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 لخالصةا

يودي اإلقراض الزراعي دورا بارزا في التنمية الزراعية وخاصة في االقتصاديات النامية وذلك منن خن ل الاينام     
حين  يدندا البحن    لنر  دراسنة وتحلينل ع قنة الانروض الزراعينة , بعمليات التمويل وخلق االستثمارات الزراعية

وبنناء علنر نتناال الدراسنة تبنين  ن توزين  , ( 2442 -0994)ةوأثرها في تكنوين رأسنمال فني الاطناز الزراعني للمند
 منا توزين  الانروض وفنق األجنل , الاروض علر األنشطة الزراعية المختلفة كان متذبذبا ومتبايننا خن ل مندة الدراسنة

ومنن , من  جمالي الانروض الزراعينة %( 30..)تبين بان الاروض طويلة األجل احتلت المرتبة األولر حي  بلغت 
 . ل الدراسة تم التوصل  لر مجموعة من النتاال والتوصياتخ
 

 المقدمة

اإلجمالي للاطناز الزراعني حين  نمنو اإلنتنال  والربحينة واسنتخدام المنوارد األولينة بعندة عوامنل منن  ءيتأثر األدا    
منن حين  تأثيرهنا وبنالرمم منن تماثنل سياسنات المسنتلزمات والمنتجنات . بين أهمدا سياسات التموينل ونانام التسنليم 

علر اإلنتال  واإلنتاجية فان المزارعين يجندون اننم منن المجندي تطبينق الممارسنات الحديثنة واللجنوء   لنر  اسنتخدام 
المستلزمات من اجل زيادة اإلنتال  وحمايتم  ذا ما تأكدت لدم الادرة علر تسويق منتجناتدم وتحاينق عااند يتناسن  من  

ا يزداد الطل  علر الاروض واذا لم يتمكن ناام الانروض الرسنمي منن مواجدنة وهكذ. المخاطرة التي يتعرضون لدا
تلننك الزيننادة يعننالل المزارعننون مشنناكل السننيولة بعنندة طننرق مثننل بينن  موجننوداتدم أو اللجننوء  لننر أسننواق المننال ميننر 

التسنوياية  الرسمية من اجل الحصول علر البنذور واألسنمدة أو منواد المكافحنة وذلنك منن اجنل االسنتفادة منن الفنر 
ويمكننن تطبيننق السياسننات المناسننبة لخلننق تلننك الفننر  التسننوياية مثننل االسننتثمار فنني مجننال البنيننة التحتيننة والبحننو  
وتشنجي  المننزارعين علننر تبنني التاانننات الحديثننة وتحسننين اإلنتاجينة وزيننادة الايمننة المضننافة وذلنك عننن طريننق تننوفر 

حي  اسندم نانام التموينل الزراعني دورا هامنا فني قطناز , ن سكندمالخدمات والمتطلبات التي يحتاجون  ليدا في أماك
الزراعننة العراقيننة مننن خنن ل مؤسسننات التمويننل الزراعنني التابعننة للاطنناز العننام وأسننعار الفاانندة الثابتننة والمدعومننة 

تني أتنت وقد حتمت التغينرات العالمينة والفنر  الجديندة ال. والتكامل في تاديم المستلزمات والاروض وشراء اإلنتال 
فني  عاابدننا  عننادة تناننيم ناننام الاننروض الزراعيننة لتسننديل  نشناء ناننام  نتنناجي قننادر علننر المنافسننة العالميننة كوسننيلة 

وقبنل البندء بتحديند حجنم .للتحسين المستمر في اروا المعيشة ولتوزي  ثمار الرفاهينة علنر كافنة الفانات االجتماعينة
روض الزراعية حي  تعد احند أهنم بننود ميزانينة المصنارا المالينة الاروض الزراعية البد أوال من تعريا معنر الا

  Hempel) لما لدا من أهمية كبيرة في استمرار عمل المصنارا وتوسنعدا وتحايادنا لسنترايجية المصنرا وأهدافنم 

تعنرا الانروض المصنرفية بأندنا األمننوال والخندمات التني تاندمدا البننوك والمصنارا ل فننراد ( . 0992واخنرون , 
الصنناعية ) مؤسسات والمنشات في المجتم  والتني ينتم بماتضناها تموينل حاجنات الاطاعنات االقتصنادية المختلفنة وال

علنر  ن تتعدند الجدنة المديننة بسنداد األمنوال الماترضنة وفوااندها والعمنوالت المسنتحاة عليدنا ( والزراعية والخدمية 
ن تندعم هنذه العملينة بتانديم مجموعنة ضنمانات تكفنل والمصاريا دفعة واحدة أو علر  قسناط وفني تنواريح محنددة وا

وينطننوي علننر هننذا المعنننر مننا , للبنننك اسننترداد أموالدننا فنني حالننة توقننا الجدننة المدينننة عننن التسننديد دون أي خسننارة 
وياصنند بنناإلقراض الزراعنني جمينن  االحتياجننات التنني تتطلبدننا ( .  2444عبدالحمينند ,) يسننمر بالتسنندي ت االاتمانيننة

, الزراعينة التلبية برامجدا اإلنتاجية والسنيما فني انل التضنخم والتوسن  فني اسنتخدام التكنولوجين( مزارزال)المزرعة 
ويستخدم رأسمال لزيادة الموجودات في المزرعة للوصنول  لنر أفضنل توليفنة موردينة لتعانيم حجنم النناتل الزراعني 

دة الموجنودات والسنعي نحنو رفن  كفناءة والذي يستددفم اإلقنراض   والتموينل الزراعني بصنفة رايسنية فضن عن زينا
,وفني ضنوء ماتاندم يتضنا لننا أهمينة (0999النجفني ,) استخدام الموارد الزراعية وتاليل حالة المخاطرة في الزراعة

االقننراض الزراعنني مننن خنن ل النندور الننذي يلعبننم فنني رفنن  المسننتويات االقتصننادية واالجتماعيننة للمننزارعين عليننم 
من خ ل توفير مستلزمات اإلنتال الحديثة عن طريق زيادة الدخل نتيجنة ضنمان اسنتارار الندوض باإلنتال الزراعي 

ألهنداا التني الزراعني وسنيلة لندف  عجلنة التنمينة الزراعينة لتحاينق اوبصورة عامة يعد اإلقنراض , اإلنتال الزراعي
تسعر لتطوير العمليات االنتاجية , وتتأتر هذه األهمية منن تننامي االرتبناط بنين حركنة التموينل واتجاهاتنم منن جانن  

 لدذا فان مشكلة البح  , أخر الغذااية واإلستراتيجية من جان  واألمن الغذااي وارتفاز االكتفاء الذاتي من السل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2402/  9/  06 وقبولم 2402/  6/  00تاريح تسلم البح  
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-0994)اهمة الاطناز الزراعني فني تكنوين النناتل الانومي العراقني خن ل المندة في تراج  األهمية النسبية لمسنتتمثل                         
التنني اتسننمت بننوفرة العواانند النفطيننة التنني يفتننرض ان تسنناهم فنني تجننن  االقتصنناد العراقنني عمومننا والاطنناز ( 2442

ات االقتصنادية الزراعي خصوصا أهم مشكلة تاليدية عانت وتعاني مندا البلدان النامية وهي مشنكلة تموينل االسنتثمار
ويدندا البحن   لنر دراسنة أهنم م منا . في الاطاعات اإلنتاجية والتي تمثل عاااا  مام نمو وتطور االقتصناد النوطني

الاروض الزراعية في العراق من خ ل تناول تطور وتوزي  الاروض الزراعية للوقنوا علنر االتجاهنات ومعندالت 
ويعتمند البحن  علنر فرضنية . التكوين الرأسنمالي  فني الاطناز الزراعنيالنمو واألهمية النسبية فض  عن تأثيرها في 

 ( .2442-0994)مفادها بان اإلقراض الزراعي لم اثر في تكوين رأسمال الزراعي في العراق للمدة 
بننان وجننود ناننام مننالي متانندم Spellman  (0922 .)ومننن الدراسننات التنني أنجننزت فنني هننذا المجننال دراسننة         

ينؤدي   لنر  انتانال منحننر  مكاننات اإلنتنال    لنر  اليمنين بسنب  التغينر فني , مالينة وسنيطة متطنورة تصاحبم أدوات
ويننؤدي وجنود سننوق مالينة ونادينة ذات كفنناءة ل اتمنان  لننر , حجنم المنوارد الكليننة أو االسنتغ ل األمثننل لتلنك المنوارد

أو بتاجينل االسنتد ك عنن طرينق , قتنراض منا بتعجينل االسنتد ك عنن طرينق اال. اختبار الزمن المفضل ل سنتد ك
دراسننة حنننول تحليننل أداء نانننام االاتمننان الزراعننني فنني المملكنننة العربينننة (. 0999)وقننندم الباحنن  العبيننند . االدخننار
حينن  اسننتددا البحنن  تحليننل أهننم جواننن  أداء ناننام االاتمننان الزراعنني خنن ل سنننوات خطننط التنميننة , السننعودية

, واسنتخدم مؤشنرات تعكني تيسنير اإلقنراض 0961السنعودية والتني بندأت مننذ عنام  االقتصادية في المملكنة العربينة
ومدى تركز او توزي  الاروض الزراعية ومعدالت تحصيل الانروض منن المسنتفيدين بالخندمات االاتمانينة , للمنتجين
ذلنك الاطناز  وأوضحت الدراسة ضخامة ماقدمم البنك للاطاز الزراعني مندفوعا باألهنداا الطموحنة حينال, الزراعية

حنول اثثنار االقتصنادية ( . 2442) وأشنار الكمنالي . مليار لاير سننويا( .)حي  منا قروضا تجاوزت في المتوسط 
حين  وجند منن خن ل الدراسنة بنان . لسياسات اإلقراض الزراعي في تنمية الزراعة اليمنية ماارنة بالتجربة السنورية

دننا مشنكلة ضننالة النندخول الزراعيننة وبالتننالي قصننور عمليننة التمويننل الاطناز الزراعنني يعنناني العدينند مننن المشنناكل أهم
الذاتي عند المزارعين وتاديرا من حكومتي البلدين بأهمية التموينل فني تنمينة وتطنوير وتحندي  الاطناز الزراعني فاند 
ني اخذ علر عاتادا تزويد المنزارعين بنالاروض منن خن ل مؤسسنتين مناليتين متخصصنتين همنا بننك التسنليا التعناو

وبننذلك فانند تمثننل الدنندا األساسنني للدراسننة فنني معرفننة اثننار السياسننات , والزراعنني والمصننرا الزراعنني التعنناوني
المتبعة في ك  المؤسستين وتايم دورها من خ ل معرفنة حجنم واثنأر الانروض المادمنة وكفناءة اسنتردادها واسنتخدام 

سياسة المصرا كاننت أكثنر اسنتارارا فني عملينة مننا  ووجد بان, مواردها في تنمية الاطاز الزراعي في ك  البلدين
 .تلك الاروض من البنك

 
 البحث وطرائقه مواد

 لر هدا البح  واختبار فرضيتم فاند تنم االعتمناد علنر المنندل التحليلني االقتصنادي باسنتخدام  من اجل الوصول    
واقن  هنذا الاطناز فني البلند  نول عليدنا عنمن خ ل البيانات التي تنم الحصن, عدد من المؤشرات والمعايير االقتصادية

 لر جان  ذلك االعتماد علر العديد من المصادر العربية مندا واألجنبية لباحثين ممن لدم مسناهمات فني هنذا ,المذكور
فاند تننم , الميندان منن الدراسننة وحسن  مناهو مؤشننر فني منتن البحنن  لفنرض تعزينز الجاننن  النانري فضن  عننن ذلنك

الخطي العام لاياي اثر الاروض الزراعينة علنر تكنوين رأسنمال الزراعني فني العنراق وكاننت االعتماد علر النموذل 
 :صيغة الع قة الدالية وفاا للصيغة الرياضية التالية

Y = b0 + b1x1 + Ui 

 

 قيمة الاروض الزراعية=  X1تشير  لر تكوين رأسمال الزراعي        =   Y: اذ  ن 
 

نننات السننننوية المنشنننورة والننندوريات والتاننارير والدراسنننات للمؤسسنننات والديانننات واعتمنندت الدراسنننة علنننر البيا    
منامننة الفنناو لةمذيننة والزراعننة فنني الحصننول علننر البيانننات , البنننك النندولي, الحكوميننة مثننل وزارة الزراعننة والمينناه

 .فض  عن البحو  والدراسات ذات الصلة بموضوز الدراسة , ال زمة
 
 
 

 النتائج والمناقشة

تضننمن البحنن  أجننزاء ث ثننة رايسننة إللانناء الضننوء علننر متابعننة المشننكلة اإلقننراض وأثننره علننر تننراكم رأسننمال     
في التمويل االسنتثماري والجنزء الثناني عنن التنراكم  يالزراعي حي  يضم الجزء األول مندا أهمية اإلقراض الزراع
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الزراعي علر رأي المنال الزراعني ثنم النتناال الرأسمالي  في الاطاز الزراعي والجزء الثال  يبح  في اثر الارض                         
 .والماترحات

لانند ازداد حجننم الاننروض الزراعيننة مننن  :توزيععا القععروض حسععط اونشععطة وازرععراض الزراعيععة وا  ععا   -أوال
,  ال ان زينادة الانروض الزراعينة لنم 2442مليون دينار خ ل عام  00310. لر  0920مليون دينار عام  092344

منن عنام % 0366فاد بلغنت هنذه النسنبة , محدودة من حجم التخصصات االستثمارية للاطاز الزراعي تشكل اال نسبة
ان هنذا التذبنذ  فني األهمينة , 2442فني % 2306, وتناقصت  لر 0991في عام % 02306, وازدادت  لر 0994

 (.0)في الجدول  النسبية لحجم الاروض الزراعية من التخصصات االستثمارية للاطاز الزراعي يمكن م حاتم
(.                                                            2442-0994)األهميننة النسننبية للاننروض الزراعيننة فنني التخصصننات االسننتثمارية للاطنناز الزراعنني(: 0)الجنندول

 (مليون دينار) 
 السنوات
 

 الاروض الزراعية
 

 تخصيصات االستثمارات الزراعية
 

 2:0 .(=2+0)المجموز

0994 02.349 1.39 096399 0366 

0990 0493440 .032 0003240 .349 

0992 000300. 00630 021360 .302 

099. 000300. 00630 061360 .321 

0990 000300. 0203. 6.6300 230. 

0990 029309 0039 020309 23.0 

0996 204344 .0300 220300 13.2 

0991 002341 0.30 020301 02306 

0992 00034 .030 01930 0320 

0999 00932 963. 60630 03.9 

2444 00.319 04032 600309 03.0 

2440 00.319 04032 600309 03.0 

2442 0.4304 04031 0.0324 0346 

244. .04360 00230 062310 .302 

2440 02030. 0.032 26436. 4392 

2440 0203.0 00131 0.9340 .301 

2446 202340 02036 .1.360 2341 

2441 .04300 02032 060390 2312 

2442 .00310 02030 0..300 2306 
- :احتس  الجدول باالعتماد علر بيانات:المصدر

 .اإلنفاق االستثماري في العراق, هياة التخطيط االقتصادي, وزارة التخطيط -0

المنامننة ( 22)المجلنند,( 2440-2444-0992)الكتننا  السنننوي ل حصنناءات الزراعيننة لسنننوات مختلفننة , ( 2442)مجدننول  -2
 السودان , العربية للتنمية الزراعية 

 

ووجد من خ ل توزي  الاروض علنر األنشنطة الزراعينة المختلفنة كنان هنو األخنر متبايننا ويمكنن توضنيا ذلنك منن  
 :خ ل الجدول التالي

( 2442-0994)اإلقنراض فني السننواتفاد احتلت الثنروة الحيوانينة مركنز الصندارة فني األهمينة النسنبية للنشناط     
اال ان هنذه األهمينة كاننت متذبذبنة خن ل مندة , من  جمالي الانروض الزراعينة% 20360حي  بلغت األهمية النسبية 

منن  جمنالي % 03.0وقند احتلنت المكناان واثالت المركنز الثناني فني األهمينة النسنبية حين  بلغنت حنوالي , الدراسة
فني حنين احتلنت الغابنات . المكاان واثالت بندورها متبايننة منن سننة   لنر  أخنرىالاروض الزراعية وكانت قروض 

وان وجنود هنذا التبناين الواسن  فني األهمينة النسنبية . والبساتين المرتبة الثالثة في األهمينة النسنبية للانروض الزراعينة
سنن  األنشننطة توزينن  الاننروض ح ,(2)للاننروض الزراعيننة يعكنني عنندم وجننود اعتبننارات واضننحة فنني جنندول رقننم 

الزراعيننة المختلفننة وتعكنني أيضننا توجدننات السياسننة الزراعيننة والتنني تتبعدننا سياسننات اقراضننية تنندعو  لننر تكثيننا 
 مننا توزينن  الاننروض خنن ل منندة الدراسننة علننر وفننق أجننال فانننم يوضننا ان الاننروض  .االسننتثمار فنني مشنناري  محننددة

 وقد احتلت الاروض الاصيرة ,  جمالي الاروض من% 30..الطويلة األجل قد احتلت المرتبة األولر حي  بلغت 

 . (الا دينار)  .األهمية النسبية لتوزي  الاروض الزراعية حس  اإلمراض المختلفة لمدة الدراسة(: 2)الجدول
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 السنوات
 

 الثروة الحيوانية
 

% 
المكاان 
 واثالت
 

% 
الغابات 
 والبساتين
 

% 
 المجموز

 

0994 61.366 00312 2044 234. 240344 4360 .912 

0990 ..9300 .0300 2044 2329 240304 4310 .600 

0992 .2.300 930. 2244 4362 246324 4309 .994 

099. 142300 00314 ..21 431. 242324 4302 0200 

0990 604366 00302 ..21 431. 249364 4302 0121 

0990 6063.6 04360 .920 .341 200344 4362 0000 

0996 60.300 26300 .920 0364 202304 43.2 0004 

0991 60.342 02340 0204 4312 20.324 4300 0101 

0992 602366 00340 0020 .302 200324 4306 099. 

0999 .21310 1300 0244 4392 206364 4306 6440 

2444 02.340 9360 0426 4390 202344 4300 6021 

2440 6.1302 00312 2.66 0300 209304 4300 922. 

2442 092309 00302 60.4 0309 224324 4309 1104 

244. 2.036 6364  ---- ----222324 432. 0400 

2440 061300 .1321  ---- ----22.364 4366 0290 

2440 06232 0.32 1012 0320 220344 4324 2960 

2446 002340 243.0 2.12 0340 220344 43.. .149 

2441 004302 00322 2409 0340 220344 4320 ..20 

2442 001340 01300 06.. 0320 220344 4326 1440 

 0220 43.2 206306 03.0 261. 20360 000326 المعدل
 :احتس  الجدول باالعتماد علر بيانات التالية: المصدر

المنامنة  ,(26)المجلند, (2440-2444-0992)الكتا  السننوي ل حصناءات الزراعينة لسننوات مختلفنة , ( 2440)مجدول  -0

 .السودان , العربية للتنمية الزراعية 
 . روما , " الفاو" منامة األمذية والزراعة لةمم المتحدة , حالة األمذية والزراعة , ( 2442)مجدول  -2

ي حين احتلنت الانروض المتوسنطة األجنل المرتبنة ف, من  جمالي الاروض% 0139حي  بلغت األجل المرتبة الثانية 
الحننا , أخننرىة  لننر وي حننا ان توزينن  الاننروض حسنن  اجالدننا تخضنن  للتذبننذ  مننن سننن% 9ت حينن  بلغنن,األخيننرة
 .في توزي  الاروض حس  اجالدامما يوكد عدم وجود سياسة واضحة ومتواصلة ( .)الجدول 
يعننرا التننراكم الرأسننمالي بأنننم تحويننل فننااض الايمننة  لننر  :فععي القطععاز الزراعععي  الرأسععماليأهميععة التععراكم : ثانيععا
 ةأي ان مصنندر التننراكم الرأسنمالي هننو فننااض الايمننة النذي هننو الفننرق بننين مايندف  فعنن  للمننوارد االقتصننادي, مالرأسن

 .اإلنتاللتوسي   الرأسماليوقيمة ناتجدا الفعلي ويخص  قسم من التراكم في اإلنتال  ةالمستخدم
 اسننية ل نتننال وتخلفدننا وعنندم م امتدنناان الاطنناز الزراعنني فنني النندول الناميننة يتسننم بتنندني الدياكننل والبنيننة األس    

لتوقعننات النمننو االقتصننادي ممننا يحجننم الكثيننر مننن المنتجننين والمنامننين عننن التوسنن  فنني حجننم االسننتثمار فنني الاطنناز 
وبالحايانة فنان , الزراعي وتودي هذه العوامل مجتمعة وأخرى ميرها  لر انخفاض حجم التراكم الرأسمالي  اوضنالتم

مالي  بالرمم من انم نتيجة لدذه المتغيرات المنذكورة اال اننم يعتبنر كنذلك مسنببا فني سنيادة هنذه التراكم الرأس ضانخفا
 :الااهرة وتعميادا ويمكن معرفة نسبة االنخفاض في التراكم الرأسمالي  من خ ل المعادلة التالية

 ز الزراعيحجم االستثمار في الاطا= النسبة الماوية للتراكم الرأسمالي  في الاطاز الزراعي 
 الناتل الاومي                                                                       

وان الع قنة بنين الانروض الزراعينة و جمنالي ( 0921النجفني ,) في الدول النامية % 00-6تتراوح هذه النسبة بين  
أسنمال تاليندي لمنزارعين لاناء تعنويض معنين علنر التراكم الرأسمالي  تتمثل بان المالكين الرأسنمالي ن سيارضنون ر

شكل فاادة وبمساعدة وسناال نادينة حنرة مؤقتنا   لنر  رأسنمال  قراضني زراعني وهنذا األمنر كلنم ينطبنق علنر الندول 
 ( .2442-0994) جمالي التراكم الرأسمالي  في الاطاز الزراعي في العراق للمدة 0ويبين الجدول , العربية

 
 
 



 
                          2402(0)الملحق( 04)لمجلدا                                                                 زراعة الرافدين       مجلة

                   

 051 

 ISSN:2224-9796(Online) 

ISSN: 1815-316X(Print)            

                                                    

 (الا دينار( .                  )2442-0994)اروض الزراعية حس  اجالدا للمدة توزي  ال(: .)الجدول                        

 السنوات
 

 % الاروض قصيرة األجل
 الاروض متوسطة األجل

 
% 

 الاروض طويلة األجل
 

% 

0994 0292. 0139 20244 0931   21.64 2232 

0990 64020 0030 20200 2.32 220.0 2632 

0992 20201 63. 20.10 632 00962 0032 

099. 04201 23. 91000 2036 0.2162 2930 

0990 920 432 0460.404 230 001.41 .231 

0990 0240 439 24400042 6031 040064 1230 

0996 0.00 430 200204.0 .032 00204. 0030 

0991 0004 43.  ---- ---- ---- ----

0992 00924 .032  ---- ---- ---- ----

0999  ---- ---- ---- ----.09.40 6132 

2444 0024444 2630  ---- ----09922260 .31 

2440 0266620 2.32 00910440 239 00910440 239 

2442 02092269 293.  ---- ----00112.24 0030 

244. 04002122 .30  ---- ----0.091.24 0032 

2440 02.942.4 939  ---- ----0160.09. 0630 

2440 094069.6 0030  ---- ----04064066 0430 

2446 09.06440 2.36  ---- ----014042266 6230 

2441 20626400 2032  ---- ----2..012.20 6930 

2442 000.22201 .0  .1  ---- ----22464426. 9430 

  9340  0139  المعدل
..30
. 

المجموعننة اإلحصننااية  السنننوية , دااننرة الع قننات والنشننر,الجدنناز المركننزي ل حصنناء,وزارة التخطننيط, ( 2449) مجدننول : المصنندر
 (.2449-2442)للسنوات 

 ..244عدم توفر بيانات نتيجة حر  عام * 

األهمية النسبية للاطاز الزراعي في  جمالي تكوين رأسنمال الثابنت التراجن  الشنديد خاصنة بعند ( 0)ويوضا الجدول 
الي تكننوين رأسننمال الثابننت وبسننب  الاننرا األمننني ي حننا فنني مسنناهمة هننذا الاطنناز المدننم فنني  جمنن .244احنندا  

 . 2440انحسار في تكوين رأسمال الثابت بعد العام 
تم تجري  عندد منن الع قنات الدالينة  :القياس االقتصادي وثر القرض الزراعي في تكوين رأسما  الزراعي : ثالثا 

 الزراعني اال  ن رأسنمالر االقراضي فني  جمنالي تكنوين لاياي تأثير المتغي, التي تؤطرها ناريا المفاهيم االقتصادية
معام المحاوالت سواء المرتبطة زمنيا أو التباطؤية لم تتفنق والمنطنق اإلحصنااي أحياننا والمنطنق االقتصنادي أحياننا 

ولربمنا كنان ذلنك متأتينا فني جنزء مننم   لنر ان المصنرا لنم يضن   سنتراتيجية ذات بعند اقتصنادي فني رسنم , اخنرى
وعنند  جنراء تاندير للع قنة الدالينة التني تادنر تنأثير اإلقنراض   الزراعني فني  جمنالي  .االقراضية الزراعيةسياستم 

تكوين رأسمال الزراعي الثابت باعتبار ان اإلقراض الزراعي احند المنوارد االقتصنادية المدمنة فني الاطناز الزراعني 
ويمكننن توضننيحدا مننن خنن ل الع قننة الداليننة , ليدننالننم تادننر معنويننة عننند المسننتويات المتعننارا المتعننارا ع, النننامي
 :التالية

Logy  = 2.190 – 0.068 Logx1 

   T     =  (1.97)        (-0.153) 

   R     = 37%          D.W   =  0.64 

 :حي  ان

Y   =تشير   لر   جمالي تكوين رأسمال 
   X1 = تشير   لر  قيمة الاروض الزراعية 

 وبإعادة صيامة الع قة ولكن باستخدام التباطؤ, أادرت هذه الع قة تناقضا م  المفاهيم االقتصاديةحي  
 :الزمني للاروض أمكننا الحصول علر الع قة الدالية التالية 
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 (مليون دينار)  (.2442-0994) جمالي التراكم الرأسمالي في الاطاز الزراعي في العراق للمدة ( : 0)الجدول                         

 األهمية النسبية تكوين رأسمال الثابت الزراعي تاالسنو

0994 20.3996 4320 

0990 003169 4301 

0992 0203662 43.4 

099. 0.63000 43.4 

0990 9130. 4322 

0990 0032. 4304 

0996 09302 4342 

0991 .636 4341 

0992 22302 4309 

0999 2630 4340 

2444 .63911 4341 

2440 1030 4300 

2442 22234 430. 

244. 0.23060 43.1 

2440 0.23190 .300 

2440 2603409 2340 

2446 0693921 4361 

2441 .293960 4391 

2442 20234 4320 
باالعتمناد علنر ( .244-0924)في الاطناز الزراعني للسننوات سنوية إلجمالي التراكم الرأسماليتاارير ال, ( .244)مجدول : المصدر

 .                              ق الناد العربي بيانات صندو

Logy  = 0.337  + 0.674Log x1 

   T      =  (0.731)       (3.538)  

   R     = 64%               D.W  = 0.78 

حين  أوضنحت النتناال , حي  تشير   لر  ايجابية تأثير الاروض الزراعينة فني  جمنالي تكنوين رأسنمال الزراعني    
 .واإلشارة الموجبة لمعلمة المتغير المذكورة تتفق م  المفاهيم النارية االقتصادية (  X1)ليل معنوية المتغير التح

ويشير التحليل ان االستنتال الرايسي من هذا البحن  هنو ان لنيي هنناك سياسنة اقراضنية محنددة وواضنحة خن ل     
كل متبناين علنر أنشنطة واإلمنراض الزراعينة واثجنال ويركز النشاط االقراضي بشن, المدة الزمنية موضوز الدراسة

حين  احتلنت الثنروة الحيوانينة والانروض طويلنة االجنل مركنز الصندارة فني األهمينة النسنبية , من فترة   لنر  اخنرى
للنشاط اإلقراض   خ ل مدة الدراسة وباإلضافة   لر  انخفاض األهمية النسبية للاطاز الزراعني فني تكنوين رأسنمال 

 .بسب  الاروا األمنية التي مر بدا الاطر العراقي 2440انحسار تكوين رأسمال الثابت بعد عام  ثابت أي
وتبينت الدراسة  لر بعض الماترحات التي من شاندا تددا   لر  رف  كفاءة النشناط اإلقنراض   وذلنك منن خن ل     

وكنذلك تنشنيط اإلقنراض , اطناز الزراعنياالعتماد علر اتجاهات واضحة ومحددة بما يخدم التحنوالت التنموينة فني ال
فنني الحلاننات اإلنتاجيننة الضننعيفة والمتمثلننة بشننركات التجديننز الزراعنني والتسننويق الزراعنني واستصنن ح األراضنني 

 .  وميرها علر ان يعتمد في  قامة هذه المشاري  دراسة الجدوى االقتصادية 
AGRICULTURAL LOANS AND ITS IMPACT ON AGRICULTURAL CAPITAL 

ACCUMULATION IN IRAQ FOR THE PERIOD (1990-2008) 

Lora B. Basher AI-Saor                                                      Hanaa  S.  Dawood 
Econ.dept., College of Agric. And Foresty, Mosul Univ.,Iraq. 

Hanaa242@yahoo.com 

 

ABSTRACT  
Agrarian lending  function important roles on agragamical development in the 

excrescence economics throughout standing by traufer processing and creating the 

agrarian investing , where the search aim into study and analysis relation in the agrarian 
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                        loans and his effect in the brewing the capital on agrarian sector for (1990-2008) , 

accoreding of the studing results proving the loans distribution on the differend agrarian 

alacrities was vibrant and disparate during study time.while loans distribution according 

to prompt appearing crop out loans of the prompt long gets the first state where cames 

(33.1%) from total agrarian loans and throughout this study reaching to a groupe  of 

recommendations and results . 

 
 المصادر

 – .04: مصنر, الندار الجامعينة اإلسنكندرية  ,عملياتدنا و دارتدنا  ةالبننوك الشنامل(.2444)عبد المطل  , عبد الحميد
040. 

 تمان الزراعي في المملكة          تحليل أداء ناام االا(. 0999)  سماعيل صبحي محمدوعبدهللا بن عبدهللا ,العبيد
 .4.-0:,جامعة الملك سعودمركز البحو  كلية الزراعة,( .04)نشرة بحثية رقم , السعوديةالعربية     
 000: جامعة الموصل , ميالعل       
 . االثار االقتصادية لسياسات اإلقراض   الزراعي في تنمية   (. 2442), عبدالحميد سيا احمد الكمالي 
 . وزارة التخطيط  اإلنفاق االستثماري في العراق, هياة التخطيط االقتصادي ,(.2444)مجدول 
 ( 2440-2444-0992)ت مختلفة الكتا  السنوي ل حصاءات الزراعية لسنوا .( 2442)مجدول 
 .روما , " الفاو" منامة األمذية والزراعة لةمم المتحدة , حالة األمذية والزراعة  .( 2442)مجدول 
      ( .244-0924)لاطننناز الزراعننني للسننننواتفننني ا الرأسنننماليتانننارير السننننوية إلجمنننالي التنننراكم (. .244)مجدنننول 

 .يباعتماد علر  بيانات صندوق الناد العرب
  (2440-2444-0992)الكتا  السنوي ل حصاءات الزراعية لسنوات مختلفة  .( 2440)مجدول 
 .السودان  , (26)(22)المجلد ,المنامة العربية للتنمية الزراعية  (.2440)مجدول 
 اإلحصنناايةالمجموعننة , دااننرة الع قننات والنشننر,الجدنناز المركننزي ل حصنناء,وزارة التخطننيط .( 2449)مجدننول 
 (.2449-2442)نوية للسنوات الس
 وزارة التعليم العالي والبح     , جامعة الموصل , االقتصاد الزراعي(. 0921)سالم توفيق , النجفي 
 وزارة التعليم العالي والبح     , ( األسي والتطبيق) االقتصاد الزراعي (. 0999)سالم توفيق , النجفي 

 Hempel Geoge. H.and Simon Son Donald G.and Coleman B. Alan (1998) Bank              

          Management : Text and Cases , 4
th
 Ed. Newyork : John wiley and Sons, Ice:  

            488. 

 Spellman , L.J.(1982) , The Depository Firm and Industry : Theory ,  History , and  

Regulation , Academic Press ,                                                                   
 

 


