيرية لغاية ثالثة اشير ، أو 
 موسمية إي من ثالثة شيور إلى تسعة شيور ، أو سنوية إي من تسعة شيور إلى سنة واحدة . 

تمنح عادة ىذه القروض لتمكين المزارعين من شراء المعدات والجرارات :  متوسطة األجلقروض  .ب 
والثيران وغيرىا من التسييالت الزراعية التي تستيمك عمى مدى عدة سنوات تتراوح بين سنتين وثماني 

 .سنوات.
زراعية مثال ، تمنح ىذه القروض في الغالب ل موال غير المنقولة كاألراضي ال : قروض طويمة األجل .ج 

وتقدم غالبا لشراء الَمزارع مما يكون ليا األثر عمى الزراعة عمى مدى عدة سنوات تتراوح بين ثماني سنوات 
 وخمس عشرة سنة .

الضمان ىو الوسيمة التي تعطي تأمينا لممصرف ضد مخاطر عدم :  القروض من حيث نوع الضمان .4
القرض عندما يعجز الزبون عن السداد ، و يقسم  السداد ، حيث يساعد المصرف عمى استالم حقوقو في

 قسمين رئيسين ىما : عمىىذا النوع من القروض 
ن يمنح المصرف ألحد زبائنو قرضا بدون ضمان و ذلك اعتمادا أيمكن :  قروض من دون ضمانات .أ 

لكسب عمى سمعتو المالية و عمى قوة مركزه المالي وتمنح غالبا ىذه القروض في ظروف محددة كمحاولة 
 . (2005:240أبو حمد وقدوري :زبائن جدد أو االحتفاظ بزبون جيد.)

ن تسترجع في حالة عدم التزام الزبائن بسداد ما أىي تمك القروض التي يمكن :  القروض بضمانات .ب 
بتنوع الضمانات بذمتيم لممصرف من خالل الضمانات المحجوزة لدى المصرف ، حيث تتنوع ىذه القروض 

وعادة ما تكون القروض مصحوبة بضمانات و  مقابميا فقد تكون الضمانات شخصية أو عينية ،التي تمنح 
 ة .القروض المصرفي يبين أنواع (2)والشكل  تدعى ىذه الضمانات ) بالضمانات التكميمية  ( .
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  السياسة االقراضيةسابعا : 
وىي تعني جميع اإلجراءات التي تحددىا اإلدارة العميا لممصرف التي تتقرر من خالليا مجاالت         

استخدام األموال ضمن األسس والقواعد الموضوعة التي تعكس فمسفة المصرف وثقافتو االقراضية  
(Hempel& Sinonson, 1998:397)    .أخر  تختمف السياسة االقراضية لممصرف من وقت إلى

فمثال بعد حدوث الحرب العالمية الثانية توجيت المصارف لمنح القروض لإلفراد لتمويل الحاجات 
االستيالكية كشراء المنازل لتحفيز الطمب عمييا وفي بداية الثمانينات من القرن الماضي اتجيت المصارف 
                           لمبحث عن مقترضين من دول العالم الثالث التي تسعى لرفع المستوى المعيشي

، كما يعتبر اإلطار العام لمسياسة االقراضية من األمور األساس في عمل  (2005:164) الجنابي ,
كما تعرف السياسة االقراضية بأنيا خطة يضعيا المصرف لغرض  . (2010:45) النعيمي ,  المصرف

التشريعات والقوانين الموضوعة ، وتفضل السياسة البت بمجاالت استخدام الموارد المالية لممصرف ضمن 
ة الشفوية لغرض ضمان وصول التوجييات والتعميمات الدقيقة ياالقراضية المكتوبة عمى السياسة االقراض

وكذلك احتمال التفسير غير الصحيح وفقا لمدركات اإلفراد في السياسة االقراضية الشفوية وتيدف سياسة 
 :(2005:244) أبو حمد وقدوري ,عدة في مقدمتيا أغراضاإلقراض إلى تحقيق 

 .(2002,241)أبو حمد , الرقابة المستمرة عمى عممية اإلقراض في مراحميا كافة  .1
 سالمة القرض الذي يمنحو المصرف .تحديد  .3
 تنمية أنشطة المصرف وتحقيق عائد مرِض . .2
 مسؤوليات وصالحيات كل فرد ودوره في عممية اإلقراض .تأمين  .2

ن السياسة االقراضية بالرغم من اختالفيا من مصرف إلى أخر إال أنيا  تتفق فيما بينيا من إعام فوبشكل 
 حيث اإلطار العام المكون لمحتوياتيا .

 مقومات السياسة االقراضيةثامنا : 
لكل مصرف سياستو الخاصة المتعمقة باإلقراض إال َأَن غالبية المصارف تتفق في اإلطار العام       

المكون لمحتوياتيا. يتم إقرار تمك السياسة من قبل اإلدارة العميا والمتمثمة في مجمس إدارة المصرف. 
وتحقق السياسة  (1998:80)العالق ,أىم وابرز سياسات المصارف قاطبة فالسياسة االقراضية تعد من 

االقراضية مزايا أىميا إيصال معمومات دقيقة لممسؤولين وبيان النقاط الميمة فييا وزيادة دقة المبادئ 
 .( 2008:26الحكيم,المنظمة لإلقراض)
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 و ألجل نجاح السياسة االقراضية لممصرف ، يجب توفير مجموعة من المقومات أىميا :
 مرض.تنمية األنشطة لممصرف وتحقيق عائد  .1
 تأمين الرقابة المستمرة عمى العممية االقراضية في كافة مراحميا. .3
 .(1999:208أرشيد , جودة,سالمة القروض الممنوحة. ) .2
 

 الضمانات المصرفية . تاسعا :
يقوم المصرف عادة بدراسة رغبة الزبون بالدفع عبر االستعالم عن سمعتو األدبية واالجتماعية       

وأوضاع مؤسستو ، وكذلك دراسة وضعو  ول التحميل التاريخي لتدرج أوضاعاإلدارية من خالودراسة كفاءتو 
المالي وتحميل القوائم المالية والتأكد من الجدوى الخاصة بالمشروع المطموب تمويمو ، ولكن بالرغم من ذلك 

ظورة وغير منظورة قد يقوم المصرف بالطمب من الزبون تقديم الضمانات المناسبة لمواجية أية احتماالت من
تؤدي إلى عممية إىدار أموال المصارف وبالتالي ودائع الجميور . وىناك عدد من الشروط الواجب توفرىا 
في إي ضمان يقدم لقاء الحصول عمى القروض الواجب مراعاتيا من قبل المسؤولين عن السياسة 

 : (2006:176) عبد اهلل , والطراد ,االقراضية في المصرف وىي 
 سيولة تسييل الضمان لتسديد قيمة القرض عند الضرورة .  .1
ن تكون قيمة الضمان مستقرة وال تخضع لتقمبات حادة فيكون ليبوط قيمتيا المفاجئ اثر عكسي عمى أ  .3

 قدرة المصرف عمى استرداد حقوقو .
 ن تكون إجراءات نقل ممكية الضمان سيمة وغير معقدة .أ  .2
 سيولة التسويق .  .2
 .سيولة التقدير  .2
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  ة تحصيل القروضسياسعاشرا : 
تعرف سياسة تحصيل القروض بأنيا اإلجراءات الوقائية كافة التي يمكن اتخاذىا لتفادي التيديدات      

وتعزيز الفرص ، إذ تعد الجزء األكثر أىمية في العممية االقراضية والتي تعيد األموال المقترضة إلى 
يصمم جداول  المصرف من قبل اآلخرين . لذا يتوجب عمى المصرف عند وضع السياسة االقراضية إن

ل ولسياسة تحصي . (Rose & Hudgins,2005:537)مالئمة ومناسبة لسداد تمك القروض الممنوحة 
 يم في تحقيق أىدافيا أىميا إجراءات رصد وتحصيل المستحقات ورصد القروض عدد من العناصر التي تس

وتعد دقة البيانات  (Rose ,2006:684)المشاكل والحصول عمى اإلقساط المستحقة لمقروض
والمعمومات المالية ومصداقية تمك المعمومات من ابرز العوامل المؤثرة في سياسة تحصيل القروض 

(Koch&Macdonald,2000:621).  وىناك العديد من الطرق واألساليب المختمفة لتحصيل اإلقساط
 : (2001,29)الشرفات , المستحقة عمى تمك القروض الممنوحة أىميا 

 ام المؤسسات المتخصصة لتحصيل الديون من الزبائن .استخد  .1
 اتخاذ كل اإلجراءات القانونية ضد الزبائن .  .3
 االتصال بالزبون وكذلك تذكيره باستحقاق الدين .  .2
 إيقاف التعامل مع الزبائن المتأخرين عن التسديد .  .2

قبل المصرف الزراعي يتضح ومن خالل موازنة ما تم التطرق إليو مع سياسة تحصيل القروض المتبعة من 
ض التعاوني لدى المصرف الزراعي التعاوني ، فضال عن ذلك عدم دم وجود سياسة فعالو لتحصيل القر ع

إتباع إي طريقة من طرق التحصيل المذكورة أعاله بحق الزبائن المتأخرين عن التسديد إال في حدود ضئيمة 
 جدا يتم فييا اتخاذ بعض اإلجراءات القانونية .
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 المبحث الثالث
 قراضية .المبادرة الزراعية وسياستها اإل

 مفهوم المبادرة الزراعية اوال : 
رصد الكثير مف األمكاؿ  عمى الرغـ مف انحدار القطاع الزراعي العراقي أالقرف الماضي بد خالؿ      

كالفالحيف ليذا تـ  بسبب فقداف السيكلة المادية لممنتجيف2003 لدعـ ىذا القطاع كالذم اتضح بعد عاـ 
برأس  2008/ 1/8عبر المبادرة الزراعية التي جرل العمؿ بيا فعميا في  التفكير بالنيكض بيذا القطاع

تسيـ الزراعة في التنمية كنشاط  . كنيماؿ خاص كمنعزؿ عف رأس ماؿ المصرؼ الزراعي التعا
اقتصادم كمصدر رزؽ ككمكرد لخدمات حماية البيئة فيي تجعؿ القطاع الزراعي أداة فعالة , كنشاط 
اقتصادم يمكف لمزراعة أف تككف مصدرا لنمك االقتصاد الكطني كمكردا لغرض استثمار القطاع الخاص 

ذا أخذنا الزراعة بمفيكميا الضيؽ .  (2012:86عزاوي ,ال)لمصناعات التابعة لمزراعة  ان رئيس ان كحافز  كا 
أم العناية ,  (Culture)أم الحقؿ أك التربة , ككممة  ((Agerنجد إف كممة زراعة مشتقة مف الكممتيف 

كعمى ىذا يمكف القكؿ باف الزراعة تعني العناية بزراعة األرض , أما المعنى الذم نقصده ىنا بالزراعة 
فأنيا تتضمف جميع الفعاليات التي يقـك بيا الفالح  كحراثة األرض كزراعتيا إلنتاج المحاصيؿ النباتية 

محـك كالحميب كغيرىا كتربية الدكاجف كالنحؿ ككذلؾ اقتناء الحيكانات عمى اختالؼ أنكاعيا إلنتاج ال
كغيرىا , ككذلؾ تشمؿ الزراعة أم عمؿ آخر يجرم داخؿ المزرعة إلعداد المحاصيؿ لمسكؽ كتسميميا 
لممخازف أك الكسطاء , فالزراعة ىي عمـ كفف كمينة ككذلؾ ميارة الستثمار المكارد البشرية كالمكارد 

نيا طريقة   (.1987:43الداهري ,مف طرؽ الحياة لمحصكؿ عمى العيش )األخرل كاألرض كغيرىا كا 
يـ الزراعة بشكؿ كبير في الحصكؿ عمى النقد األجنبي بأنيا تحؿ محؿ المستكردات المكجكدة أك تس

المحتممة كاف تزيد مف صادراتيا , كيتكقؼ خفض االستيراد عمى زيادة اإلنتاج الزراعي المحمي كىذا قد 
أما الثاني فيك خفض  حالؿ السمع الزراعية المحمية محؿ االستيراد الزراعي ,يككف عمى  شكميف األكؿ إ

زراعي مف خالؿ إحداث عدة تغيرات في نماذج االستيالؾ كالتحكؿ نحك منتجات الغير االستيراد 
 .  (2012:87)العزاوي ,زراعية محمية 

أما بالنسبة لمتطكر التكنكلكجي في الزراعة , فقد أسيـ التطكر التكنكلكجي في االستخداـ اآللي في 
الحراثة كالزراعة كمكافحة اآلفات الزراعية كالحصاد كفي زيادة المساحات القابمة لالستغالؿ الزراعي , 

الستغالؿ الزراعي في كما أسيـ التطكر في كسائؿ المكاصالت في زيادة امتداد األراضي الصالحة ل
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مجاالت الزراعة المختمفة , كقد أسيـ استخداـ الزراعة المحمية كالرم بالتنقيط في تحسيف الكفاءة 
 ( .2008:42الريماوي ,اإلنتاجية لألرض )

تشير كممة المبادرة لغة إلى إم عمؿ أك سمكؾ يقكـ بو أحد األشخاص أك يقترحو قبؿ 
 ا ما يرتبط معنى المبادرة مع اإلعماؿ الحسنو سكاه بغية تحقيؽ ىدؼ معيف. كغالب

كيرل الباحث أف كممة مبادرة تعني القياـ بعمؿ معيف يقصد بو تصحيح  .(2012:70)جياس ,
مسار متعثر كبناءن عمى ىذا المفيـك نتكصؿ إلى أف )المبادرة( تعد حالة طارئة , كبما اف لكؿ حككمة 

لمالية لمحككمة الحالية كالسابقة تنص عمى تطكير القطاع سياسة مالية تعمؿ عمى انجازىا فالسياسة ا
الزراعي مف خالؿ )المبادرة الزراعية(. كلمنيكض بالقطاع الزراعي فأننا بحاجة إلى خطكات سريعة 
لتنمية ىذا القطاع لذا برزت الحاجة إلى المبادرة الزراعية . كالمبادرة الزراعية يجب أف تعتمد عمى آلية 

درة الزراعية ليا تنفيذ عممياتيا لذا البد مف كجكد مؤسسة متخصصة لتعزيز عمؿ المبامعينة يتـ مف خال
دارتيا بكصف  يا مبادرة فتية متمثال ذلؾ بالمصرؼ الزراعي التعاكني .كا 

كاقع اللمنيكض ب الحككمةاستباقية مف قبؿ سريعة ك يمكف تعريؼ المبادرة الزراعية بأنيا )اتخاذ خطكات ك 
الية أـ الحيكانية مف خالؿ تكفير كافة التخصيصات الم منيا سكاء النباتيةأنشطتو   الزراعي بمختمؼ 

(. كما تعرؼ المبادرة الزراعية بأنيا عبارة عف قركض اليدؼ الزراعي  قطاعالكالفنية التي يحتاجيا 
الرئيس منيا ىك دعـ القطاع الزراعي بصكرة عامو كتكفير الظركؼ كالسمؼ لغرض تمكيف المزارعيف 

الزراعية  األغراضكالفالحيف مف تغطية تكاليؼ المشاريع الزراعية بشقييا الحيكاني كالنباتي كتشمؿ كافة 
 . (2012:70)جياس ,

بتكجيو مف رئيس الكزراء لمنيكض بكاقع القطاع الزراعي 2008 انبثقت المبادرة الزراعية مطمع عاـ 
 ه  ىذا القطاع كتعمؿ ضمف سقؼ زمني أمد   كخارطة طريؽ ىذه المبادرة تفيد بأنيا شاممة لكؿ مفاصؿ

 ( سنكات لبمكغ العراؽ مرحمة االكتفاء الذاتي بالمحاصيؿ اإلستراتيجية الزراعية . 10)
 :  (2012:72)جياس ,اآلتيتقدـ يتضح  كمف خالؿ ما

اليدؼ منو النيكض بالقطاع الزراعي لغرض تحقيؽ  ان,مؤقت ان طارئ إف المبادرة الزراعية تمثؿ عمالن  .1
التنمية المستدامة مف خالؿ منح قركض المبادرة الزراعية عمى اختالؼ أنكاعيا مف خالؿ المصرؼ 

 .عي التعاكني الزرا
عدـ كجكد جدكؿ زمني كاضح يتـ مف خاللو منح قركض المبادرة الزراعية مما يؤدم إلى إعاقة عممية  .2

 في المدل الطكيؿ كالمتكسط كالقصير اآلجؿ لممصرؼ الزراعي التعاكني .التخطيط كالتنبؤ 
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 . أهداف المبادرة الزراعيةثانيا : 
 اآلتية          يمكف اإلشارة إلييا في البنكد التيتتضمف المبادرة الزراعية العديد مف األىداؼ          
 ( :2010:133) عيدان ,

 المحسنة كاألسمدة كالمبيدات .تزكيد المزارعيف كالفالحيف بالبذكر  .1
ضماف شراء إنتاج المزارعيف مف المحاصيؿ بأسعار السكؽ كتحديد حصص االستيراد كالتصدير بما  .2

 يحقؽ استقرار السعار كيخدـ اإلنتاج الزراعي في العراؽ .
ي تيدؼ المبادرة مف خالؿ النيكض بالقطاع الزراعي إلى تحريؾ عجمة االقتصاد العراقي كالمساعدة ف .3

 خفض نسبة البطالة .
تتضمف المبادرة فتح صندكؽ خاص لمنح القركض الميسرة لغرض تشجيع العكائؿ الفقيرة كالمزارعيف  .4

 . اريع إنتاجية ذات المنحى الزراعيعمى إقامة مش
تحدد المبادرة أكلكيات الدكلة في االستثمارات الحككمية الضخمة في القطاع الزراعي كالتي تضـ  .5

لبزؿ كتنظيـ المشاريع المائية كتأسيس كحدات رقابة نكعية عمى المنتجات الزراعية مشاريع الرم كا
 الحيكانية كالنباتية .

 تشكيؿ ىيئة عميا لمزراعة مف خبراء عراقييف كذات صالحيات لمتابعة تنفيذ ىذه المبادرة . .6
كبيف القطاع العاـ  تشجيع إقامة الجمعيات الفالحية كالتي تقـك بعممية التنسيؽ بيف الفالحيف مف جية .7

 مف جية أخرل .
ضمف  زارعيف الجدد مف خالؿ تخصيص أراض  تيدؼ المبادرة إلى العمؿ بتنظيـ العقكد لتشجيع الم .8

 عقكد مع الدكلة بشرط استغالليا في إنتاج المحاصيؿ الزراعية .
 . (2012:72)جياس ,في تحقيق أهداف المبادرة الزراعية المساهمةالتشكيالت ثالثا : 

 المجنة العميا إلدارة المبادرة الزراعية التي يتمثؿ دكرىا بإصدار التعميمات الخاصة في المبادرة الزراعية  .1
مجمس إدارة الصناديؽ التخصصية الذم مف صالحياتو المناقمة ضمف مبالغ الصندكؽ الكاحد ككذلؾ  .2

 ت األخرل .مف صالحياتو استضافة خبراء تخصص عند الحاجة باإلضافة إلى بعض  الصالحيا
لجنة اإلقراض المنبثقة مف مجمس إدارة الصناديؽ التخصصية ميمة ىذه المجنة إقرار القركض التي  .3

 ( مائة مميكف دينار .100ف مميكف دينار إلى مبمغ )ي( خمس50تزيد مبالغيا عف )
المبادرة المصرؼ الزراعي التعاكني الذم يعد النافذة التسكيقية لممبادرة الزراعية الذم يقـك بمنح  .4

%( مف قيمة القرض حيث تـ تخكيؿ مدير عاـ المصرؼ الزراعي 2الزراعية مقابؿ رسـ خدمة مقداره )
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ف مميكف دينار فما دكف ذلؾ كتنفيذ كافة ي( خمس50التعاكني لغرض إقرار القركض التي يككف مقدارىا )
ية كمجمس اإلدارة ككذلؾ المجنة التعميمات كالتكجييات الصادرة مف المجنة العميا إلدارة المبادرة الزراع

 المنبثقة منيا . 
 السياسة االقراضية لممبادرة الزراعية رابعا : 
)المصرف الزراعي التعاوني/ فرع يتـ إتباع اإلجراءات اآلتية  عند طمب قركض المبادرة الزراعية     

 :الديوانية (
يمو بمكجب استمارة طمب المراد تمك تقديـ طمب القرض شعبة الزراعة الكاقعة ضمف منطقة المشركع  .1

 رؼ تدرج  فييا المعمكمات اآلتية مف قبؿ طالب القرض لتككف بمثابة عقد بينو كبيف المص القرض تمأل
 المعمكمات التعريفية لمشخص طالب القرض . .أ 
المؤشرات االقتصادية لممشركع أك الزراعة المراد تمكيميا مف قركض الصناديؽ التخصصية حسب  .ب 

المطمكب تدكينيا لكؿ صندكؽ ) كنكع المشركع الزراعي , أك نكع اإلنفاؽ عمى الزراعة , المؤشرات 
 .كالغرض الدقيؽ مف تنفيذ المشركع (

 السند القانكني لممشركع , كاإلجازة , كنكع ممكية األرض . .ج 
ات المساحة ) ارض بستاف , ارض بكر( , كىؿ تسقى سيحان أـ ديميو , كمدل تكفير المياه , كالمغركس .د 

 .كنكعيا , كطرؽ المكاصالت , كمصادر الطاقة الكيربائية 
ـ القرض كتتبع اإلجراءات اآلتية  .2 ـ تدقيقيا كقبكليا لتنظي  بعد ممئ االستمارة بالمعمكمات المؤشرة أعاله يت
يتـ التنسيؽ عمى اجراء الكشؼ عمى المشركع أك الزراعة المراد تمكيميا كفؽ المعمكمات المثبتة  .أ 

باالستمارة مف قبؿ المجنة الفنية المشتركة مف مكظفي المصرؼ كمكظفي الشعب الزراعية بتنظيـ 
عطاء مكاعيد لمكشؼ عمى اف ال تتجاكز الثالثة اياـ  لقرض كفي حالة تكثيؽ ا ,معامالت الكشؼ كا 

المطمكب بضمانة عقارية يتـ كشؼ الضمانة مف قبؿ ممثمي دائرة التسجيؿ العقارم في المنطقة مع 
ممثمي المصرؼ لتقدير القيمة الكمية لمعقار , اما إذا كثؽ القرض بكفالة شخصية تضامنية فال حاجة 

 الجراء ام كشؼ.
ارة مكقعيا" تثبت المجنة الكصؼ الكامؿ بعد إجراء الكشؼ الفني كالتثبت مف المعمكمات الكاردة باالستم .ب 

لممشركع المطمكب تمكيمو, مع ذكر محتكيات كمككنات كمستمزمات المشركع القائمة اف كجدت كبعد 
قناعة المجنة الفنية مف الجدكل االقتصادية لممشركع تكصي بمنح القرض كتحديد مقداره حسب االسعار 

 .السائدة في منطقة المشركع 
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ة العامة لغرض إقرار صرفيا حسب الصالحيات المخكلة كتقر مف قبؿ مدير عاـ ترسؿ إلى اإلدار  .ج 
( مميكف دينار كما زاد عنو يرسؿ إلى لجنو 50المصرؼ الزراعي المعامالت التي تككف مبالغيا لحد )

قرارىا أك رفعيا إلى مجمس اإلدارة , كبعد إقرار المعاممة تعاد إ لى اإلقراض في كزارة الزراعة لدراستيا كا 
الزراعي كيتـ اتخاذ الالـز مف قبؿ األخير حكؿ حجز الفرع الذم قدـ فيو طمب الحصكؿ عمى القرض 

الضمانات أك تقديـ الكفاالت بعد اف يتـ مفاتحة دائرة التسجيؿ العقارم كفيما بعد يتـ استقطاع رسـ 
 %( مف قيمة القرض الممنكح كيصرؼ المبمغ لمزبكف .2الخدمة البالغ مقداره )

ا كانت المشاريع المراد تمكيميا لغرض إعادة األعمار أك التشغيؿ كتأىيؿ المشاريع القائمة تقـك إذ .3
يجب اف يتـ لمكقعي عمى المشركع ك ا( بالكشؼ 2ة ) أ ( مف النقطة )المجنة الفنية المكمفة كالمذككرة بالفقر 

كصؼ المشركع كتحديد )مككنات كمحتكيات المشركع , المستمزمات المطمكبة لممشركع , المساحة مراعاة 
بالدكنـ , الطاقة التصميمية , الطاقة الممكنو لتشغيؿ المشركع بعد التحكيرات ك اإلضافات , كالكمفة , 

 .. (  . .كالمبمغ المقترح لمتشغيؿ 
 توثيق قروض المبادرة الزراعيةخامسا : 

)المصرف الزراعي التعاوني/ فرع كثيؽ قركض المبادرة الزراعية كاسترداد المبالغ استنادا لما يأتييتـ ت
 الديوانية ( :

 الضمانات المعتمدة لتكثيؽ قركض المبادرة الزراعية . .1
 العقارات التي يجكز رىنيا رىنا" تأمينيا" حسب إحكاـ القانكف المدني . .أ 
نكات ف ال تقؿ المدة المتبقية لممساطحة عف عشر سأالمساطحو عمى لمشيدة بمقتضى حقكؽ ا ةالبنيا .ب 

 مف رىنيا. كاف ال يككف المساطح ممنكعان 
 ( ما يأتي :1مف النقطة )اعاله كيجب اف يراعى في الضمانات المذككرة في الفقرتيف 

 .اف ال تككف محجكزة أك مرىكنة لقاء ديف لمغير 
  ( دكنـ فأكثر مف  5كؿ عقار زراعي إال إذا كانت مساحتيا )اف ال تقؿ الحصة الشائعة عف الربع في

( دكنـ فأكثر 100( دكنـ فأكثر مف  األراضي التي تسقى بالكاسطة ك)10األراضي السيحية كعشرة )
لمحدثو عميو ايف كاعتماد جنس العقار كالمنشآت ( دكنـ فأكثر مف البسات2مف  األراضي الديمية ك)

 أساسا في االحتساب.
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ف يككف الكفيؿ الضامف لديو تسييالت مصرفيو لدل احد أت الشخصية التضامنية شريطة الكفاال .ج 
ف تشعر دكائر التسجيؿ العقارم المختصة بعدـ رفع أو بضمانات عقاريو عائده لو كعمى المصارؼ مكثق

 إشارة الحجز عف ضماناتو إال بمكافقة فرع المصرؼ المختص.
( مميػػػكف 20( سػػنكات كبمبمػػغ ال يزيػػد عػػف )5لمكظػػػؼ عػػف )ال تقػػؿ خدمػػة ا فأت المػػكظفيف عمػػى كفػػاال .د 

 دينار .
ف تحتسب قيمتيا كفؽ قيمتيا الدفترية أك أكاألكراؽ كالسندات التجارية عمى األسيـ كالسندات المالية  .ق 

 السكقية أييما اقؿ.
 .خطابات الضماف  .ك 
( مميكف دينار 20عف ) قبكؿ تكثيؽ القركض الممنكحة كلألغراض كافة لقاء كمبيالة بقيمة قرض ال يزيد .ز 

ف تكقع الكمبيالة مف قبؿ كفيؿ مَعرؼ مف قبؿ مدير الفرع أك المكتب كلديو تسييالت مصرفية أشريطة 
 في المصارؼ الحككمية األخرل .

 نسبة مبالغ القركض الممنكحة استنادا إلى الضمانات المكثقة ليا .2
         يجب مراعاة عدـ تجاكز مقدار القرض أك التسييالت احد النسب اآلتية مف قيمة الضمانات المبينة  

 ناه أد
في دائرة التسجيؿ المغركسات كاألبنية المسجمة  (60%), العقارات األخرل  (70%), المسقفات(%80)
أك القيمة السائدة في السكؽ لألسيـ كالسندات المالية كاألكراؽ  السميوامف القيمة (50%) , العقارم

 كالسندات التجارية .
 استحصاؿ حقكؽ المصرؼ مف الضمانات المكثقة لمقركض .3
تعد ديكف المصرؼ كصناديؽ القركض التخصصية مف األمكاؿ العامة كديكنيا ممتازة كتستحصؿ  .4

 المعدؿ أك ما يحؿ محمو. 1977 لسنة    (56بمقتضى قانكف تحصيؿ الديكف الحككمية المرقـ  )
 . قـك المصرؼ بتصفية العقارات التي آلت إليو نتيجة تسكية الديف خالؿ فترة ال تتجاكز السنتيفي .5

 . ) الموقع الرسمي لوزارة الزراعة ( بقروض المبادرة الزراعية ونالمشمول سادسا :
 لو عالقة بالقطاع الزراعي . كؿ شخص عراقي طبيعي اك معنكم يزاكؿ المينة الزراعية اك .1
الشركات العراقية كالعربية المشتركة عمى شرط اف تنفذ مشاريعيا لمعراؽ كاستخداـ العمالة الداخمية  .2

 .ضمف ىذه المشاريع  بحيث تنفذ داخؿ العراؽ 
 .شرط اف يتـ جدكلة الديكف التي بذمتيـ بف في مجاؿ القطاع الزراعي ك ف المقترضك المستثمر  .3
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 المبحث األول
 .تحميل هيكمية صناديق اإلقراض التخصصية لممبادرة الزراعية 

البد من معرفة ما  قبل التطرق إلى أنواع صناديق اإلقراض التخصصية لممبادرة الزراعية        
المقصود بالصندوق. فالصندوق كما يرى المختصون بالعموم اإلدارية واالقتصادية بأنو تجميع األموال 
من أشخاص معنويين او طبيعيين لغرض استثمار ىذه االموال , عن طريق إدارة تقوم بالنيابة عن 

 عرف الصندوقيكما  .طر أصحاب ىذه األموال وتعمل عمى السعي لتحقيق األرباح وتفادي المخا
ن الذين قد يكونون أفرادا أو مؤسسات زراعية و عمى انو مجموعة األموال التي يسيم فييا المستثمر 

من خالل ما تقدم يمكن لمباحث أن يعرف  والتي تدار و تستثمر بالنيابة عن ىؤالء المستثمرين .
تخصصيا وتستثمرىا الحكومة العراقية في مجموعة من األموال التي " الزراعية بأنيا صناديق المبادرة 

القطاع الزراعي بمختمف األنشطة النباتية والحيوانية وعمى شكل قروض تمنحيا إلى الفالحين 
تم استحداث وحدة صندوق القروض  وقد ." ل النيوض بواقع الزراعة العراقيةوالمزارعين من اج

ي التعاوني وتتولى تقديم القروض لدعم التخصصية الزراعية ضمن الييكل التنظيمي لممصرف الزراع
 ة :تيعمى إعمال الصناديق الخمسة اآلالقطاع الزراعي واإلشراف 

 صندوق إقراض تنمية الثروة الحيوانية .اوال : 
يسعى ىذا الصندوق لمعمل عمى تمويل كافو القروض الخاصة بمشاريع الثروة الحيوانية        

يبين آلية منح  (3)والسمكية وكذلك اإلحياء المائية أو تطوير وتوسيع مشاريعيا القائمة . والجدول 
 قروض صندوق تنمية الثروة الحيوانية .

  (3)جدول ال
 انيةآلية منح قروض صندوق تنمية الثروة الحيو 

 إلية التسديد فترة اإلميال مبمغ القرض نوع القرض ت
تشغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيل مشغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاريع  1

 بحيرات األسماك
حدة من تاريخ سنة وا ( دينار3,840,000)

 صرف الدفعة األولى 
( إقسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاط 2)

 سنوية . 
 مشاريع المجترات وتشمل : 2

تسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغمين ذكغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغور  .أ 
 جاموس محمية

  سغغغغغغغنة واحغغغغغغغغدة بعمغغغغغغغغر     ( دينار لمواحد 1,400,000)
( شغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيور 6-4)

 لمواحد 

يسغغغغغغغغغغترد بمغغغغغغغغغغدة ال 
تزيغغغغغغغد عغغغغغغغن سغغغغغغغنة 

 واحدة 
شغغراء أبقغغغار حميغغغب  .ب 

 مستوردة 
 مميون دينار لمبقرة الواحدة(5)
 مميون دينار أعالف  (2) 

( إقسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاط 6) إميال سنتين 
 سنوية
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تسغغغغغغغغغغغغغغغمين العجغغغغغغغغغغغغغغغول  .ج 
 المحمية 

( دينار لمعجل 1,200,000)
 الواحد

سغغغغغغغنة واحغغغغغغغغدة بعمغغغغغغغغر 
( شغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيور 6-4)

 لمواحد

يسغغغغغغغغغغترد بمغغغغغغغغغغدة ال 
تزيغغغغغغغد عغغغغغغغن سغغغغغغغنة 

 واحدة 
تسغغغغغغغغغغغغغغغغغمين حمغغغغغغغغغغغغغغغغغالن  .د 

وأغنغغغغغغغغغغغغغغغغغغغام ومغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاعز 
 محمية 

 إلف دينار لمحمل (125) 
الغغغغغغغغغغف دينغغغغغغغغغغار لمغغغغغغغغغغغنم  (200)

 والماعز الواحد

سغغغغغغغنة واحغغغغغغغغدة بعمغغغغغغغغر 
( شغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيور 6-4)

 لمواحد

يسغغغغغغغغغغترد بمغغغغغغغغغغدة ال 
تزيغغغغغغغد عغغغغغغغن سغغغغغغغنة 

 واحدة
 مشاريع الدواجن وتشمل : 3

يسغغغغغغغغغغترد بمغغغغغغغغغغدة ال  سنة واحدة لمفرخة .( دينار 3,800) مشاريع  فروج الحم  .أ 
 تزيد عن السنة .

تربيغة دجغاج بغغيض  .ب 
 المائدة

( دينار لمفرخة بعمر 7,000)
 . اً ( أسبوع20)

يسغغغغغغغغغغترد بمغغغغغغغغغغدة ال  سنة ونصف
 تزيد عن السنة .

تربيغغة أميغغغات بغغغيض  .ج 
 المائدة 

( دينغغغغغغغغغغغغار لمفرخغغغغغغغغغغغغغة 14,800)
 . اً ( أسبوع26بعمر )

يسغغغغغغغغغغترد بمغغغغغغغغغغدة ال  سنة ونصف
 السنة .تزيد عن 

( دينغغغغغغغغغغغغار لمفرخغغغغغغغغغغغغغة 33,200) تربية األجداد .د 
 . اً ( أسبوع22بعمر )

يسغغغغغغغغغغترد بمغغغغغغغغغغدة ال  سنة ونصف
 تزيد عن السنة .

سغغغغغغغغغغغنة واحغغغغغغغغغغغدة مغغغغغغغغغغغغن  ( إلف دينار لمصندوق125) تشغيل المفاقس .ه 
تغاريخ صغرف الدفعغة 

 األولى .

( إقسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاط 2)
 سنوية . 

( مميغغغغغغغغون دينغغغغغغغغار لطاقغغغغغغغغغة 80) تشغيل المجازر .و 
سغغغاعة شغغغيريا ( طغغن/ 1000)

ت وحسغغغغغب ( وجبغغغغغا6بمعغغغغدل )
 .الطاقة في إجازة المشروع 

سغغغغغغغغغغغنة واحغغغغغغغغغغغدة مغغغغغغغغغغغغن 
تغاريخ صغرف الدفعغة 

 األولى .

( إقسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاط 2)
 سنوية . 

 
 

 تشغيل معامل العمف بأنواعيا : 4
( مميغغغغغغغغون دينغغغغغغغغار لطاقغغغغغغغغغة 20) دواجن  .أ 

 ( طن/ ساعة .1واحد )
سغغغغغغغغغغغنة واحغغغغغغغغغغغدة مغغغغغغغغغغغغن 
تغاريخ صغرف الدفعغة 

 األولى .

( إقسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاط 2)
 سنوية . 

( مميغغغغغغغغون دينغغغغغغغغار لطاقغغغغغغغغغة 11) المجترات .ب 
 ( طن / ساعة .1)

سغغغغغغغغغغغنة واحغغغغغغغغغغغدة مغغغغغغغغغغغغن 
تغاريخ صغرف الدفعغة 

 األولى .

( إقسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاط 2)
 سنوية . 

( دينغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغار 14,500,000) األسماكج. 
 ( طن / ساعة .1لطاقة )

سغغغغغغغغغغغنة واحغغغغغغغغغغغدة مغغغغغغغغغغغغن 
 تاريخ الدفعة األولى 

( إقسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاط 2)
 سنوية . 
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تأىيغغغل جميغغغع مشغغغغاريع  5
 الثروة الحيوانية . 

حيغغغغغث تعتمغغغغغغد االكغغغغغغالف فييغغغغغغا 
حسب تقرير المجنة الفنية في 
فغغرع المصغغرف ودائغغرة الزراعغغة 
 ودراسة الجدوى االقتصادية .

( إقسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاط 6) ( سنة 2)
 سنوية . 

إنشغغاء وتأىيغغل مخغغغازن  6
 التبريد . 

يحغغغغغغدد المبمغغغغغغغ اعتمغغغغغغادا عمغغغغغغغى 
محاضر المجنة الفنية ودراسغة 

 دوى االقتصادية .الج

( إقسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاط 6) ( سنة 2)
 سنوية . 

فغغغغتح عيغغغغغادات ألطبغغغغغاء  7
البيطغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغريين غيغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغر 

 المعينين   

سغغغغغغغغغغغنة واحغغغغغغغغغغغدة مغغغغغغغغغغغغن  ( مميون دينار 40)
تغاريخ صغرف الدفعغة 

 األولى .

( إقسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاط 6)
سغغغغغغنوية متسغغغغغغاوية  

 . 
تطغغغوير عيغغغادة بيطريغغغة   8

ألطباء البيطريين غير 
 المعينين . 

واحغغغغغغغغغغغدة مغغغغغغغغغغغغن سغغغغغغغغغغغنة  ( مميون دينار 15)
تغاريخ صغرف الدفعغة 

 األولى .

( إقسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاط 4)
 سنوية متساوية . 

 المصرف الزراعي التعاوني / فرع الديوانية  .من اعداد الباحث باالعتماد عمى المصدر : 

شكال المشاريع التي يمكن تمويميا من قروض ىذا أثبتة في الجدول أعاله تؤكد تنوع المعمومات الم
مشاريع تربية األسماك والدواجن والمجترات . تأرجحت إقساط دفع قروض ىذا الصندوق إذ اشتممت 

الصندوق بين دفعتين إلى ثالث دفعات في حين إن إقساط التسديد تصل إلى ستة إقساط وبعد مدة ال 
 تقل عن سنة من تاريخ استالم القرض .

 صندوق إقراض صغار الفالحين والمزارعين .ثانيا : 
تم إنشاء ىذا الصندوق بيدف تقديم القروض الزراعية لمستحقييا لغرض دعم عممية اإلنتاج        

الزراعي ويشمل تمويل مختمف اإلغراض كالمحاصيل الحقمية ومحاصيل الخضر الصيفية وغيرىا . 
 .المزارعينالفالحين و يبين آلية منح قروض صندوق إقراض صغار  (4)جدول الو 
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 (4)جدولال
 المزارعينالفالحين و آلية منح قروض صندوق إقراض صغار       

 آلية التسديد فترة اإلميال مبمغ القرض نوع القرض ت
البيغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغوت  1

 البالستيكية  
 ( دينار لمبيت الواحد المكيف 8,500,000)
( دينغغغغار لمبيغغغغت الواحغغغغد غيغغغغر 4,500,000)

 المكيف

سغغغنة واحغغغدة مغغغن 
تغغغغغغغغاريخ صغغغغغغغغغرف 
 الدفعة األولى .

( إقسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاط 8)
سغغنوية متسغغغاوية 

. 
سغغغنة واحغغغدة مغغغن  ( مميون دينار .25ال يزيد عن ) مناحل العسل   2

تغغغغغغغغاريخ صغغغغغغغغغرف 
 الدفعة األولى .

( إقسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاط 4)
سغغنوية متسغغغاوية 

. 
المحاصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيل  3

 الحقمية 
( إلغغغغف دينغغغغار لمغغغغدونم الواحغغغغد لمحنطغغغغة 200)

 والشعير 
يسغغغغغغغترد لمغغغغغغغدة ال  سنة واحدة

تزيغغغغد عغغغغغن سغغغغغنة 
واحغغغغغغغغغدة اعتبغغغغغغغغغارا 
مغغغغغغغغغغغغغغغغغغن تغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاريخ 
صغغغغغغغرف الدفعغغغغغغغة 

 األولى .
 
 

 ( إلف دينار لمدونم الواحد لمشمب150)
( إلغغغغغغغف دينغغغغغغغغار لمغغغغغغغدونم الواحغغغغغغغغد لمغغغغغغغغذرة 250)

 الصفراء والبيضاء 
 ( إلف دينار لمدونم الواحد لمجت117)
 ( إلف دينار لمدونم الواحد لمبرسيم97)
 ( إلف دينار لمدونم الواحد لمقطن105)

محاصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيل  4
الخضغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغر 

 الصيفية 

 ( إلف دينار لمدونم الواحد لمبصل500)
 

يسغغغغغغغترد لمغغغغغغغدة ال  سنة واحدة
تزيغغغغد عغغغغغن سغغغغغنة 
واحغغغغغغغغغدة اعتبغغغغغغغغغارا 
مغغغغغغغغغغغغغغغغغغن تغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاريخ 
صغغغغغغغرف الدفعغغغغغغغة 

 األولى .

( إلغغغف دينغغغار لمغغغدونم الواحغغغد لمبطاطغغغة 700)
 الربيعية 

 
( إلغغغف دينغغغار لمغغغدونم الواحغغغد لمبطاطغغغة 450)

 الخريفية 
 الطماطغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة 5

 المحمية 
سغغغنة واحغغغدة مغغغن  مميون دينار لمدونم الواحد .(1)

تغغغغغغغغاريخ صغغغغغغغغغرف 
 الدفعة األولى .

يسغغغغغغغترد لمغغغغغغغدة ال 
تزيغغغغد عغغغغغن سغغغغغنة 
واحغغغغغغغغغغغغغغغغغغدة مغغغغغغغغغغغغغغغغغغغن 
صغغغغغغغرف الدفعغغغغغغغة 

 .األولى 
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 إنشاء بساتين زيتون حديثة وتشمل :  6
بنغغغغغغغغغغغغغغغاء حغغغغغغغغغغغغغغغغوض  .أ 

 كونكريت
( 10)( دينغغغغغغار لمغغغغغغغغ 15,500,000)

 دونم
  ( دونم20لل )( مميون دينار 26و)

( سغغغغغغغغغنوات مغغغغغغغغغغن 4)
تغغغغغغغغغغغغغغغغغاريخ صغغغغغغغغغغغغغغغغغغرف 

 الدفعة األولى .

( إقسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاط 3)
 سنوية متساوية 

منظومغغغغغغغغغغغغغغغغغغة ري  .ب 
تنقغغغغغغغغغيط كاممغغغغغغغغغغة 

 مع مضخة 

 (30)( دينغغغغغغار لمغغغغغغغغ 36,500,000)
  دونم
  ( دونم40لل )( مميون دينار 54و)

أجغغغغغغغغغغغور حراثغغغغغغغغغغغغة  .ج 
وتنعغغغيم وتسغغغوية 
وحفغغغغغغغغغر وشغغغغغغغغغغراء 

 الشتالت .

 (50)( دينغغغغغغار لمغغغغغغغغ 65,500,000)
 دونم
 

خدمغغغغغغغغغغغغغغغغغة بسغغغغغغغغغغغغغغغغغاتين  7
 الزيتون 

(1,250,000-2,000,000  )
 دينار لمدونم الواحد .

سغغغغغغغغغنة واحغغغغغغغغغدة مغغغغغغغغغن 
تغغغغغغغغغغغغغغغغغاريخ صغغغغغغغغغغغغغغغغغغرف 

 الدفعة األولى .

( إقسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاط 5)
 سنوية متساوية . 

 ( مميون دينار مكتب استشاري 20) مكتب استشاري  8
( مميغغغغغغغغون دينغغغغغغغغار مكتغغغغغغغغب بيغغغغغغغغغع 40)

 التجييزات الزراعية 

سغغغغغغغغغنة واحغغغغغغغغغدة مغغغغغغغغغن 
تغغغغغغغغغغغغغغغغغاريخ صغغغغغغغغغغغغغغغغغغرف 

 األولى .الدفعة 

( إقسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاط 6)
 سنوية متساوية . 

 المصرف الزراعي التعاوني / فرع الديوانية  .من اعداد الباحث باالعتماد عمى المصدر : 

من تكمفة العمل , وان جميع  %80لجميع األنشطة أعاله فان نسبة القرض الممنوح لممزارعين ىي 
ىذه األنشطة تصرف بدفعتين وتسترد بمدة ال تزيد عن سنة واحدة )تسترد بقسط سنوي واحد( عدا 
البطاطة الربيعية والبطاطة الخريفية والذرة بمختمف أنواعيا ومحاصيل الخضر الصيفية والشتوية حيث 

نشاء البيوت البالستيكية التي تص دفعات وتسترد بثمانية أقساط  رف بثالثتسترد بقسطين سنويين وا 
نشاء المناحل وزراعة العمف األخضر تسترد بأربعة أقساط .  سنوية وا 

 صندوق إقراض المكننة الزراعية ووسائل الري الحديثة .ثالثا : 
ييدف ىذا الصندوق من منح القروض لشراء الساحبات الزراعية والحاصدات والمضخات        

حيائيا وشق الجداول  والمكائن والمعدات الزراعية واآلالت وكذلك اإلنفاق عمى استصالح األراضي وا 
يبين آلية منح قروض صندوق المكننة الزراعية ووسائل  (5)جدول الوالمبازل وحفر اآلبار فييا . و 

 .ري الحديثة ال
 



   14 
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  (5)جدول ال
 آلية منح قروض صندوق المكننة الزراعية ووسائل الري الحديث

 إلية التسديد فترة اإلميال مبمغ القرض نوع القرض ت
شغغغغغغغراء السغغغغغغغاحبات  1

والحاصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدات 
 الزراعية 

% مغغغغن مبمغغغغغ الشغغغغراء فغغغغي حالغغغغة 100
 الشراء من القطاع العام حصرا . 

سغغغغغغنة واحغغغغغغدة مغغغغغغن 
تغغغغغغغغغغغغغاريخ صغغغغغغغغغغغغغرف 

 األولى . الدفعة

( إقسغغاط سغغنوية 5)
( 10لمسغغغغغاحبات و)

اقسغغغغغغغغغغغغغغغغاط سغغغغغغغغغغغغغغغغنوية 
 لمحاصدات .

شغغغغغغغغغغراء المرشغغغغغغغغغغات  2
الثابتغغغة والمحوريغغغغة 
ومنظومغغغغات الغغغغري 

 بالتنقيط 

% مغغغغن مبمغغغغغ الشغغغغراء فغغغغي حالغغغغة 100
% مغغن 80والشغراء مغغن القطغاع العغغام 

القطاع الخاص وان ال يتجاوز المبمغ 
( مميغغغون دينغغغار فغغغي حالغغغة عغغغدم 180)

 لقطاع العام .توفرىا في ا

سغغغغغغنة واحغغغغغغدة مغغغغغغن 
تغغغغغغغغغغغغغاريخ صغغغغغغغغغغغغغرف 

 الدفعة األولى .

( إقسغغاط سغغنوية 5)
 متساوية .

حفغغغغغغغغغغغغغغغغغغغر اآلبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغار  3
السغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغطحية 

 واالرتوازية 

تحديغغغد العمغغغغق التقريبغغغي لمبئغغغغر الواحغغغغد 
 .فتو من قبل الجية القائمة بالحفروكم

البئغغغر السغغغغطحي مغغغغع طغغغغاقم الضغغغغخ ال  .أ 
( مميغغون دينغار تحديغغد نغغوع 8يتجغاوز )
بكتغاب مغن الجيغة المجيغغزة وال المرشغة 

( مميغغغغغغغغغغون دينغغغغغغغغغار مغغغغغغغغغغن 18يتجغغغغغغغغغاوز )
 القطاع الخاص .

البئغغغر االرتغغغغوازي مغغغع طغغغغاقم الضغغغغخ ال  .ب 
 ( مميون دينار .21يتجاوز )

بالنسغغغغغغغبة ألعمغغغغغغغاق اآلبغغغغغغغار االرتوازيغغغغغغغة  .ج 
( 75( م ال يتجغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاوز )150-300)

 مميون دينار .

سغغغغغغنة واحغغغغغغدة مغغغغغغن 
تغغغغغغغغغغغغغاريخ صغغغغغغغغغغغغغرف 

 الدفعة األولى .

( إقسغغاط سغغنوية 5)
 متساوية .

% مغن مبمغغ الشغراء مغن القطغغاع 100 شراء طاقم ضخ 4
 العام .

سغغغغغغنة واحغغغغغغدة مغغغغغغن 
تغغغغغغغغغغغغغاريخ صغغغغغغغغغغغغغرف 

 الدفعة األولى .

( إقسغغاط سغغنوية 5)
 متساوية 

صغيانة السغغاحبات  5
 والحاصدات 

( مميون دينار لمساحبات 3اليتجاوز )
 ( مميون دينار لمحاصدات .6و)

سغغغغغغنة واحغغغغغغدة مغغغغغغن 
تغغغغغغغغغغغغغاريخ صغغغغغغغغغغغغغرف 

 .الدفعة األولى 

( إقسغغاط سغغنوية 2)
 متساوية 

  المصرف الزراعي التعاوني / فرع الديوانية  .من اعداد الباحث باالعتماد عمى المصدر : 
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   عملي للدراسة ال اإلطار.................................. الثالث لفصلا

إن المشاريع الممولة من ىذا الصندوق شممت األنشطة الزراعية التي ىي بحاجة إلى استخدام كثيف 
ن اليدف من تشكيل ىذا الصندوق أالساحبات والحاصدات , وىذا يعني لمتكنولوجيا مثل المرشات و 

لجميع األنشطة أعاله تكون نسبة  يتمثل في تطوير الزراعة من خالل استخدام التقنية الحديثة .
% من إجمالي سعر الشراء إذا كان الشراء من القطاع الحكومي أما إذا 100القرض المعطى لممزارع 

لشراء , أما مدة االستحقاق ليذه % من سعر ا80كان الشراء من القطاع الخاص فتكون النسبة 
األنشطة فيي خمسة أقساط سنوية فيما عدا شراء الحاصدات يكون عشرة أقساط سنوية , وال يصرف 

 القرض ما لم يكن ىنالك كتاب من الجية المجيزة أو المنفذة لمنشاط . 
 صندوق إقراض تنمية النخيل .رابعا :  

نتاج التمور عمى الرغم مما كان يتسم بو العراق       كونو البمد الذي تكثر فيو زراعة أشجار النخيل وا 
إال إن واقع إنتاج ىذا المحصول قد تذبذب خالل السنوات األخيرة وعمى الرغم من التحسن النسبي 

لف أ( 430.9( إذ بمغ إنتاجو )2010 -2007البسيط الذي طرا عمى إنتاج التمور طيمة السنوات )
إال إن ىذه الزيادة  (2010)لف طن عام أ( 566.8ارتفع ليصل إلى )في حين انو ( 2007)طن عام 

بواقع  (2002)ال تتناسب مع ما كان عميو إنتاج التمور في السنوات السابقة والذي بمغ عام 
( إلف طن. ومن ىذا المنطمق فقد تضمنت المبادرة الزراعية إنشاء صندوق لتنمية النخيل 991.5)

مور بأعتبارة واحد من السمع التي يمتمك العراق فييا ميزة نسبية تشجعو عمى وزيادة إنتاج العراق من الت
 (12 -5التصدير والمنافسة الخارجية . يمنح ىذا الصندوق قروض طويمة األجل تتراوح مدتيا بين )

دامة البساتين القديمة . و  سنة يبين آلية  (6)جدول اللمفالحين إلنشاء بساتين النخيل الجديدة وتطوير وا 
 منح القروض من صندوق تنمية النخيل .

 (6)جدول ال
 آلية منح القروض من صندوق تنمية النخيل

 إلية التسديد فترة اإلميال مبمغ القرض نوع القرض ت
 إنشاء بساتين نخيل 1

كمفغغة إنشغغاء البسغغغاتين  .أ 
ريقغة الغغري الجديغدة بط

 الحديثة ) بالتنقيط ( 

( دينغغغغغار 17,125,000مغغغغن )
دونغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغم إلغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغى  (5)لكغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغل 

( دينغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغار 197,500,000)
  ( دونم100)لكل 

( سغغغغغغغنوات مغغغغغغغغن 7)
تغغغغغغغغغغغغغغغاريخ صغغغغغغغغغغغغغغغغرف 

 الدفعة األولى .

( إقسغغغغغاط سغغغغغغنوية 5)
 متساوية .

خدمغغغغغغغغغغغة وتطغغغغغغغغغغغوير  .ب 
 البساتين 

( دينغغغار خدمغغغة 1,250,000)
( دينغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغار 2,000,000و )

سغغغغغغغنة واحغغغغغغغغدة مغغغغغغغغن 
تغغغغغغغغغغغغغغغاريخ صغغغغغغغغغغغغغغغغرف 

( إقسغغغغغاط سغغغغغغنوية 4)
 متساوية 
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                 المصرف الزراعي التعاوني / فرع الديوانية  .من اعداد الباحث باالعتماد عمى المصدر :  
% من تكمفة العمل 80إن جميع أنشطة ىذا الصندوق تكون نسبة القروض الممنوحة لممزارعين ىي  

نشاء مكابس التمور وتأىيميا تكون نسبة القرض الممنوحة فيما عدا إنشاء  مخازن التمور وتأىيميا وا 
 لممزارعين حسب تقدير لجنة اإلقراض في المحافظة .

 الدفعة األولى . تطوير .
% مغغن القيمغغة المقغغدرة مغغغن 90 تأىيل مخازن التمور  .ج 

 قبل لجنة اإلقراض .
( سغغغغغغغغغغغغغغغنة مغغغغغغغغغغغغغغغغن 2)

تغغغغغغغغغغغغغغغاريخ صغغغغغغغغغغغغغغغغرف 
 الدفعة األولى .

 ( إقساط .6)

إنشاء وتأىيل مكغبس  .د 
 تمور 

% مغغن القيمغغة المقغغدرة مغغغن 90
 قبل لجنة اإلقراض .

( سغغغغغغغغغغغغغغغنة مغغغغغغغغغغغغغغغغن 2)
تغغغغغغغغغغغغغغغاريخ صغغغغغغغغغغغغغغغغرف 

 الدفعة األولى .

 ( إقساط .6)

 :انشاء بساتين الفاكية  2
( دينغار لغغغ 15,125,000) المشمش  .أ 

 دونم (5)
( سغغغغغغغغغغغغغغغغنوات مغغغغغغغغغغغغغغغغغن 3)

تغغغاريخ صغغغرف الدفعغغغغة 
 األولى .

 ( إقساط .5)

 خوخ , تفاح .ب 
 

    ( دينغغغغغغغغغغغغغغار 15,875,000)
 دونم (5)لغ 
 

وات مغغغغغغغغغغغغغغغغغن ( سغغغغغغغغغغغغغغغغن3)
تغغغاريخ صغغغرف الدفعغغغغة 

 األولى 

 ( إقساط .5)
 ( إقساط .5)

    ( دينغغغغغغغغغغغغغغار 15,375,000) تين .ج 
 دونم (5)لغ 

سغغغغغغغغغغغغغغغغنوات مغغغغغغغغغغغغغغغغغن ( 3)
تغغغاريخ صغغغرف الدفعغغغغة 

 األولى .

 ( إقساط .5)

( دينغار لغغغ 16,195,000) رمان .د 
 دونم (5)

( سغغغغغغغغغغغغغغغغنوات مغغغغغغغغغغغغغغغغغن 3)
 صرف الدفعة األولى 

 ( إقساط .5)

( دينغار لغغغ 17,965,000) عنب .ه 
 دونم (5)

( سغغغغغغغغغغغغغغغغنوات مغغغغغغغغغغغغغغغغغن 3)
تغغغاريخ صغغغرف الدفعغغغغة 

 األولى .

 ( إقساط .5)

( دينغار لغغغ 18,625,000) حمضيات .و 
 دونم (5)

( سغغغغغغغغغغغغغغغغنوات مغغغغغغغغغغغغغغغغغن 7)
تغغغاريخ صغغغرف الدفعغغغغة 

 األولى .

 ( إقساط .5)
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 .صندوق تنمية المشاريع الكبرى والصناعات التحويمية خامسا : 
ن الحصول يعمل ىذا الصندوق عمى منح القروض لألشخاص والشركات الزراعية الذين يرومو       

الزراعية والحيوانية والمكننة  ( مميون دينار ولكافة اإلغراض250عمى القروض التي تزيد مبالغيا عن )
ومشاريع الصناعات التحويمية ) مصانع المحوم والمعجون والراشي والدبس ومعامل الزيوت النباتية 
وتعميب التمور والمخازن وغرف التبريد لخزن المنتجات الزراعية (. توثق كافة قروض صندوق تنمية 

ة المبالغ المطموبة لمقروض الخاصة بإقامة مشاريع المشاريع الكبرى بالضمانات العقارية الكافية لتغطي
إنماء الثروة الحيوانية ومشاريع إنماء الثروة النباتية والمحاصيل اإلستراتيجية وتوسيع وتطوير المشاريع 
الزراعية القائمة وتشغيميا والصناعات التحويمية . ولغرض تسييل ميمة إيصال القروض إلى 

ريق مديرية الزراعة في المحافظة باستمارات خاصة معززة بالكشوفات المستثمرين تنظم الطمبات عن ط
الفنية بين شعب الزراعة والمصرف والتسجيل العقاري ثم إرسال المعامالت لإلدارة العامة / صندوق 
المشاريع األستثمارية الكبرى لدراستيا وعرضيا عمى مجمس ادارة صناديق األقراض التخصصية 

نية من تم تبميغ ىذه القرارات الى الفروع المعنية لتنفيذىا تحت إشراف المجنة الفألصدار القرارات حيث ي
خاذ مايمزم لحفظ حقوق المصرف وحسب التعميمات المعمول بيا وحجز تموظفي الزراعة والمصرف وا

الضمانات العقارية المقدمة لتغطية القروض وارسال اشعارات الصرف ومحاضر الكشف عن اوجو 
يبين آلية منح قروض صندوق تنمية  (7)لغرض التدقيق والحفظ لدينا. والجدول صرف الدفعات 

 .ريع الكبرى والصناعات التحويمية المشا
 

  (7)جدول ال
  آلية منح قروض صندوق تنمية المشاريع الكبرى

 فترة اإلميال مبمغ القرض نوع القرض ت
( مميغغغغغغغغغغغغون دينغغغغغغغغغغغغار فمغغغغغغغغغغغغا فغغغغغغغغغغغغوق 250) كافة األغراض الزراعية  1

صغغغغغغغغغغغالحية مجمغغغغغغغغغغغس إدارة الصغغغغغغغغغغغناديق 
بالحدود العميا البالغة مميغار دينغار ومغا 
زاد صغغغغغغغغغالحية المجنغغغغغغغغغة العميغغغغغغغغغا وعمغغغغغغغغغى 

 أساس دراسة الجدوى .

تحسب عمى أساس إغراض 
 باقي الصناديق 

 . فرع الديوانيةالمصرف الزراعي التعاوني / من اعداد الباحث باالعتماد عمى المصدر :     
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 المبحث الثاني
 الديوانيةة في محافظالمبادرة الزراعية لمنهوض بالواقع الزراعي تحميل واقع 

 الزراعي المبادرة الزراعية للنهوض بالواقعاوال : 
المصرف الزراعي التعاوني / فرع الديوانية ىي المبادرة من األمور المشجعة والتي يقوم بتنفيذىا         

مؤدية بالمصرف الزراعي التعاوني إلى  2008/8/1نتاج الزراعي ، والتي انطمقت في الزراعية الداعمة لإل
بشكل ممحوظ في توفير تمك المبادرة أسيمت االرتقاء بمستوى الخدمات المصرفية إلى أحسن مستوى بعد أن 

والنيوض بالواقع الزراعي المتعثر والذي ىو بأمس الحاجة ألي دعم من الجيات الحكومية  مقومات االرتقاء
التمويمية لرفع مستواه وتحسينو وزيادة اإلنتاج كما ونوعا من خالل توفير االحتياجات الضرورية لمنيوض 

منتج إلى قطاع  بالقطاع الزراعي . وتقديم الدعم الممكن لو لتحقيق حالة من التحول من قطاع خامل غير
لزيادة اإلنتاج كما  ومشجعودخل المزارع من  رافعا بدوره  ، حيوي ديناميكي مساىم في توفير الغذاء لمسكان

عمى نظام ذي فعالية كبيرة ىو نظام  / فرع الديوانيةالزراعي التعاوني ونوعا . حيث اعتمد المصرف
الصناديق االقراضية التخصصية حيث تقوم تمك الصناديق بمنح قروض وفق خطط وبرامج معدة من قبل 

مؤدية بذلك إلى رفع مستوى اإلنتاج الزراعي وتحسين نوعيتو حيث تميزت تمك  ،الديوانية  زراعةمديرية 
 .فوالسمالمبادرة بمنح مبالغ كبيرة من القروض 

مما سبق يتضح أن ىذا النوع من الدعم ليس بالقميل مؤشرا عمى وجود بوادر لدعم اكبر من خالل الدور 
من  (%100) الزراعيةحيث كانت نسبة التمويل لممشاريع  الحكومي والمستقبمي لدعم الطبقة الفالحية .

شكل دفعات حسب مراحل صرف مبمغ القرض المقدر عمى يقدرة لممشروع المراد تمويمو حيث الكمفة الم
االنجاز الفعمية لممشروع كما ىو محدد بقرار التسميف ، ومن ما يجدر ذكره إن كل أنواع القروض السالفة 

 . %(5)خصم فائدة مقدارىا يتم في حالة تأخير التسديد حيث  إال الذكر ال تخضع ألي سعر فائدة يذكر
 .خالل فترة الدراسة  اإلقراض التخصصيةصناديق ل المقررة( يبين إجمالي المبالغ 8الجدول )و 
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 (8)جدول ال
 لممبادرة الزراعية صناديق اإلقراض التخصصيةلإجمالي المبالغ المقررة 
 النسبة % (دينار) ةالمقرر المبالغ  الصناديق االقراضية التخصصية

 26.2 26756886451 الثروة الحيوانية
 17.7 18081736423 والمزارعين صغار الفالحين

 37.9 38723729329 المكننة ووسائل الري
 9.45 9652675580 تنمية النخيل

 8.75 8939500000 المشاريع الكبرىتنمية 
ــالمجم ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  100 102154527783 وعــ

 فرع الديوانية  .المصرف الزراعي التعاوني / حسابات المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد عمى 

حيث كانت أعمى نسبة  صناديق اإلقراض التخصصيةلإجمالي المبالغ المقررة  (8)تبين نتائج الجدول        
%( 37.9صندوق قروض المكننة ووسائل الري الحديثة حيث جاء بنسبة )من القروض المقررة من نصيب 

دليل واضح عمى توجو الدولة لدعم المكننة الزراعية وتحسين وسائل  ذا( دينار وى38723729329وبواقع )
( 26756886451%( وبواقع  )26.2صندوق قروض الثروة الحيوانية حيث بمغت )الري الحديثة ، تالىا 

دينار وىي نسبة كبيرة تدل عمى دعم الدولة الكبير ووجود توجو نحو تنمية الثروة الحيوانية لما توفره منتجاتيا 
ربح سريع ودورة رأس  قيمة غذائية عالية وقمة تكاليفيا مقارنة باألنواع األخرى من القروض ولما تدره من من

%( وبقرض مقرر قدره 17.7صندوق قروض صغار الفالحين والمزارعين بنسبة )ثالثا وجاء مال قصيرة ، 
لصندوق إال انو بقي متأخرًا عن سابقيو من ا( دينار وبالرغم من الدعم المقدم ليذا 18081736423)

المكننة الزراعية ووسائل الري الحديثة صندوق إقراض صناديق القروض األخرى لتوجو المبادرة لدعم 
وجاء المزارعين الفالحين الثروة الحيوانية التي يفتقر إلييا القطاع الزراعي عمى حساب صغار وصندوق 

( دينار 9652675580قدره ) %( وبقرض مقرر9.45بنسبة ) رابعةالصندوق تنمية النخيل في المرتبة 
مبينا الدعم الحكومي المتوسط تجاه النخيل وىو أمر غير مشجع خاصة وان العراق يتمتع بمناخ وتربة 
خصبين لتنمية ىذا القطاع الميم الفعال ويعود السبب في ذلك إلى طول العمر اإلنتاجي لمفسيمة والتي قد 

صندوق اإلقراض المخصص لممشاريع  وجاء أخيرا بعد ذلك ،د فترة تصل لعدد من السنين تعطي إنتاجا بع
مميون دينار و التي تشمل المشاريع  (250)الكبرى و التي تتميز بكمفة إنشاء عالية نسبيا قد تصل إلى 

 %( وبقروض8.75االستثمارية الخاصة بالثروة الحيوانية والنباتية و المشاريع األخرى حيث بمغت نسبتيا )
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    عملي للدراسة ال اإلطار.................................. الثالث لفصلا
كما التخصصية  إجمالي المبالغ المقررة لصناديق اإلقراض يبين (4)والشكل. ( دينار8939500000قدرىا )

 .التخصصية  اإلقراض صناديق كل صندوق مننسب ( 5ويوضح الشكل )

 
 (4)الشكل

 )دينار( التخصصية إجمالي المبالغ المقررة لصناديق اإلقراض
 . (8)عمى بيانات الجدول  باالعتمادلباحث ا إعدادالمصدر : من 

 

 

                                                                                            (5)شكل ال
 .التخصصية  صناديق اإلقراض كل صندوق مننسب 

  ( .8)عمى بيانات الجدول  باالعتمادباحث ال إعداد المصدر: من 
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 صناديق االقراض التخصصية 

 (دينار )اجمالي المبالغ المقررة لصناديق االقراض التخصصية 

26.2% 

17.7 
% 

37.9 
% 

9.45% 

8.75 

% 

 مخطط يبين نسب كل صندوق من صناديق االقراض التخصصية

 الثروة الحيوانية

 صغار الفالحين

 المكننة ووسائل الري

 تنمية النخيل

 المشاريع الكبرى
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    عملي للدراسة ال اإلطار.................................. الثالث لفصلا

 . صناديق اإلقراض التخصصية من قروض عدد المستفيدينإجمالي   (9)الجدول كما ويوضح       
 (9)الجدول 

 صناديق اإلقراض التخصصية من قروض عدد المستفيدينإجمالي  

 فرع الديوانية مصرف الزراعي التعاوني /العمى  باالعتمادإعداد الباحث  المصدر : من

من نصيب صندوق إقراض صغار الفالحين والمزارعين وقدره حيث بمغ أعمى عدد لممستفيدين       
%( عمى الرغم من انخفاض الحصة المقررة لو من القروض والبالغة 41.1( مستفيدًا أي ما نسبتو )1769)
( دينار ويعود السبب في ذلك إلى التوجو الواضح لدى صغار الفالحين والمزارعين 18081736423)

ى تمك القروض من جية وكفاية التمويل الممنوح من جية أخرى ، وجاء ثانيا لالقتراض النعدام الفائدة عم
%( 34( مستفيدا وبنسبة )1463صندوق تنمية المكننة ووسائل الري الحديثة حيث كان عدد المستفيدين )

من إجمالي عدد المستفيدين ويعود السبب في ذلك لميل المستفيدين لمعمل اليدوي عمى حساب العمل اآللي ، 
( مستفيدا أي ما نسبتو 609جاء صندوق تنمية الثروة الحيوانية ثالثا حيث بمغ عدد المستفيدين  )و 
صندوق تنمية  رابعاوجاء مستفيدًا ،  (4304)%( من إجمالي عدد المستفيدين والبالغ عددىم 14.15)

%( 10.25نسبتو )( أي ما 4304( مستفيدا  من إجمالي العدد البالغ )441النخيل بعدد مستفيدين وقدره )
مؤكدا مرة أخرى عمى انخفاض الدعم تجاه تنمية النخيل وزيادة مساحة البساتين المزروعة بتمك األشجار 
ويعود السبب في ذلك لطول العمر اإلنتاجي لمنخيل ، وجاء خامسا صندوق تنمية المشاريع الكبرى بعدد 

ي العدد ويعود السبب في ذلك لكون الطمب %( من إجمال0.5( مستفيدا أي ما نسبتو )22مستفيدين وقدره )
كان وبدرجو أساسية عمى األنواع األخرى عمى حساب ىذا النوع من القروض ىذا من جانب ، ومن جانب 
أخر ىو إن تمك المشاريع تعطي عائدًا بعد فترة طويمة والمزارع يميل إلى الربح السريع وتجنب المخاطرة قدر 

 التخصصية   : االقراضصناديق قروض د المستفيدين الكمي من يوضح عد (6) و الشكل . اإلمكان

 النسبة % عدد المستفيدين الصناديق االقراضية التخصصية
 14.15 609 الثروة الحيوانية

 41.1 1769 والمزارعين صغار الفالحين
 34 1463 المكننة ووسائل الري

 10.25 441 تنمية النخيل
 0.5 22 المشاريع الكبرى

ــالمجم ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  100 4304 وعــ
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 (6) شكلال
 التخصصية االقراضصناديق قروض عدد المستفيدين من 

 . (9)عمى بيانات الجدول  باالعتمادالباحث  إعدادالمصدر : من 
 االخرىناديق عمى الحصة األكبر مقارنة بص صغار الفالحين والمزارعينحصول صندوق تبين يحيث 

 التخصصية .نسب عدد المستفيدين لكل نوع من الصناديق االقراضية يوضح توزيع  (7)الشكل و 

                                              

 (7)شكل ال
 المستفيدين من المبادرة الزراعية حسب األغراضعدد نسب 

 .(9)عمى بيانات الجدول  باالعتمادالباحث  إعداد نمالمصدر : 
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 صناديق االقراض التخصصية

 عدد المستفيدين من قروض صناديق االقراض التخصصية

14.15% 

41.1% 

34% 

10.25 

% 

0.5 

% 

 مخطط يبين نسب عدد المستفيدين من المبادرة الزراعية حسب االغراض

 الثروة الحيوانية

 صغار الفالحين

 المكننة ووسائل الري

 تنمية النخيل

 المشاريع الكبرى
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    عملي للدراسة ال اإلطار.................................. الثالث لفصلا
 

 .لممبادرة الزراعية  صناديق اإلقراض التخصصيةل لإلنتاج الزراعي تحميل معدل النموثانيا : 
لإلنتاج النمو الن عمل صناديق اإلقراض التخصصية لممبادرة الزراعية وحسب معدل اسوف نتناول        

أكثر معدل  فترة الدراسة( ، ثم محاولة معرفة أي عام من  2015-2008ليذه الصناديق لمفترة من ) الزراعي
كل صندوق ل االنتاج الزراعي نمو وأييا اقل لكل صندوق ، حيث سيبين الباحث معدل النمو الحاصل في

كل الصندوق خالل سنوات انتاج وفقا لسنة األساس . حيث أن ىذه المقارنات تبين التطور الحاصل في 
 ،2010، 2009مع السنوات األخرى ) ( كسنة أساس ومقارنتيا2008الدراسة ، اعتمد الباحث سنة )

( يوضح 10، والجدول )( من اجل إجراء عممية التقويم والتحميل 2015 ،2014 ،2013 ،2012 ،2011
 .خالل فترة الدراسة  التخصصيةلكل صندوق من صناديق االقراض والمبالغ المقررة المشاريع  عدد

 (10الجدول )
 خالل فترة الدراسة صناديق االقراض التخصصية( لدينار والمبالغ المقررة )مميونمشاريع ال عدد

ســـــال
ـــــــــــــ

ــــــــــــ
ــــــــــــ

ــــــــــــ
ــــــــــــ

وات
ن

 

صندوق اقراض 
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 2008 230 201.4 1170 1411 45 868.4 65 67.8 1 380 

2009 360 429.1 2925 632.6 125 3062.2 330 110 1 130 
2010 300 994.1 3615 1683 241 4714.9 81 245 2 1200 
2011 620 425.3 7080 8538 254 4588.5 519 844 4 2380 
2012 1260 506 3345 2646 145 4670.3 975 1835 1 503 
2013 1070 6839.8 3000 1611 113 4473.9 725 3808 3 752 
2014 820 3238.6 3160 1169 120 5512.6 405 842.6 4 1900 
2015 1400 3928.3 2100 389.8 420 10833 1410 1900 6 2075 

 باالعتماد عمى المصرف الزراعي التعاوني / فرع الديوانية . الباحث إعداد نمالمصدر : 
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    عملي للدراسة ال اإلطار.................................. الثالث لفصلا
 الدراسة فترةخالل عينة البحث االقراضية صناديق االنتاج لمنمو  معدالت( 11جدول )ال ويوضحكما      

(2008-2015 ) . 
 (11جدول )ال

  الدراسة فترةخالل صناديق عينة البحث االنتاج لمنمو  تمعدال
صندوق اقراض  السنوات

 الثروة الحيوانية
صندوق صغار 

الفالحين 
 والمزارعين

صندوق 
المكننة ووسائل 

 الري الحديثة

صندوق تنمية 
 النخيل

صندوق 
المشاريع 
 الكبرى

2009 0.57 1.5 1.778 4.08 0 
2010 0.3 2.09 4.35 0.25 1 
2011 1.7 5.05 4.64 6.98 3 
2012 4.48 1.85 2.23 14 0 
2013 3.65 1.56 1.51 10.15 2 
2014 2.56 1.7 1.67 5.23 3 
2015 5.1 0.8 8.33 20.7 5 

  ( .10الجدول )عمى  باالعتمادالمصدر : من اعداد الباحث 
( معدالت نمو االنتاج لمصناديق االقراضية عينة 12( و)11( و )10( و )9( و)8كما وتوضح االشكال )

 .خالل فترة الدراسة البحث 

 (8الشكل )
 خالل فترة الدراسة لصندوق اقراض الثروة الحيوانيةاالنتاج معدل نمو 

 ( ومخرجات الحاسبة االلكترونية .11عمى الجدول ) باالعتمادالمصدر: من اعداد الباحث 
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    عملي للدراسة ال اإلطار.................................. الثالث لفصلا
 ي :أتما ي ل اعالهالشكويتبين من 

(  5.1( و بمعدل )2015بين سنوات البحث ىي سنة  ) ىذا الصندوقالنمو إلنتاج أعمى نسبة في معدل 1.
 المبادرة الزراعية عمى طمب قروضالفالحين والمزارعين توجو و تدل عمى دعم الدولة الكبير  جيدةوىي نسبة 

 .نحو تنمية الثروة الحيوانية لما توفره منتجاتيا من قيمة غذائية عالية وقمة تكاليفيا 
( 0.3( و بمعدل )2010بين سنوات البحث ىي سنة  ) ىذا الصندوقالنمو إلنتاج أدنى نسبة في معدل 2.

 والسبب يعود في ذلك الى اقبال الفالحين والمزارعين عمى الصناديق االخرى .

 

 (9الشكل )
 خالل فترة الدراسة . صندوق صغار الفالحين والمزارعينل االنتاج معدل نمو
 ( ومخرجات الحاسبة االلكترونية .11عمى الجدول ) باالعتمادالمصدر: من اعداد الباحث 

 ي :أتما ي ل اعالهالشكويتبين من 
 (  5.05( و بمعدل )2011بين سنوات البحث ىي سنة  ) إلنتاج ىذا الصندوقالنمو أعمى نسبة في معدل 1.
 .(0.8( و بمعدل )2015بين سنوات البحث ىي سنة  ) نتاج ىذا الصندوقالنمو إلأدنى نسبة في معدل 2.
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    عملي للدراسة ال اإلطار.................................. الثالث لفصلا

 
 (10الشكل )

 خالل فترة الدراسة . صندوق المكننة ووسائل الري الحديثةل االنتاجمعدل نمو 
 ومخرجات الحاسبة االلكترونية .( 11المصدر: من اعداد الباحث اعتماداً عمى الجدول )

  ي :أتما ي ل اعالهالشكويتبين من   
 (  8.33( و بمعدل )2015بين سنوات البحث ىي سنة  ) النمو إلنتاج ىذا الصندوقأعمى نسبة في معدل 1.
  (1.51( و بمعدل )2013بين سنوات البحث ىي سنة  ) ىذا الصندوقالنمو إلنتاج أدنى نسبة في معدل 2.
 

      

 (11الشكل )
                                                     خالل فترة الدراسة . النخيلصندوق تنمية لاالنتاج معدل نمو      

 ( ومخرجات الحاسبة االلكترونية .11المصدر: من اعداد الباحث اعتماداً عمى الجدول )
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    عملي للدراسة ال اإلطار.................................. الثالث لفصلا
 ي :أتما ي ل اعالهالشكويتبين من 

 ( 20.7( و بمعدل )2015بين سنوات البحث ىي سنة  ) إلنتاج ىذا الصندوقالنمو أعمى نسبة في معدل 1.

( 0.25( و بمعدل )2010بين سنوات البحث ىي سنة  ) ىذا الصندوق النمو إلنتاجأدنى نسبة في معدل 2.
السبب في ذلك إلى طول ويعود وىذا يعني قمة االقبال عمى انشاء البساتين من قبل الفالحين والمزارعين 

 .العمر اإلنتاجي لمفسيمة والتي قد تعطي إنتاجا بعد فترة تصل لعدد من السنين
 

 

 (12الشكل )
 خالل فترة الدراسة . المشاريع الكبرىتنمية صندوق النمو لمعدل 
 ( ومخرجات الحاسبة االلكترونية .11عمى الجدول ) باالعتمادالمصدر: من اعداد الباحث 

 ي :أتما ي ل اعالهالشكويتبين من 
 ( 5( و بمعدل )2015بين سنوات البحث ىي سنة  ) إلنتاج ىذا الصندوقالنمو أعمى نسبة في معدل 1.
       ( 2012( و)2009بين سنوات البحث ىي سنة  ) نمو إلنتاج ىذا الصندوقالأدنى نسبة في معدل 2. 
 قروض ىذا الصندوق . وىذا يعني قمة االقبال عمى( 0بمعدل )و 
إلى اإلجراءات  إلنتاج الزراعي في الصناديق االقراضية عينة البحثانمو يعود سبب التذبذب في معدل و 

 .صرف األموال فيوالقوانين التي حدت من صالحية المصرف الزراعي التعاوني 
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    عملي للدراسة ال اإلطار.................................. الثالث لفصلا

 والنم تومعدال االقراضيةلمصناديق اختبار وتحميل عالقات االرتباط بين البالغ المقررة ثالثا : 
 لمصناديق االقراضية عينة البحثبالغ المقررة مالومن خالل لغرض اختبار وتحميل عالقات االرتباط        
وبعد ربط الفقرات التي تخص المتغيرين وعبر تطبيق معامل ارتباط بيرسون  االنتاج فييا نمو تومعدال

 (.12وكما موضحة بالجدول ) ظيرت المؤشرات اآلتية
 (12الجدول )
 النمو تومعدال لمصناديق االقراضيةبالغ المقررة ممصفوفة معامل ارتباط بيرسون لمعالقة بين ال

مبالغ صندوق 
تنمية المشاريع 

 الكبرى 

مبالغ صندوق 
 تنمية النخيل 

مبالغ صندوق 
   المكننة ووسائل
 الري الحديثة 

مبالغ صندوق 
صغار 

الفالحين 
 والمزارعين 

 مبالغ صندوق
اقراض الثروة 

 الحيوانية
 

                             مبالغ ال
 

    
 معدالت النمو  

 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 
0.747 

معدل النمو 
صندوق اقراض ل

 الثروة الحيوانية
 
ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 
0.978 

 
 

 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

معدل النمو 
صندوق صغار ل

الفالحين 
 والمزارعين

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 
0.838 

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 
ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

معدل النمو 
صندوق ل

المكننة ووسائل 
 الري الحديثة

 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 

77500 

 
ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

معدل النمو 
صندوق تنمية ل

 النخيل

 
0.847 

 

 ـــــ
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ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 
ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

معدل النمو 
صندوق تنمية ل

 المشاريع الكبرى
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    عملي للدراسة ال اإلطار.................................. الثالث لفصلا

 نالحظ من خالل الجدول اعاله اآلتي :
خالل فترة  االنتاج  نمو ومعدل صندوق إقراض الثروة الحيوانيةبالغ المقررة لمالعالقة االرتباط بين إن  .1

وىذه النتيجة تؤدي الى قبول الفرضية  (0.747)حيث تبمغ  الدراسة ىي عالقة ارتباط طردية قوية .
 االولى .الفرعية 

خالل فترة االنتاج  نمو ومعدل الفالحين والمزارعينصغار صندوق بالغ المقررة لمالعالقة االرتباط بين إن  .2
وىذه النتيجة تؤدي الى قبول الفرضية  (0.978)حيث تبمغ  الدراسة ىي عالقة ارتباط طردية قوية جدًا .

 الفرعية الثانية .
خالل  االنتاج نمو ومعدلالمكننة ووسائل الري الحديثة صندوق بالغ المقررة لمالن عالقة االرتباط بين إ .3

وىذه النتيجة تؤدي الى قبول الفرضية  (0.838)حيث تبمغ  . فترة الدراسة ىي عالقة ارتباط طردية قوية
 الفرعية الثالثة .

خالل فترة الدراسة ىي  االنتاج نمو ومعدلتنمية النخيل صندوق بالغ المقررة لمالعالقة االرتباط بين إن  .4
وىذه النتيجة تؤدي الى قبول الفرضية الفرعية  (0.577)حيث تبمغ  . متوسطةعالقة ارتباط طردية 

 الرابعة .
خالل فترة الدراسة االنتاج  نمو ومعدل المشاريع الكبرىصندوق بالغ المقررة لمالعالقة االرتباط بين إن  .5

وىذه النتيجة تؤدي الى قبول الفرضية الفرعية  (0.847)حيث تبمغ  . ىي عالقة ارتباط طردية قوية
 الخامسة .

 

 



 

 

 

 رابعالفصل ال
 االستنتاجات و التوصيات

 

 اتــيــوصــتـالالمبحث الثاني:

  

 ات  ــاجـتـنـتـالمبحث األول:االس
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 المبحث االول
 االستنتاجات

الجانب العممي لمبحث , وبناء عمى ذلك فقد  من خالللقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج 
 : يتم عرضها وكاالتيالتي من االستنتاجات  اً عددص استخم

القروض الممنوحة من قبل المصرف  االنتاج الزراعي عن طريقأسهمت المبادرة الزراعية في زيادة  .1
 فترة المبادرة الزراعية عما كانت عميه قبل تمك الفترة . خالل / فرع الديوانيةعي التعاونيالزرا

طمب عمى  الفالحين والمزارعينالزراعية عكس توجه المبادرة ان انخفاض اسعار الفائدة عمى قروض  .2
 . وبالتالي زيادة االنتاج الزراعي ضقرو التمك 

قروض المبادرة الزراعية عالنية لاالحمالت كثير من الل وانية/ فرع الديتبني المصرف الزراعي التعاوني .3
رفع الوعي الثقافي لطالبي قروض المبادرة الزراعية عن طريق الندوات المساهمة في كذلك و  من جهة

 . االنتاج الزراعيالتي اسهمت في زيادة  االساسيةالعوامل  منيعد وهذا االرشادية من جهة اخرى 
الثروة اقراض صندوق داللة معنوية بين مقدار االموال المقدمة من قبل  وجود عالقة ارتباط ذات .4

 .رتباط طردية قوية االعالقة أن وهذا يعني  ((0.747 وحجم االنتاج الزراعي حيث بمغت الحيوانية
صغار الفالحين صندوق وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مقدار االموال المقدمة من قبل  .5

 جدًا.وهذا يعني أن عالقة االرتباط طردية قوية  (0.978( جم االنتاج الزراعي حيث بمغتوح والمزارعين
المكننة ووسائل الري صندوق وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مقدار االموال المقدمة من قبل  .6

 .ية وهذا يعني أن عالقة االرتباط طردية قو  (0.838(وحجم االنتاج الزراعي حيث بمغتالحديثة 
وحجم تنمية النخيل صندوق وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مقدار االموال المقدمة من قبل  .7

 . متوسطةوهذا يعني أن عالقة االرتباط طردية  (0.577(االنتاج الزراعي حيث بمغت
اريع تنمية المشصندوق وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مقدار االموال المقدمة من قبل  .8

 .وهذا يعني أن عالقة االرتباط طردية قوية  (0.847(وحجم االنتاج الزراعي حيث بمغت الكبرى
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 المبحث الثاني
 التوصيات

  من خالل ما تقدم من استنتاجات يمكن لمباحث أن يوصي باالتي :
 لجميع والصالحياتوالمهام  الواجباتضرورة وضع لجنة تنسيق مشتركة تأخذ عمى عاتقها تحديد  .1

 . المبادرة الزراعية وتنفيذ دعمالجهات المساهمة في 
عبر فرع الديوانية  /متابعة حركة نشاط المبادرة الزراعية ونشاط اإلقراض لممصرف الزراعي التعاوني .2

  .بعض قاعدة بيانات تربط فروع ومكاتب المصرف كافة ببعضها  وضع
من ممكن ممبادرة الزراعية لتشمل اكبر عدد صناديق اإلقراض التخصصية ل وتحسين العمل عمى تطوير .3

العاممة في  االيديمن ممكن والخدمية( ولتستوعب اكبر عدد  والنباتية الحيوانيةاألنشطة الزراعية )
 والنباتية الحيوانيةثالثة صناديق تخصصية في األنشطة  عمى, مع أفضمية تقسيمها  الزراعي القطاع

صغار  النشاط الحيواني ( ودمج صندوقالحيوانية )الذي يمثل  صندوق الثروة بقاءوالخدمية من خالل 
 بقاءتنمية النخيل بصندوق واحد ) الذي يمثل النشاط النباتي ( مع صندوق و والمزارعين  الفالحين

صندوق المكننة الزراعية ووسائل الري الحديثة )الذي يمثل نشاط الخدمات الزراعية ( مع توزيع أنشطة 
 . ةبرى عمى الصناديق الثالثصندوق المشاريع الك

العمل عمى تطوير وتحسين صندوق تنمية النخيل النه يعد أكثر صندوق تراجعا من حيث التخصيص  .4
وان العراق يتمتع بمناخ وتربة خصبين لتنمية هذا القطاع المهم  السيماوهو أمر غير مشجع المالي 
 والعمل,  خصصية لممبادرة الزراعيةالت االقراض صناديق جميع تطوير وتحسينالعمل عمى 6.الفعال 

 الندوات االرشاديةالمزارعين حول ما لممبادرة الزراعية من أهمية بالغة من خالل و  الفالحين عمى توعية
 المستفيدين من تمك القروضمن قبل  المبادرة الزراعيةالخاصة بقروض التقميل تكاليف الحصول عمى  .5

 :  من خاللويتم ذلك 
 .رة الزراعية عن طريق شبكة معمومات الكترونية تساعد عمى تنفيذها بصورة دقيقة تنفذ عمميات المباد .أ 
 .التعاوني  الزراعيالمصرف  فياإلجراءات الروتينية  تقميل .ب 
عميها لكون االقبال  المال الخاص بهازيادة رأس من خالل  الوسائلالزراعية بشتى المبادرة عمميات دعم  .6

 . اً كبير 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و
 المراجع

  

 المصادر
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 ــريم ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران الكـ ــــ ـ ـ  . القـ
 المصادر العربية اوال :  
 الكتب  . أ
 . دار المسار لمنشر1ط (, إدارة البنوك التجارية واإلعمال المصرفية .2005 الجنابي , ىيل عجمي ,).1
(, النقود والمصارف : النظرية النقدية. 2009الجنابي , ىيل عجمي, و ارسالن, رمزي ياسين , ).2
 . دار وائل لمنشر والتوزيع . عمان . األردن .1ط
 . دار صفاء لمنشر والتوزيع .عمان .األردن .1(, مبادئ التمويل. ط2010حاج , طارق,)لا.3
 .  1دراسات في الزراعة العراقية : الزراعة المستقبمية . ط( , 2013الحكيم , عبد الحسين نوري , ).4
. دار الكتب لمطباعة والنشر . 2( , االقتصاد الزراعي . ط1987الداىري , عبد الوىاب مطر , ).5

 الموصل . العراق  .
 النيضة العربية .القاىرة . مصر  . دار2( , النقود والبنوك والبورصة .ط2009الدسوقي , إيياب , ).6
( , اإلدارة اإلستراتيجية : مفاىيم وعمميات وحاالت دراسية . الدار 2003الدوري , زكريا مطمك , ).7

 الجامعية لمطباعة والنشر والترجمة .
( , إدارة البنوك اإلسالمية بعد عولمة أسواق المال , المنظمة 2005 الردادي , محمد بن مسمم ,).8

 جميورية مصر العربية .العربية لمتنمية اإلدارية . القاىرة . 
( , اقتصاديات األراضي واستعماالتيا , الناشر : الشركة العربية 2008 الريماوي , احمد شكري ,).9

 . القاىرة . جميورية مصر العربية المتحدة لمتسويق والتوريدات .
نشر والتوزيع . . مؤسسة الوراق لم 2( , اإلدارة المالية المتقدمة .ط 2008الزبيدي , حمزة محمود , ).10

 عمان .األردن .
 .دار وائل لمنشر والتوزيع .عمان  .1( , إدارة وتحميل مالي . ط2001 الشديفات , خمود إبراىيم ,).11
 . دار زىران لمنشر والتوزيع .  1( , مبادئ االقتصاد الزراعي .ط2006الشرفات , عمي جدوع , ).12
 .. دار صفاء لمنشر والتوزيع .عمان1المصارف . ط( , إدارة 2009 الشمري , صادق راشد ,).13
. دار المسيرة لمنشر والتوزيع 1(, مبادئ اإلدارة المالية .ط2013الشواورة , فيصل محمود , ).14

 والطباعة .عمان .األردن .
 . دار الوفاء لمنشر. اإلسكندرية . 1( , إدارة المصارف .ط2007الصيرفي , محمد, ).15

 المصادر والمراجع
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. دار وائل لمنشر  1( , اإلدارة المالية : األسس العممية والتطبيقية . ط2010 حميد ,)العمي , اسعد .16
 والتوزيع . عمان . األردن .

. الدار الجامعية . 1(, النقود والبنوك والتجارة الخارجية . ط2010القصاص, جالل جويدة , ).17
 اإلسكندرية . مصر.

, مكتبة العبيكان .   4اإلدارة التمويمية في الشركات . ط( , 2004الميداني , محمد أيمن عزت ,) .18
 الرياض . المممكة العربية السعودية .

. دار المسيرة لمنشر 1( , إدارة االئتمان : منظور شمولي . ط2010 النعيمي , عدنان تايو ,).19
 والتوزيع والطباعة .عمان .األردن .

(, النقود 2010وسمحان, سييل أحمد , )الوادي, محمود حسين, وسمحان, حسين محمد, .20
 . دار المسرة لمنشر والتوزيع والطباعة. عمان .األردن .1والمصارف . ط

( , اإلدارة اإلستراتيجية : 2006إدريس , ثابت عبد الرحمن , المرسي , جمال الدين محمد , ).21
 مفاىيم ونماذج تطبيقية . الدار الجامعية لمطباعة والنشر.

.  دار 1( , إدارة المصارف : مدخل تحميمي كمي معاصر. ط2002 رضا صاحب ,) أبو حمد ,.22
 الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع .عمان .األردن .

(, إدارة المصارف . دار ابن األثير 2005أبو حمد , رضا صاحب , وقدوري , فائق مشعل ).23
 لمطباعة والنشر .الموصل .العراق .

. دار ابن األثير 1( ,إدارة المصارف . ط2005وقدوري , فائق مشعل , )أبو حمد ,رضا صاحب , .24
 لمطباعة والنشر .الموصل. العراق .

. مطبعة الرفاه . 1(,الموجز في تطور النقود والمصارف في العراق .ط2010 ثويني, فالح حسن,).25
 بغداد .العراق .

. دار وائل 3مدخل تحميمي ونظري . ط (, النقود والمصارف:2010حداد, أكرم, وىذلول, مشيور , ).26
 لمنشر. عمان .األردن .

 . الدار الجامعة .1( , إدارة المصارف . ط2008حنفي , عبد الغفار , ).27
: مدخل  ( , اإلدارة اإلستراتيجية2007 رشيد , صالح عبد الرضا , وجالب , إحسان دىش ,).28

 تكاممي .دار المناىج لمنشر والتوزيع . عمان . األردن .
 . سوريا .. شعاع لمنشر والعموم1(, شؤون النقود وأعمال البنوك . ط2007شيموب , عمي محمد , ).29
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دارتيا .ط2000 عبد الحميد , عبد المطمب ,).30 . الدار الجامعة . 1(, البنوك الشاممة :عممياتيا وا 
 صر .اإلسكندرية .م

 . دار الفكر عمان . األردن .1(, اقتصاديات النقود والبنوك . ط2010عبد القادر, السيد متولي , ).31
( , إدارة العمميات المصرفية : المحمية 2006عبد اهلل , خالد أمين , والطراد , إسماعيل إبراىيم , ).32

 . دار وائل لمنشر والتوزيع .عمان .األردن . 1والدولية . ط
. مكتبة المجتمع العربي  1(, مقدمة في اإلدارة المالية والتحميل المالي .ط2009عقل, مفمح محمد,).33

 لمنشر والتوزيع .عمان . األردن .
 .. دار صفاء لمنشر والتوزيع .عمان1( , تحميل االقتصاد الكمي .ط2005ىوشيار , معروف , ).34
 . 1والمالية في العراق .ط( , السوق النقدية 2009وىم , بدر غيالن ,) .35
ويستون , فرد , برجام, يوجين , ترجمة , داغستاني , عدنان ,عبد اليادي , احمد نبيل , .36
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Abstract 

         Sought this research is to determine the contribution of the 

agricultural initiative by lending specialist funds (lending Livestock 

Fund, lending to small farmers and farmers fund, agricultural 

mechanization and modern irrigation fund, palm Development Fund, 

major projects of the Development Fund) to increase agricultural, both 

plant and animal production as well as increase cultivated land area, as 

applied research in the cultivation of the province of Diwaniyah 

Directorate.                                                                                             

The main aim to discuss the stand on the practice of the application and 

its impact on agricultural development by having agricultural program 

contributes to the creation of an important base to contribute to the 

development of the peasants and the capacities of farmers and thus 

impacts on agricultural productivity agricultural initiative in quantity and 

quality by optimizing the Agricultural Cooperative Bank loans. To 

achieve the objectives Find the researcher from the major premise "that 

the agricultural initiative contribute to raising agricultural production rate 

and increase the acreage by peasants and farmers" have been relying on 

quantitative data for the purpose of completion of the search process and 

after analysis and hypothesis testing resulted in validating the main     

hypothesis and sub-hypotheses from which search.                                      

Find out the most important conclusions : 

1. In contributed to the agricultural initiative to increase agricultural 

production  through  loans granted by the bank of agricultural cooperative 

/ branch diwaniyah during the period of the agricultural initiative than it 

was before that period . 

2. The low interest rates on agricultural initiative loans refected the 

tendency of farmers and farmers to demand these loans and thus increase 

production . 
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