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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، 
مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضايا أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا 
السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو 
عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة 

هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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أثر االستثمار األجنيب املباشر والتجارة الدولية على االقتصاد العراقي 

7م.م. هند سلمان إلياس الطائي 

تفعيل دور املصارف األهلية يف دعم التمويل الزراعي

53 د. ندى سلمان حبيب - د. إهلام حممد واثق

دور الضرائب احمللية يف متويل موازنات احلكومات احمللية على وفق القانون العراقي

125د.خريي إبراهيم مراد

تقييم واقع التنمية االقتصادية يف العراق بني عامي 1980 و2014

167أ.د هيثم عبدهللا سلمان

احملتويات





اأثر ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر والتجارة الدولية على القت�ساد العراقي 

م.م. هند �سلمان اإليا�س الطائي 
جامعة النهرين – كلية اقت�ساديات الأعمال
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امللخلص

تزايدت أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف مجيع البلدان النامية، ملا له من مزايا واضحة. 
رؤوس  مثل جذب  مزايا  من  النوع  هذا  يقدمه  مما  العراقي  لالقتصاد  االستثمار  هذا  أمهية  وتنبع 

األموال، وجذب اخلرباء وتشغيل األيدي العاملة احمللية الذي يساهم يف ختفيض البطالة.

يوفر  إذ  الدولية،  التجارة  تفعيل  يف  ومتطوراً  كبرياً  دوراً  املباشر  األجنيب  االستثمار  ويؤدي 
للمؤسسات التجارية أسواقاً جديدة لتصريف منتجاهتا بتسهيالت إنتاجية وتكنولوجيا جديدة عن 

طريق متويل املنتجات.

وال بدَّ من توافر الظروف املالئمة؛ كي يقتنع املستثمر بإنشاء املشاريع االستثمارية ومن أبرز 
هذه الظروف:

أ - مناخ أمين مستقر.

ب- وجود إطار قانوين واضح يوضح حقوق املستثمر وواجباته والدولة وتقليل املنازعات 
بينهما.

جـ - توفر موارد بشرية حملية ذات خربة، وقابلة لتطويرها مبا ميكنها من األداء بكفاءة.

د- توفر املواد اخلام أو اجلزء األكرب منها حملياً.

ه- توفر السوق االستهالكية.

حاولت الباحثة بيان الكيفية اليت يعاين فيها االقتصاد العراقي اليوم بسبب الظروف األمنية 
اليت ميرُّ هبا البلد، وتردي البىن التحتية، وعدم توافر بيئة مناسبة جلذب االستثمارات؛ ومن هنا تربز 
العراق، ولتحقيق أهداف  املعاصر يف  الواقع  اليت طرأت على  التغريات  البحث بسبب  أمهية هذا 
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البحث فقد قسم على ثالثة حماور: 

يتناول احملور األول االستثمار بنحٍو عام واالستثمار األجنيب املباشر بنحٍو خاص وبيان 	 
أشكاله

يف ما أشار احملور الثاين إىل التجارة الدولية من حيث املفهوم واألطراف، وأسباب قيامها، 	 
وكذلك النظريات احلديثة يف التجارة الدولية. 

أما املبحث الثالث فقدبّيَ مدى أمهية االستثمار األجنيب املباشر والتجارة الدولية يف إجناح 	 
االقتصاد العراقي ومنوه وازدهاره. 

وختم البحث مبجموعة من االستنتاجات والتوصيات.



وقائع مؤمتر البيان السنوي األول 

11

Abstract
The importance of foreign direct investment in all developing 

countries has been increased because of its obvious advantages،

but for the Iraqi economy، the importance of the foreign direct 
investment originates from the advantages could be offered by  this 
type of investment like the attraction of capitals، experts and technical 
experiences  and employing  of Local labors which will share to decrease 
the Unemployment percent.

Foreign direct investment  lead a large and sophisticated role in 
the activation of international trade، as it provides businesses and new 
markets for their products and production facilities and new technology 
through financing products.

There must exist suitable conditions to persuade the investors to take 
the decision for erections plants and investment projects ، some of these 
conditions are :

A- Steady Security atmosphere

B- Clear lawful structure describes the relation between the state 
and the investor which could minimize the disputes between both 
parties

C- Availability  for local human resources ، experienced or could 
be developed to be qualified

D- Existence of the raw materials or the major part of the raw 
materials locally 

E- Existence of the consumable markets locally

The researcher tried to explain how the Iraqi economy is suffering 
today because of security conditions ، and the deterioration of 
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infrastructure and the lack of suitable environment to attract investment.

From here highlights the importance of this research because of 
the changes in the contemporary reality in Iraq، and to achieve the 
objectives of the research were divided it into three axes :

- The first axis deals the investment in general and what is foreign 
direct investment، 

- The second axis deals with the international Trade as the 
definitions ،statement of its forms، and the parties who been bonded 
with it ، and searching in brief about the reasons for the growth for 
the international Trade  and the recent theories related with the  
international trade

- The third axis deals with the importance of foreign direct 
investment and international trade in the success and growth and 
prosperity of the Iraqi economy،

At the end، the research is sealed with  a set of conclusions and 
recommendations.
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منهجية البحث

1. مشكلة البحث:

لقد تعاظم دور االستثمارات األجنبية املباشرة على الصعيد العاملي، حيث أصبحت من أهم 
مصادر التمويل لالستثمار يف الدول النامية اليت مترُّ مبرحلة انتقال حنو اقتصاد السوق، أما االقتصاد 
التحتية- من عدم  البىن  البلد وتردي  اليوم -وبسبب الظروف األمنية اليت ميرُّ هبا  العراقي فيعاين 
توفر البيئة املناسبة جلذب االستثمارات كون العراق هو أحد الدول النامية اليت تعاين من مجلة من 
املشكالت اليت جيب عليه جتاوزها من أجل جذب االستثمار األجنيب، وكذلك فتح الطريق أمام 
التجارة الدولية، حيث إن هناك عاماًل مهماً هو النقص يف مصادر التمويل الداخلي للبلد؛ وهذا 
يفرض عليه احلاجة للبحث عن مصادر أخرى يأيت االستثمار األجنيب والتجارة الدولية يف مقدمتها.

2. هدف البحث: يهدف البحث إىل بيان ما يأيت:

بيان ماهية االستثمار بنحٍو عام، وما هو االستثمار األجنيب املباشر على وجه اخلصوص، أ- 
وبيان أمهيته وأشكاله وسلبياته وإجيابياته.

بيان مفهوم التجارة الدولية والصورة اليت تشتمل عليها التجارة الدولية، وماهية األطراف ب- 
اليت تنفذ من خالهلا علمية التجارة الدولية.

العراقي 	-  االقتصاد  الدولية يف إجناح  املباشر والتجارة  أمهية االستثمار األجنيب  بيان مدى 
ومنوه وازدهاره.  

3. أمهية البحث: تربز أمهية البحث من خالل ما يأيت:

أمهية االستثمار األجنيب املباشر والتجارة الدولية يف إعطاء الدفعة القوية للتنمية االقتصادية، أ- 
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فضاًل عن إضافة قدرات إنتاجية جديدة .

معرفة كيف أن االستثمار األجنيب املباشر هو الوسيلة األفضل يف تغطية العجز التمويلي ب- 
يف العراق مقارنة مع التدفقات األخرى لرأس املال.

بيان مدى أمهية التجارة الدولية يف زيادة واردات العراق؛ وبالتايل انتعاش البلد اقتصادياً.	- 

4. فرضية البحث:

إن زيادة التعامل باالستثمار األجنيب املباشر واالنفتاح يف التعامل من خالل التجارة الدولية 
يزيد من ازدهار االقتصاد العراقي بسبب األرباح اليت يدرها عليه.
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املقدمة 

ميّثُل االستثمار النشاط االقتصادي األساسي ومفتاح التنمية االقتصادية لدول العامل، ويعدُّ 
أهدافاً  لالستثمار  فإن  لذا  الدولية؛  االقتصادية  العالقات  أوجه  أحد  املباشر  األجنيب  االستثمار 
واحدًة يف خمتلف األنشطة  العامل سوقاً  اليت جعلت من  العوملة  اقتصادية يف ظل  اقتصادية وغري 
أجنبياً؛  أم  أكان حملياً  الدول سواء  اقتصاديات  أمهية كبرية يف  االستثمار  االقتصادية، ويكتسب 
ألنه يؤدي إىل حتريك االقتصاد وتفعيله وذلك من خالل تأثريه على املتغريات االقتصادية والسيما 
متغريات السوق، ويعد االستثمار يف أي بلد حجر الزاوية يف بناء أي اقتصاد يتمّثل يف زيادة الطاقة 
اإلنتاجية وتوفري أياٍد عاملة، وهذا يتطلب أن هتتم الدول بسياسات االستثمار احلكيمة سواء على 
املستوى احمللي »تنشيط االستثمار احمللي« أم على املستوى الدويل »جذب االستثمار األجنيب«. 
وإن حاجة العراق لالستثمارات األجنبية املباشرة تنبثق من واقع االقتصاد؛ نتيجة الظروف اليت مر هبا 
من حروب وعقوبات اقتصادية واالحتالل عام 2003؛ لينتج عنه انعدام االستقرار األمين ألجزاء 
من هذا البلد وكذلك الفساد اإلداري واملايل الذي طال مفاصل الدولة وبنيته الريعية املعتمدة على 
صادرات النفط، فكان التوجه هو يف إمكانية تفعيل االستثمار األجنيب املباشر وجذبه لالقتصاد 
العراقي؛ وهذا يتطلب اإلملام مبعوقات جذب االستثمار وحمدداته عن طريق التعمق يف التحليل.  
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املبحث األول 

 االستثمار 

املطلب األول: مفهوم االستثمار وأنواعه وأهدافه 

أواًل: مفهوم االستثمار: 

من املتعارف عليه أن االستهالك هو املكون األول من مكونات الطلب الكلي، إذ إنه حيتل 
جزءاً كبرياً من الناتج احمللي اإلمجايل، إال أن االستثمار هو املكون الثاين للطلب الكلي، وال يقلُّ 

أمهية عن االستهالك  )لقمان وآخرون، 2015: 43(

يتبّي من خالل ما تقدم أن مفهوم االستثمار هو الزيادة يف األموال سواٌء أكانت يف صورهتا 
النهائية النقدية أم املالية أم التجارية، أم يف صورها األخرى املختلفة اليت عرفها اإلنسان عرب التأريخ 
سواٌء أيف شكل عقارات أم منقوالت، ويتخذ أشكااًل مادية كثرية يف العصر احلديث، فضاًل عن 

الصورة املعنوية واملتمثلة يف حقوق امللكية الفكرية واألدبية )سليمان ، 2004: 11(. 

وهناك مفهوم آخر يتمثل يف كون االستثمار هو اكتساب املوجودات املالية واملادية؛ وحتت 
فاملعىن  االقتصادي،  واملعىن  املادي  باملعىن  لالستثمار  بي مصطلحي  منّيز  أن  املفهوم ميكن  هذا 
املادي لالستثمار ينظر إىل االستثمار على أنه اكتساب املوجودات املالية مبعىن: توظيف األموال يف 
بيع األوراق املالية األخرى وشراؤها، أما املعىن االقتصادي لالستثمار فهو ينظر إىل االستثمار على 
أنه اكتساب موجودات مادية، أي مبعىن التوظيف احلقيقي لألموال يف العملية االقتصادية، من أجل 

احلصول على منفعة أو خلق قيمة حقيقية تكون على شكل سلع وخدمات. 

ومن هنا ميكن دمج املفهومي حتت مفهوم شامل لالستثمار على أنه ميثل ذلك التعامل 
باألموال للحصول على األرباح، وذلك بالتخلي عنها يف حلظة زمنية معينة بقصد احلصول على 
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تدفقات مالية مستقبلية تعوض عن القيمة احلالية لألموال املستثمرة وتعوض عن كامل املخاطرة 
املوافقة للمستقبل )ارظيد، خربوش، 1999: 34( .

ثانياً: أنواع االستثمار: 

هناك أنواع كثرية لالستثمار ميكن عرضها على وفق املعايري اآلتية )الشواردة، 2008: 35(: 

1.من حيث طبيعة االستثمار: 

االستثمار املادي: يعرب هذا النوع عن موجودات املؤسسة من األصول املادية وامللموسة أ- 
اليت تتمثل يف األراضي واملباين واملعدات املستعملة .

االستثمار املايل: يعرب هذا النوع عن األسهم والسندات وإذونات اخلزينة.ب- 

2. من حيث اهلدف من االستثمار: 

االستثمارات التوسعية: الغرض منها توسيع الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة وذلك من خالل أ- 
إضافة منتجات جديدة؛ من أجل توسيع احلصة السوقية وزيادة القدرة على املنافسة.

االستثمارات االسرتاتيجية: الغرض منها احملافظة على استقرار املؤسسة أي توجيه جزء من ب- 
مبالغ املؤسسة لعدد من السنوات إىل استثمار اسرتاتيجي معّي.

3. من حيث مدة االستثمار) البديري، 2010: 142(:

استثمارات قصرية األجل: وهي اليت يتم إجنازها خالل مدة زمنية قصرية ترتاوح بي سنة أ- 
إىل سنتي مثل الودائع الزمنية والتسهيالت االئتمانية قصرية األجل .

7 ب-  تفوق  مدة  يف  االستثمارات  من  الصنف  هذا  إجناز  يتم  األجل:  طويلة  استثمارات 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

18

سنوات، ويشتمل على األصول واملشروعات الكبرية اليت هلا مدة زمنية طويلة الجنازها واالستفادة 
منها ملدة طويلة نسبياً كاملشاريع العقارية.

4. من حيث مكان االستثمار )عبيد، 2007: 195(:

االستثمار احمللي: أي توظيف األموال يف خمتلف اجملاالت املتاحة لالستثمار يف السوق أ- 
احمللية، وغالباً ما يعتمد هذا النوع على املدخرات احمللية من خالل وضع سياسات مالية ونقدية 

وتشجيع االدخار.

االستثمار األجنيب املباشر: عرفت منظمة التجارة العاملية هذا النوع بأنه االستثمار الذي ب- 
حيدث حينما ميتلك مستثمر مقيم يف بلد -البلد األم- أصال إنتاجياً يف بلد آخر -البلد املضيف- 

بقصد إدارته.

ما يأخذ شكل متلك 	-  النوع من االستثمارات غالباً  االستثمار األجنيب غري املباشر: هذا 
األجانب لألسهم والسندات اخلاصة أو احلكومية يف بلد املضيف بقصد املضاربة، وميتاز هذا النوع 
كونه قصري األجل، ويتم من قبل مؤسسات التمويل كالبنوك وصناديق االستثمار أو من قبل األفراد. 

ثالثاً: أهداف االستثمار: 

1. حتقيق عائد مناسب يساعد على استمرارية املشروع، حيث يهدف املستثمر من توظيف أمواله 
إىل حتقيق عائد مالئم، ورحبية مناسبة يعمالن على استمرارية املشروع )فريح، الزيود، 2016: 80(.

متنحها  اليت  املقررة  الضريبية  واإلعفاءات  لالستثمار،  املشجعة  القواني  من  االستفادة   .2
الدول املضيفة للمستثمرين من أجل جذب االستثمارات األجنبية هلم )الطعان، 2006: 9(.

اإلنتا	،  جودة  حيث  من  احمللية  الشركات  مبنافسة  األجنبية  الشركات  قيام  سهولة   .3
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املال  رأس  ووفرة  املتقدمة،  للتكنولوجيا  متلكها  بسبب  وذلك  اخلدمة؛  وأنواع  األسعار،  واخنفاض 
لديها )الطعان، 2006: 9(.

4. احملافظة على قيمة األصول احلقيقية وذلك من خالل املفاضلة بي املشاريع والرتكيز على 
أقل خماطرة؛ ألن أي مستثمر يتوقع الربح واخلسارة وإذا مل حيقق الربح فإنه يسعى إىل احملافظة على 

رأس ماله األصلي وجتنيبه اخلسارة )فريح، الزيود، 2016: 80(.

املطلب الثاين: االستثمار األجنيب املباشر وأمهيته، وحمدداته، ومكوناته 

أواًل: مفهوم االستثمار األجنيب املباشر: 

املباشر جيب أن نعرف املستثمر األجنيب وهو  التطرق إىل تعريف االستثمار األجنيب  قبل 
حسب نص قانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديالته »الشخص احلاصل على إجازة 
االستثمار الذي ال حيمل اجلنسية العراقية إذا كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً مسجاًل يف بلد أجنيب«. 

لالستثمار األجنيب املباشر مفاهيم متعددة؛ لتعدد مصادره وأشكاله يف األقطار املضيفة له، 
فهو بنحٍو عام عبارة عن حتويالت لرؤوس أموال من مستثمر سواء أكان فرداً أم شركة إىل مشروع 
أجنيب يف دولة مضيفة على أن ميتلك املستثمر األجنيب رقابة حقيقية على هذا املشروع )عوض هللا، 

.)1769 :2003

ومن هذا املفهوم اليسري ظهرت عدة تعاريف لالستثمار األجنيب املباشر نذكر منها ما يأيت:

عرف تقرير األمم املتحدة للتجارة والتنمية االستثمار األجنيب املباشر بأنه نوع من االستثمار - 
الذي ينطوي على عالقة طويلة األمد، تعكس مصاحل دائمة، ومقدرة على التحكم اإلداري بي 

الشركة يف الدولة األم وشركة يف دولة أخرى على أن تتعدى نسبة مشاركة الشركة األم %50.
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أما املؤسسة العربية لضمان االستثمار فقد عرفته بأنه تلك االستثمارات طويلة األجل اليت - 
يكون ألصحاهبا دور مشاركة فعلية يف اإلدارة، واختاذ القرارات عن طريق املشاركة الدائمة يف رأس 

مال املشروع االستثماري.

ومن خالل ما ذكر من التعريفات املذكورة آنفاً نستطيع القول إن االستثمار األجنيب املباشر 
ميتاز بعدة خصائص منها )التميمي، 2008: 196(: 

1. يفضي إىل عالقة طويلة األمد بي املستثمرين احملليي واألجانب مقارنة باألنواع األخرى 
من االستثمارات األجنبية.

2. متلُّك املستثمر األجنيب جلزء أو كل االستثمارات يف املشروع املعي أو املشاركة يف إدارة 
املشروع مع املستثمر الوطين كما يف املشروعات املشرتكة .

3. يرتتب على هذا النوع من االستثمارات منفعة مشرتكة؛ كون االستثمار األجنيب املباشر 
الفوائد  الدول املضيفة حيث حيصل كل طرف على عدد معّي من  حتكمه املصاحل املشرتكة مع 

والعوائد.

4. خلق فرص عمل وعدم حتمل الدولة ألعباء املديونية وتوفر نقد أجنيب للدولة وكذلك القدرة 
)العنزي، 2012:  الواردات  الصادرات وتراجع  باألسواق اخلارجية من طريق زيادة  على االتصال 

 .)15

ثانيًا: أمهية االستثمار األجنيب املباشر: 

يتمتع االستثمار األجنيب املباشر بأمهية كربى يف اقتصاديات الدول املضيفة، حيث إن له 
آثاراً إجيابية متعددة، فهو يساهم يف رفع معدالت االستثمار من خالل تدفقات االستثمار األجنيب 
املباشر ويؤدي دوراً مهماً يف خلق فرص عمل جديدة؛ وبالتايل احلد من مشكلة البطالة اليت تعدُّ 
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ميزان  على  أيضاً  املباشر  األجنيب  االستثمار  ويؤثر  النامية،  الدول  يف  بنحٍو كبري  منتشرة  ظاهرة 
املدفوعات من خالل تدفق رؤوس األموال األجنبية؛ مما جيعله مصدراً جيداً للحصول على العمالت 

الصعبة، وزيادة رأس املال املادي يف الدول املضيفة )الصاحل، 2014: 4(.

وهي  املضيف  البلد  إىل  الوافد  املال  رأس  على  املرتتبة  النتائج  أهم  هنا ميكن عرض  ومن 
)البديري،2010: 144(: 

1. يعمل االستثمار األجنيب بصفة عامة كإدارة رئيسية لنقل التكنولوجيا احلديثة إىل الدول 
املستقطبة لالستثمار، ويتم ذلك من خالل قيام االستثمار األجنيب بتقدمي حزمة كاملة تشمل نظم 

التخطيط والتنظيم وأساليبها فضاًل عن تدريب العمال احملليي على املهارات واملعرفة اجلديدة.

2. تقوم رؤوس األموال األجنبية بتأهيل اهلياكل االرتكازية واخلدمات األساسية وبنائهما مما 
ينعكس بدوره على مستوى األداء االقتصادي، وتوسيع الطاقة اإلنتاجية، ورفع مستوى املعيشة.

الالزمة  األجنبية  العمالت  من  احتياطي  توفري  على  املباشر  األجنيب  االستثمار  يعمل   .3
لعملية التنمية االقتصادية، فضاًل عما يرتتب عليه من أثر إجيايب على اقتصاد تلك الدولة وجتارهتا 
من خالل تنشيط التبادل التجاري، وزيادة صادراهتا؛ ومن مث زيادة نصيب الدولة من العمالت 

األجنبية.

ما  وذلك عن طريق  املالية  مواردها  زيادة  األجنيب  لالستثمار  املضيفة  الدولة  تستطيع   .4
تفرضه من ضرائب على الشركات املستثمرة. 

ثالثاً: حمددات االستثمار األجنيب املباشر: 

االستثمار  قرار  متخذو  عليها  يعتمد  اليت  احملددات  أهم  من  االقتصادية  احملددات  تعدُّ 
األجنيب املباشر، وتتمثل يف حجم السوق واالستقرار السياسي واالقتصادي، ووجود إطار تشريعي 
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وتنظيمي، إىل جانب تقدمي احلوافز املالية للمستثمر األجنيب )الصاحل،2014: 7(.

وقد بذلت الدول النامية جهوداً كبرية يف سبيل استقطاب االستثمار األجنيب املباشر، حيث 
قدمت تنازالت وامتيازات متعددة، منها: حوافز مالية، وتسهيالت ائتمانية، وختفيض معدالت الفائدة 
، ولكن على الرغم من ذلك بقيت الدول املتقدمة هي املستقطب الرئيس لالستثمار األجنيب املباشر 

بنسبة 70% ، أما النسبة املتبقية فهي من نصيب الدول النامية )برامهية، سالميية، 2006: 8(.

رئيسية،  حماور  ثالث  لالستثمار ضمن  املضيفة  الدولة  حمددات  تفصيل  ميكن  تقدم  ومما 
هي: إطار سياسات االستثمار األجنيب املباشر، واحملددات االقتصادية، وتسيري األعمال؛ وميكن 

تفصيلها يف الشكل اآليت )الغزايل، 2004: 7( :

                                                                           10 

فهي من  متبقيةالنسبة ال أما ،% 70المباشر بنسبة  األجنبيبقيت الدول المتقدمة هي المستقطب الرئيس لالستثمار 

 .(8: 2006،ساليمية،)براهميةنصيب الدول النامية 

سياسات  إطار :هي ،مما تقدم يمكن تفصيل محددات الدولة المضيفة لالستثمار ضمن ثالث محاور رئيسيةو

تي الشكل اآلفي يمكن تفصيلها و ؛األعمالوتسيير  ،والمحددات االقتصادية ،المباشر األجنبياالستثمار 

 : (7: 2004،)الغزالي

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 بد   لهذا الف ؛الممكنة األرباح أعلىالمباشر في الدول النامية هو تحقيق  األجنبيلالستثمار  األساسن الهدف أوبما 

 :(361: 2013،)صالحومن هذه القيود  ،القيود التي تؤثر في هذا الهدف بالحسبانن يأخذ هذا االستثمار أمن 

غير مشجع لقيام  تكون هذه الكلفة عالية تكون عامال   فحينما ،العمل أجور السيماو اإلنتاجكلفة عناصر  -1

 هذا االستثمار.

تكون  حينماو ،تحفيز هذا االستثمار إلىتقود فسهذه المعدالت عالية  فإذا كانت ،معدالت النمو االقتصادي -2

 منخفضة تكون مقيدة لهذا االستثمار.

وبالعكس حين يكون هذا التضخم  ،مباشرال األجنبيلالستثمار  عائقا  ارتفاع معدالت التضخم النقدي يمثل  -3

 له. فيه يكون مشجعا   ا  مرغوب

 المباشر األجنبيسياسات االستثمار  إطار

 االستقرار االقتصادي والسياسي -
 القوانين المتعلقة بالدخول والعمل -
 المباشر األجنبياالتفاقيات الدولية حول االستثمار  -
 سياسة الخصخصة  -
 السياسة الضريبية  -

 األعمالتسيير 

دعم وتعزيز االستثمار وتتضمن تحسين المناخ  -
 االستثماري وسمعة الدولة 

 الحوافز االستثمارية  -
 التكلفة المنخفضة -
 خدمات ما بعد االستثمار  -

 المباشر في الدول المضيفة  األجنبيمحددات االستثمار 

 المحددات االقتصادية

 عوامل السوق                                    عوامل الموارد                            عوامل الكفاءة             

 والموارد األصولكلفة  -توفير الموارد الخام                          -حجم السوق ومعدل الدخل                   -
                     األخرىكلفة المدخالت  -                             عمالة كفوءة       -معدل نمو السوق                             -

 مثل كلفة النقل واالتصاالت
 لوجيا  وتوفير التكن -                           إلىقدرة الوصول  -

 العالمية    األسواق
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ومبا أن اهلدف األساس لالستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية هو حتقيق أعلى األرباح 
املمكنة؛ فلهذا ال بدَّ من أن يأخذ هذا االستثمار باحلسبان القيود اليت تؤثر يف هذا اهلدف، ومن 

هذه القيود )صاحل، 2013: 361(:

1. كلفة عناصر اإلنتا	 والسيما أجور العمل، فحينما تكون هذه الكلفة عالية تكون عاماًل 
غري مشجع لقيام هذا االستثمار.

املعدالت عالية فستقود إىل حتفيز هذا  فإذا كانت هذه  النمو االقتصادي،  2. معدالت 
االستثمار، وحينما تكون منخفضة تكون مقيدة هلذا االستثمار.

3. ارتفاع معدالت التضخم النقدي ميثل عائقاً لالستثمار األجنيب املباشر، وبالعكس حي 
يكون هذا التضخم مرغوباً فيه يكون مشجعاً له.

4. ضعف التسهيالت املصرفية، وتدين سعر الفائدة يف البنوك التجارية ال يساعدان على 
جذب االستثمار األجنيب املباشر.

رابعاً: مكونات رأس مال االستثمار األجنيب املباشر: 

يعرف رأس مال االستثمار بأنه )رأس املال الذي يقدمه املستثمر املباشر، إما بنحٍو مباشر 
وإما بنحٍو غري مباشر من خالل مؤسسات أخرى ذات صلة به إىل مؤسسة االستثمار املباشر أو 

رأس مال حصل عليه املستثمر املباشر من مؤسسة االستثمار املباشر )نوري، 2006: 3(.

:)2003:5،Maitena( ويتضمن رأس مال االستثمار األجنيب املباشر

األسهم كافة يف  الفروع  امللكية يف  امللكية: ويشتمل على حصص  مال حقوق  1. رأس 
الشركات التابعة، وغري ذلك من املسامهات يف رأس املال مثل توفري املاكينات واملعدات.
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2. العوائد املعاد استثمارها: وتشمل نصيب املستثمر املباشر من العائدات اليت ال توزعها 
الشركات التابعة والزميلة كاألرباح، ونصيبه يف عائدات الفروع غري احملولة إليه، وتعامل هذه العوائد 

املعاد استثمارها كما لو كانت تدفقات جديدة.

3. رأس مال آخر معامالت الدين بي الشركات: ويغطي اقرتاض األموال وإقراضها، مبا يف 
ذلك سندات الدين، وائتمان املوردين بي املستثمر املباشر من جهة ومؤسسة االستثمار املباشر 

من جهة أخرى. 

املطلب الثالث: أشكال االستثمار األجنيب املباشر وسلبياته وإجيابياته:

أواًل: أشكال االستثمار األجنيب املباشر: 

يأخذ االستثمار األجنيب املباشر أشكااًل متعددة حسب طبيعة امللكية لألصول اإلنتاجية 
متعدد  واالستثمار  بالكامل،  اململوك  واالستثمار  املشرتك،  االستثمار  ومنها  املضيفة،  الدول  يف 

اجلنسيات، وفيما يأيت بيان لكل شكل:

الثنائي، وميكن تعريفه  1. االستثمار املشرتك: ويسمى هذا الشكل باالستثمار األجنيب 
على أنه أحد مشروعات األعمال الذي ميتلكه أو يشارك به طرفان أو أكثر من دولتي خمتلفتي 
بصفة دائمة، حيث تكون الشراكة يف رأس املال، واإلدارة، وبراءة االخرتاع، وغريها، وبناًء على 
ذلك يلقى هذا الشكل قبواًل وتأييداً من قبل الدول املضيفة، والسيما الدول النامية؛ كونه يوّفر هلا 
مزايا االستثمار األجنيب املباشر من دون أن تتخلى عن حقها يف السيطرة على املشاريع املقامة على 
أراضيها، فاالستثمار املشرتك خيفض درجة التحكم من قبل املستثمر األجنيب ويساعده على تعزيز 

امللكية الوطنية )الصاحل،2014: 10(.

قيام  نتيجة  االستثمار  هذا  ويقع  األجنيب:  للمستثمر  بالكامل  اململوك  االستثمار   .2
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مستثمر أجنيب بإحدى العمليتي التاليتي )بعداش،2008: 52(:

تأسيس شركة جديدة أو فروع لشركة أجنبية يف الدولة املضيفة دون اشرتاك الطرف احمللي بأيَّ أ- 
نسبة كانت.

شراء مشروع أو شركة حملية حبيث تؤول ملكيتها بالكامل إىل مستثمر أجنيب واحد، وعادة ب- 
ما تقع هذه العملية يف إطار عملية اخلصخصة اليت تلجأ إليها بعض الدول ضمن اإلصالحات 

االقتصادية اليت تعتمدها.

بالشركات  االستثمارات  من  الشكل  هذا  على  يطلق  اجلنسيات:  متعدد  االستثمار   .3
متعددة اجلنسيات، حيث كانت ختضع ملكيتها لسيطرة جنسيات متعددة، ويتوىل إدارهتا أشخاص 

من جنسيات متعددة )قويدري،2011: 24(.

وقد عرفت منظمة األونكتاد هذه الشركات على اهنا املؤسسات ذات املسؤولية احملدودة، . 1
وغري احملدودة اليت تتألف من الشركة األم وفروعها األجنبية، فالشركة األم هي املالكة 

لألصول، إما الفروع فهي مملوكة كلياً أو جزئياً )االسرج، 2005: 78(. 

ومتتاز هذه الشركات مبجموعة من اخلصائص منها )قويدري، 2011: 25(:

كرب حجمها.- 

تنوع منتجاهتا.- 

التفوق التكنولوجي.- 

هيمنتها على االقتصاد.- 

قدراهتا املالية. - 
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القدرة اهلائلة على التسويق، واالعتماد الكبري على اإلعالن الدائم. - 

رغبتها الدائمة يف التحكم والسيطرة على سوق التكنولوجيا يف العامل. - 

ثانياً: إجيابيات االستثمار األجنيب املباشر وسلبياته:

1. اإلجيابيات:

مما  االستفادة  إىل  املباشر  األجنيب  االستثمار  لتدفق  املشجعة  النامية  البالد  هتدف جهود 
متتلكه الشركات األجنبية من تكنولوجيا ومعرفة فنية وإدارية، إذ إن بعض البلدان النامية قد تتوافر 
فيها األموال الالزمة إلقامة املشروعات، إالَّ أن عدم توافر التكنولوجيا احلديثة حيول دون تنفيذ تلك 

املشروعات.

وميكن تلخيص أهم اجيابيات االستثمار األجنيب املباشر مبا يأيت:

حينما ينفتح بلد معي على االستثمار األجنيب املباشر، ويسمح هلذا التدفق االستثماري من أ- 
املنجزات  فإنه سوف حيصل على أحدث  للشركات متعددة اجلنسيات  األبواب  فتح  خالل 
التكنولوجية وأكثرها تطوراً، بالنظر إىل ما متتلكه هذه الشركات العمالقة من إمكانيات هائلة 
الطرق  أكثر  املباشر  األجنيب  االستثمار  يعدُّ  إذ  والتكنولوجي،  العلمي  البحث  صعيد  على 
متعددة  الشركات  املضيف ومبساعدة  البلد  فضاًل عن متكي  التكنولوجيا  جدوى يف جذب 

اجلنسية من االستغالل األمثل للتكنولوجيا )آل زيارة، 2006: 75( .

هذه ب-  غالبية  أصبحت  حيث  اخلارجية،  املديونية  مشكلة  من  عموماً  النامية  البلدان  تعاين 
البلدان غري قادرة على تسديد فوائد الديون، فضاًل عن أصل الديون؛ فهنا اخليار اجملدي هلا 
البلدان  فرعية يف  يعين وجود شركات  االستثمار  إن هذا  إذ  املباشر،  األجنيب  االستثمار  هو 
األجنبية،  والشركة  النامي  البلد  بي  إنتا	 مشرتك  إىل  يؤدي  مما  األم،  للشركة  تابعة  املذكورة 
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يفتح  الذي  األمر  الكبري،  احلجم  ووفورات  العالية،  اجلودة  مبواصفات  اإلنتا	  هذا  وميتاز 
أمام البلدان النامية آفاق الوصول إىل األسواق العاملية لتصريف منتجاهتا، وهذا يعدُّ مصدرا 
للعمالت األجنبية الصعبة اليت تكون البلدان النامية بأمس احلاجة هلا يف تطبيق براجمها التنموية 

.)2006:260،IMF(

متثل االستثمارات األجنبية املباشرة فضاًل عن الطاقة اإلنتاجية يف الدول املضيفة، فضال عن أن 	- 
جزءاً من أرباح تلك االستثمارات يعاد استثمارها، وتستخدم يف توسيع الصناعة احمللية، وميثل 

إضافة جديدة إىل تكوين رأس املال احمللي )نذير، اوسرير، 1995: 98(. 

اإلدارة د-  قرارات  باختاذ  األجنيب  املستثمر  انفراد  عدم  املضيفة  للدول  املشاركة  صيغة  تضمن 
والتشغيل، واالطالع على القرارات املهمة واملؤثرة اليت تتعلق باإلنتا	؛ مما ميكن الدولة من فرض 
الرقابة على تلك الشركات واحليلولة دون جلوء املستثمر األجنيب ألساليب ال ترضى عنها، أي 
إهنا ختفض من درجة حتكم الطرف األجنيب يف االقتصاد الوطين، ومن مث ترفع درجة االستقالل 

)نسيم، 1972: 103(.

إنتاجية ه-  ورفع  والنوع،  الكم  حيث  من  وتنميتها  جديدة  إنتاجية  مستويات  بناء  يف  يساهم 
العمالة الوطنية، وتنويع املنتجات، وإتاحة فرص وبدائل متعددة أمام املستهلك لالختيار بينها 

)السالمية، 2006: 10(.

انتها	 و-  املتقدمة  البلدان  أمام  متاحاً  وإذا كان  البطالة،  البلدان من مشكلة  من  الكثري  تعاين 
املعضلة أعمق وأكثر  فإن  أو احلد منها،  السياسات االقتصادية ملعاجلة هذه املشكلة  بعض 
الوطنية  األموال  رؤوس  يف  ندرة  من  تعاين  اليت  البلدان  والسيما  النامية،  البلدان  يف  تعقيداً 
الالزمة لالستثمار؛ وعليه يصبح خيار االستثمار األجنيب املباشر ضرورياً مبا يكفل توفري العمل 
الواسعة، فضاًل عن اإلسهام بتحسي مستوى األجور، وال يتوقف األمر عند هذا احلد، فهذا 
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مع  واستغالهلا،  وتدريبها  النامية  البلدان  يف  البشرية  املوارد  تنمية  يف  يساعد كثرياً  االستثمار 
األخذ باحلسبان أن مدى املسامهة يتوقف على ما تضعه الدول املضيفة من ضوابط وإجراءات 

تساعدها يف حتقيق تلك املنافع )آل زيارة، 2006: 76(.

2. السلبيات:

املتقدمي  آخر من  املباشر فإن هناك قسماً  النقيض من مؤيدي االستثمار األجنيب  على 
الذين ميتلكون نظرة تشاؤمية جتاهه، فهؤالء يرون أن االستثمارات األجنبية هي عبارة عن مباراة 
من طرف واحد، يكون الفائز بنتيجتها الشركات متعددة اجلنسيات، حيث متيل هذه الشركات 
الوطين، وال يقف األمر عند حد دعم حكوماهتا هلا، بل إن  إىل فرض سيطرهتا على االقتصاد 
هلذه الشركات وسائل وأساليب تستطيع بواسطتها أن تلعب على أكثر من حبل، فيمكن هلا أن 
تغلق فروعها يف أحد البلدان لتنتقل إىل بلد آخر، وكذلك ميكن هلذه الشركات أن تناور وتتفادى 

الضوابط اليت تفرضها احلكومة على وحدة إنتاجية معينة )سنتش، 1978: 110( .

وإذا مت الرتكيز على اجلانب االقتصادي، فإن املعارضي يطرحون مجلة من السلبيات اليت 
تصاحب االستثمار األجنيب املباشر، لعل من أبرزها ما يأيت:

من الناحية التأرخيية ارتبط االستثمار األجنيب املباشر باستغالل شعوب الدول النامية ومواردها، أ- 
واستنزاف ثرواهتا الطبيعية، واستغالل األيدي العاملة الرخيصة فيها وتشغيلها يف ظروف غري 

إنسانية )العنزي،2012: 22(.   

دون ب-  التكنولوجيا  على  احلصول  ميكنها  ال  املباشر  األجنيب  لالستثمار  املضيفة  الدول  إن 
تكلفة؛ وذلك ألن التكنولوجيا ليست منفعة عامة ميكن ألي فرد أو شركة استخدامها دون 
مقابل، بل تتطلب إمكانيات مادية تتناسب مع جدوى هذه التكنولوجيا، وقد تدفع الشركات 
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األجنبية مبالغ كبرية لقاء هذه التكنولوجيا )قاسم، 1979: 181(.

 ال ميكن النظر للزيادة يف املوارد العامة للدولة املضيفة نتيجة فرض الضرائب والرسوم الكمركية 	- 
على نشاط هذه الشركات على أهنا مكسب صاٍف، ففي سبيل اجتذاب االستثمارات األجنبية 
تلجأ الدول النامية املضيفة إىل منح عدًة مزايا وتسهيالت وإعفاءات ضريبية، فضاًل عن تكلفة 
ضياع موارد حمتملة باإلمكان استخدامها ألغراض التنمية االقتصادية )دراز،2000: 220(.

متارس الشركات متعددة اجلنسيات من خالل االستثمار األجنيب املباشر تأثرياً قوياً على توطي د- 
قوى اإلنتا	 يف العامل؛ نتيجة ملا متتلكه من قدرة فائقة يف اختيار املكان املناسب لنشاطها، 
وتوطي مشاريعها استنادا إىل ما يسمى بـ)األمثلية العاملية(، أي: مع إغفال مصاحل البلدان 
نفسها؛ وهذا ما يؤدي إىل بروز تناقضات حادة بي سياسة التوطي اليت تنتجها تلك الشركات 

وبرامج البلدان املضيفة والسيما النامية منها )حسن، 2006: 344( .

متتلك مشروعات االستثمار األجنيب املباشر قدرات مالية وتنظيمية ورمبا سياسة عالية؛ مما ميكنها ه- 
ومصاحلها كمؤسسات  لشروطها  وإخضاعها  النامية  البلدان  اقتصاديات  على  السيطرة  من 
تعمل فقط من أجل احلصول على أكرب قدر من الربح؛ وهذه السيطرة االقتصادية قد تتحول 
إىل سيطرة سياسية تؤثر على حرية الدولة يف اختاذ القرارات االقتصادية والسياسية )أمحد عامر، 

.)166 :1999

إن قيام مشروعات االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان النامية سوف يؤدي إىل حتقيق وفورات و- 
اقتصاديات املستهلك تتمثل يف العديد من السلع االستهالكية يف البلدان النامية املستضيفة هلا 

)زغلول، 1988: 167( .

فعلى ما تقدم ترى الباحثة أنه ال بدَّ لتشريع االستثمار أن يأخذ مزايا وحماذير االستثمار 
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املباشر باحلسبان فيختار من الفرص القانونية ما حيقق هدف الدولة من االستثمار األجنيب املباشر، 
ويسمح للمستثمر األجنيب بتحقيق هامش معقول من الربح، فالسبيل الوحيد للولو	 إىل التكنولوجيا 
املتطورة والقدرة على املنافسة، ومحاية السوق الداخلية وتوفري فرص عمل لن يكون إال من خالل 

االستثمار األجنيب املباشر؛ لذا فهو يف غاية األمهية للدول النامية. 

املبحث الثاين: التجارة الدولية 

املطلب األول: مفهوم التجارة الدولية وتعريفها، وبيان أطرافها:

أواًل: املفهوم والتعريف: 

تعد التجارة الدولية منفذاً لتصريف فائض االنتا	 عن حاجة السوق احمللية وكذلك مورداً 
والتنافسية يف  اإلنتاجية  الدول  قدرة  على  مؤشر  أيضاً  األجنيب، وهي  الصرف  من  امليزانية  لتعزيز 
األسواق العاملية، وتعدُّ كذلك من الركائز األساسية للتطور االقتصادي، فهي متكن كلَّ بلد من 
مهما  مبعزل عن غريها  تعيش  أن  معينة؛ وهكذا ال ميكن  اآلخر يف سلعة  البلد  مبزايا  االستفادة 
التجارة  وتفتح  الدول،  بي  االقتصادي  التفاوت  درجة  ومهما كانت  السياسية،  النظم  اختلفت 
العامل  إنتا	  زيادة  إىل  يؤديان  مما  العمل؛  تقسيم  وزيادة  التخصص،  فرص  البلدان  أمام  الدولية 

واستهالكه؛ وبالتايل ارتفاع مستوى الرفاهية العاملية.

ومن هذا املفهوم اليسري ظهرت عدة تعاريف للتجارة الدولية ميكن ذكر بعٍض منها وهي:

1. هي عملية التبادل التجاري اليت تتم بي الدولة ودول العامل األخرى، وتشمل عملية 
التبادل السلع املادية، واخلدمات، والنقود واأليدي العاملة )ألصوص، 2008: 9(.

2. هي أهم صور العالقات االقتصادية اليت جيري مبقتضاها تبادل السلع واخلدمات بي 
الدول يف شكل صادرات وواردات )داود وآخرون، 2002: 13(.
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3. هي أحد فروع علم االقتصاد اليت ختتص بدراسة املعامالت االقتصادية الدولية ممثلًة يف حركة 
السلع واخلدمات ورؤوس األموال بي الدول املختلفة، فضاًل عن سياسات التجارة اليت تطبقها دول 

العامل؛ للتأثري يف حركة السلع واخلدمات ورؤوس األموال بي دول خمتلفة )السريين، 2009: 8(.

العالقات  مشولية  إىل  تشري  الدولية  التجارة  أن  يالحظ  تعاريف  من  تقدم  ما  خالل  من 
التجارية الدولية، وذلك عن طريق التبادل التجاري لدول العامل كافة؛ هبدف إشباع أكرب حاجة 
ممكنة )إلياس، 2014: 8(، وفضاًل عن ذلك تأيت أمهية التجارة الدولية من كوهنا مؤشراً جوهرياً 
على قدرة الدول اإلنتاجية والتنافسية يف السوق الدولية؛ وذلك الرتباط هذا املؤشر باإلمكانيات 
اإلنتاجية املتاحة، وقدرة الدول على االسترياد والتصدير، وذلك كله ينعكس على رصيد الدولة من 

العموالت األجنبية وما له من آثار على امليزان التجاري )حكيم، منور، 2005: 3(.

وعلى وفق آخر تقديرات صندوق النقد الدويل، يتوقع أن تشهد جتارة السلع واخلدمات يف 
العراق منواً مبعدل 146 مليار دوالر يف هناية العام 2017 مث ترتفع إىل 150 مليار دوالر يف العام 
2018، أما على صعيد الصادرات فمن املرجح أن تصل صادرات السلع واخلدمات يف العراق يف 
هناية العام 2017 إىل 69.20 مليار دوالر، ومن املتوقع أن ترتفع إىل 73.09 مليار دوالر يف 
عام 2018، وفيما خيصُّ الورادات فمن املرجح أن تصل واردات السلع واخلدمات يف العراق يف 
هناية العام 2017 إىل 77.11 مليار دوالر، ويتوقع أن ترتفع إىل 77.39 مليار دوالر يف العام 

 . 2018

وترى الباحثة أن التجارة الدولية هي حصيلة توسع عمليات التبادل االقتصادي يف اجملتمع 
البشري اليت نتجت عن اتساع رقعة سوق التبادل االقتصادي اجلغرافية، حبيث مل تعد السوق مغلقة 
املبادالت  لتضم  اتسعت  بل  واحداً،  سياسياً  وتكويناً  جمتمعاً  تضم  واحدة  جغرافية  منطقة  على 
للتجارة  فإن  وهلذا  خمتلفة؛  وسياسية  اجتماعية  مقومات  ذات  أقاليم  بي  فيما  واخلدمية  السلعية 
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الدولية طبيعًة خاصًة هبا ختتلف عن طبيعة التجارة الداخلية يف الدولة الواحدة.

ثانياً: أطراف التجارة الدولية: 

هناك ثالثة أطراف تشرتك يف عملية التجارة الدولية ميكن ذكرها كما يأيت )النجفي،1990: 26(:

1. البائع: هو الشخص الذي يرسل البضاعة املنتجة أو املسوقة إىل خار	 بلده.

2. املشرتي: هو الشخص الذي جيلب البضاعة إىل بلده.

3. الناقل: هو أي شخص يتعهد مبوجب عقد النقل بتنفيذ النقل وامتامه سواء بالرب أم اجلو 
إليه، أي: إنه يستلم  الناقل مع طرفي اثني مها: املرسل واملرسل  أم السكك احلديدية، ويتعامل 

البضاعة املبيعة من املرسل، ويتوىل نقلها وتسليمها إىل املرسل إليه يف بلد الوصول املتفق عليه.

املطلب الثاين: أسباب قيام التجارة الدولية: 

إذا كانت التجارة الداخلية تقوم بدورها يف إشباع حاجات األفراد من خالل املقايضة أو 
التبادل باستخدام النقود فلماذا أدت احلاجة إىل تعدي احلدود اجلغرافية؟

وميكن اإلجابة عن هذا السؤال من خالل إمجال أسباب قيام التجارة الدولية إىل العوامل 
اآلتية:

احلاجة إىل العالقات االقتصادية اخلارجية: مبا أن هناك توزيعاً غري متكافئ لعنصر اإلنتا	 بي بلدان 
العامل املختلفة مبا فيها الظروف املناخية واملوارد املعدنية، واملستوى التكنولوجي، والكفاءات اإلدارية 
وغريها من املتغرّيات االقتصادية اليت تؤثر على قدرات البلد على اإلنتا	، إذ إن هذه االختالفات 
بي البلدان جتعل هنالك اختالفات يف إمكانيات البلدان يف إنتا	 السلع واخلدمات، مبعىن ان البلد 
ال يستطيع أن حيقق االكتفاء الذايت )جويد،2013: 124(؛ منطق احلاجة هنا يفرض نفسه يف 
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غالبية األحوال اليت تتجلى فيها رغبة أي بلد يف احلصول على سلع عن طريق استريادها، ومن مث 
رغبة أي بلد يف تلقي الطلبات على سلعها عن طريق تصدير الفائض من إنتاجها. 

قدر  بأكرب  موارده  يستغل  أن  بلد  لكل  تتيح  الدولية  التجارة  إن  القول  ميكن  هنا  ومن 
ممكن من الكفاءة، أي: حصوهلا على أكرب ناتج ممكن من خالل استعماهلا هلذه املوارد 

)الصرن،2000: 36(. 

التخصص الدويل: يرجع التخصص إىل عوامل جغرافية تتمثل يف اختالف ظروف الطقس واملناخ، 
أن  تستطيع  ال  البلدان  بأن  آنفاً  وضحنا  وكما  البلدان،  بي  وتوزيعها  الطبيعية  املوارد  واختالف 
تعتمد على نفسها كلياً يف إشباع حاجات إفرادها؛ بسبب التوزيع غري املتكافئ للثروات الطبيعية 
واملكتسبة بي بلدان العامل؛ لذلك جيب أن يتخصص يف إنتا	 تلك السلع اليت تؤهلها طبيعتها 
وظروفها وإمكانياهتا االقتصادية، وأن تنتجها بتكاليف نسبية أقل وبكفاءة عالية )مطر وآخرون، 

 .)17 :2001

اختالف مستوى التكنولوجيا املستخدمة يف اإلنتا	 من بلد آلخر: وينتج عن اختالف مستوى 
الظروف  تتصف  حيث  االقتصادية،  املوارد  استخدام  أمثلية  يف  تفاوتاً  املستخدمة  التكنولوجيا 
التكنولوجيا، وعلى العكس من ذلك يف حال  العالية يف ظل ارتفاع مستوى  اإلنتاجية بالكفاءة 
غري  واالستغالل  اإلنتاجية  الكفاءة  اإلنتا	 الخنفاض  التكنولوجيا، خيضع  هذه  مستوى  اخنفاض 

األمثل للموارد االقتصادية )داود وآخرون،2002: 17(.

قيام  يف  تأثرياً  أقل  الدويل  التعاون  مبدأ  أن  يبدو  قد  اخلارجية:  االقتصادية  العالقات  يف  التعاون 
التبادل التجاري فيما بي البلدان إذا ما قورن باألسباب األخرى املذكورة آنفاً، والسيما الظروف 
االستثنائية، ويف هذه األحوال تتقلص دائرة التعامل االقتصادي فتقل الروابط والعالقات، أما يف 
الظروف االعتيادية -ويف جو التعامل الطبيعي- فقد ميارس التعاون الدويل ملختلف أشكاله ويف 
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كل اجملاالت دوراً مهماً، إذ يكون مبعثاً قوياً لنشأة عالقات اقتصادية جديدة ملضاعفة العالقات 
الراهنة، أو وسيلة إلعادة العالقات السابقة )اجلاسم، 1976: 37(.

الناجم عن تفضيل نوع السلعة ذات املواصفات اإلنتاجية املتميزة: إن  اختالف امليول واألذواق 
املستهلكي يف كل بلد يسعون إىل حلصول على السلعة ذات املواصفات العالية اجلودة؛ لتحقيق 
البلد )داود  أقصى منفعة ممكنة منها، وتزداد أمهية هذا العامل مع تزايد متوسط دخل الفرد يف 

وآخرون، 2002: 17(.

املطلب الثالث: النظريات احلديثة يف التجارة الدولية: 

إن ظهور النظريات احلديثة راجع إىل الضعف الذي عرفته النظريات الكالسيكية للتجارة 
الدولية يف تفسري خصوصيات التبادل الدويل احلايل؛  ومن هذه النظريات:

فإن  بوسنر عام 1961  اليت وضعها  النظرية  هلذه  التكنولوجية: طبقاً  الفجوة  نظرية  أواًل: 
جزءاً كبرياً من التجارة الدولية بي الدول الصناعية مبين على تقدمي سلع جديدة وخطوات إنتاجية 
جديدة، وقد الحظ بوسن ران الدول ذات التشابه يف عوامل اإلنتا	 تقوم بالتبادل التجاري فيما 
بينها؛ وهذا ما يؤدي إىل وجود تناقض مع النظرية الكالسيكية هلكشر وأولي )حامت، 1991: 
215(، حيث بابتكار طرق جديدة يف اإلنتا	 وسلع جديدة ميكن لبعض الدول أن تكون مصّدرة 
املخرتعة  للدولة  يعطي  التكنولوجي  التفوق  إن  إنتاجها، حيث  تفوقها يف عوامل  النظرعن  بغض 
سلطة احتكارية مؤقتة على السوق العاملية، ونزول هذه امليزة االحتكارية بشيوع التكنولوجية اجلديدة 

وقيام الدول األخرى بإنتا	 سلع مقلدة )حكيم، منور، 2015: 11(.

ولقد اعتمد بوسنر يف تفسريه ألمنوذ	 الفجوة التكنولوجية مصطلحي مها: )منري، 2015: 
 :)15
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1.فجوة الطلب: وهي تلك الفرتة الزمنية بي اللحظة اليت يقدم فيها االبتكار اجلديد ألول 
مرة، والفرتة اليت يتعرف فيها املنتجون يف الدول األخرى على حاجتهم لالستجابة مع املتغرّيات 

احلديثة .

2.فرتة التقليد: وهي تشري إىل الفجوة الزمنية بي إنتا	 السلعة اجلديدة لدولة، وإنتا	 الدولة 
األخرى هلا.

وخيتلف املدى الزمين للفجوتي، حيث تكون فرتة إبطاء التقليد أطول زمن من فرتة إبطاء 
الطلب، والفجوة الزمنية بينهما يطلق عليها الفجوة التكنولوجية، وهي اليت تفتح اجملال أمام التجارة 

الدولية يف هذه السلعة )حكيم، منور، 2015: 12(.

ثانياً: نظرية دورة حياة املنتج: تعدُّ نظرية دورة حياة املنتج لالقتصادي فرنون عام 1966 
امتداداً لنظرية بوسنر؛ وذلك العتمادها على املبدأ نفسه املتمثل يف الفارق التكنولوجي، إالّ أن هذه 
النظرية تعمل على حتليل األسباب اليت تؤدي إىل االبتكارات والكيفية اليت تنتشر هبا؛ باعتمادها 

على دور املنتو	 اجلديد، ودورة حياته يف قيام التجارة الدولية )خلويف، 2012: 16(.

الواليات  يف  باستمرار  ينطلق  التكنولوجي  التفوق  أن  هذه  نظريته  فرنون يف  افرتض  ولقد 
املتحدة األمريكية؛ مما يعطيها دوراً ريادياً يف تطوير املنتجات اجلديدة وتصنيفها عرب مراحل مترُّ هبا 
هذه املنتجات، فهي تنتقل من الواليات املتحدة األمريكية إىل خارجها؛ وهلذا فإن فرنون قسم هذه 

املراحل على أربع فهي )منري، 2015: 15(:

املبتكر بكميات حمدودة  البلد  املنتج من قبل  ينتج  املرحلة  1. مرحلة االنطالق: يف هذه 
وبتكاليف مرتفعة؛ وهلذا يوجه إىل سوقه الداخلي نظراً الرتفاع القوة الشرائية فيه، ومتتاز هذه املرحلة 
بالكثافة التكنولوجية؛ وبالتايل فإن منو املنتو	 وإنتاجه يتطلب يداً عاملًة عالية املهارة؛ لذا فإن أسعار 
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املنتو	 اجلديد تكون مرتفعة والطلب عليها غري كبري؛ مما جيعل تصديره إىل اخلار	 حمدوداً جداً.

2. مرحلة النمو: يف هذه املرحلة يزداد الطلب على املنتو	، وجيري إنتاجه بصفة متزايدة 
أكثر فأكثر، وتنخفض تكاليف إنتاجه؛ وبالتايل أسعاره مما يضاعف الطلب عليه داخلياً وخارجياً؛ 
يظهر  بينما  للتكنولوجيا،  املؤقت  نتيجًة الحتكاره  املنتج  مصدر  املبتكر  البلد  جيعل  الذي  األمر 
امليزان التجاري للدول املصنعة يف حالة عجز، يف حي تظهر الدول النامية يف منتصف هذه املرحلة 

مستوردة للمنتو	 اجلديد.

3. مرحلة النضج: يف هذه املرحلة يكون املنتو	 منمطاً والتكنولوجيا عادية؛ لذا فإن املنافسة 
تكون سعرية؛ وبالتايل يتمركز اإلنتا	 يف الدول ذات األجور املنخفضة، وهذا لتخفيض تكاليف 

اإلنتا	؛ فتصبح الدول املبتكرة مستوردة، بينما الدول املقلدة مصدرة.

4. مرحلة االحندار: يف هذه املرحلة يصبح املنتو	 أكثر تنميطاً واعتيادياً والتكنولوجيا تكون 
متاحة جلميع الشركات؛ لذا تشري هذه املرحلة إىل بداية التصدير يف الدول النامية؛ وهذا نتيجة 
الخنفاض تكاليف اإلنتا	 فيها بسبب وفرة اليد العاملة، حيث تظهر الدول النامية مصدرًة  للدول 

املبتكرة واملقلدة .

حدود نظرية دورة حياة املنتج 

االستهالكية كالسلع  السلع  بعض  على  الدويل  اإلنتا	  لتوزيع  تفسريها  يف  النظرية  ركزت 
الصناعية، ومل تتمكن من تفسري التوزيع الدويل للسلع األخرى كالسلع ذات دورة احلياة القصرية، 
فضاًل عن ذلك فإن السلع اليت تتطلب درجة عالية من التخصص السلع الصيدالنية، أو السلع 
 .)JEAN ,2000:219( الكبرية ال تنطبق عليها نظرية دورة حياة املنتج 	ذات تكاليف اإلنتا
ومن جهة أخرى فإنه إذا كانت النظرية تتوقع أن انتقال األنشطة الصناعية إىل الدول النامية يف 
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مرحلة معينة من مراحل حياة املنتج، ميّكنها من زيادة اندماجها يف األسواق الدولية فإهنا مل تبي 
أسباب هتميش هذه الدول اليوم )خلويف، 2012: 18(. 

ثالثا: نظرية اقتصاديات احلجم: تشكل نظرية اقتصاديات احلجم يف التجارة الدولية تطويراً 
وتعدياًل آخر لنظرية هكشر وأولي لنسب عناصر اإلنتا	 بإدخاهلا وفورات اإلنتا	 الكبري كإحدى 
املصادر الرئيسية للمزايا النسبية املكتسبة؛ فهذه الطريقة ترى أن توافر سوق داخلية ضخمة شرطا 
أساسياً لتصدير تلك السلع اليت يتم إنتاجها يف ظل اقتصاديات احلجم واملتمثلة يف زيادة العائد 
على زيادة اإلنتا	؛ وبالتايل يتم التفريق بي املنتجات الصناعية التامة الصنع واملنتجات النصف 
مصنعة، وبي الدول الصناعية الصغرية والدول الصناعية الكبرية، ومن هنا ميكن القول إن نظرية 
اقتصاديات احلجم تسعى إىل تفسري منط التجارة الدولية وبي الدول الصناعية املتقدمة ذات السوق 

الداخلية الصغرية )خمتار، 2009: 39(. 

املبحث الثالث: أمهية االستثمار األجنيب املباشر والتجارة الدولية يف إجناح االقتصاد 
العراقي ومنوه وازدهاره

ال خيفى على أحد أن االقتصاد العراقي يعاين من مجلة من املشكالت منها ما ورثها من 
النظام السابق ومنها ما أفرزته املرحلة احلالية من عدم االستقرار األمين واالقتصادي واالجتماعي 
)التميمي، 2008: 199(، وميكن القول إنه يف ظل وجود مثل هذه املشكالت كانت القطاعات 
االقتصادية غري مؤهلة من حيث وجود اختالالت هيكلية وضعف البنية االقتصادية للدولة وضعف 
إمكانيات القطاع اخلاص؛ فأدى ذلك إىل االعتقاد بأن وجود املؤسسات العامة )القطاع العام( 
هو احلل الطبيعي للمشكالت املركبة واإلسراع يف حتقيق النمو االقتصادي؛ األمر الذي أّدى إىل 
توسيع دور الدولة وإقامة املؤسسات العامة وسيطرهتا على نشاطات االقتصاد الوطين كافة )الطائي، 

.)111 :2005
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إن هذه العوامل سامهت بضياع املوارد االقتصادية يف العراق؛ وبالتايل تركت آثارها املباشرة 
نتيجة  األجنبية؛  األموال  رؤوس  أمام دخول  األجنيب، وشّكل حاجزاً كبرياً  االستثمار  واقع  على 
ملخاوف كبرية ويف مقدمتها الوضع االقتصادي غري املستقر، وارتفاع معدالت التضخم فضاًل عن 
عدم وجود قانون موحد لالستثمار األجنيب املباشر ميثل الغطاء التشريعي هلذا االستثمار، وكل هذه 
العوامل تؤكد على أن اإلطار االقتصادي ميثل مكوناً أساسياً من مكونات املناخ االستثماري اجليد 

للبلد املضيف لالستثمار األجنيب )البديري،2010: 146(.

تسريع  يف  املباشر  األجنيب  االستثمار  يؤدي  الذي  الدور  أمهية  العملية  التجارب  أثبتت 
التكنولوجي  بالتقدم  يتمثل  االقتصادي ألي دولة  النمو  االقتصادي، وأن مفتاح  النمو  معدالت 
واملخزون من رأس املال اللذين ميكن من خالهلما جلب مزيد من التكنولوجيا، فليس املهم توافر 
املوارد الطبيعية وإمنا األهم من ذلك هو االستخدام األمثل للموارد املتاحة واالستفادة من مردودات 

احلجم أو وفورات احلجم الكبري )الشربيين، 1998: 23(.

لقد كانت معظم الدول النامية تعدُّ االستثمار األجنيب املباشر أداًة من أدوات االستعمار 
احلديث، وميكن أن يكون له أثٌر كبرٌي على الشؤون االقتصادية، واختاذ القرارات االقتصادية، ومع 
ذلك فقد حققت كثري من الدول النامية منافع من خالل االستثمار األجنيب املباشر خالل العقدين 
األخريين من القرن العشرين، والسيما يف النمو االقتصادي من خالل تلبية حاجات االقتصادات 
الوطنية، وكذلك إحداث التطور والتنمية يف جماالت النشاط االقتصادي، ونقل التكنولوجيا احلديثة، 

وخلق فرص العمل ملواطين الدولة املضيفة لالستثمار )عباس، 2009: 6(.

منطقة جذب لالستثمارات  منه  اليت جتعل  واملميزات  العراق جبملة من اخلصائص  وينفرد 
األجنبية أمهها )التميمي، 2007: 209(:

أواًل: األطر القانونية والتشريعية: اختذت سلطة االئتالف املؤقتة منذ انتهاء احلرب يف نيسان 



وقائع مؤمتر البيان السنوي األول 

39

2003 جمموعة من اإلجراءات، وأصدرت عدداً من القرارات اليت تستهدف اإلصالح االقتصادي 
مشلت حتسي بيئة االستثمار والتجارة، ومن أهم القرارات قرار رقم 37 بشأن االسرتاتيجية الضريبية، 
وقرار رقم 38 بشأن ضريبة إعمار العراق، وقرار رقم 43 بشأن أوراق نقد الدينار العراقي، وهذه 
فعالة  إجراءات  الختاذ  وتطويرمها؛  والتشريعية  القانونية  البيئة  مراجعة  يف  تصبُّ  جبملتها  القرارات 
للتمهيد لنقل اقتصاد العراق إىل اقتصاد السوق احلرة، واالندما	 يف االقتصاد العاملي عرب االستثمار 

األجنيب املباشر .

ثانياً: توافر عناصر اإلنتا	: تعدُّ االختالفات احمللية يف الوفرة النسبية لعناصر اإلنتا	 املسؤولة 
عن نفقات اإلنتا	 واألسعار النسبية بي الدول من أهم حمددات جذب االستثمارات األجنبية، 
فتتجه االستثمارات إىل البلد الذي يعرف وفرة نسبية يف بعض العناصر وذلك لغرض خفض عناصر 

اإلنتا	.

ثالثاً: املوقع اجلغرايف املتميز: إن من أهم عوامل جذب االستثمارات األجنبية يف العراق هو 
الشرق والغرب وكممرٍّ جتاري مهّم تستخدمه  املالئم واملتميز كموقع متوسط بي  املوقع اجلغرايف 

وسائل االتصاالت العاملية املختلفة.

رابعاً: الفرص االستثمارية املتاحة: يعدُّ العراق سوقاً استهالكيًة كبريًة ألنواع السلع واملنتجات 
كافة، حيث إن تنوع البيئات الطبيعية يف العراق وعمق اإلرث احلضاري والديين له ميكن أن جيعل 
التقدم املنشود. واجلدير  البلد يف حتقيق  من السياحة صناعة مستقبلية واعدة تدرُّ دخاًل يساعد 
بالذكر أن حتسي مجلة األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف العراق من خالل برنامج اإلصالح 
البالد من املوارد االقتصادية غري املستغلة، وأياٍد  االقتصادي واملايل واإلداري، فضاًل عما متتلكه 
عاملة ماهرة ورخيصة هي أرضية مالئمة جلذب االستثمار األجنيب املباشر، وأن تذليل املعوقات اليت 
حتول دون جذب االستثمار األجنيب املباشر سيمكن العراق من املنافسة اإلقليمية يف جذب مزيد 
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من االستثمارات األجنبية . 

ويف ضوء الظروف االقتصادية الراهنة اليت يعاين منها االقتصاد العراقي أصبح عليه أن يتعامل 
مع االستثمارات األجنبية بوصفها واقعاً ال بدُّ من التفاعل معه كمصدر مهم لتمويل االستثمارات 
مصدر  مبنزلة  األجنبية  االستثمارات  عن كون  فضاًل  وتطويرها،  اإلنتا	  لتنفيذ خطط  الضرورية؛ 

أساس لنقل التكنولوجيا واخلربات واالنفتاح على األسواق العاملية )السامرائي، 2004: 93(.

الوقت  العراق يف  العوامل اليت أدت إىل حتجيم دور االستثمارات يف  العديد من  وهنالك 
احلاضر وجعلت من املناخ االستثماري العام من الناحية الفعلية ضعيفاً وغري مشجع، ومن هذه 

العوامل )العقايب، 2008: 21(. 

1.انعدام االستقرار األمين، وهو العامل األساس يف ختوف رجال األعمال من توظيف رؤوس 
األموال )االستثمارات( يف النشاط االستثماري.

2.تدمري البىن التحتية لالقتصاد العراقي يف جمال املاء والكهرباء واخلدمات األخرى، فواقع 
احلال يشري إىل عدم توافر البىن التحتية يف العراق، وهو باألساس بنية منهارة.

3.الفساد اإلداري، أي فساد ومؤسسات الدولة والسيما فيما خيصُّ منح العقود إىل القطاع 
اخلاص.  

4.نقص الرتويج اإلعالمي إلبراز العراق كمنطقة جذب لالستثمارات ومؤسسات التمويل 
اخلارجية.

إن أي مشروع استثماري يف العراق سوف يتمتع باملزايا والضمانات اآلتية:

1.اإلعفاء من الضرائب والرسوم ملدة عشر سنوات من تأريخ بدء التشغيل التجاري لكل 
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مرحلة من مراحل إنشاء املشروع.

2.زيادة سنوات اإلعفاء من الضرائب والرسوم مع زيادة نسبة مشاركة املستثمر العراقي لتصل 
إىل 15 سنة إذا كانت نسبة شراكة املستثمر العراقي أكثر من 50 %. 

3.توظيف عمال أجانب جنباً إىل جنب مع العمالة احمللية. 

4. حبسب التعديل اجلديد يف االستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديالته وذلك يف املادة 
7، إذ يتم إعفاء املوجودات املستوردة لغرض املشروع االستثماري من الضرائب والرسوم اجلمركية 
على أن يتم إدخاهلا إىل العراق خالل مرحلة إنشاء املشروع، وقبل البدء بالتشغيل التجاري يف كل 
مرحلة من مراحله على وفق التصميم األساس للمشروع واملدة الزمنية لتنفيذه، حيث إن القانون 
سابقاً قد أعفى املوجودات املستوردة ملدة ثالث سنوات، وابتداًء من تأريخ منح إجازة املستثمر، 
وكان ذلك يشكل عقبة أمام املستثمرين حيث مت معاجلة ذلك يف التعديل اجلديد، وتضمن التعديل 
العقاري وبضمنها رسوم  التسجيل  إعفاء املشروع االستثماري السكين من رسوم اإلفراز، ورسوم 
املواد األولية  أعفاء  املادة 15/ب، وتضمن  للمواطني وذلك يف نص  السكنية  الوحدات  انتقال 
املستوردة لغرض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب والرسوم الكمركية على وفق نسبة مسامهة 

املواد احمللية يف تصنيع هذا املنتج، وهذا يشّكل دعماً مهماً للمنتجات احمللية . 

1. يتمتع املستثمر األجنيب مبزايا إضافية على وفق اتفاقية دولية ثنائية بي العراق ودولته، 
أو اتفاقيات دولية متعددة األطراف اليت قد انضم العراق إليها. )اهليئة الوطنية لالستثمار/دليل 

املستثمر يف العراق 2017( 

ويرى خرباء اقتصاديون أن االستثمار يسهم يف ختصيص جزء من الواردات لتحقيق عائدات 
إضافية خلزينة الدولة مثل االستثمارات يف البىن التحتية من طرق، وجسور، ومشاريع ماء، وكهرباء، 
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ومدارس، ومستشفيات اليت توقف اآلالف منها، بينما أن املشاريع االستهالكية اليت ال تضيف 
عائدات بل تستهلك من األموال والعملة الصعبة كاملوالت تكون تكلفتها عالية؛ إذ إن مول بغداد 
مع فندقه بلغت تكلفته )127( مليون دوالر وهذا ال يتناسب مع ما حتققه من عملة صعبة أو 

واردات إضافية للدولة )خليل، 2017(.

وهنا يثار السؤال اآليت: )هل سيذهب املريض للعال	 يف املوالت، وهل يذهب الطالب 
للدراسة فيها، وهل متّد الناس باملاء والكهرباء( ؟ 

وإذا استمر احلال على ما هو عليه من دون تنمية واستثمار ينهض بواقع االقتصاد املرير يف 
بلد غين بالثروات مثل العراق، وحتوله إىل سوق استهالكية وشعب مستهلك غري منتج سنجد أن 

أغلب الشعب العراقي مبستوى معيشي مرتٍد يف بلد فقري تزداد فيه أعباء الدولة. 

وتوقع صندوق النقد الدويل أن يصل احتياطي العراق عام 2018 إىل 62 مليار دوالر مث 
يرتفع إىل 91 مليار دوالر عام 2020؛ نتيجة لتحسن أوضاع االقتصاد العراقي وصادراته النفطية، 
واالكتفاء من الكهرباء املستوردة لبعض احملافظات، وتصدير الغاز، وتشجيع السياحة؛ وهذه مجيعها 

موارد اقتصادية تبشر باخلري )خليل، 2017(. 

اخلامتة

التنافس الدويل جلذب االستثمارات يف اآلونة االخرية أكثر حدة بعد أن ازدادت  أصبح 
التنمية االقتصادية،  العامل إىل تعظيم معدالت منوها االقتصادي، وسارعت لتحقيق  حاجة دول 
وحماولتها السري يف ركب الدول املتطورة؛ متبعة يف سبيل حتقيق هذا اهلدف شىت الوسائل منها: 
اإلعفاءات الضريبية، وتسهيل حركة انتقال رأس املال. والعراق الغين بثرواته وخرباته حيتا	 يف هذا 
الوقت إىل دعم دويل، وتعظيم االستثمارات يف القطاعات املختلفة، مع الرتكيز على دور القطاع 
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اخلاص املهم يف هذه املرحلة؛ لتجاوز ظروفه الراهنة اليت سببها احتالل داعش وسوء اإلدارة لبعض 
مناطقه. وإن األزمة املالية اليت ميرُّ هبا العراق اليوم انعكست على مجيع مفاصل احلياة والسيما قطاع 
املشاريع االستثمارية واالقتصادية، إذ مت إلغاء املشاريع االستثمارية من فقرات املوازنة العراقية لسنة 
2017 اليت بلغت قيمتها 85 مليار دوالر، وأعدت الدولة موازنة تشغيلية تقشفية بسبب الوضع 
املايل املرتدي الذي مترُّ به البالد، اليت على الرغم من ختصيصها للقطاع األمين20% من املوازنة إالَّ 

أن اخلروقات األمنية ما زالت مستمرة يف بغداد وغريها من احملافظات .  

االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات 

واالستثمارات  األموال  استقطاب رؤوس  لعملية  داعمة  مقومات  بوجود  العراق  يتسم   .1
إىل الداخل، وذلك تبعاً لتوافر املوارد الطبيعية كالنفط، والغاز، واملوارد البشرية، واألراضي مبختلف 
استخداماهتا، فضاًل عن كرب حجم السوق العراقية واملوقع اجلغرايف؛ مما يتيح فرصا لإلنتا	 والتصدير 
واالسترياد حيث إن كل ما تقدم يتمثل بوجود عناصر جذب متنوعة تعكس تعدد الفرص االستثمارية 

ملختلف القطاعات االقتصادية وتنوعها.

2.هناك عالقة قوية بي التكنولوجيا واالستثمار، حيث تعدُّ التكنولوجيا جزءاً من مدخالت 
االستثمار إىل الدول املضيفة؛ وبالتايل فإن هذه العالقة حقيقية وليست نظرية؛ وذلك ألن الدول 
النامية عليها أن تويل اهتماماً للعنصر التكنولوجي عند ابرام عقود االستثمار، وتعمل على تقسيم 

هذا العنصر أواًل؛ من أجل تعظيم االستفادة منه.

3. إن تضمي قانون االستثمار مزيداً من الضمانات واملزايا للمستثمر األجنيب من شأنه أن 
يساعد على وجود مناخ استثماري ثابت ومشجع لالستثمار، وهو ما يتفق مع الوضع املايل للدولة 
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حنو اإلصالح االقتصادي واالجتماعي بشأن تطوير االقتصاد العراقي وإعادة بنائه.

4. يهدف قانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديالته إىل تشجيع االستثمار، ونقل 
واخلدمية،  اإلنتاجية  قاعدته  وتوسيع  وتطويره  العراق  تنمية  عملية  يف  لإلسهام  احلديثة  التقنيات 
وتشجيع القطاع اخلاص العراقي واألجنيب واملختلط لالستثمار يف العراق من خالل توفري التسهيالت 
الالزمة لتأمي املشاريع االستثمارية، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع املشمولة بأحكام هذا القانون 

يف األسواق احمللية واألجنبية. 

5. ميرُّ العراق حالياً بأزمة اقتصادية وحتديات كبرية وصعبة ومن أسباهبا سيطرة تنظيم داعش 
أثّر على موازنته لألعوام  مما  النفط عاملياً  اإلرهايب على مساحات شاسعة، منه واخنفاض أسعار 
2014-2017، إذ بلغت العام احلايل حنو 95 مليار دوالر، وبعجز حنو 20.5 مليار دوالر، 
وتسبب بإحلاق ضرر باالقتصاد غري النفطي من خالل تدمري البىن التحتية، وتعطيل حركة التجارة، 

وتدهور ثقة املستثمرين والقطاع اخلارجي، وإمكانات النمو باآلجل املتوسط.    

التوصيات: 

1. جيب إعطاء عقود االستثمار فرصة لرفع مستويات املعرفة النظرية والكوادر العملية وذلك 
بإلزام املستثمر بتقدمي خطة واضحة لتدريب الكادر احمللي بدورات تدريبية سواء أكانت لدى مراكز 

الشركات العاملية أم يف موقع املشروع االستثماري.

2. ميكن أن تؤدي وزارة التعليم العايل دوراً رائداً يف رفع مستويات املعرفة، ونقل التكنولوجيا 
احلديثة؛ وذلك من خالل تفعيل دور دوائر التعليم املستمر يف اجلامعات العراقية بإقامة حلقات 
دراسية نظرية وعملية لكوادر الكليات والشركات الصناعية واملنتجة والرتكيز على بناء خمتربات وورش 
عمل؛ وذلك إلكساب الطالب الذي سيتخر	 مهارة عملية تعينه أن ينخرط يف العمل امليداين بثقة 
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وعدم تردد. 

3. االهتمام بربامج الرتويج جلذب االستثمارات األجنبية، وضرورة وجود مؤسسات تروجيية 
لالستثمار تتسم بالكفاءة، واالتصال على نطاق واسع باملستثمرين األجانب واحملليي، وتعمل على 

توضيح فرص االستثمار هلم وتزويد املستثمرين مبعلومات دقيقة .

املباشر  األجنيب  االستثمار  ينقلها  اليت  والتكنولوجيا  واملهارات  اخلربات  من  االستفادة   .4
العراق وهي حبد ذاهتا ال  أولية وأيدي عاملة كثرية يف  تتوافر موارد  اليت تستضيفه، إذ قد  للدولة 

تكفي؛ إذن جيب االستفادة من االستثمارات األجنبية يف هذا اجلانب.

5. جيب النظر إىل اجلامعات والكليات األهلية وتوسعها بتخّوف وحتفظ؛ ألن كثرة أعداد 
اخلرجيي من هذه الكليات ستخلق بطالة؛ لعدم متكن قطاعات الدولة من استيعاهبم، فضاًل عن 
حمدودية إمكانية القطاع اخلاص؛ وبالتايل قد تتحول إىل مشكلة اجتماعية، وسيكون من اخلطورة 
إذ إن  البلد؛  على  نتائجها عبئاً  الدولة االنزالق إىل االستثمار يف قطاعات ستكون  على كاهل 
االستثمار يف التعليم قد يكون مفيداً ولكن جيب أن يكون بشروط وحمددات واختصاصات خاصة؛ 
وعليه ترى الباحثة أنه ال بّد من وضع خطة مركزة وعملية حتدد أعداد اخلرجيي من هذه الكليات 
حبيث ميكن استيعاهبم سواٌء من قبل قطاعات الدولة أم القطاعات اخلاصة، فتخريج املزيد منهم 

وعدم القدرة على استيعاهبم سيخلق جيشاً من العاطلي.

6. ال بدَّ من وضع قواعد قانونية حتكم عملية نقل التكنولوجيا بنحٍو مستقل عن القواعد 
القانونية اليت حتكم عملية االستثمار، وذلك ألن وحدة القواعد القانونية اليت تطبق على العملية 
االستثمارية ككل مبا فيها التكنولوجيا تعد سياسة خاطئة وال تؤدي إىل نقل التكنولوجيا إىل دولة 

العراق.
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والتقانة، ووسائل  له من دور مهم يف جلب األموال،  ملا  7. تشجيع االستثمار األجنيب 
اإلنتا	، واإلدارة احلديثة وتوطينها يف العراق، وتسهيل مهام املستثمرين وأصحاب رؤوس األموال 
العراقية واألجنبية على وفق قواني وشروط تتالَءم وطبيعة العراق االقتصادية والبيئية؛ إلقامة مشاريع 

اقتصادية، وزراعية، وجتارية ميكن أن تسهم يف احتواء عدد أكرب من العمالة العراقية. 

املصادر

املصادر العربية: 

1. آل زيارة، كمال عبد حامد، االستثمار األجنيب املباشر )املنافع واملساوئ(، جامعة أهل 
البيت، كلية القانون، العدد السابع، 2006. 

2. األسر	، حسي عبد املطلب، سياسات التنمية واالستثمار األجنيب املباشر إىل الدول 
العربية، رسائل بنك الكويت الصناعي، العدد: 83 ، 2005.

3. البديري، صالح عامر أبو هونه، تقييم قانون االستثمار اجلديد رقم 13 لسنة 2006، 
دراسة مقارنة، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد 12، العدد: 1، 2010.

4. التميمي، سامي عبيد، االستثمار األجنيب املباشر يف العراق، الواقع والتحديات مع نظرة 
خاصة لقانون االستثمار األجنيب لعام 2006، جامعة البصرة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جملة الغري 

للعلوم االقتصادية واإلدارية، 2008. 

اجلامعة  األول،  الكتاب  الدويل(،  )االقتصاد  األساسية  القواعد  علي،  اجلاسم، حممد   .5
املستنصرية، بغداد، 1976.

األنشطة  لتفعيل  املباشرة  األجنبية  االستثمارات  الغفار، ضرورة  عبد  هناء  السامرائي،   .6
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التنموية يف العراق، املؤمتر االقتصادي العراقي، بغداد، 2004. 

7. السريين، حممد أمحد، التجارة اخلارجية، كلية التجارة، اإلسكندرية، 2009.

االستثمار يف سلطنة عمان، ورقة عمل  واقع  ناصر،  بن  بنت سيف  أمل  السالمية،   .8
مقدمة إىل األمانة العامة املساعدة للمعلومات، دائرة املعلومات والبحوث، سلطنة عمان، 2006.

9. الشربيين، فاطمة أمحد، اقتصاديات امليكنة، املكتبة العلمية، مصر، 1998. 

10. الشواردة، فيصل حممود، االستثمار يف بورصة االوراق املالية، األسس النظرية والعملية، 
دار وائل للنشر، 2008.

يف  االقتصادي  النمو  على  املباشر  األجنيب  االستثمار  أثر  اهلل،  عبد  فجر  الصاحل،   .11
اإلمارات العربية املتحدة، جامعة امللك سعود، كلية إدارة األعمال، 2014.

الرضا  دار  األول،  اجلزء  املعاصرة،  الدولية  التجارة  أساسيات  حسن،  رعد  الصرن،   .12
للنشر، دمشق، 2000.

13. الصوص، نداء حممد، التجارة اخلارجية، مكتب اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، 
.2008

يف  املباشر  األجنيب  باالستثمار  وعالقتها  اخلصخصة  احلسي،  عبد  هناء  الطائي،   .14
االستشاري، كلية  املكتب  يقيمها  اليت  الندوات  سلسلة  من  السادسة  الندوة  العراقي،  االقتصاد 

اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 2005.

15. الطعان، حامت فارس، االستثمار أهدافه ودوافعه، جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد، 
.2006
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امللخص

يؤدي القطاع الزراعي دوراً مهماً يف اجلانب االقتصادي ألي دولة مبا يشمله من أنشطة 
األساسية  الدعامات  إحدى  الزراعة  فتمثل  وحيوانية،  زراعية  وتوزيع(  وترويج،  وتصنيع،  )إنتا	، 
للنظام االقتصادي ألي دولة؛ وذلك ألمهيتها يف توفري فرص عمل، ومصدر رزق للسكان، واملسامهة 
يف الدخل القومي، وتوفري الغذاء، والعلف، واملواد األولية للصناعة، فضاًل عن أمهيتها يف التجارة 
ومصدراً  الغذائي،  واألمن  االقتصادي  النمو  يف  ودورها  األجنيب،  للنقد  مصدراً  وكوهنا  الدولية، 

لالدخار.

وحملياً ونظراً الخنفاض أسعار النفط بنحٍو كبري الذي أّدى إىل اخنفاض عوائد الدولة وكذلك 
مالئتها املالية، وحتمل الدولة لنفقات ضخمة يف حماربتها لإلرهاب؛ مما انعكس سلباً على املوازنة 
العامة للدولة وإمكانيتها يف دعم خمتلف األنشطة االقتصادية ومن ضمنها النشاط الزراعي الذي 
يعاين من ضعف يف اإلمكانيات والتقنيات واألساليب العلمية احلديثة والبىن التحتية فهو حباجة 
ملبالغ ضخمة لالستثمار وإن الدولة يف وضعها احلايل عاجرة عن توفري هذه املبالغ، فكان ال بدَّ 
من البحث عن مصادر أخرى لدعم متويل النشاط الزراعي واملتمثلة باملصارف األهلية؛ لذا هدف 
البحث إىل عرض مناذ	 سياسات ائتمانية مبتكرة للنشاط الزراعي، وجتارب الدول اليت حتدُّ من 
خماطر االئتمان الزراعي، وتشجع املصارف األهلية على االخنراط يف هذا النوع من التمويل، وسعى 

البحث إىل اختبار هذه النماذ	 ومن مث حتديد النماذ	 األكثر مالَءمًة للبيئة العراقية. 
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املقدمة

     يعدُّ العراُق منذ القدم من البلدان الزراعية، حيث كان يسمى قدمياً بأرض السواد لسواده 
بالزروع والنخيل واألشجار، إذ يتمتع بأراضي خصبة صاحلة للزراعة، فضاًل عن املياه اليت يوفرها هنرا 
دجلة والفرات وروافدمها اليت تغذي معظم أراضيه، ويف مثانينيات القرن املاضي حقق العراق االكتفاء 
الذايت من بعض املنتجات الزراعية )مثل اخلضروات والفواكه(، وكذلك من بعض املنتجات احليوانية 
)مثل احلليب(، ولكن يف تسعينيات القرن املاضي والفرتات اليت تلتها تدهور اإلنتا	 الزراعي نتيجة 
للعقوبات االقتصادية اليت فُِرَضت على العراق، وكذلك احلروب اليت خاضها، وبعد عام 2003 
كانت هناك بعض احملاوالت احلكومية لدعم القطاع الزراعي وتنشيطه ومنها املبادرة الزراعية للحكومة 
العراقية، ولكن مع األسف مل يكن مردود هذه احملاوالت شيئاً يذكر من منو للقطاع الزراعي. وبعد 
اخنفاض أسعار النفط بنحٍو كبري الذي أّدى إىل اخنفاض عوائد الدولة وكذلك مالئتها املالية والذي 
انعكس سلباً على املوازنة العامة للدولة وإمكانيتها يف دعم خمتلف األنشطة االقتصادية ومن ضمنها 
النشاط الزراعي، فضاًل عن النفقات الضخمة اليت تتحملها الدولة يف حماربتها لإلرهاب، ونظراً للوضع 
الراهن للقطاع الزراعي يف العراق وما يعانيه من ضعف يف اإلمكانيات والتقنيات واألساليب العلمية 
احلديثة والبىن التحتية فهو حباجة ملبالغ ضخمة لالستثمار، وإن الدولة يف وضعها احلايل عاجرة عن 
توفري هذه املبالغ فكان ال بدَّ من البحث عن مصادر أخرى لدعم متويل النشاط الزراعي واملتمثلة 
باملصارف األهلية، ولكن واقع احلال يشري إىل أن نسبة القروض للمشاريع الزراعية هي األصغر لدى 
املصارف وال متتد إىل آجال طويلة وال تغطي سوى جزء من االحتياجات املالية للمزارعي؛ وذلك 
لضعف املعرفة لدى املصارف يف كيفية إدارة تكاليف املعامالت واملخاطر املرتبطة بالنشاط الزراعي 
وكيفية تسويق اخلدمات املالية للعمالء الزراعيي فضاًل عن كون العديد من املصارف األهلية ترتدد 
يف متويل املشاريع الزراعية ذات احليازات الصغرية بسبب توقع إمكانية ربح منخفضة وعدم إمكانية 
صغار املزارعي من تقدمي الضمانات، وارتفاع مستويات الفقر يف الريف، واخنفاض مستويات تعليم 

املزارعي، وخطر التخلف عن السداد االئتماين للمزارعي.
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احملور األول

منهجية البحث والدراسات السابقة

منهجية البحث

مشكلة البحث:

ميكن صياغة مشكلة البحث بالتساؤل اآليت:

هل إن نسبة املخاطرة العالية اليت يعاين منها النشاط الزراعي والناشئة من العوامل املناخية 
والبيئية وأسعار السوق والسياسات الزراعية واملالية للدولة هي السبب الرئيس إلحجام املصارف 
أو  املتوسطة  الزراعية  للمشاريع  والسيما  الزراعي  االئتمان  تقدمي  يف  دورها  اقتضاب  أو  األهلية 

الصغرية؟

فرضية البحث: 

قام البحث على فرضية مفادها بأن توافر مناذ	 مبتكرة لتمويل املشاريع الزراعية يقلل من 
نسبة املخاطرة املتوقعة، ويشجع املصارف األهلية على متويل املشاريع الزراعية املتوسطة والصغرية.

هدف البحث:

يهدف البحث إىل تسليط الضوء على أمهية القطاع الزراعي اقتصادياً وكذلك أمهية متويل 
املشاريع الزراعية املتوسطة والصغرية عن طريق املصارف األهلية، وعرض أحدث النماذ	 والسياسات 
هذه  واختبار  الزراعي  االئتمان  خماطر  من  حتد  اليت  الدول  وجتارب  الزراعي،  للنشاط  االئتمانية 

النماذ	، ومن مث حتديد النماذ	 األكثر مالَءمة للبيئة العراقية. 
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أمهية البحث: 

تنبع أمهية البحث من أمهية القطاع الزراعي نفسه، واسهامه يف توسيع االستثمار الزراعي 
بتوفري مصادر متويل غري املصادر احلكومية، واملتمثلة باملصارف األهلية واملنفعة املتأتية من ذلك لكل 

من مصدر التمويل واجلهة املمولة.

منهج البحث:

اعتمد البحث كاًل من املنهجي االستنباطي واالستقرائي، إذ مت على وفق املنهج االستنباطي 
تسليط الضوء على مفهوم القروض بنحٍو عام والقروض الزراعية بشكل خاص، واستعراض امهيتها 
مبتكرة يف  لنماذ	  موسع  استعراض  مث  ومن  تواجهها،  اليت  التحديات  أهم  االقتصادية، وعرض 
التمويل الزراعي. يف حي مت على وفق املنهج االستقرائي تشخيص واقع التمويل الزراعي يف العراق 
هذه  ملواجهة  املبتكرة  التمويلية  النماذ	  أنسب  تشخيص  مث  ومن  حمدداته،  أهم  على  والوقوف 

التحديات.

وسائل مجع البيانات واملعلومات: 

متثلت وسائل مجع البيانات واملعلومات إلجناز هذا البحث جبانبيه النظري والتطبيقي مبا يأيت:

أ. اجلانب النظري: اعتمد يف هذا اجلانب على ما توافر من املراجع واألدبيات األجنبية، 
والعربية من كتب، ودوريات وحبوث منشورة، وغري منشورة، واالصدارات املهنية، والدولية، واحمللية 

ذات الصلة مبوضوع البحث احلايل.

ب. اجلانب التطبيقي: اعتمد يف هذا اجلانب من البحث على عدة وسائل للحصول على 
البيانات واملعلومات املطلوبة اليت أمهها: 



وقائع مؤمتر البيان السنوي األول 

59

• التقارير السنوية لوحدات عينة البحث. 	

• املقابالت الشخصية مع السادة كاًل من املدير املفوض ومدير اإلدارة، ومدير االئتمان، 	
ومدير إدارة املخاطر يف املصارف األهلية عينة البحث.

• املقابالت الشخصية مع كل من السادة املوظفي يف دائرة البحوث الزراعية وهيئة تسويق احلبوب. 	

جمتمع البحث وعينته:

عينة  ومتثلت  العراق،  يف  العاملة  واألجنبية  العراقية  األهلية  باملصارف  البحث  جمتمع  متثل 
البحث بعدد من املصارف األهلية واملصرف الزراعي التعاوين وكما موضح يف اجلدول اآليت:

جدول )1( املصارف العاملة يف البيئة العراقية )عينة البحث(

اسم املصرفت

مصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار1

مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار2
مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل3
املصرف العراقي اإلسالمي لالستثمار والتنمية4

مصرف بغداد 5

مصرف املتحد لالستثمار6
مصرف إيالف اإلسالمي7

مصرف البالد اإلسالمي لالستثمار والتمويل8

T.C ZiRAAT BANKASI A.S. املصرف الزراعي/ فرع بغداد9

املصرف الزراعي التعاوين10 
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هيكلية البحث: 

احملور األول: منهجية البحث والدراسات السابقة.

احملور الثاين: مدخل مفاهيمي للقروض الزراعية ) التعريف، األمهية، املصادر، والتحديات(.

احملور الثالث: مناذ	 مبتكرة لتمويل املشاريع الزراعية املتوسطة والصغرية.

احملور الرابع: اختبار مناذ	 التمويل املبتكرة يف البيئة العراقية. 

احملور اخلامس: االستنتاجات والتوصيات.

دراسات سابقة 

الدراسات العربية: 

- دراسة )أبوالوفا، القحطاين، نايف، 1995(

وهي حبث بعنوان »أهم مالمح القروض واإلعانات الزراعية وأثرها يف التكوين الرأمسايل 
الزراعي باململكة العربية السعودية«

     هدفت الدراسة إىل تناول تطور توزيع القروض واإلعانات للمشروعات املتخصصة؛ 
للوقوف على االجتاهات ومعدالت النمو واألمهية النسبية لتوزيع القروض واإلعانات على خمتلف 
قروض  على  الرتكيز  أن  الدراسة  نتائج  وأوضحت  الزراعي.  الرأمسايل  التكوين  وأثرها يف  األنشطة 
االستثمار متوسط األجل كان مالئماً خالل املراحل األوىل للتنمية؛ وذلك بغرض إعادة هيكلة 
القطاع الزراعي الذي كان يفتقر إىل التجهيزات األساسية املطلوبة واحلديثة، إالّ أنه نظراً الكتمال 
القروض  على  الطلب  يتحول  أن  الطبيعي  من  فإنه  الزراعية  املشروعات  ملعظم  األساسية  البنية 
املتوسطة األجل إىل القروض القصرية األجل هبدف توفري مستلزمات االنتا	 واملتطلبات املومسية 
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القروض- ال تليب احتياجات  الراهن -1% من امجايل  الوقت  القروض قصرية األجل يف  أن  إالّ 
املزارع لتوفري املتطلبات األساسية لالنتا	، إذ يعد نقص السيولة للزراعة لتمويل األنشطة االنتاجية 
لتحقيق استغالل الطاقة اإلنتاجية القصوى املتاحة ؛مما يؤدي إىل اخنفاض كفاءة التشغيل  عائقاً 
واخنفاض كفاءة اجلدارة االنتاجية، وال شك أن توفري هذا النوع من القروض قصرية األجل )سنة 
واحدة( ألعداد كبرية من الزُّرّاع فضاًل عن إجراءات حتصيلها يتطلب توفري كفاءة تشغيلية لدى 
املصرف الزراعي اليت تعد متوافرة. وعلى وفق مؤشرات كفاءة استخدام رأس املال يف القطاع الزراعي 
السعودي وارتفاع انتاجيته وتأثريه يف منو الناتج الزراعي، ونظراً ملا تبي من وجود تكوين رأس مال 
من خالل متويل املصرف الزراعي العريب السعودي خالل السنوات املاضية أوصت الدراسة بضرورة 

االهتمام بالعمل على صيانة هذه اآلليات واالهتمام بتدريب العمالة على االستخدام اجليد هلا.

- دراسة )أمحد، عثمان بابكر: 1997(

وهي حبث بعنوان »جتربة البنوك السودانية يف التمويل الزراعي بصيغة السلم« 

تناولت الدراسة التعرف على دور مؤسسات التمويل اإلسالمية يف التمويل التنموي بصفة 
عامة، فضاًل عن التعرف على مدى كفاءة صيغ التمويل اإلسالمي ومالَءمتها يف متويل القطاعات 
األنشطة  لتمويل  السلم  صيغة  إستخدام  امكانية  الدراسة  إليه  توصلت  ما  أهم  ومن  اإلنتاجية. 
االقتصادية املتعددة، إال أن التطبيق العملي كان يف النشاط الزراعي أكثر من غريه، حيث أثبت 
التطبيق العملي هلذه الصيغ اإلسالمية جدواه يف التمويل الزراعي والسيما مع مقابلة املصروفات 
التشغيلية، وتوفري السيولة الكافية للمزارعي يف األوقات املناسبة للزراعة دون االضطرار لالستدانة 

بشروط جمحفة، وبيع حماصيلهم لدائنيهم حتت ظروف احلاجة املاسة.

دراسة )املنظمة العربية للتنمية الزراعية: 2008( - 
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»دراسة تطوير أساليب متويل املشروعات الزراعية الصغرية الستخدام التقانات املطورة 
يف الوطن العريب« 

  هدفت الدراسة إىل تقدمي معلومات أساسية عن قطاع التمويل الصغري يف بعض الدول 
العربية من خالل دراسة جانيب العرض والطلب بإجراء الدراسات االستقصائية امليدانية، فضاًل عن 
حتليل نظم التمويل الصغري يف املناطق الريفية يف هذه الدول فيما يتصل مبصادر التمويل ومؤسساته 
وفرص التمويل املتاحة، ومن أهم النتائج اليت بينتها هذه الدراسة أن الطلب على التمويل الصغري 
يفوق العرض بكثري، وذلك لضآلة العرض املقدم من املؤسسات العاملة يف اجملال والسيما لصغار 
املزارعي يف املناظق الريفية، وهذا يشري إىل ضعف التوجيه لدى تلك املؤسسات وغياب التنسيق 
بينها وبي صغار املزارعي، ونقص الوعي لدى معظم املزارعي الصغار بأمهية الدور الذي ميكن أن 
يؤديه التمويل الصغري يف تنمية األنشطة الزراعية والتصنيعية املدرة للدخل وتطويرها. وقد خلصت 
الدراسة بتوصيات بشأن تطوير نظم وبرامج التمويل الصغري يف الدول العربية يف تسهيل إجراءات 
احلصول على التمويل الصغري، وتيسري شروط السداد لتكون مالئمة، وإمكانيات صغار املزارعي 
وكيفية  التسليف  برامج  حول  وتدريب  توعية  برامج  إعداد  جانب  إىل  هذا  مشروعاهتم،  وطبيعة 
باتباع مؤسسات  التعامل مع مؤسساته واالستفادة منه وحسن استغالله، وأوصت الدراسة أيضاً 

التمويل ملنهجية واضحة يف حتديد املستهدفي ونشر خدمات هذه املؤسسات يف املناطق الريفية.

- دراسة )مصطفى، علي العوادة: 2010(

أفريقيا  ومشال  األدىن  الشرق  يف  الريفي  للتمويل  اإلقليمي  لالحتاد  مقدمة  دراسة 
ومشال  األدىن  الشرق  إقليم  يف  الريفي  التمويل  خماطر  »إدارة  بعنوان   )NENARACA(

أفريقيا«

اشتملت الدراسة على عرض وتقييم سياسات وأدوات إدارة املخاطر يف إقليم الشرق األدىن 
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ومشال أفريقيا وعرض جتارب بنوك زراعية رئيسة يف اإلقليم يف جمال إدارة املخاطر، واستخدمت 
النتائج اليت  الدراسة أسلوب االستبيان حيث مت استبيان 11 مصرفاً يف 11 دولة، وكانت أهم 
توصلت إليها الدراسة أنه على الرغم من أن أنظمة املصارف وسياساهتا الزراعية تشتمل على ما 
املصارف  تقليلها، إال أن معظم  أو  املخاطر عليها  تأثري  ملنع  يكفي من اإلجراءات والتحّوطات 
الزراعية ما زالت تعاين من خماطر حادة، األمر الذي يظهر واضحاً يف أدائها التحصيلي أو املايل؛ 
وهذا دليل على عدم اجلدية يف تطبيق هذه اإلجراءات والتحّوطات، ومن أهم ما أوصت به هذه 
الدراسة ملؤسسات التمويل الريفي هو ضرورة تبين االبتكارات واملمارسات اليت تعمل على تقليل 
املخاطر، وعلى حتسي اجلدارة االئتمانية مثل تشجيع عمليات القيمة املضافة ومتويلها، وتبين صيغ 
وأوصت  املخاطر.  معاجلة  أساليب  من  ذلك  وغري  اإلسالمي  التمويل  وصيغ  التعاقدية،  الزراعة 
املعنية، حبيث يتم استقطاب  العمالة احلالية يف املصارف  النظر يف حجم  الدراسة بضرورة إعادة 

الكفاءات عالية املستوى، والتخلص من الفائض منها. 

دراسة )العزاوي: 2012(- 

الزراعي  للمصرف  التخصصية  اإلقراض  صناديق  »تقومي  بعنوان  ماجستري  رسالة  وهي 
التعاوين بإطار املبادرة الزراعية«

     هدفت الدراسة إىل إخضاع املبادرة الزراعية إىل عملية التقومي ومن خالل صناديقها 
االقرتاضية التخصصية من أجل الوقوف على مستوى أداء كل صندوق من صناديقها يف كل حمافظة 
من حمافظات العراق لتحديد أي من صناديقها التخصصية األكثر عماًل، والوقوف على خمتلف 
املشكالت واملعوقات اليت تواجه عمل املبادرة الزراعية، ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة أن كاًل 
من صندوق صغار الفالحي وصندوق املكننة الزراعية ووسائل الري وصندوق املشاريع االسرتاتيجية 
أما  للصندوق،  املايل  التخصيص  إمجايل  مستوى  على  آخر  إىل  عام  من  وتطور  منو  يف  الكربى 
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صندوق تنمية النخيل فهو يف حالة تذبذب على مستوى إمجايل التخصيص املايل، يف حي أن 
املايل.  التخصيص  إمجايل  مستوى  على  واخنفاض  تراجع  حالة  يف  فهو  احليوانية  الثروة  صندوق 
عدد  لكثرة  وذلك  التعاوين  الزراعي  املصرف  على  زخم كبري  وجود  إىل  أيضاً  الدراسة  وتوصلت 
املعامالت اخلاصة باملبادرة الزراعية وتنوع أغراضها وحبسب صناديقها التخصصية الذي قد يؤدي 
إىل إرباك يف عملية التنفيذ للمبادرة الزراعية من حيث صرف القروض الزراعية واسرتدادها. وقد 
على  الرتكيز  مع  الصناديق  جلميع  املستمر  والتطوير  العمل  على حتسي  بالعمل  الدراسة  أوصت 
صندوق الثروة احليوانية، مع التأكيد على توعية املزارعي حول ما للمبادرة الزراعية من أمهية بالغة 
من خالل عمليات اإلرشاد الزراعي، وقد دعت الدراسة إىل ربط اإلدارة العامة للمصرف الزراعي 
التعاوين ومجيع فروعه ومكاتبه املنفذة لعمليات املبادرة الزراعية بشبكة معلومات الكرتونية تساعد 

على تنفيذ املبادرة الزراعية بصورة دقيقة وتفّعل اجلانب الرقايب عليها.

دراسة )النابلسي، سليم فيصل: 2016( - 

وهي حبث بعنوان »خماطر التمويل الزراعي بالصيغ اإلسالمية«

التمويل  يف  املستخدمة  اإلسالمية  الصيغ  خماطر  حتليل  إىل  الدراسة  هذه  هدفت       
الزراعي، مع حماولة اقرتاح إجراءات إلدارة هذه املخاطر وختفيضها، وأهم ما توصلت إليه الدراسة 
من نتائج هو ارتفاع درجة املخاطر الطبيعية اليت تؤثر على األنشطة الزراعية؛ وبالتايل على قطاع 
التمويل الزراعي. وإن صيغ التمويل الزراعي املتمثلة بالسلم واملزارعة واملساقاة واملغارسة تتعرض إىل 
خماطر االئتمان واملخاطر التشغيلية، وخماطر السوق. وإن أغلب املصارف اإلسالمية املدعية بكوهنا 
مؤسسات استثمار ومشاركة يف املخاطر وإهنا ليست ممواًل فقط، إالّ أهنا حتجم عن التمويل الزراعي 
الرتفاع خماطره الطبيعية واملصرفية، وأوصت هذه الدراسة بضرورة العمل على تطوير صيغ االستثمار 
الزراعي إىل صيغ مصرفية متويلية جيتمع فيها جهد علماء الشرع ورجال املصارف، وحث املصارف 
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اإلسالمية على الولو	 إىل قطاع التمويل الزراعي، ولو من خالل نوافذ أوحمافظ متخصصة بالتمويل 
الزراعي والريفي؛ ملا هلذا القطاع من أمهية اسرتاتيجية.

الدراسات األجنبية

 - )Ziari. Leatham. and Turvey:1995( دراسة

تطبيق تقنيات الربجمة الرياضية يف فحص االئتمانات للقروض الزراعية

البديلة  النماذ	 اإلحصائية  االئتمانية على وفق  الدراسة إىل مقارنة اجلدارة  خلصت هذه 
والربجمة الرياضية )MP( يف إطار جترييب باستخدام بيانات االئتمان الفعلية، ومن أهم ما توصلت 
للنهج اإلحصائي والربجمة  التصنيف  الدراسة هو وجود اختالفات صغرية فقط يف دقة  إليه هذه 
والرياضية، إذ إن نتائج هذه الدراسة تعيد فرض نتائج الدراسات التجريبية اليت تدعي أن مناذ	 
الربجمة الرياضية تتفوق حىت على أهنا تنافسية كما هي مناذ	 حتليل التمييز اإلحصائي، وأوصت 
الشرط  دمج  يصبح  التطبيقية حينما  البيئة  )MP( يف  الرياضية  الربجمة  مناذ	  باستخدام  الدراسة 
أو وجود عدد كبري من املتغرّيات التفسريية أو أن جمموعة  أو حجم العينة صغرياً  اجلانيب ضرورياً 
البيانات غري دقيقة، ففي يف هذه احلاالت، ستكون لنماذ	 الربجمة الرياضية)MP( القدرة على أداء 
أفضل من مناذ	 التحليل اإلحصائي التمايزي )DA(، وقد رأت الدراسة أنه ال يوجد أمنوذ	 حتليل 
مثايل للتمايز )DA( يناسب مجيع جمموعات البيانات يف مجيع احلاالت، فقد يكون من املمارسة 
السليمة تطبيق البيانات على مناذ	 حتليل متايزية بديلة معلمية وغري معلمية، واختيار أفضل أمنوذ	.

 - )Nair.2008( دراسة
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تقييم وإدارة خماطر االئتمان يف اإلقراض الزراعي: نتائج من مسح للمقرضني الرئيسيني 
يف مخسة بلدان

هدفت الدراسة إىل فهم كيفية إدارة املؤسسات املالية ملخاطرها االئتمانية بشأن اإلقراض 
ألغراض الزراعة، وهي دراسة استقصائية مشلت 15 مؤسسة مالية يف مخسة بلدان أفريقية وآسيوية، 
وأظهر االستطالع عدداً من النتائج أمهها: أن عدم وجود نظم وطنية فعالة لتحديد اهلوية واملعلومات 
االئتمانية أّدى إىل احلد من قدرة مجيع املؤسسات املالية الـ 15 على تقييم مدى جدارة عمالئها، 
ومل يستخدم أي من مقدمي القروض الصغرية الصيغة التقليدية لنظم تقييم االئتمان، إذ استندوا يف 
قرار املوافقة إىل التحليل املايل املفصل ملقدم الطلب أو املشروع الفردي. يف حي كان لدى معظم 
املؤسسات املالية اليت متت دراستها -اليت لديها حوافظ زراعية كبرية- خربة كبرية يف جمال الزراعة، 
املنظمات  العليا، وكان لدى معظم هذه  الرتب  أم موظفي  القروض  سواٌء على مستوى موظفي 
حمافظ قروض متنوعة عرب القطاعات، وعرب املناطق اجلغرافية، وضمن احلافظة الزراعية، وتراوحت 
حصة احلافظة الزراعية يف املصارف »من إمجايل احملافظ االئتمانية بي 10 و20%، وقد أوصت 
احليازات  أصحاب  للمزارعي  اإلقراض  نطاق  بتوسيع  املالية  املؤسسات  مجيع  علی  بأن  الدراسة 

الصغرية واملشروعات الريفية الصغرية أن تنظر فيما يأيت:

)1( استخدام وسائل مبتكرة، مثل القياسات احليوية، للتعرف على العمالء.

)2(  بدائل للتحليل املايل التقليدي، مثل استخدام التدفقات النقدية بداًل من امليزانيات العمومية.

)3(  بدائل لألشكال التقليدية للضمانات، مثل الرتتيبات الثالثية واإلقراض اجلماعي.

)4( تطوير اخلربة الزراعية لدى موظفي االئتمان ومستويات اإلدارة العليا.

 -  )Ramirez. Juana. Hernandez. Emilio: 2016( دراسة 
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االبتكارات من أجل التمويل الزراعي الشامل وآليات ختفيف املخاطر حالة  »متويل 
الفالح« يف املغرب

هدفت الدراسة أواًل إىل توثيق أمنوذ	 مبتكر لتقدمي اخلدمات املالية لألسر الريفية الفقرية 
الزراعي  االئتمان  الذي وضعته جمموعة  الفالح  متويل  بأمنوذ	  واملتمثل  الزراعة،  على  تعتمد  اليت 
املالية  إبراز املبادئ املهمة اليت ميكن أن تطبقها املؤسسات  الدراسة كذلك إىل  املغريب، وهدفت 
واملنظمات الداعمة لتعزيز اخلدمات املالية الريفية والزراعية الشاملة يف سياق البلدان النامية، ومن 
أهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن أمنوذ	 متويل الفالح اعتمد هنجاً شاماًل خلدمة القطاع الزراعي، 
املنتجات واخلدمات  العام للعديد من   ”ecosystem“ »مع الرتکيز علی »النظام اإليکولوجي
املصممة خصيصاً لقطاعات العمالء احملددة يف سالسل القيمة املختلفة، واالستفادة من التجميع، 
املالية بتوفري جمموعة  الفاعلة يف کل سلسلة. وأوصت الدراسة املؤسسات  والتفاعل بي اجلهات 
واسعة من اخلدمات املالية العامة واملتخصصة للحفاظ على االستدامة، من خالل وفورات احلجم 
والنطاق، وتيسري عمليات احلد من التكاليف؛ إذ إن هذا النظام اإليکولوجي يقلل من املخاطر 
والتكاليف مع زيادة والء العمالء، ومع ذلك، فإنه يضع عبئاً كبرياً على املؤسسات؛ ألنه يتطلب 

مهارات متعددة التخصصات يف مواردها البشرية، والعمليات املعقدة.

    وتتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف وجود العديد من املخاطر والتحديات 
اليت تقف عائق أمام املصارف األهلية يف خوض جمال التمويل الزراعي، لذا سعت الدراسة إىل 
االطالع على حتليل مناذ	 التمويل الزراعية وأساليبها املطبقة يف دول العامل؛ وبالتحديد يف الدول 
النامية الزراعية ذات الظروف االقتصادية املشاهبة لظروف العراق؛ للتمكن من حتديد بعض اآلليات 
واملالمح األساسية اليت ميكن اتباعها يف العراق من أجل دعم التمويل والنهوض بالواقع الزراعي 

ومبساندة املصارف األهلية.  
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احملور الثاين

مدخل مفاهيمي للقروض الزراعية

)التعريف، واألمهية، واملصادر، والتحديات(

    إن متويل املشاريع أو تطويرها حيتا	 إىل أموال خاصة باملؤسسة أو األفراد، لكن يف 
النقدية  الكتلة  توفري  األفراد  أو  املؤسسات  هلذه  املالية  اإلمكانيات  تستطيع  ال  األحيان  معظم 
الالزمة مبفردها؛ لذا تلجأ إىل أطراف أخرى بغية تغطية العجز بواسطة عملية االقرتاض، ولكي 
يقوم املستثمر الزراعي باالنطالق يف مشروع ما فال بدَّ له من أن يفكر يف تكلفة هذا املشروع، إذ 
إن مشاريع االستثمار الزراعية حتتا	 إىل رأس مال كبري لتمويلها، ولنقص السيولة الالزمة )التمويل 

الذايت( يستلزم ذلك االقرتاض من جهات أخرى )الطيب، 2013 : 15(

يعدُّ القرض أحد صور االئتمان املباشر، وهو مبلغ مايل مدفوع من طرف اجلهاز املصريف 
لألفراد واملؤسسات هبدف متويل نشاط اقتصادي يف فرتة زمنية حمددة، وذلك مبعدل فائدة حمدد، 
بقصد  وذلك  آلخر  اقتصادي  زبون  من  املال  لرأس  مؤقتة  حتويل  عملية  تعدُّ  املصرفية  فالقروض 
استغالله يف نشاط إنتاجي أو استهالكي، يسدد املبلغ مضافاً إليه قيمة الفائدة اليت تعدُّ تعويضاً 
النقود املقرتضة ويف أي  الزبون حرية استعمال  للمقرض على حرمانه من رأمساله، وللمقرتض أو 
القرض  أن  الطرفي  بي  العقد  ينص يف  دام مل  ما  اعرتاض  للمصرف  يكون  أن  يراه دون  غرض 
يراقب كيفية  أن  للمصرف  الغرض كان  حتديد  العقد  يف  نص  إذا  أما  معيناً،  غرضاً  يستهدف 
استخدامه والتأكد من عدم خروجه عن هذا الغرض؛ ألن خروجه يهدد قدرة املستفيد على سداده؛ 
وحينئٍذ يكون للمصرف طلُب رده فـــوراً وفسخ العقد ملخالفة الزبون لعهده الذي كان حمل اعتبار 

يف العقد )عوض، 1998: 465 – 466(
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أمهية اإلقراض الزراعي 

     يعيش ثالثة أرباع العامل النامي يف املناطق الريفية، ويعتمد حنو تسعة من كل عشرة 
منهم على الزراعة من أجل كسب رزقهم )World Bank 2007(، وكثرياً ما ينظر إىل االستثمار 
واحلد  الغذائي  األمن  ولتعزيز  العيش،  لكسب  وفاعلة  الطرق كفاءة  أكثر  أحد  باعتباره  الزراعي 
من الفقر، وتظهر بعض الدراسات متيُّز القطاع الزراعي على ختفيض الفقر مبقدار أربعة أضعاف 
على  االعرتاف  من  الرغم  وعلى   ،)Oxfam 2009( األخرى  القطاعات  يف   عليه  هو  عما 
نطاق واسع باآلثاراالجتماعية لالستثمار الزراعي، فإن القطاع املايل يعرتف أيضاً بأن االستثمار 
الزراعي -والسيما للمشاريع الصغرية واملتوسطة- نشاُط منوٍّ مربح، إذ يقدم متويل املشاريع الزراعية 

:)Oxfam 2009( :للمصارف واملؤسسات املالية فرصة منو رئيسة للعوامل األربعة اآلتية

عام 2030،  بنسبة 50% حبلول  األغذية  على  العاملي  الطلب  ينمو  أن  املرجح  من  أواًل: 
بقيادة الطبقات الوسطى الناشئة يف السكان احلضريي، وسيؤدي التوسع السريع يف القطاع من خالل 
املشرتين األقوياء مع سالسل القيمة املرحبة إىل شراء املنتجات من املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم.

على  واحلصول  اجلديدة  التكنولوجيات  يف  باالستثمار  للمزارعي  التمويل  يسمح  وثانياً: 
مدخالت أفضل، مما يزيد الغلة بنحٍو كبري، ويساهم يف حتقيق األمن الغذائي وحتسي الدخول، 
شبه  الكفاف  مستوى  من  االنتقال  على  املزارعي  سيساعد  التمويل  على  احلصول  فإن  وهكذا 

التجاري ليصبحوا مزارعي جتاريي.

املستمدة من  البيانات  إن  إذ  الكبرية؛  احملافظ  لتنويع  الفرصة  الزراعي  اإلقراض  يوفر  ثالثا: 
األزمة االقتصادية لعام 2008 تدعم بنحٍو خاص هذه النقطة.

رابعًا: التمويل االبتكاري، والتخفيف من حدة املخاطر، ومناذ	 التوزيع تبشر ببعض الوعود 
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بأن خماطر وتكاليف إقراض املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم ميكن إدارهتا.

هلذه  لإلقراض  متزايدة  ورحبية  إمكانية  إدراك  للمقرضي  ميكن  العوامل  هذه  إىل  وبالنظر 
املشاريع الزراعية “اليت ختشى عموماً ولكن تفهم قلياًل”.

ويؤدي القرض دوراً حامساً يف االزدهار، إذ يُعدُّ الوسيلة السياسة إىل جانب دوره يف خلق 
النقود، وهو مبنزلة وساطة للتبادل التجاري وأداة استغالل األموال يف اإلنتا	 والتوزيع؛ ولتسهيل فهم 

دور القرض نتعرض إىل النقاط األساسية اآلتية )عبد احلميد،2000: 104(:

تسهيل املعامالت اليت أصبحت تقوم على أساس العقود والوعد بالوفاء.( 1

املسامهة يف النمو واالزدهار االقتصادي للبلد.( 2

وسيلة مناسبة لتحويل رأس املال من شخص آلخر، أي واسطة لزيادة إنتاجية رأس املال.( 3

احملافظة على قيمة رأس املال للمقرض بالنسبة للمصرف.( 4

القضاء على التضخم وذلك من خالل امتصاص الزيادة يف القدرة الشرائية املخصصة لالستهالك.( 5

احلصول على معلومات عن مقدم الطلب:

عادة ما تقتضي سياسة اإلقراض قيام املقرتض احملتمل بتقدمي طلب لإلقراض يتضمن قيمة 
القرض، والسبب الذي يقوده إىل االقرتاض، والقروض اليت سبق له احلصول عليها، وأمساء املصارف 
على  املصرف  حصول  الضرورة  فمن  املعلومات  تلك  عن  وفضاًل  منها،  االقرتاض  له  سبق  اليت 
معلومات أساسية عن العميل وهي: قدرته على السداد، وحجم رأمساله، والضمانات اليت ميكن أن 

يقدمها العميل، والظروف االقتصادية احمليطة.
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قدرة العميل:( 1

       يقصد بقدرة العميل مدى إمكانية قيامه بسداد ما عليه من مستحقات يف املواعيد 
احملددة، ومن بي املؤشرات املفيدة يف هذا الصدد تلك اليت تتعلق بتأريخ العميل يف النشاط الذي 
ميارسه، وكفاءة املديرين ومسعتهم، وأساليب ممارسة أوجه النشاط املختلفة، ومدى انتظام العميل يف 
سداد القروض اليت سبق أن حصل عليها، وقد توجد يف سجالت املصرف معلومات مفيدة يف هذا 
الشأن، وميكن احلصول على تلك املعلومات من مصارف أخرى، وإىل جانب هذه املؤشرات اليت 
تعتمد على احلكم الشخصي هناك مؤشرات أخرى موضوعية كرحبية النشاط لعدد من السنوات 
ودون  بسهولة  نقدية  إىل  حتويلها  للمنشأة  ميكن  اليت  األصول  وحجم  النقدية  رصيد  ومتوسط 
خسائر كبرية، وتعدُّ القوائم املالية املمثلة يف قائمة الدخل وامليزانية العمومية مصدراً أساسياً لتلك 

املعلومات)احلسيين والدوري، 2000 : 135(.

رأس املال:( 2

       من العناصر األساسية لتحديد درجة خماطرة املصارف التجارية عند تقدميها للقروض 
هو ما ميتلكه املقرتض من ثروة أو ما ميلكه من أسهم وأمالك وقروض طويلة األجل قد مينحها 
للغري، ويقصد برأس املال مجيع املوجودات املنقولة وغري املنقولة اليت ميتلكها املقرتض مطروحاً منه 

املطلوبات اليت بذمته؛ وهلذا يسمى هذا اجلزء من املخاطر مبخاطر امللكية.

       وعادة ما تتأثر قدرة املقرتض يف سداد قرضه على قيمة رأس املال الذي ميلكه، وكلما 
زاد رأس املال اخنفضت خماطرة املصرف والعكس صحيح إذ إن رأس املال ميثل قوة املقرتض املالية 

وأيضاً هو الضمان اإلضايف يف حالة املقرتض يف التسديد.
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الضمانات:( 3

       ويقصد بالضمان مقدار ما ميتلكه املقرتض من موجودات منقولة وغري منقولة اليت 
يرهنها لتوثيق القرض املصريف، أو شخص ضامن ذي كفاءة مالية ومسعة أدبية مؤهلة لكي يعتمد 
عليه املصرف التجاري يف ضمان تسديد القرض املمنوح للمقرتض، إذ ال يشرتط امتالك املقرتض 
يكون ضماناً  أن  على  موافق  آخر  لشخص  مملوكاً  الضمان  يكون  أن  بل ميكن  الضمان  لذلك 
للقرض؛ ولذلك تنوعت الضمانات حىت قسمت القروض حبسب ضماناهتا فهناك القروض لضمان 
بضائع، أو لضمان أوراق مالية، وهناك قروض لضمان أراٍض أو حماصيل زراعية، أو لضمان رهن 

عقاري، أو بضمان شخص أو دون ضمان )الزبيدي، 2000 : 220-219(.

الظروف االقتصادية:( 4

       على الرغم من أن الكثري من املهتمي يشريون إىل أن الظروف يقصد هبا الظروف 
البيئية احمليطة  االقتصادية إال أن الكثري منهم يناقشون هذا العنصر فيتوسع فيه ليشمل الظروف 
باملقرتض، وإال هلذا يشري البعض صراحة إىل أن الظروف تعين البيئة اليت يعمل هبا الفرد أو املؤسسة 
ات يف حالة املنافسة وتكنولوجيا الطلب على السلعة وظروف التوزيع، والسيما أن الظروف  والتغريُّ
االقتصادية تؤثر على مدى قدرة طالب القرض على السداد اللتزاماته اليت قد تكون غري مواتية 
وال يسأل عنها يف هذه احلالة، فقد تتوافر الصفقات الثالث السابقة يف طالب القروض، ولكن 
الظروف االقتصادية املتوقعة جتعل من غري املنطق التوسع يف منح االئتمان، لذلك جيب على إدارة 
أبو قحف،  القرض طويل األجل )حنفي،  إذا كان  الظروف خاصة  املسبق هبذه  التنبؤ  االئتمان 

.)166-165 :1993
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خماطر اإلقراض الزراعي 

حينما نتحدث عن االقراض الزراعي فأول ما يستوجب ذكره أن هذا النوع من اإلقراض 
يقدم يف الغالب من خالل مصارف زراعية متخصصة، وأن املصارف التجارية حتجم عن تقدمي 
مثل هذا اإلقراض ملا حيتويه من خماطر ال يقوى على حتملها إال الدولة اليت غالباً ما متتلك هذه 
املصارف واليت تدعمها من خالل ميزانياهتا. وهناك نوعان من املخاطر املرتبطة باإلقراض الزراعي 
النظر  بغض  التمويل  عمليات  تشتمل مجيع  اليت   )Banking Risks( املصرفية  املخاطر  هي: 
عن طبيعتها أو نوعيتها. واملخاطر اخلاصة هبذا النوع من اإلقراض واملتعلقة بالعملية الزراعية منذ 
بدايتها وحىت تسويق املنتج اليت تسمى املخاطر الطبيعية، أي: إن املصارف الزراعية تتعرض ملخاطر 
مضاعفة مما جيعلها عرضة لإلفالس باستمرار مامل تقم الدولة بإنقاذها مالياً إذا ما اقتضت ذلك 
تتعرض هلا املصارف هي  اليت  بلداهنا. ومن املشكالت أو املخاطر املصرفية  التنمية يف  ضرورات 
خماطر التشغيل، وخماطر السوق، وخماطر االئتمان، وخماطر عدم كفاية رأس املال وغريها، وهذه 
متشابكة وليس من السهل فصل بعضها عن بعض، وهي ميكن أن تواجه أي مصرف جتاري أو 
زراعي أو غريه، وقد حتدث نتيجة سوء ختصيص األموال، وقصور أنظمة العمل وإدارة العمليات، 
وعدم توفر بيئة مالئمة للعمل، وضعف يف برامج التدريب وسوء عمليات االئتمان، والتقلبات يف 
األسعار وسوى ذلك. أما املخاطر الطبيعية فهي تلك املخاطر اليت تؤدي إىل تلف جزء من احملصول 
أو كله وهي تعزى إىل الظروف املناخية غري املواتية مثل الفيضانات، أو اجلفاف، والرياح الشديدة، 
والربَد، والصقيع وغريها، وهناك خماطر بيئية أخرى وهي األمراض الواسعة االنتشار مثل صدأ القمح، 
أو جنون البقر أو النيوكاسل الذي يصيب الدواجن، وهناك خماطر قد تصيب احملصول مثل احلرائق، 
ونفوق احليوانات، وسرقة اآلالت، وخماطر تتعلق باملقرتض مثل الوفاة واملرض، وهذه املخاطر غالباً 

ما تؤدي إىل إضعاف مقدرة املقرتض على التسديد )مصطفى وآخرون، 2010 : 5-1(.  



مركز البيان للدراسات والتخطيط

74

ويف  السياق نفسه شّخص حسيين ورزاق مخسة خماطر رئيسة للقروض الزراعية متمثلة بـ 
)حسيين ورزاق، 2004: 26-25(:

املقرضة . 1 املؤسسة  ليست يف صاحل  الدورة  الزراعة: فطول هذه  اإلنتاجية يف  الدورة  طول 
فهي تستلزم بقاء القرض لفرتة طويلة، يف حي تكون هذه األخرية تسعى إىل حتقيق الدوران السريع 

للمال ليعود بأكثر فائدة ممكنة.

فيها كاجلفاف، . 2 التحكم  الفالح ال ميكنه  الزراعي إىل خماطر: حيث إن  تعرض اإلنتا	 
وسقوط األمطار، واآلفات، واحلشرات، فكل هذه املخاطر تؤثر سلباً على احملصول؛ مما يؤدي إىل 
التقليل من إيرادات املزارع؛ وبالتايل عجزه عن التسديد ما عليه من أموال والتزامات ملدة ليست 

بالقصرية.

عدم قدرة املزارع على التحكم يف اإلنتا	: حيث ارتباط كمية اإلنتا	 مبا تنتجه األرض من . 3
جهة والظروف الطبيعية املالئمة من جهة أخرى، وهذا ما جيعل املزارع ال يستطيع السيطرة على 
اإلنتا	، وكذلك عدم السيطرة على األسعار فبمجرد ظهور احملصول سيعرضه يف األسواق وبالسعر 
اجلاري، وقد يتدفق العرض فينخفض السعر وال حيلة للمزارع يف االحتفاظ مبحصوله؛ ألهنا عادة 
حمصوالت سريعة التلف، وكيف يستطيع املزارع سداد التزاماته إذا اخنفضت األسعار اخنفاضاً كبرياً.

غياب قواني االئتمان: جند معظم املؤسسات التجارية والصناعية تفي مبا عليها من قروض . 4
يف الوقت احملدد خوفاً من العقوبات القاسية اليت ميكن تطبيقها كإشهار إفالسها أو توقفها عن 
العمل، هلذا جند إحدى هذه املؤسسات حريصة على الوفاء مبا عليها من قروض يف الوقت احملدد، 

يف حي أن التمويل الزراعي ال حتكمه مثل هذه القواني.

صعوبة فرض رقابة على املزا رع من طرف مؤسسات التمويل: فمن الصعب فرض الرقابة . 5
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على التمويل وكيفية استخدام القرض يف األغراض اإلنتاجية أو غري اإلنتاجية، ويف الوقت نفسه ال 
ميكن إلزام املزارع أو الفالح بطريقة معينة يف كيفية استخدام القرض؛ ألنه يف الكثري من احلاالت 

يستعمل هذا القرض يف أغراض استهالكية.

 International Finance الدولية  التمويل  مؤسسة  من  كلٌّ  الضوء  وسلطت 
 Global Partnership for والشراكة العاملية من أجل الشمول املايل Corporation IFC

GPFI(  Financial Inclusion( على منتجات املؤسسات املالية من القروض الزراعية ذات 

اخلصائص الفريدة باإلنتا	 الزراعي، وعلى وجه التحديد جيب أن تليب تلك املنتجات املالية اإلنتا	 
املومسي وبفرتات محل طويلة ومتنوعة، إذ يواجه املقرضون مدفوعات غري منتظمة وبطء دوران رأس 
املال املستثمر، ويواجهون يف بعض األحيان حتديات يف تصميم املنتجات املالية املناسبة نظراً لعدم 
توافر املعرفة الكافية باخلصائص الزراعية والبيئية احمللية، فضاًل عن إدارة السيولة املعقدة، وإن اإلقراض 
الزراعي ينطوي على خماطر نظامية وكلها مكثفة ألمد التمويل أو لتنمية املشاريع بصفة عامة، وإن 
تنويع املزارعي ال يفعل شيئاً يذكر لتحويل املخاطر عن تلك املخاطر النظامية اليت تؤثر على مجيع 
أنشطة الدائن ورمبا حمفظة التمويل الزراعي بأكملها، وإىل جانب كون الزراعة بنحٍو عام تشّكل 
العديد من املخاطر الفريدة للمقرضي، فعادًة ما ينطوي التمويل الزراعي أيضاً على ارتفاع تكاليف 
املعامالت بسبب اخنفاض الكثافة السكانية، واخنفاض جودة البنية التحتية، واملواقع البعيدة، وميكن 
لألسواق الزراعية غري الكفوءة أن حتد من صالحية اخلدمات املالية الريفية، وميكن أن يؤثر التشويه 

. )IFC& GPFI 2012: 10( .ًواألسواق املالية أيضا 	يف أسواق اإلنتا

اجتاه التمويل الزراعي 

اخلدمات  ملوفري  االستدامة  بناء  على  الرزراعي  التمويل  جتاه  العصري  النهج  يركز       
املالية، مع التفكري فيما هو أبعد من نطاق دورة احلياة القصرية للمشروعات املوجهة من املاحني، 
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وتوفر املؤسسات والنماذ	 الريفية القوية شراكات وفرص عمل واعدة للمصارف التجارية جتعلها 
الزراعي فتضيِّق نطاق ما تقدمه من خدمات من خالل  التمويل  تـُقنْدم على زيادة مشاركتها يف 
منتجات مصممة خصيصا لألسر الفقرية واملهمشة، وكثرياً ما حيدث هذا من خالل شراكة مع 
إحدى املؤسسات اجملتمعية. وتتضمن التطورات العاملية احلديثة يف جمال التمويل الزراعي استخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كاهلواتف اخللوية يف تقدمي اخلدمات، والنمو يف تدفقات رؤوس 
أموال املهاجرين وحتويالهتم إىل املناطق الريفية. وملا كان التمويل الرزراعي يشّكل جزءاً من القطاع 
املايل األوسع، فينبغي للحكومات -على الصعيد الكلي- أن تستجيب لضعف األسواق املالية أو 
األزمات النظامية بأطر تشريعية وتنظيمية متتثل للمبادئ الرئيسية للرقابة املصرفية الفعالة الصادرة 
رئيس يف وضع  بدور  أيضاً  الوطنية  احلكومات  وتضطلع  املصرفية،  بالرقابة  املعنية  بازل  جلنة  عن 
التمويل  مؤسسات  من  العديد  وإنشاء  احلكومية  املصارف  إصالح  إىل  تؤدي  متكينية  سياسات 
الزراعي اجلديدة. ولالستقرار االقتصادي الكلي والشفافية يف األسواق املالية أمهية حامسة يف هتيئة 
بيئة مواتية ملا يتم بذله من جهود إلقامة نظم مالية زراعية سليمة تعمل من أجل الفالحي على 
الزراعية،  للتنمية  الدويل  )الصندوق  املايل  للنظام  العام  السياق  يف  مدجمة  وتكون  البعيد،  املدى 

.)9-8 : 2009

ويرتبط التحدي املتعلق بتوفري املوارد املالية للتمويل واالئتمان الزراعي يف الدول العربية بعدة 
جوانب أمهها ما يأيت )املنظمة العربية للتنمية الزراعية، 2008 :26(:

• اهليكلة، 	 وإعادة  األداء،  زيادة كفاءة  ويتضمن  الوطنية،  التمويل  ملصادر  املؤسسي  اإلصالح 
وتطوير النظم واللوائح، وتنفيذ سياسات تتفق وأهداف تلك املؤسسات، وعدم الدخول يف أنشطة فرعية.

• تعزيز موارد املؤسسات اإلمنائية التمويلية القائمة مبختلف مستوياهتا، وتعزيز دور مؤسسات 	
التمويل الزراعي الوطنية .
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• توفري مصادرمتويلية إضافية ثابتة للمشاركة يف توفري درجة مناسبة من املسامهة يف تغطية 	
االحتياجات التمويلية الزراعية املستقبلية.

وميكن تلخيص التحديات اليت تواجه املؤسسات املالية عند تقدمي املنتجات املالية للقطاع 
الزراعي بصعوبة الوصول والتواصل مع سكان املناطق الريفية النائية وتكلفتهما واحتمالية عالية يف 
والسوق،  والسعر،  اإلنتا	،  مثل: خماطر  الزراعي،  بالقطاع  اخلاصة  املخاطر  بسبب  السداد  عدم 
وعدم معرفة املؤسسات املالية بكيفية إدارة تكاليف املعامالت، واملخاطر اخلاصة بالقطاع الزراعي، 
وكيفية تسويق اخلدمات املالية للعمالء الزراعيي. وميكن أن نضيف هنا أن السياسات احلكومية  
قد ختلق عقبات أمام تقدمي اخلدمات املالية للقطاع الزراعي مثل ممارسات اإلقراض امليسرة، وأسعار 

الفائدة املنخفضة، وبرامج اإلعفاء من القروض، فهي مثبطات إلقراض القطاع اخلاص.
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املبحث الثالث 

 مناذج مبتكرة لتمويل املشاريع الزراعية املتوسطة والصغرية

جرى يف العقد املاضي إدخال ابتكارات مهمة يف األدوات ومنهجيات التمويل يف التمويل 
شركات  عن  فضاًل  السوق،  يف  والتجاريي  االجتماعيي  املستثمرين  دخول  ذلك  يف  مبا  الريفي، 
التأمي وإعادة التأمي، وشركات االستئجار والشراء التأجريي، ووكاالت تطوير سوق رأس املال. 
ومع استمرار تطور اجملال، حتتا	 املؤسسات املصرفية إىل شحذ تركيزها أو حتديد جماالت مشاركتها 
يف التمويل الريفي. ويبدو أن مشاركة املصارف يف إطالق املرافق املستهدفة هي أكثر هنج قصري 
األجل قابل للتطبيق. وميكن توجيه هذه األموال لتشغيل الشراكات بي القطاعي العام واخلاص، 
وتوفري إطار تشغيلي لالبتكارات يف نظم الدفع، والتحويالت، واألعمال املصرفية دون فروع، وغري 
ذلك من اجملاالت املهمة. ومن األمور احلامسة أيضاً استحداث منتجات إلدارة املخاطر تستهدف 
أصحاب احليازات الصغرية )مثل التأمي استناداً إىل مؤشر املناخ، والتأمي الصحي والتأمي على 
احلياة، وإقامة روابط بي أصحاب احليازات الصغرية من املزارعي، وموفري خدمات التمويل الريفي، 
والقطاع املايل الرمسي. وهنالك استثمارات كبرية يف العديد من برامج تطوير سالسل القيمة من 
الفاعلة على مدى سالسل قيمة  العناصر  املبتكرة  املنتجات  اجليل اجلديد، وميكن أن تستهدف 
احملاصيل الزراعية، مثل إيصاالت املستودعات، وعبوات اإلنتا	 من مصنعي املنتجات الزراعية اليت 
تتضمن اخلدمات املالية، مثل )االئتمان والتأمي(. وفضاًل عن ذلك، ميكن أن ييسر الوصول إىل 
االئتمان وخدمات االستئجار املتوسطة األجل استثمارات على مستوى املزرعة يف األصول مثل 

املعدات والثروة احليوانية.

وللتصدي للتحديات األكثر إحلاحاً املتمثلة يف توسيع نطاق أدوات املؤسسات املالية إلقامة 
شراكة مع مؤسسات التمويل الريفي، قد يلزم إدخال تعديالت على الوثائق املؤسِّسة لتمكينها من 
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املشاركة مباشرة مع مؤسسات التمويل الريفي والقطاع اخلاص، وميكن لالستثمارات السهمية يف 
مؤسسات التمويل الريفي أن تتالىف بعض أخطاء خطوط االئتمان، فهي تعزز قاعدة رأس املال 
هلذه املؤسسات، وتدعم حشد املزيد من املوارد الداخلية يف شكل ودائع ادخارية أو اقرتاضات، 
وميكن يف أثناء اإلعداد لألدوات املالية اجلديدة األخرى أن ينظر يف عقد شراكات اسرتاتيجية مع 
املستثمرين يف األسهم؛ كون ذلك خياراً يف املستقبل القريب، وميكن أيضاً لإلدارة أن تنظر يف زيادة 
النصيب من التمويل باملنح املرصود للتمويل الريفي، وإيضاح املرونة املتاحة لدى استخدام األدوات. 

)الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 2009: 23(.

النماذ	 والنهج اليت من شأهنا أن تساعد  لذا خصص هذا احملور لعرض االبتکارات من 
املؤسسات املالية علی إجياد سبل للحد من العوائق واملخاطر يف إقراض املزارعي، والسيما املزارعي 

أصحاب احليازات الصغرية. 

إضافية  تعبئة موارد  استخدام مناذ	 من شأهنا  املالية يف  لإلبتكارات  العام  اهلدف  ويتمثل 
احلجم  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  متويل  يف  اخلاصة  املؤسسات  مشاركة  وزيادة  الزراعي  للقطاع 
أصحاب  بي خمتلف  إقامة شراكات جديدة  يعزز  أن  أيضاً  لالبتكار  واملزارعي. وميكن  الزراعية 
املصلحة، سواء داخل القطاع اخلاص )مثل األعمال التجارية الزراعية، أو موردي املدخالت، أو 

املزارعي، أو املؤسسات املالية(، أو بي القطاعي العام واخلاص.

ختفيف  ومناذ	  التمويل،  بنماذ	  متمثلة  رئيسة  أنواع  ثالثة  إىل  االبتكارات  تقسيم  سيتم 
املخاطر، ومناذ	 التوزيع، وضمن أنواع مناذ	 التمويل قسمت املناهج على وفق مصدر السداد أو 
الضمانات  املنقولة واملشرتي. وتتضمن  باملزارع والضمانات  فئات متمثلة  الضمانات على ثالث 
املزارع عادة يف مناذ	 التمويل اليت تستهدف املزارعي أو جمموعات املزارعي حتلياًل للتدفقات النقدية 
من قبل املصارف من أجل ضمان األرباح املتوقعة والوفورات اإلمجالية و/أو ضمانات اجملموعة. 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

80

وغالباً ما حتتوي الضمان يف مناذ	 التمويل باستخدام األصول املنقولة معدات مستأجرة أو سلع 
حمصودة يف املستودعات. يف حي تستند مناذ	 التمويل اليت تعتمد على املشرتين كمصدر للسداد 
إىل حتليل شامل لسلسلة القيمة اليت تتواصل فيها عالقات جتارية قوية بي املزارعي واملشرتين، إذ 

توفر العقوُد الرمسيُة أو غرُي الرمسية األمَن للمقرضي.

شكل )1( ابتكارات التمويل

 20 

 

 

 رات التمويلبتكاا( 1شكل )

 

 عداد الباحثتينإالشكل من 

 أواًل : نماذج التمويل 

قبل الدخول في نماذج التمويل المختلفة من المهم وضع التمويل ضمن سياق سلسلة القيمة الزراعية     

ويمكن أن توجد نماذج مختلفة لتمويل الزراعي في العديد من النقاط المختلفة على امتداد سلسلة  ،الشاملة

 (.2د زراعية معينة، كما هو موضح في الشكل )توري

إذ يوضح الشكل جميع الجهات الفاعلة على امتداد سلسلة توريد زراعية معينة ويشير إلى مكان      

توفير وويشمل المستخدمين المستهدفين  ،مختلف األدوات المالية فيما يتعلق بالمستخدمين المستهدفين

سطة الحجم، والمزارعين، والمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة المدخالت للمشاريع الصغيرة والمتو

إبتكارات التمويل

نماذج التوزيع نماذج إدارة المخاطر نماذج التمويل

تمويل المزارعين

تمويل األصول المنقولة

تمويل المزارعين ضمن 
سلسلة القيمة

تمويل الذمم تمويل اإلنتاج

الشكل من إعداد الباحثتي

أواًل : مناذج التمويل 

قبل الدخول يف مناذ	 التمويل املختلفة من املهم وضع التمويل ضمن سياق سلسلة القيمة 
الزراعية الشاملة، وميكن أن توجد مناذ	 خمتلفة لتمويل الزراعي يف العديد من النقاط املختلفة على 

امتداد سلسلة توريد زراعية معينة، كما هو موضح يف الشكل )2(.
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ويشري  معينة  زراعية  توريد  سلسلة  امتداد  على  الفاعلة  اجلهات  مجيع  الشكل  يوضح  إذ 
املستخدمي  ويشمل  املستهدفي،  باملستخدمي  يتعلق  فيما  املالية  األدوات  خمتلف  مكان  إىل 
الزراعية  الصغرية واملتوسطة احلجم، واملزارعي، واملشاريع  للمشاريع  املدخالت  املستهدفي وتوفري 
الصغرية واملتوسطة يف أنشطة التجهيز والتجارة والتسويق والتوزيع، وتغطي األدوات املالية قروض ما 
قبل احلصاد ومتويل املخزون ومتويل التجارة، فضاًل عن طرق التعامل مع املخاطر النظامية وتكاليف 
امتداد  على  الفاعلة  اجلهات  مجيع  على  املعامالت  وتكاليف  املخاطر  هذه  وتنطبق  املعامالت، 

سلسلة اإلمداد ولكنها أكثر وضوحاً يف حالة متويل املزارعي.

الشكل )2( اجلهات الفاعلة يف سلسلة التوريد

 21 

وتغطي األدوات المالية قروض ما قبل الحصاد وتمويل  ،في أنشطة التجهيز والتجارة والتسويق والتوزيع

وتنطبق  ،تلمخاطر النظامية وتكاليف المعامالالمخزون وتمويل التجارة، فضال  عن طرق التعامل مع ا

وتكاليف المعامالت على جميع الجهات الفاعلة على امتداد سلسلة اإلمداد ولكنها أكثر هذه المخاطر 

 في حالة تمويل المزارعين. وضوحا  

 

 

 

 

                                                                                          

 

 التمويل قبل الحصاد                                                                                        

 تمويل المخزون                                                 

 تمويل التجارة                             

 

 

Source: International Finance Corporation (IFC) & Global Partnership for Financial Inclusion 

(GPFI) (2012) Innovative Agricultural SME Finance Models، International Finance 

Corporation 2012، Washington، D.C.، P: 27.  

 

 تمويل المزارعين /1

مورد  المدخالت المزارعين التجار والمعالجات تسويق توزيع

 مخاطر الزراعة النظامية

المعامالت تكاليف  

 

Source: International Finance Corporation )IFC( & Global Partnership for 
Financial Inclusion )GPFI( )2012( Innovative Agricultural SME Finance Models، 
International Finance Corporation 2012، Washington، D.C.، P: 27. 
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1/ متويل املزارعني

أم غري مباشر، ومن خالل  بنحٍو مباشر  املزارعي سواء  لتمويل  القسم مناذ	  يتناول هذا 
منظمات املزارعي FBOs( farmer-based organizations( أو التعاونيات، ويكون عادة 
نقدي من خالل موسم  تدفق  إىل  العامل  املال  لرأس  املزارع  للسداد هو حتويل  الرئيسي  املصدر 
اإلنتا	، وإذا فشل هذا التحويل لسبب ما يف توليد تدفقات نقدية كافية خلدمة متطلبات القرض، 
يتعّي على املصرف أن ينظر يف خيارات أخرى وما يزال الكثري منها يعتمد على قدرة املزارع على 
توليد التدفق النقدي أو تصفية األصول املختلفة لسداد القرض، وتشتمل عوامل النجاح الرئيسية 
عموماً على استثمار املصرف لفهم احتياجات املزارعي ونقاط القوة والضعف يف التدفقات النقدية 
الرئيسة من أجل ضمان كفاية التدفقات النقدية واالعتماد بشكل أقل على الضمانات، وهكذا 
فإن النماذ	 اآلتية تستحدث من خالل أنواع جديدة من ترتيبات التمويل مثل اإلقراض اجلماعي 
ومنهجيات اإلقراض املعلمية )البارامرتية( ومتويل األعمال التجارية الزراعية الناشئة ومناذ	 املزارعي 

اخلارجيي أو النهج املرتبطة باملدخرات.

أ. اإلقراض املباشر ألصحاب احليازات الصغرية:

النماذ	 غري  فعالية من  أكثر  الصغرية  احليازات  املباشر ألصحاب  التمويل  تعدُّ مناذ	     
املباشرة أو البيع باجلملة يف توفري فرص احلصول على اخلدمات املالية للمشاريع الصغرية واملتوسطة 
احلجم الزراعية، وامليزة الرئيسة لألمنوذ	 املباشر هو أنه مُيّكن من توزيع جمموعة كاملة من اخلدمات 
املالية، يف حي أن أمنوذ	 اجلملة يركز أساساً على االئتمان، وتسمح مناذ	 البيع بالتجزئة أيضاً 
بنهج جمزأ للمشاريع الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم، فعلى سبيل املثال، ميكن أن حيصل أصحاب 
احليازات الصغرية على قروض صغرية فقط، يف حي ميكن أن حيصل عدد من املزارعي على متويل 
باملزارع،  الرئيسة هلذا األمنوذ	 يف معرفة عميقة  املخاطر  أيضاً. وتتمثل عوامل ختفيف  استثماري 
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وأعماله واالندما	 يف سلسلة التوريد وتوفري النقد للمزارع خالل املواسم العجاف؛ خلفض خماطر 
البيع اجلانبية. ويتيح األمنوذ	 املباشر للمصرف جذب الودائع أيضاً، مما يقلل من تكاليف التمويل 

ويسهل إدارة األصول / اخلصوم بنحٍو أكثر فعالية.

ب . اإلقراض غري املباشر من خالل املنظمات FBOs / التعاونيات:

     يستند هذا األمنوذ	 الذي يعرف أيضاً باسم أمنوذ	 البيع باجلملة، إىل إقراض املصرف 
بنحٍو غري مباشر إىل أصحاب احليازات الصغرية من خالل منظمة جتميعية، مثل منظمة أو تعاونية 
وبالتايل  املقرتض؛  هي  بأكملها  اجملموعة  تكون  باجلملة  البيع  أمنوذ	  ويف  املزارعي.  على  قائمة 
أعضاء اجملموعة يضمن بعضها بعضاً، وتقوم منظمة اجملموعة بإدارة القروض فقط ويکون أعضاء 
اجملموعة الفردية هم املقرتضي. وتتمثل فوائد هذا النهج يف حتقيق وفورات يف تكاليف تقييم اجلدارة 
النقدية على مستوى  االئتمانية وإدارة القروض، وميكن تعزيز أمن األمنوذ	 مبتطلبات الضمانات 
املنظمة بداًل من الضمانات التقليدية أو املطالبات املتعلقة بعائدات احلصاد على مستوى املزارعي 
الفرديي، فضال عن التكامل املباشر مع موردي املدخالت لتخفيض املبالغ النقدية املصروفة مباشرة 

للمزارعي.

جـ. متويل األعمال التجارية الزراعية الناشئة:

»الشركات الزراعية الناشئة« هم أولئك املزارعي الذين أثبتوا مهارات يف تنظيم املشاريع و 
السجالت، يف احلد األدىن من األحجام الزراعية واألصول، وهلم القدرة على حتويل أعماهلم إىل 
الفئة من  مزارع جتارية أكرب ومستقلة يف قطاعات احلبوب، والثروة احليوانية والبستنة. وتنشأ هذه 
املزارعي أصحاب احليازات الصغرية شبه التجارية والتجارية. وعادة ما تكون األعمال الزراعية الناشئة 
يف هذه الفئة متوسطة احلجم، وتقع بي املزارعي الكبار وأصحاب احليازات الصغرية شبه التجارية 
الناشئة احلصول على قطع أرض معقولة )100  الزراعية  والتجارية، وبصفة عامة ميكن للشركات 
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دومن يف الغالب( ولكن فقط يتم زراعة جزء صغري منها )رمبا 15-20 دومناً فقط(؛ بسبب االفتقار 
إىل رأس املال العامل، واالفتقار إىل املهارات الزراعية، والتقنية واملالية لتنمية أعماله، وقد يفتقرون 

أيضاً إىل سندات ملكية األراضي؛ مما يقّلل من فرصة احلصول على متويل من املصارف التجارية.

يتأّتى على األغلب من هذه  النامية قد  البلدان  الزراعي يف كثري من  النمو يف اإلنتا	  إن 
الفئة من املزارعي، وكذلك من أصحاب احليازات الصغرية؛ وإلطالق إمكانات هذه الفئة يتطلب 
متويل رأس املال العامل ومتويل االستثمار )الري واملكننة(، ومهارات إدارة املزارع واملهارات التقنية، 
واملهارات املالية )ختطيط التدفق النقدي( وفضاًل عن إن هؤالء املزارعي غالباً ما حيتاجون إىل حتسن 
الوضع على األرض، وهو أمر مهم بنحٍو خاص لصنع استثمارات كبرية يف رأس املال على املدى 

الطويل هلذه األنواع من األعمال الزراعية الناشئة. 

د. حساب التوفري املرتبط بتمويل املدخالت:

يعدُّ التوفري )االدخار( جزءاً مهماً جداً من حزمة اخلدمات املالية اليت ترغب املصارف يف 
تقدميها للمزارعي، ومتثل حسابات االدخار نقطة انطالق لتحويل مزرعة أصحاب احليازات الصغرية 
للمصارف  اقتصاداً  األكثر  الطريقة  عادة  الودائع هي  أكثر جتارية، وفضاًل عن ذلك  أعمال  إىل 
لتمويل أعماهلا فهي مدخرات طويلة األجل حبكم األمر الواقع، وأخرياً ميكن أن تكون املدخرات 
جزءاً فعااًل من حزمة ضمانات القروض، وميكن أن تصبح الضمانة الرئيسة لتأمي القرض. وميكن 
تصميم منتج إقراض فعال مرتبط حبساب التوفري، ومن عوامل النجاح يف هذا األمنوذ	 هي الضوابط 
القوية والتوازنات اليت متنع املزارعي من التالعب. وتشمل »الضوابط« إشارات »اعرف عميلك« 
“KYC( ”know your customer( مثل اشرتاطات توصية أو عضوية رابطات املزارعي، 
و»التوازنات« تشمل حوافز االدخار القوية واملكافآت ألرصدة االدخار العالية على مدى فرتات 

أطول من الزمن.
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2/ متويل األصول املنقولة:

يستعرض هذا القسم احلاالت املتعلقة باألصول املنقولة كمصدر سداد ثانوي، وميكن أن 
تكّون األصول املنقولة أي شيء من املعدات إىل البنية التحتية الصغرية والسلع )ما بعد احلصاد(، 
إذ يناقش هذا القسم التمويل الطويل األجل للمعدات بشكل منفصل عن حاالت التأجري على 
الرغم من أنه ال يوجد يف األساس أي فرق اقتصادي بي اهليئتي، وغالباً ما يكون االختيار بي 

االثني مدفوعاً بالضرائب واألفضليات فيما يتعلق بامللكية.

وإن التحديات اليت تواجه التمويل الطويل األجل لالستثمارات مثل الري أو إعادة زراعة 
للمشاريع  املومسية  العامل  املال  رأس  قروض  تقدمي  من  أكرب  هي  الزراعية  املعدات  أو  األشجار 
قابلية  املفروضة على  القيود  أن  النامية، فضاًل عن  البلدان  واملتوسطة احلجم يف  الصغرية  الزراعية 
تطبيق الضمانات ال ترغب املصارف يف التعرض ملدة طويلة مع العمالت احمللية، وعدم تطابقها 
مع التزاماهتا على جانب التمويل، وكثرياً ما يكون متويل الودائع الطويلة األجل بالعملة احمللية أمراً 
إشكالياً، وترغب بعض املؤسسات املتعددة األطراف يف توفري التمويل الطويل األجل للمصارف 
احمللية، ولكن هذه العمالت غالباً ما تكون مقومة بالدوالر األمريكي؛ مما خيلق خماطر عدم تطابقها 
مع القروض الطويلة األجل بالعمالت احمللية، وجتري معاجلة هذا األمر اآلن من جانب املؤسسات 

املتعددة األطراف اليت بدأت يف توفري التمويل الطويل األجل بالعمالت احمللية.

أ. متويل املعدات

مكمالت  أو  املكتسبة كإضافات  عادة  املنقولة  األصول  متويل  إىل  املعدات  متويل  ويشري 
الوثيق بي  التعاون  النوع من متويل األصول  املهمة يف هذا  العوامل  ألصول أكثر استدامة، ومن 
موردي املعدات )البائعي( واملصرف، ويعتمد متويل األصول على هيكل القرض والتربّع وليس على 
هيكل اإلجيار؛ وذلك بسبب الظروف احمللية )القضايا الضريبية( احملددة، فضال عن تفضيل املزارعي 
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المتالك معداهتم، ومن عوامل النجاح الرئيسة لتمويل املعدات:

1. فهم قدرة املزارعي على الدفع.

2. جتنب الوسيطة.

3. الشبكة احمللية وعمليات اختاذ القرارات احمللية ذات أوقات االستجابة القصرية.

4. املنتجات املالية اليت تناسب املزارعي وحتسب أمناط الدفع املومسية.

5. برنامج الستعادة امللكية بفاعلية وإعادة تسويق املعدات للمزارعي املتخلفي عن السداد.

6.كفاءة التعامل مع املدفوعات النقدية يف غياب العالقات املصرفية مع عمالئها.

وميكن أيضاً ملمويل املعدات االستفادة من اإلعانات احلكومية للمعدات. 

ب. التأجري

    ميثل عقد اإلجيار ترتيباً تعاقدياً بي طرفي يسمح للطرف الذي ميتلك أصاًل »املؤجر« 
لطرف آخر »املستأجر« باستخدام األصل ملدة زمنية حمددة مسبقاً مقابل دفعات دورية، ويركز 
التجارية خلدمة مدفوعات  العمليات  النقدي من  التدفق  التأجري على قدرة املستأجر على توليد 
اإلجيار، وليس على امليزانية العمومية أو على تاريخ االئتمان السابق؛ وهذا ما يفسر أمهية التأجري 
بنحٍو خاص للشركات الشابة، وكذلك للشركات الصغرية واملتوسطة اليت ليس لديها تأريخ ائتماين 
طويل أو قاعدة أصول كبرية للضمانات، وفضاًل عن ذلك فإن غياب متطلبات الضمانات التقليدية 
)مثل األراضي( يوفر ميزة مهمة يف البلدان ذات البيئات التجارية الضعيفة، والسيما تلك اليت لديها 
حقوق ضعيفة للدائني وقواني وسجالت الضمان؛ وألن املؤجر ميتلك املعدات فبإمكانه استعادهتا 
بسهولة نسبياً إذا أخفق املستأجر يف الوفاء بالتزامات اإلجيار، وهذا مفيد بنحٍو خاص يف البلدان 
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اليت ال يكون فيها للمقرضي املضموني أولوية يف حالة التقصري.

وكثرياً ما ترتبط كيانات التأجري اليت تركز على القطاع الزراعي مبصنعي أو موزعي املعدات 
القيود األمنوذجية اليت تواجه  التمويلي يتغلب جزئيا على  التأجري  الزراعية بطريقة أو بأخرى. إن 
يف  الريفيي  العمالء  من  إضافية  ضمانات  التأجري  شركات  تأخذ  ما  وكثرياً  االئتماين.  التمويل 
البلدان النامية )World Bank 2006(، وختتلف هذه املمارسة عن معاملة اإلجيار األمنوذجية 
يف االقتصادات املتقدمة اليت يعدُّ فيها األصل املؤجر نفسه الضمان الكايف. ومييل مبلغ التأمي أو 
مبلغ الدفعة األوىل املطلوبة إىل أن يكون أعلى مما هو مطلوب عادة يف االقتصادات املتقدمة النمو، 
وفضاًل عن ذلك، وجدت دراسة للبنك الدويل أن املنشآت غري الزراعية متثل نسبة كبرية من عقود 
اإلجيار يف املناطق الريفية، وميكن أن يكون التأجري يف املناطق الريفية مرحباً، ولكن دفع عجلة التأجري 
يف املناطق الريفية قد يتطلب دعماً من احلكومة واملاحني، وقد ال تکون شرکات التأجري الريفي دائماً 
متوفرة، وبالنظر إىل أن التأجري نشاط مايل متخصص جداً، فإن وفورات احلجم، والتكلفة، وعوامل 
 .)World Bank 2006( اخلطر قد تتطلب أن تكون لشركات التأجري عمليات حضرية كبرية

جـ. متويل استالم املستودعات / متويل ايصاالت اإليداع

     إن إيصال املستودعات هو شكل من أشكال اإلقراض املضمون ملالكي السلع غري القابلة 
للتلف، واليت يتم ختزينها يف مستودع ويتم تعيينها إىل أحد املصارف من خالل إيصاالت 

املستودعات، وتسلم إيصاالت املستودع إىل املصرف )ضمان السلع( حىت يتم بيعها وحتصيل 
العائدات. ونظراً للضمانات احملدودة املتاحة لدعم احتياجات املزارعي من التمويل، متثل سلع 
ما بعد احلصاد وإيصاالت املستودعات شكاًل سائداً من الضمانات اليت متكن املصارف من 

اإلقراض. وحينما يكون نظام إيصال املستودعات جيد التشغيل، يكون للمزارعي خيار يف البت 
فيما إذا كانوا سيبيعون بعد احلصاد مباشرة -حينما تكون األسعار يف الغالب أدىن مستوى- أو 
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أن خيزنوا يف مستودع مرخص، وأن يقدموا طلباً للحصول على ائتمان قصري األجل؛ وبالتايل 
متكي املزارعي من البيع يف وقت الحق، عندما تكون األسعار أعلى، ومُيّكن متويل املستودعات 

املربي واجملهزين من تأمي مصادرهم على مدار العام وشراء موادهم اخلام.

هناك عمل مسبق كبري مطلوب إلنشاء نظام استالم املستودعات الكامل وتشغيله ومراقبته. 
احليازات  أصحاب  للمزارعي  متكن  اليت  املستودعات  إيصاالت  لنظام  الالزمة  املسبقة  والشروط 

الصغرية املشاركة فيها كثرية ومتمثلة بـاآليت :

1.  بيئة قانونية تضمن سهولة تنفيذ الضمان، وجتعل إيصاالت املستودع وثيقة شرعية.

2.  مستودعات موثوقة وعالية اجلودة متاحة للجمهور.

3.  نظام الرتخيص، والتفتيش، ورصد املستودعات.

4.  ضمان األداء و / أو صندوق التعويض.

5.  املصارف اليت تثق يف النظام وتستخدمه.

6. أسعار السوق الزراعية اليت تعكس منظور التكاليف.

7. السلطات العامة الداعمة.

8.  املشاركون يف السوق املدربون تدريباً جيداً.

وحىت مع توافر الشروط املسبقة اآلنفة، ما تزال هناك خماطر يف نظم إيصاالت املستودعات، 
مبا يف ذلك:

1.  االحتيال أو التواطؤ.
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 2. خماطر االئتمان واألطراف املقابلة.

3.  خماطر التخزين واالختالس من قبل مشغلي املخازن.

الزراعية والتدخل احلكومي يف  السلع  التقلب يف أسعار  بالنظر إىل  4.  خماطر األسعار، 
األسعار.

5.  خماطر التسويق أو املشرتي.

6.  املخاطر القانونية املتعلقة بكفاءة الضمان، وتسجيل املطالبات السابقة، وقابلية التنفيذ.

ومع ذلك كله ميكن لنظم إيصاالت املستودعات أن تزدهر على حنو مستدام.

د. متويل اتفاقية إدارة الضمانات

إن اتفاقية إدارة الضمانات )collateral management agreement CMA( هي 
اتفاقية ثالثية بي مدير الضمان ومشغل املستودع، واملودع أو مالك السلع، واملصرف. فيقوم مدير 
الضمان بدور احلافظ على السلع اليت يتم ختزينها يف املستودع نيابة عن املصرف، إذ ال يفر	 مدير 
الضمان عن البضاعة إىل املودع أو املشرتي إىل أن يقدم املصرف أمنوذجاً كتابياً لإلفرا	 إىل مدير 
الضمان عادة حي استالم سداد القرض، أو أي ضمان دفع آخر مقابل القرض املضمون بالبضائع 
لصغار  متاحة  غري  تكون  ما  غالباً  وبالتايل  عام؛  بشكل  مكلفة  فهي   )CMAs( أما  املخزنة. 

املزارعي والشركات الصغرية واملتوسطة الزراعية.

ومع ذلك، قد تستفيد الشركات الصغرية واملتوسطة الزراعية من )CMAs(، وكثرياً ما توفر 
الزراعية  بالسلع  املدعومي  واملصدرين  واجملهزين  للمجمعي  التمويل  النامية  البلدان  يف  املصارف 
احملتفظ هبا يف املستودعات مبوجب اتفاقات إدارة الضمانات يف غياب نظام استالم مستودع كامل 
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إيصاالت  على  آنفاً  املبينة  املخاطر  وتنطبق  آنفاً(،  احملددة  املسبقة  الشروط  وفق  التطور –وعلى 
املستودعات أيضاً على التمويل املدعوم من )CMA( مثل االحتيال، والتواطؤ، وخماطر التخزين 
وخماطر االئتمان وتقلبات األسعار وخماطر املشرتي، ومع ذلك، وحيث إن املصرف حيتفظ بالسيطرة 
الفعلية على السلعة يف املخزن عن طريق أمي احلفظ )مدير الضمان( إىل أن يكون سداد القرض 

آمناً، فإن هناك خماطر حمدودة تتمثل يف عدم حتقيق الفائدة الضمانية للمصرف.

3 / متويل املزارعني يف سالسل القيمة:

سلسلة القيمة هي جمموعة العاملي )اجلهات اخلاصة والعامة، مبن فيهم مقدمو اخلدمات(، 
اجملال  األخري، ويف  املستهلك  إىل  اإلنتا	  مرحلة  من  املنتج  الالزمة النتقال  النشاطات  وتسلسل 
الزراعي، ميكن تعريفها على أهنا جمموعة النشاطات اليت تدخل يف تصنيع ونقل املنتج من املزرعة إىل 
مائدة الطعام )Miller and da Silva.2007(، يف حي يعين التمويل لسلسلة القيمة خدمات 
ومنتجات مالية تتدفق إىل و/أو عن طريق املشاركي يف سلسلة القيمة ملواجهة القيود املشددة اليت 
تعيق النمو وحماولة ختفيفها   )Fries.2007(، فالتمويل لسلسلة القيمة هو التمويل الالزم للتعامل 
فبداًل   ،)Miller & Jones 2010 ( القيمة و/أو بسببها القيود والفرص بواسطة سلسلة  مع 
من االعتماد علی اجلدارة االئتمانية للمزارعي فرادى، فإن متويل سلسلة القيمة والنهج األخرى 
اليت تعتمد علی املشرتين تستند إلی عالقات العمل يف سلسلة القيمة، وبصورة عامة يشمل متويل 
سالسل القيمة التدفقات املالية بي اجلهات الفاعلة يف سالسل القيمة، مثل املشرتين، أو موردي 
املدخالت، وكذلك التدفقات من املؤسسات املالية إىل السلسلة أو توليفات من كليهما، ويتم تنظيم 
مناذ	 ضمانة املشرتي حبيث يعتمد املصرف على عقود املشرتي )شفهية أو مكتوبة( للمساعدة يف 
تأمي قروضه. من وجهة نظر املصرف وجود مشرتي قوي يف السلسلة يف حد ذاته يوفر الراحة؛ 
ألنه يساعد على احلدِّ من أو إدارة خماطر الوصول إىل األسواق احملدودة وتقلب األسعار، والسيما 
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إذا كان للمزارع اتفاق مع طرف موثوق به؛ وبالتايل فهو أقل عرضة للتخلف عن السداد. وميكن 
ضمان املزيد من املصرفيي حينما يساعد املشرتي على التقليل من خماطر التخلف عن السداد مع 
رهن مستحقات املشرتي إىل املقرض أو أي شكل آخر من أشكال الضمان، وعن طريق عائدات 
البيع املتدفقة من خالل املصرف. ومبوجب هذه النماذ	، يعتمد املصرفيون قرارات اإلقراض على 
.)IFC & GPFI. 2012(  قوة سلسلة القيمة بقدر ما يتعلق باجلدارة االئتمانية لألفراد املزارعي

إن اجلانب السليب هلذه الرتتيبات هو اعتماد املزارعي على مشرٍت واحد فحينما خيتفي املشرتي 
أو يتخلف عن التزاماته، فإن سلسلة التوريد بأكملها تنهار وتأخذ سداد املزارعي معها، ويتمّثل 
أحد املعوقات اإلضافية لتمويل سلسلة القيمة يف أنه ال يعاجل احتياجات اخلدمات املالية األخرى 
للمزارعي، نظراً لرتكيزه على االئتمان فقط، وال تسهل هذه النماذ	 تنمية أصحاب احليازات الصغرية 
يف األعمال الزراعية الناشئة. وعلى األقل يف مناذ	 الزراعة التعاقدية التقليدية، يقتصر دور املزارعي 
على تنفيذ خطة اإلنتا	 التصرف / املعاجل. وهناك ميزة املزارع هو أنه بالكاد حباجة إىل أي رأس 
مال عامل وأن الدخل يصبح باإلمكان التنبؤ به، وتتمثل الفائدة الرئيسية للمزارع واملصرف يف أن 
تصبح التدفقات النقدية أكثر قابلية للتنبؤ مقارنة باملزارعي املستقلي، وأن هناك خطر البيع اجلانيب 
يف سالسل القيمة الضيقة. ومن املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف أن املشرتي قد يواجه مشكالت 
مالية / تشغيلية ومل يعد قادراً على شراء املنتجات مبوجب العقد، وفضاًل إىل ذلك غالباً ما يكون 
هناك دور قوي للرصد بالنسبة للمشرتي، وكثرياً ما تكون هناك تكاليف عالية للتكوين؛ بالنظر إىل 
ضرورة تكييف هيكل التمويل والرتتيبات التعاقدية ذات الصلة، وإجراءات الرصد، والتنفيذ مع كل 
حالة حمددة لسلسلة القيمة. ويرغب املشرتون يف إشراك املصارف يف متويل املزارعي؛ ألهنم ال يرغبون 
ترتيبات  إىل  املصارف  ويتيح جلب  للمزارعي.  أساسي  مال كبري إلقراض غري  استخدام رأس  يف 
ثالثية للمشرتين االستفادة من امليزانيات العمومية للمصارف، وتستفيد املصارف من معرفة املشرتي 

للسلسلة، وبعض مستوى ضمان املشرتي خلطر املزارعي؛ نظراً الرتفاع درجة حتمله للمخاطر.
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وقد صنف Miller & Jone أدوات متويل سلسلة القيمة يف القطاع الزراعي حسب متويل 
.)Miller & Jones 2010( :املنتج ومتويل الذمم، وكما يأيت

متويل املنتجات:

     إن أكثر أنواع متويل سلسلة القيمة شيوعاً هو التمويل املتعلق بالتجارة، ففي أغلب 
األحيان يكون واحداً من اثني: 1( مبيعات ممولة مسبقاً، حيث حيصل املزارعون على ائتمان من 
املوردين الذين يبيعون مدخالت املزرعة 2( دفعات مقدمة يدفعها املشرتون الذين يشرتون إنتا	 
املزرعة، ولقد در	 استعمال خمتلف أنواع متويل املنتجات وأدواته على مدى قرون، وغالباً ما يأيت 

مثل هذا التمويل بشكل عيين، كالبذور واألمسدة مثاًل.

الوارد وصفها يف األجزاء اآلتية جبديدة، بل اجلدير      ليست كل أدوات متويل اإلنتا	 
باملالحظة هو الطريقة اليت تستطيع هبا مبادرة سلسلة القيمة الزراعية البناء وحتسي هذه األدوات، 
بسبب روابط السلسلة القوية، وتوافر معلومات ووسائل اتصال حمسنة وتكنولوجيات أخرى موجودة 
هذه األيام. إن تسميات أدوات متويل املنتجات األربعة الوارد وصفها ليست مهمة حبد ذاهتا، وقد 
استخدمت لوصف طريقة متويل معينة، ولكل تسمية قواسم مشرتكة واستخدامات خمتلفة تنشأ إىل 

حٍد كبري من الدافع أو الالعب الرئيس يف التمويل.

أ .ائتمان التاجر:

     يدفع التجار إىل املنتجي سلفاً وتسدد وقت احلصاد، وعادة ما تكون بشكل عيين، 
ويسمح هذا الرتتيب للتجار يف احلصول على املنتجات، ويوّفر للمزارع املبالغ النقدية اليت حيتاجها 
)لدفع تكاليف املزرعة واملعيشة( ويضمن له بيع منتجاته، وباإلمكان أيضاً تقدمي التمويل للتجار، 
ولكن على نطاق أضيق يف اجتاه علوي ضمن السلسلة، حيث يسلم التاجر املنتجات إىل املشرتين 
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على أن يكون الدفع مؤجاًل. 

ب. ائتمان مورد املدخالت:

 ُيسلف مورد املدخالت إىل املزارع )أو إىل آخرين يف السلسلة( مدخالت زراعية يُدفع مثنها 
وقت احلصاد أو يف موعد آخر متفق عليه، وتدمج تكاليف )الفائدة( االئتمان عادة مع الثمن،مع 
املدخالت ويف  املزارعي من احلصول على  مُيّكن  املدخالت  ائتمان موردي  أن  باحلسبان  األخذ 

الوقت نفسه يزيد مبيعات املوردين.

جـ. ائتمان تصدره شركة التسويق:

    تقوم شركة التسويق أو التصنيع أو شركة أخرى بتقدمي ائتمان نقدي أو عيين إىل املزارعي 
أو التجار احملليي أو أصحاب مشاريع آخرين ضمن سلسلة القيمة، ويكون التسديد يف أغلب 
وتثبيت  املنتجات  على  احلصول  املنتجي  من  يشرتون  الذين  املشرتين  وبإمكان  عينياً.  األحيان 
األسعار، ويف مقابل ذلك حيصل املزارعون واآلخرون يف السلسلة على القروض واإلمدادات ويُؤمنون 

سوقاً لبيع منتجاهتم.

د. التمويل الذي تقدمه شركة كربى:

     تقدم شركة كربى التمويل املباشر إىل أصحاب املشاريع يف سلسلة القيمة، مبن فيهم 
ثالثاً.  التمويل من مؤسسات تشكل طرفاً  احلصول على  تتيح  بيع  اتفاقيات  تعقد  أو  املزارعون، 
ويوفر متويل الشركة الكربى للمزارعي األموال واملساعدة الفنية ومُيكنهم من دخول السوق، ويضمن 
حصول الشركة على منتجات جيدة يف املواعيد املناسبة، مع اإلشارة إىل أن هذا النوع من التمويل 
يأيت غالباً على شكل عقد زراعي تنص إحدى فقراته على إعادة الشراء )أن يشرتي البائع ما كان 

قد باعه(.
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متويل الذمم

أ. متويل الذمم التجارية: 

     يعطي البنك أو جهة متويل أخرى سلفة )بضمانة( إىل شركات أعمال زراعية)شركة 
توريد أو تصنيع، أوشركة تسويق وتصدير(على حسابات ذمم أو طلبات شراء مؤكدة موجهة إىل 

منتجي، ويأخذ متويل الذمم باحلسبان قوة املشرتي الشرائية وموعد التسديد. 

ب. بيع الذمم:

أو  الدائنة  أعمال جتارية حساباهتا  تبيع مبوجبها شركة  مالية  عبارة عن صفقة        هو 
تدفع هذه   )Factor( إنتا	  تدعى ممول  متخصصة  إىل وكالة  بسعر خُمفض  البضائع  بيع  عقود 
الوكالة الثمن إىل شركة األعمال التجارية وتطرح منه خصم بيع الذمم على أن حُتّصل الذمم عند 
استحقاقها، ويسرّع بيع الذمم دورة رأس املال العامل، ويرفع درجة احلماية من خماطر االئتمان، 
وحيّسن أيضاً مسك دفاتر حسابات الذمم وخدمات حتصيل الفواتري، وتفيد هذه العملية يف متويل 

املدخالت أو مبيعات الناتج املصنعة والناتج اخلام اليت تباع إىل مشرتين موثوقي.

جـ. شراء الذمم:

تنصُّ عليها مستندات  التجاري من مصدر معّي ذمماً   تشرتي وكالة متخصصة باخلصم 
قابلة للتداول حبرية )مثل خطابات اعتماد مضمونة بال قيود وكمبياالت صرف حسب الطلب( 
بسعر خُمفض، فيتحسن بذلك التدفق النقدي للمصدر، وتتحمل تلك الوكالة مجيع املخاطر املتعلقة 

بالذمم.
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ثانياً/ مناذج إدارة املخاطر:

ميكن أن تؤدي املخاطر املختلفة للمقرتض الزراعي إىل خماطر التخلف عن السداد، وميكن 
النظامية مثل خماطر الطقس أو األسعار، من خالل  إدارة بعض هذه املخاطر والسيما املخاطر 
التأمي )مثل خماطر الغلة( والعقود اآلجلة واملستقبلية، واخليارات )مثل خماطر األسعار(، أو عقود 
أخرى مماثلة. ويعرض هذا القسم طرقاً مبتكرة إلدارة املخاطر الرئيسة اليت يواجهها اجملال الزراعي، 

والسيما فيما خيصُّ الصحة. 

أ.  التأمني الشخصي:

     تؤثر املخاطر الشخصية للمقرتض واألسر املقرتضة على دخل األسرة وقدرة املقرتض 
على السداد، ويف بعض األحيان أن التعرض للصدمات الصحية الشديدة أو الوفيات يف األسرة 
اليت تؤدي إىل فواتري الرعاية الصحية الكبرية أو نفقات اجلنازة يُعّرض للخطر قابلية النشاط التجاري 
للزراعة لسنوات قادمة؛ ألن األسر غالباً ما تضطر إىل بيع أصول أساسية لكسب العيش مثل الثروة 
الالزمة بسرعة وببساطة؛  السيولة  للحصول على  املقرضي  االقرتاض من  إىل  اللجوء  أو  احليوانية 
وبالتايل ميكن للتأمي الذي  يغطي هذه املخاطر الشخصية الرئيسة أن يعزز إىل حد كبري حزمة 
األمن، ويف هناية املطاف اخنفاض معدالت التخلف عن املصرف، وتتمثل املنتجات الرئيسة اليت 
تساعد على تأمي ائتمان املزارعي بالتأمي على احلياة والتأمي الصحي، ومييل التأمي على احلياة 
فيها ربط  التنزانية واهلندية يكون  القرض، فبعض املصارف  من حزمة  إلزامياً  إىل أن يصبح جزءاً 
التأمي على احلياة غطاءاً لقرضهم، إذ أُدر	 قسط التأمي على احلياة يف دفع الفائدة حبيث يتم 
أيضا  اليت تغطي  احلياة  التأمي على  املصارف منتجات  تلقائياً، وأنشأت بعض  املقرتضي  تأمي 
تكاليف اجلنازة والعجز واملرض احلاد، وحىت املمتلكات، أما التأمي الصحي فهو أقل شيوعا؛ نظراً 

لقضايا املخاطر األخالقية اليت جتعل التأمي الصحي منتج تأمي صعب التصميم واإلدارة. 
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ب. تأمني خماطر اإلنتاج للمزارعني:

    يواجه املزارعون جمموعة متنوعة من خماطر اإلنتا	 اليت جتعل دخلهم متقلباً من سنة إىل 
أخرى، ويف كثري من احلاالت يواجه املزارعون أيضاً خطر الكارثة، على سبيل املثال: حينما تتلف 
احملاصيل بسبب اجلفاف أو تفشي اآلفات، أو حينما تفقد املمتلكات واألرواح بسبب األعاصري 
الصغرية واملتوسطة احلجم،  الزراعية  للمشاريع  املخاطر مرهقة بشكل خاص  والفيضانات. وهذه 
وتشكل املخاطر النظامية والسيما تلك اليت تنطوي على خسائر كارثية صعوبات وتكاليف خاصة، 
وميكن أن يكون التأمي على اإلنتا	 مثل تأمي احملاصيل حاًل. ويف اآلونة األخرية وصلت منتجات 
التأمي املبنية على املؤشرات املبتكرة اليت تستهدف املنشآت الصغرية واملتوسطة الزراعية إىل نضج 
السوق، وعلى نطاق واسع يف عدة بلدان مثل اهلند وكينيا، ويشمل هذا املنتج التأميين القائم على 
املؤشر كتابة عقود ضد خماطر أو أحداث حمددة )مثل اجلفاف، واإلعصار، أو الفيضانات( أو 
مؤشر إنتاجية املنطقة احملدد واملسجل على مستوى املناطق احمللية )عادة يف حمطة الطقس احمللية أو 
من قبل احلكومة(؛ وبالتايل فإن عوائد التأمي على املؤشر ال تعتمد على اخلسائر الفردية لكل حامل 
وثيقة، بل على حالة الطقس املسجلة حمليا أو مؤشر اخلسارة، الذي يُعدُّ بدياًل للخسائر يف املنطقة.

     ألن مجيع املشرتين يف املنطقة نفسها يدفعون سعر التأمي عينه لكل دوالر من التغطية 
وحيصلون على املعدل نفسه الدفع، فإن التأمي على املؤشر يتجنب االنتقاء السليب ومشكالت 
اخلطر األخالقي، أيضاً، حيث ال توجد عمليات تفتيش يف املوقع أو تقييمات اخلسائر الفردية 
لألداء ميكن أن تكون تكاليف اإلدارة رخيصة نسبياً، إذ يعتمد فقط على بيانات مؤشر املنطقة 
وإما  األرضي  املستوى  بيانات  قياسات  من خالل  إما  عموماً  ومتوفرة  موثوقة  تكون  اليت  احمللية 

االستشعار عن بُعد. 

والتجار  للمصارف  اإلقراض  فرص  يوسع  أن  الطقس  على  القائم  الزراعي  للتأمي  وميكن 
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الزراعيي على حد سواء مع تقليل املخاطر االفرتاضية وزيادة مبيعات املتعاملي يف الزراعة، فإن حزم 
القروض غالباً ما تكون جممعة بشكل فعال مع منتجات التأمي على الطقس.

جـ. التأمني على الطقس للزراعة التعاقدية:

     مييل التأمي على الطقس إىل دعم القيمة االفرتاضية للمزارعي، مثل حزمة القروض 
أو حىت عملية الزراعة التعاقدية، من خالل العمل على التخفيف من خماطر كمية اإلنتا	 وجودته 
النامجة عن سوء األحوال اجلوية، وهكذا حينما يتم التأمي ضد املخاطر مع هذه املنتجات األخرى، 
القرض. ومتثل املخاطر األساسية  املزارعي، واملصرف، واملتقدم وراء  فإنه ميكن أن حتمي بفعالية 
حتدياً للتأمي القائم على املؤشرات؛ نظراً الحتمال عدم التطابق بي املدفوعات واخلسائر الفعلية 
إذا مل يكن االرتباط بي املؤشر وعوائد املزارع الفعلية مرتفعاً مبا فيه الكفاية، ومثة حتٍد آخر يتمثل 
يف االفتقار إىل بيانات متينة يف العديد من األسواق الناشئة لنمذجة اكتوارية سليمة، وبنية أساسية 
مادية حمدودة حملطات األرصاد اجلوية، فضاًل عن ذلك أن صغار املنتجي يف كثري من األحيان ال 

يفهمون ماهية التأمي أو ال يثقون بالتأمي بسبب التجارب السلبية السابقة. 

د. إدارة خماطر أسعار السلع األساسية:

وميكن إلدارة خماطر األسعار القائمة على السوق أن تساعد املزارعي أو الوسطاء التجاريي 
على إدارة خماطر حتركات األسعار السلبية على أسواق السلع األساسية من خالل استخدام األدوات 
بالنسبة للحكومة  املادية أو املالية، ونظراً ألن األثر املايل لتقلب األسعار قد ثبت أنه كبري جداً 
أو أي جهة فاعلة أخرى جملرد استيعاهبا، فإن املنتجي أو اجلهات الفاعلة التجارية اليت تتأثر سلباً 
بتقلبات األسعار جيب أن تتحول إىل السوق، وأن جتد آليات لنقل املخاطر إىل اجلهات الفاعلة 
يف السوق اليت هي أفضل جتهيزاً أو أكثر استعداداً إلدارة ذلك، ومن الناحية النظرية توجد أدوات 
سوق السلع حبيث ميكن للجهات الفاعلة يف السوق غري الراغبة يف حتمل خماطر األسعار نقلها إىل 
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اجلهات الفاعلة اليت ترغب يف حتمل أو إدارة املخاطر بناًء على توقعات الفرصة؛ لتحقيق الربح عن 
طريق القيام بذلك. وحيدث هذا النشاط إما على أساس مادي، من خالل التبادل التجاري للسلع 
الفعلية نفسها )مثل عقود التسليم املادي اآلجل(، وإما على أساس مايل من خالل أدوات وضعت 
خصيصاً ألغراض نقل املخاطر. فاألدوات املالية هي العقود اآلجلة املتداولة يف البورصة واخليارات 
البورصة  )OTC( واملقايضات، والسندات املرتبطة بالسلع ومشتقات  واخليارات املتاحة خار	 
السلع األخرى. وبنحٍو عام فإن األدوات املالية ال يتم تطويرها إال يف أسواق السلع األساسية اليت 
توجد هبا عمليات تبادل قائمة. والوظائف الرئيسة ملبادالت السلع األساسية هي مبنزلة مراكز تبادل 
التجاريي إىل اآلخر وتوفري آلية شفافة الستكشاف األسعار.  لنقل املخاطر من أحد املشاركي 
إذ إن العقود اآلجلة والعقود املستقبلية واخليارات تسمح بأسعار البيع لتكون مؤمنة قبل التسليم 

الفعلي للمنتج.

وميكن نقل هذا اخلطر من خالل العقود املستقبلية، اليت تشبه العقود اآلجلة من حيث إهنا 
اتفاقيات لشراء كمية معينة من السلعة أو بيعها بسعر حمدد يف تأريخ حمدد يف املستقبل، وعلى 
عكس العقود اآلجلة فالعقود املستقبلية ال تعين بالضرورة التسليم املادي للوفاء بالعقد، وفيما خيصُّ 
الوسطاء التجاريي يف البلدان النامية فإن العقود املستقبلية هلا ميزة يف أهنا ميكن أن تقفل سعر البيع 
قبل التسليم الفعلي للمنتج. ويف جوهرها الوسيط التجاري الذي خيسر على البيع املادي جيب أن 
يكسب على اجلانب املايل، يف حي أن الوسيط التجاري الذي خيسر على اجلانب املايل جيب 
أن يكسب على املادية، بيد أن العيب الرئيس الستخدام هذا النظام يف البلدان النامية هو خماطر 
االئتمان املتأصلة يف التجارة يف هذه العقود ومتطلبات اهلامش املرتبطة هبا حيث يتعّي على الطرف 

املعرض للخطر أن يودع األموال كضمان فعلي.

وميكن أيضاً استخدام نوع ثاٍن من العقود املتداولة يف البورصات الدولية وهو عقد اخليارات، 
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اتفاقات  املادية ألهنا  الدنيا  لألسعار  األجلة  العقود  مع  اخليارات  وتتشابه عقود  املخاطر.  إلدارة 
لشراء أو بيع كمية معينة من السلعة بسعر حمدد يف تأريخ حمدد يف املستقبل، ولكنها توفر أيضاً 
األدىن  للحد  اآلجلة  العقود  املستقبل. وختتلف  املواتية يف  األسعار  لالستفادة من حتركات  فرصة 
للسعر، ومع ذلك عقود اخليارات ال تعين بالضرورة التسليم املادي للوفاء بالعقد. وتعد اآلداة ذات 
العقود اآلجلة، وأنه يوفر  التمام يف مستوى األسعار كما حيدث مع  قيمة ألهنا تتجنب اإلقفال 
للمستخدم فرصة لالستفادة من التحركات السعرية املواتية اليت قد حتدث بي وقت شراء اآلداة 
ووقت انتهاء الصالحية، ولكون األقساط تدفع مقدماً، فال توجد خماطر ائتمانية. غري أن العقود 
واخليارات املستقبلية غالباً ما تكون بعيدة عن متناول املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم الزراعية، 
وأصحاب احليازات الصغرية التجاريي؛ وذلك بسبب حجم هذه العقود، وإجراءات الوصول إىل 
هذه األدوات، واحلاجة إىل اهلوامش، واملستوى العام العايل للمعرفة الالزمة لتشغيل هذه األدوات.

ثالثاً / مناذج التوزيع:

اهلاتف  بواسطة  الدفع  خدمات  تقدمي  هو  النماذ	  هذه  من  الرئيس  الغرض  يُعدُّ      
العمالء واملزارعي يف  العمالء والسيما  املتنقلة للوصول إىل  النقال وغريها من اخلدمات املصرفية 
اهلاتف  عرب  املصرفية  العالقات  وتساعد  جديدة،  عالقات  بناء  وبالتايل  والنائية؛  الريفية  املناطق 
 know your“ »عميلك »اعرف  هنج  مع  اجلدد  العمالء  هؤالء  فهم  على  املصرف  احملمول 
KYC( ”customer( وتعلم أمناط أعماهلم من خالل تواريخ معامالت الدفع، وأخرياً ميكن 

هلذه اخلدمات أن تشجع املدخرات والودائع؛ وبالتايل ختفض تكاليف متويل املصرف؛ وألهنا جيب 
أن توزع بعض اخلدمات املالية، فإن مناذ	 التوزيع هذه ال ميكن اعتبارها قائمة بذاهتا ومن مث ميكن 
 ،)KYC( ”التمويل والسيما من خالل مساعدة “اعرف عميلك 	أن تدعم مناذ 	هلذه النماذ

ولكنها ال تغريِّ مناذ	 اإلقراض يف حد ذاهتا. 
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:Mobile banking  أ. املصرفية عرب اهلاتف احملمول

    يوجد حالياً أكثر من 5.6 مليار عميل للهواتف النقالة يف مجيع أحناء العامل، وقد زاد 
التكاليف، وقد  التغطية وتقلص  اهلواتف احملمولة مع حتسن  الريف زيادة كبرية يف استخدام  فقراء 
أثبتت األمثلة الناجحة يف أفريقيا، وكذلك جنوب وجنوب شرق آسيا إمكانية حتقيق وفورات ضخمة 
يف التكاليف من خالل اخلدمات املصرفية عرب اهلاتف احملمول كاملة اخلدمات. وقد أدركت شرکات 
اهلاتف احملمول أن هذه اخلدمات ميکن أن تکون مرحبة جداً، وكذلك أدركت املصارف أن هذه 
التطبيقات التکنولوجية متثل فرصة للمصرفيي الريفيي للوصول إلی املزيد من العمالء، وقد بدأت 
املصارف يف األسواق النامية يف مجيع أحناء العامل بإطالق منصات اهلاتف احملمول املصرفية جدياً 
منذ عام 2008 عرب جمموعة واسعة من البلدان، وميتد نطاق إمكانيات املصارف ومشغلي شبكات 
اهلاتف النقال ومؤسسات التمويل األصغر وغريهم من مقدمي اخلدمات املالية إىل عدد من اخلدمات 
املمكنة من اخلدمات املصرفية املتنقلة التقليدية إىل املدفوعات عن بعد و”األموال املتنقلة”، وهي 
عادة خدمات التحويالت والدفع اليت يقدمها مشغلو الشبكات املتنقلة، وشبكات الوكيل الوطين 
ملبيعات البث املدفوع مسبقاً، وهناك فوائد وعيوب لكل من التكنولوجيات القابلة للنشر، والسيما 
فيما يتعلق باألمن والرقابة من جانب املصارف. والعقبة الرئيسة أمام املصارف ومشغلي شبكات 
اهلاتف النقال هي عدم وجود اهلواتف النقالة اليت ميكن أن تدعم اإلنرتنت عرب اهلاتف النقال أو 
“التطبيقات”وتكلفة البيانات املتنقلة، والبيئة التنظيمية اليت متكن اجلهات الفاعلة من السيطرة يف 
 ،)Armstrong. D.2011( هذا االنتشار والقضايا الثقافية حول الثقة وأمناط االستخدام والراحة
أما املزارعون الصغار ومتوسطو احلجم، فكانت تكنولوجيا اهلاتف احملمول وسيلة لضمان الوصول 
والتنبيهات،  الدفعات  واستالم  األسبوع،  أيام  طوال  ساعة   24 مدار  على  املصريف  احلساب  إىل 
وميکن هلذا االستخدام أن يشّکل املنصة اليت ميکن للمصارف ومؤسسات التمويل األصغر ومشغلي 
الشبکات املتنقلة أن تضيف خدمات ذات قيمة مضافة إلی العالقة املصرفية للمزارعي، مبا يف ذلك 
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الدفع املشرتك لقسائم املدخالت الزراعية والوصول إلی قدرات االئتمان الصغرى الفورية، واملنتجات 
تساعد  أن  وميكن  املدخرات  أيضا  املتنقلة  املصرفية  اخلدمات  تشجِّع  وقد  التأمي،  مثل  املصرفية 

املقرضي على استخدام التدفق النقدي والوفورات اجلديدة كضمان.

وقد سّهل ختفيف القواعد التنظيمية التقليدية تطورات اخلدمات املتنقلة يف البلدان النامية، 
وقد لوحظ االجتاه التصاعدي يف زيادة السيولة وزيادة املنافسة واستخدام األموال اإللكرتونية والتقدم 
التدرجيي يف التكنولوجيات التقليدية، مما جيعل من األسهل إنفاذ معرفة عميلك، ومكافحة غسيل 

األموال، ومكافحة اإلرهاب وسياسات الوصول إىل املعلومات.

ب. اخلدمات املصرفية دون فروع:

القدرة على تقدمي جمموعة      يشري مصطلح »اخلدمات املصرفية دون فروع« عادة إىل 
كاملة من اخلدمات املصرفية أو جمموعة حمدودة من اخلدمات إما يف املواقع اململوكة للمصرف إىل 
جانب الفروع مع املعدات اململوكة للمصرف )مثل الشاحنات أو أجهزة الصراف اآليل( وإما يف 
املواقع اململوكة للشركاء )من قبل موظفي املصرف أو من قبل املوظفي الشركاء أو الوكالء(. ويف 
حي أن اخلدمات املصرفية املقدمة دون فروع مصرفية قد تشمل خدمات مصرفية متنقلة، فإن هذا 
ليس هو احلال دائماً، فاخلدمات املصرفية دون فروع لديها إمكانات كبرية لزيادة فرص احلصول 
على اخلدمات املالية يف القطاع الزراعي؛ نظراً للتكاليف األقل والوصول إىل العمالء يف العديد من 
املواقع اليت كانت يف السابق من غري املربر إنشاء فرع كامل فيها. واآلن هناك عدد من النجاحات 
املصرفية دون فروع يف مجيع أحناء العامل النامي، على الرغم من أن استدامة هذه النماذ	 التجارية 
ما تزال قيد املناقشة حول رحبية العمالء اليت ختدمها والقدرات اللوجستية واإلدارية العالية املطلوبة 
األمن  والثقة ومستويات  الشخصي  االتصال  للمصارف مع كل من  فروع  املصرفية دون  للربامج 

املماثلة للفروع التقليدية.



مركز البيان للدراسات والتخطيط

102

جـ . أنظمة الدفع عرب اجلوال:

     تتمتع ابتكارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -مبا يف ذلك خدمات الدفع بواسطة 
اهلاتف النقال- بإمكانات قوية لتعزيز التوعية الريفية عن طريق خفض تكاليف املعامالت، وتعمل 
الريفية واملصارف عن طريق توفري خدمات  املناطق  العمالء يف  التقاطع بي  النقالة عند  اهلواتف 
املعامالت الرخيصة وحسابات التوفري اإللكرتونية ويف حاالت حمدودة حىت يف وظائف االئتمان. 
وأبرز مثال على ذلك هو خدمة )M-Pesa( اليت يقدمها مشغل الشبكة املتنقلة سفاريكوم يف 
كينيا، اليت تطورت لتصبح واحدة من أكرب املصارف يف شرق أفريقيا، ويف البلدان اليت تفتقر إىل 
البىن التحتية التقنية والتجارية ألجهزة الصراف اآليل )ATMs( وأجهزة نقاط اخلدمة، وميكن أن 
تكون اخلدمات املصرفية عرب اهلاتف احملمول على وجه اخلصوص وسيلة منخفضة التكلفة لتوسيع 

فرص احلصول على اخلدمات املالية يف املناطق الريفية.

وميكن أن تفيد أنظمة الدفع بواسطة اهلاتف النقال املزارعي عن طريق السماح هلم بتلقي 
من  بداًل  )أو»احملفظة«(  احملمول  اهلاتف  على  القائم  حساهبم  يف  إلكرتوين  املدفوعات كائتمان 
االنتظار أو االضطرار إىل السفر للحصول على الدفع نقداً؛ وحينئٍذ يتمتع املزارعون بقدر أكرب من 
املرونة واختيار مىت وكيف يستخدمون االئتمان اخلاص هبم. ومن وجهة نظر املصرف هناك فائدة 
إضافية تتمثل يف توافر هذه اخلدمات املالية املنخفضة التكلفة وهي أن املزارعي أصحاب احليازات 
الصغرية ميكنهم احلصول على تاريخ للمعامالت مع املصرف اليت متكنهم من احلصول على القروض 

والتأمي ومنتجات االدخار.

هي  احملمول  اهلاتف  عرب  املصرفية  اخلدمات  أن  يف  االبتكارات  هذه  يف  التحدي  ويتمثل 
التحتية املالية، وليس هناك تشريع قائم على اخلدمات املصرفية  البنية  جديدة نسبياً ضمن نظام 
عرب اهلاتف احملمول يف العديد من البلدان، ولكن أثبت التنظيم الناجح واملتناسب يف كينيا إمكانية 

حتقيق التوازن الصحيح بي املتطلبات اإلشرافية وتطوير إمكانية الوصول املايل.
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احملور الرابع

اختبار مناذج التمويل املبتكرة يف البيئة العراقية

      يويل العراق اليوم ملَف القطاع الزراعي اهتماماً متزايداً نتيجة للمتغرّيات واملستجدات 
واألزمات املالية اليت شهدها خالل السنوات املاضية، مبا يف ذلك عجز املوازنة العامة للدولة املعتمدة 
جوهرياً على عوائد القطاع النفطي الذي يعاين بدوره من اخنفاض شديد نتيجة الخنفاض أسعار بيع 
النفط عاملياً، ومن ناحية أخرى تزايد حاجة العراق إىل االستثمار يف الزراعة شأنه شأن بقية دول 
العامل األخرى بسبب ارتفاع عدد سكانه وتغريُّ األفضليات الغذائية للطبقة املتوسطة املتنامية حنو 

األغذية ذات القيمة األعلى )مثل األلبان، واللحوم، واألمساك، والفواكه، واخلضروات، وغريها(.

     وعلى الرغم من تعدد اجلهود املبذولة يف التمويل واإلقراض الزراعي واملتمثلة باملبادرة 
الزراعية ومبادرة البنك املركزي من خالل املصرف الزراعي التعاوين إال أن الفجوة التمويلية الزراعية 
الزراعية على املستويات املختلفة،  التنمية  اليت تؤثر يف  القضايا  العراق ما زالت تعد من أهم  يف 
وبوجه عام تعدُّ عناصر كفاية املوارد التمويلية وسياسات التوزيع القطاعي واجلغرايف والزمين من أهم 
التنمية  إحداث  املؤسسات يف  أعمال ودور هذه  ونتائج  تؤثر يف خمرجات  اليت  احلاكمة  العوامل 
الزراعية وحتقيق األمن الغذائي احمللي، إذ إن جتربة التمويل واإلقراض الزراعي مازالت تعاين من العديد 
من املشكالت واملعوقات، فضاًل عن ضآلة املخصصات املالية املتاحة ملؤسسات اإلقراض الرمسية 
)احلكومية( وإحجام املصارف التجارية عن اإلسهام اإلجيايب يف التمويل الزراعي خشية املخاطر 
اليت تكتنف هذا النشاط، واجتاه بعض املؤسسات اإلقراضية الزراعية املتخصصة إىل تقدمي اخلدمات 

االئتمانية التجارية.

ويلخص الشكل اآليت أهم مصادر التمويل والقروض الزراعية املتاحة أمام القطاع الزراعي 
يف العراق:
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شكل )3( أهم مصادر التمويل واإلقراض الزراعي يف العراق

 38 

 ( أهم مصادر التمويل واإلقراض الزراعي في العراق3شكل )

 

 
 الشكل من إعداد الباحثتين

 

 

 :المصرف الزراعي التعاوني 

حيث حددت  )المصرف الزراعي الصناعي(ـوسمي في حينها ب 1935تأسس المصرف في العام      

ذ كانت استثماراته المالية تحاول أن تغطي إ ،أهدافه ومهامه بتمويل النشاطين الزراعي والصناعي

متطلبات األعمال واألنشطة الزراعية المختلفة وتنسحب على المشاريع الصناعية التي ينهض بتأسيسها 

زارعين والفالحين لتنامي حاجات الم ونظرا  - 1946في العام و .فر  بعض التجار وأصحاب الح  

ارتأت  -وأصحاب المهن التجارية والصناعية للقروض وازدياد حجم تمويالت المصرف وتعدد أهدافه

فيما يختص المصرف  ،الحكومة تأسيس مصرف صناعي مستقل يتولى مهام تمويل المشاريع الصناعية

فالحين والمزارعين بل لم تقتصر عملية التمويل على الو ،الزراعي بتمويل متطلبات القطاع الزراعي

ولكل  ،من فالحين ومزارعين وجمعيات فالحية وشركات زراعيةكافة شملت أطراف العالقة الزراعية 

دت السياسة م  وج   .في فعاليات المصرف أساسيا   الربح هدفا  عد  من له عالقة بالواقع الزراعي دون 

ع زيادة دخول المزارعين جراء بموجب توجيهات مركزية بدوا 1994في العام قراضية للمصرف اإل

وقد اقتصر عمل المصرف على تقديم القروض  ،ارتفاع السياسة السعرية للمحاصيل االستراتيجية

أعمال الصيرفة  1996في العام  ومارس المصرف .لى توجيهات مركزيةإالتنموية التي خضعت 

سمح للمصارف المتخصصة الذي بموجبه  1996( لسنة 9بعد صدور القرار رقم ) ،التجارية الشاملة

في . ومتها الداخليةظالواردة بقوانينها وأن فضال  عن أعمالها ،بممارسة أعمال الصيرفة التجارية الشاملة

مصادر التمويل 
واإلقراض

الوسطاء والمعارف الجمعيات التعاونية المصارف التجارية  المصرف الزراعي 
التعاوني

الشكل من إعداد الباحثتي

املصرف الزراعي التعاوين :

     تأسس املصرف يف العام 1935 ومسي يف حينها بـ)املصرف الزراعي الصناعي( حيث 
حددت أهدافه ومهامه بتمويل النشاطي الزراعي والصناعي، إذ كانت استثماراته املالية حتاول أن 
تغطي متطلبات األعمال واألنشطة الزراعية املختلفة وتنسحب على املشاريع الصناعية اليت ينهض 
املزارعي  لتنامي حاجات  العام 1946 -ونظراً  احِلَرف .ويف  التجار وأصحاب  بعض  بتأسيسها 
املصرف وتعدد  وازدياد حجم متويالت  للقروض  والصناعية  التجارية  املهن  والفالحي وأصحاب 
الصناعية،  املشاريع  متويل  مهام  يتوىل  تأسيس مصرف صناعي مستقل  احلكومة  ارتأت  أهدافه- 
على  التمويل  عملية  تقتصر  الزراعي، ومل  القطاع  متطلبات  بتمويل  الزراعي  املصرف  فيما خيتص 
الفالحي واملزارعي بل مشلت أطراف العالقة الزراعية كافة من فالحي ومزارعي ومجعيات فالحية 
فعاليات  يف  أساسياً  هدفاً  الربح  عدَّ  دون  الزراعي  بالواقع  له عالقة  من  ولكل  زراعية،  وشركات 
املصرف. ومُجّدت السياسة اإلقراضية للمصرف يف العام 1994 مبوجب توجيهات مركزية بدواع 
اقتصر عمل  وقد  االسرتاتيجية،  للمحاصيل  السعرية  السياسة  ارتفاع  املزارعي جراء  زيادة دخول 
املصرف على تقدمي القروض التنموية اليت خضعت إىل توجيهات مركزية .ومارس املصرف يف العام 
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1996 أعمال الصريفة التجارية الشاملة، بعد صدور القرار رقم )9( لسنة 1996 الذي مبوجبه 
مسح للمصارف املتخصصة مبمارسة أعمال الصريفة التجارية الشاملة، فضاًل عن أعماهلا الواردة 
بقوانينها وأنظمتها الداخلية. ويف العام 2007 اتسعت مساحة النشاط اليت تتحرك فيها فعاليات 
املصرف وتنوعت تلك الفعاليات مروراً بتقدمي خدمات الصريفة الشاملة من خالل شبكة الفروع 
العاملة يف احملافظات، فضاًل عن الدور الرئيس يف دعم القطاع الزراعي عرب تقدمي اخلدمة املصرفية 
والتسهيالت جلميع العاملي يف القطاع الزراعي وملختلف األغراض الزراعية، فمن خالل صندوق 
 ،)%5  -3( إىل  الفائدة  نسبة  وخفض  ملياراً،   54 إىل  رأمساله  رفع  مت  الذي  الفالحي  قروض 
وكذلك من خالل التسهيالت املقدمة لألغراض الزراعية عرب قروض مت خفض الفائدة املستوفاة 
بتقدمي  املصرف  أهم خدمات  تلخيص  ميكن  وهبذا  أن كانت %16-14،  بعد   %8 إىل  عليها 
واحملاصيل  العسل،  ومناحل  البالستيكية،  البيوت  )مثل  للمشاريع  االئتمانية  واخلدمات  القروض 
وقروض  الدواجن،  مشاريع  وقروض  الزراعية،  املكائن  وشراء  الصيفية،  اخلضر  وحماصيل  احلقلية، 
بالعقارات  متمثلة  القرض  لتوثيق  مقابل ضمانات  اإلنتاجية(  السيارات  وقروض  اجلاموس،  مريب 
واملصارف  الشركات  واستثمارات يف  مسامهات  وللمصرف  أو كمبياالت،  أو كفاالت شخصية 
األخرى )على سبيل املثال الشركة العراقية للمنتجات الزراعية، وشركة الكندي إلنتا	 اللقاحات، 
ومصرف املوصل للتنمية واالستثمار، ومصرف االستثمار األفروسطي، وغريها( فضاًل عن تقدميه 
خلدمة احلساب اجلاري، واحلواالت، والودائع الثابتة، وحساب التوفري، وخدمات الصريفة التجارية، 

وشراء العمالت األجنبية وبيعها.

     وقد كان للمصرف دور فاعل يف كل من املبادرة الزراعية ومبادرة البنك املركزي؛ إذ جاءت 
البعيدة  االسرتاتيجية  اخلطط  جبانب  آنية  بتوفري حلول  الزراعي  بالقطاع  للنهوض  الزراعية  املبادرة 
التخصصية  بالصناديق  العمل  العراقي، فكان  الزراعي وللريف  للقطاع  احلياة  إعادة  املدى هبدف 
انطلق  الفالحون واملزارعون، وقد  الزراعي ويف مقدمتهم  بالقطاع  للعاملي  القروض  تقدمي  هبدف 
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العمل هبذه الصناديق يف 2008/8/1 مبخصص مايل قدره 288 مليار دينار توزعت على مخسة 
احلديث، وصندوق  الري  املكننة ووسائل  احليوانية، وصندوق  الثروة  صناديق هي: صندوق دعم 
الفالحي واملزارعي، وصندوق املشاريع الكربى، وصندوق تنمية النخيل، مث توالت التخصيصات 
هذه  استطاعت  حىت  و  العامة  املوازنة  ضمن  متتالية  سنوات  مخس  مدار  على  الصناديق  هلذه 
الصناديق أن متنح قروضاً جتاوزت 2 ترليون دينار. وقد كانت املبالغ املخصصة واملستلمة واملصروف 
الرتاكمي من املستلم واملسرتد للفرتة )2008 – 2016( لقروض املبادرة الزراعية هي على التوايل: 

1875056000، 1628300000، 2033505728 دينار.

     ومن مث جاءت مبادرة البنك املركزي لتمويل املشاريع الزراعية بقروض ال تقل عن 50 
مليون دينار عراقي لكل حالة إقراضية، ويتحمل املقرتض فائدة سنوية تبلغ 4% وتكون مدة القرض 
مخس سنوات كحد أعلى على أن يتم استعادة القرض بأقساط شهرية متساوية ضمن املدة املقررة، 
وقد مت استالم 753 معاملة حىت منتصف سنة 2017 للقروض )50 – 150 مليون( بواقع 170 
التعليمات، أما بشأن  معاملة مقرة و352 معاملة قيد اإلجناز، و231 معاملة مرجعة ملخالفتها 
القروض )150 مليون فما فوق( فقد مت استالم 96 معاملة منها 70 معاملة قيد اإلجناز و26 

معاملة مرجعة ملخالفتها التعليمات.

وقد مت حتويل مبلغ 5،552،550،000 دينار عراقي حىت هناية النصف األول من سنة 
2017 حلساب املصرف الزراعي لدى البنك املركزي لتغطية الدفعات األوىل والثانية من القروض 
فروع  ملختلف  إنتاجية، وغريها(  وسيارات  ومنحل،  وبساتي،  وأمساك،  ودواجن،  )آبار،  الزراعي 

املصرف.

    ومن بي السياسات املالية اليت اعتمدها املصرف الزراعي التعاوين يف 2017/8/1 اليت 
تدعم اخلطة الزراعية يف العراق هي إعفاء املقرتضي الذين قاموا بتسويق حماصيلهم الزراعية إىل وزارة 
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التجارة من الفائدة التأخريية . وجاء يف بيان صادر عن املصرف الزراعي  »يعفى مقرتضو مصرفنا  
-جلميع األغراض- من الفائدة التأخريية املرتتبة عليهم ممن قاموا بتسويق حماصيلهم الزراعية إىل وزارة 
التجارة ومل يستلموا مستحقاهتم املالية تنفيذاً لقرار جملس الوزراء رقم 14 لسنة 2016 على أن يتم 

تقدمي ما يثبت تسويق تلك احملاصيل«.

    أما السياسات الرقابية املهمة اليت يزعم املصرف الزراعي التعاوين أن يتبعها على وفق قرار 
الذي أصدره يف 2017/8/8 بنصب كامريات ملراقبة املشاريع الكربى القائمة هبدف مراقبتها من 
قبل اجلهات الرقابية يف املصرف بعد إعطاء )code number( رقم سري خاص هبذه الكامريات 

وربطها باإلنرتنت داخل املشاريع ليتسىن متابعتها ومراقبتها.

املصارف التجارية: 

     تتمثل املصارف التجارية العاملة يف العراق باملصارف اإلسالمية واملصارف التجارية 
العادية وكذلك املصارف احمللية واألجنبية، وتشرتك مجيع هذه املصارف وعلى اختالف مسمياهتا 
بأن نسبة قروض القطاع الزراعي ويف أحسن األحوال التتجاوز 1% من حمفظتها االئتمانية، وال 
يعود هذا االخنفاض يف النسبة إىل نقص السيولة يف القطاعات املصرفية، بل إىل افتقار الرغبة يف 
توسيع نطاق اإلقراض الزراعي، إذ إن هناك تصورات مسبقة بعدم السداد بسبب املخاطر اخلاصة 
فتقتصر قروض هذه  الزراعي مثل خماطر اإلنتا	، والسعر، والسوق، والثقافة االئتمانية؛  بالقطاع 
املصارف على فئة املزارعي القادرين على توفري الضمانات املطلوبة للحصول على القروض، فهي 
ترتدد يف إعطاء صغار املزارعي القروض لعدم متكنهم من توفري الضمانات الكافية وبسبب عوامل 
املخاطرة املرتبطة بإقراض هذه الفئة وعدم قدرهتم على السداد، وحىت مع توفر الضمانات ترتدد 
املصارف يف منح القروض الزراعية إذ ترى أن الضمانات اليت تُقدم هي ضمانات غري حقيقية، 
فعلى سبيل املثال أن سندات األراضي الزراعية اليت تقدم كضمان لسداد القرض ال مُتكن املصرف 
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من التصرف هبا يف حالة التخلف عن السداد حىت وإن انتقلت ملكيتها قانوناً إىل املصرف وذلك 
العقارية(  )مثل  املنقولة  وغري  املنقولة  األصول  مثل  األخرى  الضمانات  عشائرية، وحىت  ألسباب 
فتتطلب من املصرف الكثري من اجلهد والوقت والتكاليف للحصول عليها، هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى رمبا يعود هذا العزوف عن اإلقراض الزراعي إىل عدم معرفة املصارف بكيفية إدارة 
تكاليف املعامالت واملخاطر اخلاصة بالزراعة، وكيفية تسويق اخلدمات املالية للعمالء الزراعيي على 

الرغم من توجيهات البنك املركزي إىل املصارف بــ:

• هو وضع 	 القسم  هذا  يتوالها  اليت  األعمال  أهم  ومن  املخاطر:  إدارة  قسم  استحداث 
مع  والتنسيق  باستمرار،  وحتديثها  هلا  املناسبة  واإلجراءات  والسياسات  املخاطر  إدارة  اسرتاتيجية 
األقسام األخرى لتوفري البيانات الالزمة إلدارة املخاطر، والدراسة املستمرة ألوضاع املخاطر اليت 
حتيط باألنشطة، وإعداد التوصيات املناسبة ومتابعة تاليف املالحظات والسلبيات اليت تتسم مبعدل 
خطورة مرتفع حسب التقارير املرفوعة عنها، وكذلك التنسيق خبصوص القواني والتشريعات اليت 
تؤثر على أعمال هذه األقسام وإدارة املخاطر، والتوصية واالقرتاح للجنة مراجعة االئتمان بسقوف 

املخاطر واملوافقات، ورفع التقارير، وتسجيل حاالت االستثناءات عن سياسة إدارة املخاطر .

• للمصارف احلكومية 	 يتيح  الذي  االئتمانية  املعلومات  لتبادل  اإللكرتوين  بالنظام  العمل 
واألهلية من تبادل املعلومات االئتمانية فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبي البنك املركزي من 
جهة اخرى وبطريقة سريعة وموثوقة. وأن تنفيذ هذا النظام اجلديد سُيسهم يف مغادرة الطريقة القدمية 
تتعامل هبا املصارف، وسُيساعد تلك املصارف وزبائنها  الورقية اليت  يف االعتماد على املراسالت 
على حد سواء يف تقييم املخاطراالئتمانية واختاذ القرارات السليمة والسريعة يف منح القروض وتقييم 

عمليات التسديد من خالل معرفة التأريخ االئتماين للزبون.
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اجلمعيات الفالحية التعاونية:

    متول اجلمعيات الفالحية التعاونية املشاريع الزراعية الفردية أو اجلماعية إما من مصادرها 
الذاتية املتمثلة يف رأس املال املساهم به ورأس املال االحتياطي وأموال الصندوق، فضاًل عن املدخرات 
القروض،  التعاونية من  باجلمعيات  املزارعي  تلبية حاجات  قادرة على  غري  الفردية -وهذه مجيعاً 
وذلك الخنفاض الوعي التعاوين من جهة واخنفاض مستوى دخل التعاونيي من جهة أخرى-، وإما 
من املصادر غري الذاتية اخلارجية املتمثلة بالقروض اليت يوفرها املصرف الزراعي التعاوين العراقي، 

وحالياً ال يوجد أي دور واضح هلذه اجلمعيات يف دعم ومتويل إعضاءها من الفالحي.

الوسطاء واملعارف: 

     الوسطاء وهم الفئة الذين يعملون يف أسواق اجلملة يف املدن الرئيسة، ويقومون مبنح 
القروض والسلف وخاصة املومسية لبعض املزارعي املتعاملي معهم، سواء بصورة عينية أو نقدية، 
والسيما بالنسبة ملنتجي الفواكه واخلضر الذين يطلبون السلف؛ هبدف شراء مستلزمات اإلنتا	 
الزراعي اليت عادة تقطع قيمها من قيم املبيعات، عند تسويق املنتوجات لدى هؤالء الوسطاء، وذلك 
من خالل املعرفة الشخصية باملزارع املدين وظروفه، والسيما املالية والتعامل السابق معه، ومن خالل 
التعاون الوثيق بي جمموعة الوسطاء أنفسهم يتمكن الوسطاء من السيطرة والتحكم بصورة جيدة 
على عملية اسرتداد القروض والسلف، يضاف إىل ذلك أن الفائدة املأخوذة على القروض تعتمد 
على قدرة املزارع املقرتض على املساومة مع الوسيط من جانب وعلى ظروفه املالية ومدى احتياجه 
للتمويل من جانب آخر فضاًل عن قدرته يف الوصول إىل مصادر اإلقراض الزراعي الرمسي )املنظمة 

العربية للتنمية الزراعية،1997 : 73-70(.

     ومما تقدم يالحظ أن التمويل واإلقراض الزراعي يف العراق يعتمد جوهرياً على املصادر 
التعاوين، يف حي يكون دور املصارف األهلية حمدوداً جداً  احلكومية واملتمثلة باملصرف الزراعي 
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ويكاد يكون معدوماً، أما اجلمعيات الفالحية التعاونية فهي عاجزة متاماً عن تقدمي التمويل الزراعي 
يتم التمويل الزراعي من قبل الوسطاء  اعتماداً على إمكانياهتا الذاتية، ويف حاالت حمدودة جداً 
واملعارف للمزارعي، ويف مجيع حاالت التمويل املذكورة آنفاً يالحظ أن التمويل يكون ذا مدى 
قصري ومببالغ حمدودة تستخدم يف أغلب األحيان لتغطية جزء من رأس املال التشغيلي؛ لذا نرى 
ضرورة تفعيل دور املصارف األهلية يف رفد القطاع الزراعي بالتمويل الالزم ملساعدته على النهوض 
بالواقع الزراعي العراقي، وختفيف الثقل التمويلي املرمي على عاتق اجلهات احلكومية ومبا حيقق العائد 
املرضي هلذه املصارف ومساعدهتا على اإلستدامة والنمو.    وقد متثل هدف هذا احملور يف إجياد 
مناذ	 تقلل من تكاليف املعامالت لتوفري اخلدمات املالية، وتوفر أدوات إدارة املخاطر ألصحاب 
احليازات الصغرية؛ من أجل محايتهم ومحاية اجلهات املمولة من املخاطر، ومعظمها نظامية مثل 

خماطراألسعار واإلنتا	.

    وبعد االطالع على مناذ	 التمويل وإدارة املخاطر والتوزيع اليت مت عرضها يف احملور السابق 
ميكن القول إن معظم هذه النماذ	 ميكن تطبيقها يف العراق، والسيما أن عدداً منها مطبق بشكل 
النماذ	 اليت ميكن أن تدعم متويل املصارف  العراق، ومن  أو بآخر يف متويل القطاع الزراعي يف 
األهلية للقطاع الزراعي هي أمنوذ	 متويل إيصاالت اإليداع ومتويل اتفاقية إدارة الضمانات، ومتويل 
املنتجات ضمن متويل املزارعي يف سالسل القيمة، أما متويل الذمم فمن الصعب تطبيقه يف القطاع 
الزراعي؛ لكونه حيتا	 إىل دراية واسعة يف اإلدارة املالية والتحليل املايل. أما مناذ	 إدارة املخاطر 
املتمثلة بالتأمي الشخصي وتأمي اإلنتا	 والطقس فمن املفيد جداً دجمها بنماذ	 التمويل لطمأنة 
املصارف األهلية ومحايتها من خماطر عدم السداد. أما إدارة املخاطر ألسعار السلع األساسية فمن 
الصعب تطبيقها حملياً وذلك لعدم وجود سوق للسلع األساسية )البورصة(. وفيما يتعلق بتوزيع 
اخلدمات املصرفية فتمثل النماذ	 املعروضة يف احملور السابق أفكار مفيدة جداً وسهلة التطبيق إىل 

حٍد ما ومتكن توسيع رقعة اخلدمات املصرفية املقدمة إىل القطاع الزراعي.
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وفيما يأيت بعض اآلليات اليت ميكن استنباطها من مناذ	 التمويل املذكورة آنفاً اليت مت عرضها على 
املصارف األهلية عينة البحث اليت مت تكييفها مبا يتالَءم والبيئة العراقية ومعاجلة بعض نقاط الضعف اليت 
يعاين منها التمويل الزراعي اليت سببت عزوف املصارف األهلية عن اخلوض يف هذا اجملال من التمويل:

اآللية األوىل: 

الشكل )4( اآللية األوىل

 43 

اسعة في اإلدارة المالية والتحليل المالي. أما نماذج إدارة المخاطر المتمثلة بالتأمين لى دراية وإيحتاج 

دمجها بنماذج التمويل لطمأنة المصارف األهلية  الشخصي وتأمين اإلنتاج والطقس فمن المفيد جدا  

قها محليا  أما إدارة المخاطر ألسعار السلع األساسية فمن الصعب تطبي .وحمايتها من مخاطر عدم السداد

وذلك لعدم وجود سوق للسلع األساسية )البورصة(. وفيما يتعلق بتوزيع الخدمات المصرفية فتمثل النماذج 

الخدمات  ةما وتمكن توسيع رقع لى حد  إوسهلة التطبيق  السابق أفكار مفيدة جدا   حورالمعروضة في الم

 لى القطاع الزراعي.إالمصرفية المقدمة 

ا على هالتي تم عرض المذكورة آنفا  ستنباطها من نماذج التمويل اات التي يمكن بعض اآللي أتيوفيما ي

ومعالجة بعض نقاط الضعف البيئة العراقية وم ء  المصارف األهلية عينة البحث التي تم تكييفها بما يتال

 الخوض في هذا المجال منعن التي يعاني منها التمويل الزراعي التي سببت عزوف المصارف األهلية 

 :التمويل

  :ولىاآللية األ

 ( اآللية األولى4الشكل )

 

 

 الشكل من إعداد الباحثتين 

  .مخازنالو ،المصرف األهليو ،البنك المركزيو ،الجهات الفاعلة: المزارع

البنك المركزي 
العراقي

المصرف 
األهلي

المزارع

المخازن 
الحكومية

الشكل من إعداد الباحثتي 
اجلهات الفاعلة: املزارع، والبنك املركزي، واملصرف األهلي، واملخازن. 

املخازن: تتمثل باملخازن احلكومية التابعة لوزارة الزراعة أو وزارة التجارة.
وتعتمد هذه اآللية على مبادرة رئاسة الوزراء والبنك املركزي العراقي »متويل« املمنوحة للقطاع 
الزراعي اليت أوكل تنفيذها إىل املصرف الزراعي التعاوين العراقي كونه مصرفاً ختصصياً ومتت اإلشارة 
إليه يف وقت سابق من هذا احملور. فباإلمكان حتويل تنفيذ هذه املبادرة من املصرف الزراعي التعاوين 
نفسها-  ملبادرة  الصغرية  للمشاريع  املمنوحة  القروض  يف  احلال  هو  األهلية -كما  املصارف  إىل 
لتخفيف العبء عن كاهل املصرف الزراعي من جهة، وكذلك لتشجيع املصارف األهلية خلوض 

جتربة متويل القطاع الزراعي. 
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اخلطوة األوىل: إبالغ املزارع الدائرة الزراعية يف منطقته بكمية احملصول اليت يرمي إىل إنتاجها 
وتسويقها إىل املخازن، ومن مث حصوله على كتاب يؤيد مشوله باخلطة الزراعية للمديرية وبالكمية 

املتفق عليها.

اخلطوة الثانية: مفاحتة املزارع للمصرف األهلي برغبته يف احلصول على مبلغ معي كقرض، 
مع تقدمي كتاب تأييد مشوله باخلطة الزراعية وبكمية اإلنتا	 احملددة.

اخلطوة الثالثة: يتم االتفاق بي املصرف واملزارع واملخازن على مبلغ القرض وبفائدة مدفوعة 
القرض  يتم سداد  أن  القرض، على  ملقابلة  الذي مت ختصيصه  اإلنتا	  تأمي على  وقسط  مقدماً 
عينياً متمثاًل باحملاصيل املسّوقة إىل خمازن ومعامل وزارة الزراعة أو وزارة التجارة، واملسعرة على وفق 

األسعار املدعومة اليت يتم هبا الشراء.

اخلطوة الرابعة: يستلم املزارع صايف قيمة القرض بعد استقطاع قيمة فائدة القرض وقسط التأمي.

اخلطة  وفق  على  الدولة  خمازن  إىل  حمصوله  املزارع  يسوق  احلصاد  بعد  اخلامسة:  اخلطوة 
الزراعية املتفق عليها مسبقاً، وترسل املخازن بدورها كتاباً إىل املصرف يؤيد تسليم املزارع لكمية 
احملصول املطلوبة لسداد القرض لتربئة ذمته، ويسلم إىل املزارع بقية مستحقاته عن كمية احملاصيل 

املسوقة بعد تسديد القرض وضمن حدود اخلطة الزراعية.

اخلطوة السادسة: يقدم املصرف كتاب املخازن املؤيد لتسليم كمية احملصول لسداد القرض 
إىل البنك املركزي لتربئة ذمته من مبلغ هذا القرض.

الفكرة األساسية هلذه اآللية هو اعتماد مبدأ املقاصة إذ إن املصرف يستلم مبلغ املبادرة من 
البنك املركزي ويسدد صايف مبلغ القرض نقداً إىل املزارع بعد أن يستقطع مبلغ فائدة القرض ومبلغ 
قسط التأمي؛ فيقوم هو بدوره بدفع حصة البنك املركزي من الفائدة، ومبلغ قسط التأمي إىل شركة 
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التأمي، بعد أن يكون قد ضمن رحبيته من من عملية اإلقراض هذه حبصوله على حصته من فائدة 
القرض، فضاًل عن أنه ضمن تسديد القرض لتحوطه من خماطر اإلنتا	 بعملية التأمي، وحتوطه 
من عدم إمكانية سداد املزارع يف املوعد احملدد لتأخري استالمه ملستحقاته النقدية من الدولة -وهي 
حالة شائعة، ومن أهم أسباب عدم قدرة املزارع على سداد القروض- بأسلوب املقاصة وبذلك يتم 
جتاوز فقرة الدفع النقدي للمزارع من قبل املخازن ومن مث تسديد القرض إىل املصرف. ومن اجلدير 
بالذكر أن هذه اآللية تسهل على املزارع احلصول على القرض دون احلاجة إىل تقدمي الضمانات 
)مثل األرض الزراعية، والعقارات، وسواها( وتضمن للمصرف سداد القرض مع الرحبية اليت تساعده 
على االستدامة والنمو، فضاًل عن تشجيع املزارعي على التسويق إىل اجلهات احلكومية دون اخلوف 

من تأخر استالمهم ملستحقاهتم النقدية.

اآللية الثانية

الشكل )5( اآللية الثانية

 45 

 ،شركة التأمين إلىومبلغ قسط التأمين  ،ره بدفع حصة البنك المركزي من الفائدةوفيقوم هو بد ؛التأمين

فضال   ،ى حصته من فائدة القرضلبعد أن يكون قد ضمن ربحيته من من عملية اإلقراض هذه بحصوله ع

وطه من عدم إمكانية سداد تحو ،لتحوطه من مخاطر اإلنتاج بعملية التأمينضمن تسديد القرض  هأن عن

ومن أهم  ،وهي حالة شائعة-ستالمه لمستحقاته النقدية من الدولة االمزارع في الموعد المحدد لتأخير 

وبذلك يتم تجاوز فقرة الدفع النقدي بأسلوب المقاصة  -المزارع على سداد القروض ةأسباب عدم قدر

ومن الجدير بالذكر أن هذه اآللية تسهل  رف.المص إلىومن ثم تسديد القرض للمزارع من قبل المخازن 

 ،تقديم الضمانات )مثل األرض الزراعية إلىعلى المزارع الحصول على القرض دون الحاجة 

 ،ستدامة والنموض مع الربحية التي تساعده على االتضمن للمصرف سداد القرو( وسواها ،العقاراتو

ستالمهم االحكومية دون الخوف من تأخر  الجهات إلىفضال  عن تشجيع المزارعين على التسويق 

 لمستحقاتهم النقدية.

 اآللية الثانية

 ( اآللية الثانية5الشكل )

 

مرافق و ،المصرف التجاري األهليو ،الجمعية الفالحية التعاونيةو ،الجهات الفاعلية: المنتج )المزارع(

 .المشتريو ،التخزين

الجمعية 
الفالحية 
التعاونية

المزارعون

المصارف 
األهلية

مرفق 
التخزين

المشتري
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اجلهات الفاعلية: املنتج )املزارع(، واجلمعية الفالحية التعاونية، واملصرف التجاري األهلي، 
ومرافق التخزين، واملشرتي.

مرفق التخزين: وهو مستودع أو مكان ختزين مأمون وموثوق طيلة أجل القرض، ومالئم 
للحفاظ على جودة املنتجات املخزنة وخاٍل من امللوثات أو احلشرات.

التعاونية  ائتمان املخزون ومتثل اجلمعية الفالحية  التمويل املقرتحة على أمنوذ	  تعتمد آلية 
قلب هذه اآللية أو حلقة الوصل اليت تربط اجلهات الفاعلة فيها.

اخلطوة األوىل: تبدأ يف هذه اآللية وقت احلصاد حينما ُتطّالب اجلمعية الفالحية أعضاَءها 
إيداعها يف املستودع واليت يستخدم جزء منها  اليت يودون  املنتجات )احملصول(  بتحديد كميات 
والشعري  واملعمرة كاحلنطة  اجلافة  املنتجات  ختزين  املزارعي  بإمكان  إذ  املصرف،  لقرض  كضمان 
الرتكيز  ويتم  والبصل،  اخلضروات كالبطاطا  بعض  ختزين  ما-  حٍد  -إىل  أيضاً  وبوسعهم  والذرة 
بتخزين املنتجات اليت حيتمل أن يزيد الفائض منها يف أثناء املوسم، ويتوقع أن يرتفع سعرها خالل 
فرتة قصرية، وكذلك حيدد املزارعون كمية املبالغ اليت يرغبون يف اقرتاضها لتغطية نفقاهتم التشغيلية 

للموسم القادم كتكاليف األمسدة والبذور. 

اخلطوة الثانية: ختاطب اجلمعية املصرف للتفاوض حول إمجايل مبلغ القرض املطلوب وما 
يقابله من خمزون كضمان للقرض مث تُوّقع اتفاقية قرض مع املصرف 

اخلطوة الثالثة: بعد أن يتم االتفاق بي اجلمعية واملصرف يُودع اإلنتا	 الذي تقدمه اجلمعية 
املستودع،  من صالحية  والتأكد  اخلزين،  مراقبة  معاً  واجلمعية  املصرف  ويتوىل  التخزين،  مرفق  يف 

ويواصل الطرفان مراقبة املستودع واملنتجات املخزنة فيه بانتظام طيلة مدة التخزين .

اخلطوة الرابعة: توزع اجلمعية إمجايل القرض على األعضاء حبسب طلبهم من املال وكمية 
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املنتجات اليت خزوهنا كضمان للقرض، ويكون املزارعون مسؤولي أمام مجعيتهم، وتكون اجلمعية 
وليس املزارعي كأفراد مسؤولًة أمام املصرف؛ وهو ما خُيفض -إىل حٍد كبري- تكاليف املعامالت 

واملخاطر بالنسبة للمصرف.

اخلطوة اخلامسة: وبعد فرتة من موسم احلصاد تقوم اجلمعية ببيع جزء من اخلزين باستثناء 
احملصول املخزن كضمان للقرض- إىل املشرتى، إذ يباع املخزون بسعر أعلى من السعر الذي كان 

سارياً وقت احلصاد، وهو ما مُيّكن املقرتض من تسديد دينه وحتقيق ربح من هذه العملية. 

اخلطوة السادسة: تقوم اجلمعية جبمع مبالغ التسديد من املقرتضي كل على حدة وبتحويل 
إمجايل ما جتمعه إىل املصرف، وحيتفظ املصرف حبقه يف املخزون حىت يتم تسديد كامل الدين، ويف 
حال التخلف عن السداد يستطيع املصرف أن يستوىل على املنتجات املخزنة، ويبيعها إىل طرف 

ثالث.

هتدف هذه اآللية إىل تشجيع الفالحي على االنتماء إىل اجلمعيات الفالحية اليت تعد من 
الوسائل املهمة لتجميع اإلمكانيات املادية والفنية ألعضائها واستثمارها بصورة حتقق طموحاهتم 
ورغباهتم، إذ تدعم هذه اجلمعيات أعضاَءها يف إجناز عمليات اإلنتا	 أو التحويل أو الشراء أو 
التسويق وتسهيلها، فضاًل عن ختفيض سعر الكلفة وحتسي نوعية وجودة املنتجات اليت ينتجوهنا، 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هتدف هذه اآللية إىل ختفيض تكاليف اإلقراض اليت يتحملها 
املصرف، وكذلك خماطر عدم السداد، فضاًل عن انتفاء احلاجة إىل تقدمي املزارعي إىل ضمانات 

للقرض فردياً.
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اآللية الثالثة 

الشكل )6( اآللية الثالثة

 47 

التي تعد من الوسائل المهمة ت الفالحية الجمعيا إلىنتماء تشجيع الفالحين على اال إلىتهدف هذه اآللية 

هذه  تدعمإذ  ،همورغباتهم ستثمارها بصورة تحقق طموحاتاو هائلتجميع اإلمكانيات المادية والفنية ألعضا

فضال  عن  ،وتسهيلها إنجاز عمليات اإلنتاج أو التحويل أو الشراء أو التسويق ها فيء  أعضا الجمعيات

ومن ناحية أخرى  ،هذا من ناحية ،المنتجات التي ينتجونهاوجودة  تحسين نوعيةوتخفيض سعر الكلفة 

فضال   ،وكذلك مخاطر عدم السداد ،تخفيض تكاليف اإلقراض التي يتحملها المصرف إلىتهدف هذه اآللية 

 .ا  ضمانات للقرض فردي إلىتقديم المزارعين  إلىنتفاء الحاجة اعن 

 

 اآللية الثالثة 

 ( اآللية الثالثة6الشكل )

 

 

 الشكل من إعداد الباحثتين

 .المزارعو ،الجهات الفاعلة: المصرف األهلي

جيد بحيث  نحو  أ بوهي عبارة عن اتفاق شراء مسبق مقابل تسليم محصول في المستقبل. وهو مهي  

إذ يوفر المصرف التمويل نقدا  للمزارع وي رد إليه في صورة محاصيل  ،يالئم احتياجات المزارعين

 عليه بين المزارع والمصرف بناء   ويجري التفاوض ،يتحدد السعر وقت التمويلو ،وقت الحصاد

 ،ويتحمل المصرف كذلك تكاليف البذور واألسمدة ،على سعر العام السابق وظروف الطقس المتوقعة

في الوقت الذي يحدده ومن تجار التجزئة  ،عاليةويتسنى للمزارع اختيار بذور وأسمدة ذات جودة 

المصرف كمية  إلىزيادة الغلة، وعند الحصاد يسلم المزارع  إلىويؤدي ذلك  ،الذين يختارهم

ثم يبيع أي كمية متبقية من  ،المحاصيل المساوية لمبلغ التمويل بالسعر الذي تم التفاوض عليه

المزارع المصرف األهلي

الشكل من إعداد الباحثتي

اجلهات الفاعلة: املصرف األهلي، واملزارع.

وهي عبارة عن اتفاق شراء مسبق مقابل تسليم حمصول يف املستقبل. وهو مهّيأ بنحٍو جيد 
حبيث يالئم احتياجات املزارعي، إذ يوفر املصرف التمويل نقداً للمزارع ويُرد إليه يف صورة حماصيل 
وقت احلصاد، ويتحدد السعر وقت التمويل، وجيري التفاوض عليه بي املزارع واملصرف بناًء على 
سعر العام السابق وظروف الطقس املتوقعة، ويتحمل املصرف كذلك تكاليف البذور واألمسدة، 
ويتسىن للمزارع اختيار بذور وأمسدة ذات جودة عالية، يف الوقت الذي حيدده ومن جتار التجزئة 
الذين خيتارهم، ويؤدي ذلك إىل زيادة الغلة، وعند احلصاد يسلم املزارع إىل املصرف كمية احملاصيل 
التفاوض عليه، مث يبيع أي كمية متبقية من احملصول يف  التمويل بالسعر الذي مت  املساوية ملبلغ 
السوق؛ ويبيع املصرف احملاصيل عند ارتفاع األسعار، وحيصل بذلك على أرباحه من السوق. فعلى 
وفق هذه اآللية حيتفظ املزارعون على األقل بنصف اإلنتا	 املتوقع، ومما ميكنهم عند بيعه من سد 
احتياجاهتم األسرية، فضاًل عن متكينهم من إستدامة نشاطهم الزراعي ومنوه، ومن اجلدير بالذكر 

أن هذه اآللية تكون مالئمة للمصارف اإلسالمية.



وقائع مؤمتر البيان السنوي األول 

117

احملور اخلامس

االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات:

يعاين املصرف الزراعي التعاوين من عبء كبري وذلك لكثرة عدد املعامالت، وتنوع أغراضها - 
وحبسب صناديقها التخصصية الذي قد يؤدي إىل إرباك أو ضعف أو أخطاء أو تأخري يف 

عملية التنفيذ من حيث صرف القروض الزراعية واسرتدادها.

العائد من -  املرتبطة به، وزيادة  الزراعي قصري األجل الخنفاض املخاطر  الرتكيز على اإلقراض 
تدوير رأس املال يف املدى القصري.

ضعف التوجه لدى املصارف األهلية وغياب التنسيق بينها وبي كوادر القطاع الزراعي.- 

إحجام -  إىل  أّدى  الذي  الزراعي  واإلقراض  التمويل  وتكاليف  املخاطر  نسبة  ارتفاع كلٍّ من   
املصارف األهلية عن أداء دورها يف متويل القطاع الزراعي.   

 وجود مشكالت الضمانات كمعوق لوصول طاليب القروض، والسيما صغار املزارعي، ملصادر - 
االئتمان الزراعي.

التمويل الزراعي يف العراق يتعامل مع كل حلقة من حلقات سلسلة القيمة على انفراد.- 

نقص الوعي لدى معظم املزارعي الصغار بأمهية الدور الذي ميكن أن يؤديه التمويل واإلقراض - 
يف تنمية األنشطة الزراعية والتصنيعية املدرة للدخل وتطويرها.

عدم وجود ثقافة ائتمانية ومالية لدى املزارعي متكنهم من التخطيط والتحليل واإلدارة املالية - 
ملشاريعهم.
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عدم وجود دور فاعل للجمعيات الفالحية التعاونية يف دعم الفالحي وتثقيفهم ومساندهتم - 
وتوحيد إمكاناهتم هبدف استثمارها بالنحو األمثل.

عدم وجود فروع للمصارف بالقرب من املناطق الريفية.- 

التوصيات: 

تشجيع املصارف األهلية على االخنراط يف جمال التمويل واإلقراض الزراعي من خالل توفري - 
تنظم عملية  اليت  التعليمات والقواني  املركزي، وكذلك إصدار  البنك  التسهيالت من  بعض 

التمويل الزراعي، وحتفظ حقوق املصارف األهلية.

التوسع يف اإلقراض املتوسط والطويل األجل؛ ألمهيته يف متويل بناء الطاقات اإلنتاجية وتوسيعها، - 
والبنية األساسية الزراعية.

عمل املؤسسات املتخصصة يف اإلقراض الزراعي وعلى وفق املنهج التكاملي الديناميكي يف - 
جمال اإلقراض الزراعي الذي يتضمن تقدمي حزمة من اخلدمات املتكامله، اليت تساعد على 
رفع األهلية االئتمانية للعميل، وزيادة الكفاءة وضمان سداد القروض؛ إذ إن تقدم خدمات 

اإلقراض مرتبط باستخدام تكنولوجيا متطورة ومساعدة العميل يف تسويق منتجاته. 

التجميع -  من  واالستفادة  املتكاملة،  القيمة  سلسلة  الزراعي ضمن  التمويل  يكون  أن  ضرورة 
والتفاعل بي اجلهات الفاعلة فيها.

وتيسري -  الزراعية  والقروض  التمويل  على  الفالحي  لتسهيل حصول  املقرتحة  اآلليات  اعتماد 
شروط السداد لتكون مالئمة وإمكانياهتم وطبيعة مشروعاهتم، وكذلك طمأنة املصارف األهلية 

حول إمكانيتها يف حتصيل القروض وحتقيق الرحبية املناسبة.
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توفري مستودعات مؤمنة وعالية اجلودة للحفاظ على املنتجات الزراعية بعد فرتة احلصاد.- 

تثقيف املزارعي بأمهية التخطيط واإلدارة املالية ملشاريعهم الزراعية، وإعداد برامج توعية وتدريب - 
حول برامج التمويل واإلقراض وكيفية التعامل مع املصارف، واالستفادة منها وحسن استغالهلا.

تفعيل دور اجلمعيات الفالحية التعاونية من خالل جعلها حلقة الوصل بي اجلهات الزراعية - 
الزراعة والبحوث والوقاية ...- والفالحي من  املثال دائرة  احلكومية من جهة -على سبيل 

جهة أخرى.

املصرفية -  اخلدمات  االتصال، وتقدمي  لتسهيل  املصريف؛  العمل  املعلومات يف  تقنيات  توظيف 
والرقابة، واختاذ القرارات.

تغطية غياب فروع املصارف يف املناطق الريفية عن طريق استخدام األساليب احلديثة واملبتكرة - 
يف توزيع اخلدمات املصرفية مثل خدمات الصراف اآليل، وكذلك اخلدمات املصرفية عن طريق 

اهلواتف النقالة.

هتيئة البيئة التنظيمية املناسبة لالستفادة من تكنولوجيا املعلومات، وربطها بالنظام املايل.- 

إقامة شراكات جديدة بي أصحاب املصلحة داخل القطاع اخلاص أو القطاع اخلاص والعام - 
مبا خيدم منو القطاع الزراعي يف العراق.
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دور الضرائب احمللية يف متويل موازنات احلكومات احمللية على وفق القانون العراقي

املستخلص

ختتلف الدول فيما بينها يف منح احلكومات احمللية اختصاصات فرض الضرائب سواء املباشرة 
اختصاصات  والياهتا  حكومة  متنح  املتحدة  الواليات  أن  جند  املثال  سبيل  فعلى  املباشرة؛  وغري 
واسعة يف فرض الضرائب، وكذلك احلال يف أملانيا وفرنسا؛ والسؤال هنا هو: هل تتمتع حكومات 
القانوين  النظام  احمللية على وفق  الضرائب  األقاليم بفرض  بإقليم وكذلك  املنتظمة  احملافظات غري 
إذا كانت هناك ضرائب  منها  الفائدة  فما  السلطة والصالحية،  تتمتع هبذه  العراقي؟ وإذا كانت 
مركزية تفرض على األشخاص يف مجيع أحناء الدولة الواحدة؟ وهل الضرائب احمللية مقبولة أكثر عند 

مقارنتها بالضرائب املركزية؟ إن إجابات هذه األسئلة ستكون حمور دراستنا هذه.

املركزية إىل  نقل مسؤولية اخلدمات من احلكومة  السياسية  اإلدارية وحىت  الال مركزية  تعين 
احلكومة احمللية؛ وبالتايل ظهور حاجات جديدة مما يتطلب مصادر دخل جديدة هلذه احلكومات 
التدخل  بالسهولة مبكان، مما يتوجب  قبلها ليست  الضرائب احمللية من  احمللية، وحيث إن فرض 

التشريعي ملنح الصالحية هلذه احلكومات بفرضها ملواجهة هذه احلاجات وإشباعها لألفراد .

الضريبة ال حتظى مبقبولية من  أن فرض  الضرييب واملايل  بالشأن  املختصي  وال خيفى على 
بالضرائب  قبوهلا أهون مقارنة  التوجه حنو ضريبة يكون  يتطلب  مالياً؛ مما  األفراد كوهنا متثل عبئاً 
املركزية، مع األخذ باحلسبان أن فكرة الضرائب احمللية مرتبطة بفكرة الال مركزية ملا هلا من منافع 
الفهم  حتسن  بسبب  الشحيحة  املوارد  ختصيص  يف  واالقتصادية  اإلدارية  الكفاءة  منها،  متعددة 
الشفافية فهناك صلة واضحة بي دافعي الضرائب  لالحتياجات احمللية وكيفية إشباعها، وكذلك 

احمللية ومستوى اخلدمات املقدمة حملياً.
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إن احلكومات احمللية حتتا	 إىل استقاللية ضريبية؛ كون الال مركزية أكثر فعالية يف تقدمي 
اخلدمات وإشباع احلاجات لألفراد، ولكن باملقابل عليها أن تدبّر املوارد لتقدمي تلك اخلدمات، 
فعلى الرغم من أن احلكومات املركزية متوهلا ولكن ذلك ال يكفي؛ مما يتطلب منها أن ختلق مصادر 
دخل هلا منها الضرائب احمللية ألن فيها فائدة كبرية للحكومات احمللية منها متكينها من تنويع كمية 
وإن مستوى املساءلة أكثر ارتفاعاً  التفضيالت احمللية كما ذكرنا آنفاً  ونوعية خدماهتا على وفق 
حينما يتعلق األمر باألموال اجملموعة حملياً باملقارنة مع التحويالت أو املنح املقدمة من املركز، مع 

العلم أن األخرية غالباً ما ترافقها شروط مسبقة حتد من كيفية إنفاقها.
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Abstract

Countries differ among themselves in giving local governments 
the powers to impose taxes both directly and indirectly. For example. 
the United States has a broad mandate for taxation. As are Germany 
and France. The question is whether the provincial governments that 
are not organized in the province and the regions have taxes. If it has 
such authority and authority. what is the benefit if there are central 
taxes levied on people throughout the same state?

This is what we are addressing in the focus of our research . Ad-
ministrative and even administrative decentralization means shifting 
the responsibility of services from the central government to the local 
government and thus the emergence of new needs that require new 
sources of income for these local governments. And that the imposi-
tion of local taxes by them is not easy. which requires legislative inter-
vention to grant these governments the power to meet these needs and 
saturation of individuals.

It is well known to tax and financial specialists that the imposition 
of the tax does not receive the admissibility of individuals because they 
represent a financial burden. which requires the direction of a tax to be 
accepted by individuals compared to the central taxes. knowing that 
the idea of   local taxes the idea of   decentralization because of the ben-
efits of administrative and economic efficiency in Allocation of scarce 
resources Due to improved understanding of local needs and how to 
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satisfy them. as well as transparency. there is a clear link between local 
taxpayers and the level of services provided locally. Local governments 
need tax autonomy because decentralization is more effective in pro-
viding services and satisfying people›s needs. but in return for them to 
manage the resources to provide these services.

إشكالية البحث

لقد أدى التقدم احلضري للمدن واألقاليم إىل زيادة حاجات األفراد؛ مما يتطلب إشباعها 
من قبل اإلدارة؛ ونظراً لقصور احلكومات يف تلبية هذه اخلدمات بسبب ضعف قدرة املوارد املالية 
للدولة »كما يف العراق حاليًا« العتماده على مصدر وحيد وهو إيراد النفط والغاز »دولة ريعية«؛ 
فيها عجز موازنة واضح إىل  النفقات على اإليرادات« حيث جند  مما خلق موازنة سلبية »زيادة 
جانب أسباب أخرى هي الفساد اإلداري واملايل املستشري يف الدولة العراقية، وعدم وجود احلوكمة 
اإلدارية، وغري ذلك من األسباب اليت جعلت هناك خلاًل يف اإليرادات العامة. ومن أجل مواجهة 
هذه الطلبات وإشباعها يتطلب خلق مصادر جديدة لإليرادات ومن أمهها الضرائب، وهذه هي 
نقطة االنطالق يف هذه الدراسة وهي اإلشكالية األوىل. أما اإلشكالية األخرى فتتمثل يف األساس 
الدستوري والقانوين يف فرضها من قبل احلكومات احمللية؛ مبعىن اخر هل متتلك اإلدارات احمللية أو 
احلكومات احمللية صالحية أو سلطة يف فرض الضرائب احمللية على وفق النظام القانوين العراقي1؟.

ظهرت هذه اإلشكالية بعد عام 2003 يف العراق بسبب تغري النظام السياسي وحتول العراق 
من دولة بسيطة إىل دولة مركبة »احتادية«، وحينما صدر دستور سنة 2005 نص على فرض أن 

1. جتدر اإلشارة هنا إىل أن هذه اإلشكالية غري موجودة فيما خيص إدارة األقاليم ضمن الدولة االحتادية العراقية؛ بسبب ثنائية 
السلطة التشريعية، فاإلقليم يدار من خالل اإلدارة الال مركزية السياسية؛ وبالتايل يستطيع مبا ميتلك من سلطة سياسية وقانونية 

“برملان” من أن يفرض ضرائب حملية على األفراد؛ وهذا ما جاء بالدستور العراقي باملواد )116 و117 و121/ البند اواًل(.
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الضرائب والرسوم ال يكون إال بقانون2 ؛ وهنا يظهر لنا تساؤل مشروع هو هل تستطيع احلكومات 
احمللية أو جمالسها مبا لديها من سلطة من فرض الضرائب على األفراد؟

إن هذه الدراسة ستحاول اإلجابة على هذه التساؤالت وكذلك اإلجابة على التساؤالت اآلتية:

من  يتشابه  ما  وبي  بينهما  منّيز  احمللية(؟ وكيف  )احلكومة  احمللية  باإلدارة  املقصود  ما   .1
مصطلحات أخرى قريبة منها؟

2. ما الذي يراد بالضرائب احمللية؟ وكيف منيزها من غريها من الضرائب؟

3. كيف تستطيع اإلدارات احمللية أو احلكومات احمللية فرض الضرائب على األفراد؟ مبعىن 
آخر ما األساس القانوين بفرضها من قبلها؟ وهل تستطيع اجملالس احمللية من فرض الضرائب إذا 
خوهلا القانون بذلك سواء أكان قانوناً حملياً أم احتادياً من خالل إصدارها لقرار إداري يستند إىل 

التخويل القانوين بفرضها للضريبة؟

منهجية البحث

تقتضي طبيعة الدراسة االستعانة باملنهجي االستقرائي واالستنباطي من أجل حتليل النصوص 
القانونية اليت عاجلت النظام اإلداري يف العراق وحتديداً قانون احملافظات غري املنتظمة بإقليم رقم 21 
لسنة، 2008 والرجوع إىل دستور العراق لسنة 2005 والقواني األخرى ذات العالقة؛ ملعرفة كيفية 

التنظيم اإلداري فيه ومعرفة هل تستطيع اإلدارات احمللية فرض الضرائب على األفراد ؟.

2. انظر: املادة 28 )البند أواًل من املادة 28( من الدستور العراقي لسنة 2005 .
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املقدمة

لقد أضحى االعتماد على اإلدارات أو احلكومات احمللية يف إدارة املدن »املناطقية« أمراً 
ال غىن عنه من أجل التغلب على مشكالت املواطني، وحتسي اخلدمات املقدمة إليهم اجملاالت 
كافة والسيما ذات الطابع احمللي أو البلدي، كالصحة والتعليم واألمور البلدية واألمن الداخلي؛ 
وكل ذلك من أجل اشباع حاجات األفراد وتلبية رغباهتم يف ذلك، وحىت تتمكن احلكومة احمللية 
من حتقيق ذلك فإهنا حتتا	 إىل مصادر متويلية أو موارد مالية تعينها على حتقيق ما تصبو إليه يف 
هذا اجلانب؛ لذلك جند أن التمويل احمللي »الضرائب احمللية حتديدًا« من أهم مقومات جناح إدارة 

احلكومات احمللية للمدن أو املناطقية وحتسي أدائها املنوط هبا على حنو أكثر كفاءة.

اخلدمات جعل  من  املزيد  إىل  وتنامي حاجاهتم  املناطق  لعدد سكان  املستمرة  الزيادة  إن 
للحكومة احمللية أمهية ودوراً كبرياً يف إدارة شؤون املناطق احمللية، تاركة احلكومة املركزية إدارة ذلك 
هلا؛ ، وألجل الوصول إىل ذلك وجناح اإلدارة احمللية يف مسعاها هذا، يتطلب أن يكون هلا من 

الصالحيات والسلطات ومنها فرض الضرائب احمللية.

وعلى الرغم من تنوع واختالف نظم اإلدارة احمللية، فإن الدول املتقدمة منها وكذلك النامية 
ختتار من بي هذه النظم األكثر مالَءمة لظروفها التأرخيية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية، وما 
حيدد األخذ بنظام اإلدارة املناطقية أو الال مركزية سواء الال مركزية اإلدارية أم السياسية هو أن أفراد 
اجملتمع احمللي أو املناطقي يعرفون بعضهم بعضاً، وأهنم أجدر من غريهم مبعرفة مشكالهتم وحلها 

من خالل جتمعهم احمللي املتمثل بإدارهتم ملنطقتهم .

لقد أصبح تطوير التمويل احمللي وٕاصالح اإلدارة الال مركزية أحد أهم القضايا اليت شغلت 
حكومات الدول النامية اعتباراً من عقد التسعينيات من القرن املاضي، ولكن يبدو أن اإلصالح 
املايل الالمركزي يسري ببطء وبصعوبة ىف كثري من الدول النامية؛ لكثرة القيود اليت تكبل الال مركزية 
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اإلدارية واليت يصعب القضاء عليها يف األجل القصري، ولعل من أهم القيود اليت تواجه التمويل 
احمللي ىف الدول النامية هو تداخل اختصاصات اهليئات احمللية وتقييد نفاذها إىل أسواق رأس املال 
ومؤسسات التمويل لالقرتاض منها؛ ولذلك نرى تقّبل األفراد أو الناس للضرائب احمللية يف مناطقهم 
أكثر من الضرائب املركزية ألهنم على يقي أن ما يدفعونه من ضرائب سوف تعود عليهم بشكل 

منافع وخدمات مقدمة هلم من قبل اإلدارة احمللية بغية إشباع حاجاهتم3.

خطة الدراسة:

سوف نعرض هذه الدراسة من خالل ثالثة مباحث وعلى النحو اآليت:

املبحث األول: مفهوم احلكومة احمللية. 

املبحث الثاين: مفهوم الضرائب احمللية. 

املبحث الثالث: سلطة اجملالس احمللية يف فرض الضرائب احمللية على وفق القانون العراقي.

3. د. حممد حممد بدران، اإلدارة احمللية »دراسات يف املفاهيم واملبادئ العلمية«، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، 1986، 
ص: 33.
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املبحث األول

مفهوم احلكومة احمللية

يراد هبا السلطات االدارية على مناطق معينة ضمن كيان الدولة الواحدة، ولذلك هي أصغر 
من الدولة، وهي نقيض مفهوم الدولة على املستوى القومي اليت يشار إليها باسم احلكومة الفيدرالية 

أو احلكومة املركزية أو احلكومة الوطنية.

الثالثة  املطالب  املبحث على  الدراسة سنقسم هذا  البحثية من هذه  الغاية  وللوصول إىل 
اآلتية: املطلب األول سيخّصص لبيان ماهية احلكومة احمللية، واملطلب الثاين سنتناول فيه مربرات 
األخذ باحلكومة احمللية، وأما املطلب الثالث فسنفرده لتمييزها عما خيتلط معها من مصطلحات 

مشاهبة هلا.

املطلب األول

ماهّية احلكومة احمللية

تعددت احلدود واملفاهيم للحكومة احمللية، فقد ذهب بعضهم4 لتعريفها بأهنا فرع من أفرع 
احلكومة الوطنية اليت هلا والية على جمموعة حمددة من وظائف الدولة ضمن منطقة جغرافية حمددة. 
املهام احلكومية على  بتنفيذ  السلطة أو تقوم  بيان أهنا مؤسسات متارس  وهناك من يذهب5 إىل 
يتم إجيادها  اليت  الفيدرايل  النظام  املتحدة فقد عرفتها »بأهنا يف حالة  أما األمم  املستوى احمللي، 
مبوجب القواني املتمتعة بقدر كبري من السيطرة على األمور احمللية مبا يف ذلك سلطة فرض الضرائب 

4. د. عصام عبد الوهاب الربزجني، و د. علي حممد بدير، و د. مهدي ياسي السالمي، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، مديرية 
دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، ،1993،  ص:77.

5. د. سليمان حممد الطماوي، الوجيز يف القانون اإلداري »دراسة مقارنة«، القاهرة، مطبعة جامعة عي مشس، 1986، ص: 
.244



وقائع مؤمتر البيان السنوي األول 

135

واستخدام األفراد ألغراض حمددة«6.

ويعترب احلكم احمللي »local government« تطوراً لإلدارة احمللية من خالل املرور مبرحلة 
عدم الرتكيز اإلداري إىل اإلدارة احمللية، مث احلكم احمللي، مث االستقالل الذايت7.

املطلب الثاين

مربرات احلكومة احمللية

يعد نظام احلكم احمللي من األنظمة الناجحة يف إدارة اجلماعات البشرية احمللية؛ لذلك جند 
أغلب دول العامل تأخذ به، ومنها العراق.

أما مربرات االخذ بنظام احلكومة احمللية فهي ختتلف من دولة إىل أخرى، إال أن العوامل 
األكثر احلاحاً هي تلك املتعلقة باتساع الرقعة اجلغرافية للدولة، وتعدد قوميتها، أو يف أثناء عملية 

إعادة توحيد الدولة بعد تشتت أقاليمها أو استقالهلا عن قوة مستعمرة. 

الكيانات اجلديدة تعودت  التوحيد سهلة كون  فاعتماد نظام احلكومة احمللية جيعل عملية 
على نوع من االستقاللية يف إدارة شؤوهنا، وقد ترى يف االنضمام إىل كيان سياسي جديد هتديداً 
مع  السياسية  االستقاللية  على  حيافظ  احمللية شكاًل  اإلدارة  نظام  يعدُّ  لذلك  االستقاللية؛  لتلك 
حتقيق الوحدة يف آن واحد وهو ما طبق يف أثناء توحيد الواليات املتحدة األمريكية وكثري من الدول 
الفيدرالية سواء يف أوروبا أو أفريقيا، وأما العوامل املؤثرة على احلكم احمللي، فنرى أن التباين الذي 
ميكن أن نلمسه يف تصميم احلكم احمللي داخل الدولة الواحدة أو اختالفه من دولة إىل أخرى، إمنا 
مرده إىل البيئة اليت حتيط به، أو جمموعة الظروف اليت أوجدته؛ وهذه العوامل اليت تؤثر على تصميم 

6. د. فرح ضياء حسي، احلكومات احمللية، منشورات مكتب اهلامشي للكتاب اجلامعي، بغداد، الطبعة األوىل، 2016، ص: 30/15 .
7. د. حممد ابراهيم الشافعي، متويل الالمركزية يف مصر »طبيعته ومشكالته وسبل عالجه«، حبث منشور يف جملة جامعة اإلمارت 

العربية املتحدة، السنة السابعة والعشرون، العدد السادس واخلمسون، أكتوبر 2013، ص:361/360.
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احلكم احمللي هي:

1. العوامل اجلغرافية: تؤثر العوامل اجلغرافية ونقص وسائل املواصالت وتباعد أقاليم دولة 
ما واتساعها على نظام احلكم احمللي فيها، كأن تكون مكونة من جزر متباعدة مثل مجهورية جزر 
الُقمر الفيدرالية فهذا التباعد بي األقاليم يؤدي إىل ضعف التواصل بينها وبي احلكومة املركزية؛ مما 
يضعف إحدامها، فكلما كانت األقاليم متباعدة كانت هناك حاجة أكثر حلكم حملي قوي وفعال 

لتفادي انفصال تلك األقاليم8.

2. العوامل التأرخيية: يف معظم جتارب احلكم احمللي املعتمدة حالياً يف العامل، تكون األقاليم 
أو الواليات قد عرفت عرب تأرخيها جتربة االستقاللية واحلكم الذايت، وهي ما جيعل انتقال إىل نظام 
واليات  االحتاد كانت  نواة  شّكلت  اليت  األمريكية  فالواليات  عسرياً؛  أمراً  اكتسبه  مما  أقل  حكم 
مستقلة حتكم نفسها؛ وبالتايل فالظروف التأرخيية هنا كان هلا الدور احلاسم يف اعتماد نظام احلكم 

احمللي يف الواليات املتحدة .

3. العوامل االجتماعية والثقافية: نتيجة للهجرة الداخلية من الريف إىل املدينة، انتشرت 
األحياء العشوائية وتزايد سكان تلك املدن بنحٍو غري متوقع وغري متحكم فيه، مما شكل ضغطاً 
على اخلدمات الصحية والتعليمية والنقل وغري ذلك من اخلدمات املقدمة لألفراد وكذلك ساهم 
ذلك يف انتشار اآلفات االجتماعية واجلرمية املنظمة، وكذلك أدى إىل إفراغ القرى واألرياف من 
الكفاءات اليت تطور الفالحة »الزراعة« وتربية احليوان؛ مما يشكل ضياعاً ملوارد مهمة تكلف خزينة 

الدولة موارد الكثري.

للدولة  السياسية  املنظومة  من  احمللي كونه جزءاً  احلكم  نظام  يتأثر  السياسية:  العوامل   .4

8. انظر: 
Smoke. P. )2006(. ”Fiscal Decentralization in Developing Countries : A Review of 
Current Concepts and Practice“. United Nations. Research Institute for Social De-
velopment. Paper no..360 :مشار عليه يف حبث د. حممد إبراهيم الشافعي، متويل الال مركزية يف مصر، مرجع سابق،  ص 
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بالعوامل السياسية، كأن يكون النظام السياسي غري دميقراطي أو غري مستقر؛ ألن احلكم احمللي هو 
أمنوذ	 مصغر للحكم العام للدولة يؤثر فيها، ويتأثر هبا سلباً أو إجياباً، فكلما كان النظام دميقراطياً 

ومستقراً أدى ذلك إىل متاسك احلكم احمللي9.

5. العوامل االقتصادية: كما السياسية متاماً تشكل املنظومة االقتصادية للحكومات احمللية 
جزءاً من القدرات االقتصادية العامة للدولة وإن تباينت من إقليم آلخر حبسب املقدرات االقتصادية 
والتسيري  اإلدارة  بأعباء  القيام  عليها  يسهل  مما  مثاًل؛  زراعية  إن كانت  األقاليم  طبيعة  اليت حتدد 

والتطوير والتنمية املستدامة إلقليمها10.

   وقد يسأل سائل ما املربرات لألخذ به؟ ولإلجابة نقول إن هناك مربرات هلذا النظام وهي 
كما يأيت:

أواًل: املربرات السياسية:

1. أهنا مظهر من مظاهر الدميقراطية.

2. وسيلة إلشراك املواطني يف إدارة مرافقهم احمللية، وتعرب عن ذاتيتهم احمللية.

3. جمال لتدريب قيادات حملية مستقبلية.

4. يدعم التعاون بي اإلدارة احمللية وسلطة الدولة املركزية.

5. نتيجة تعدد األجناس واألعراق. 

6. تدعيم االجتاه الدميقراطي السليم على املستوى احمللي يعدُّ إحدى احللقات األصيلة على 
طريق التطور العام. 

9. د.عبد اجلليل هويدي، املالية العامة للحكم احمللي، منشورات دار الفكر العريب، القاهرة، 1983، الطبعة األوىل، ص:34.
10. د.عماد فر	 اخلياط، نظام التمويل ىف اإلدارة احمللية، “دراسة مقارنة” رسالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق، جامعة عي مشس، 

2001،  ص: 243.
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وحيقق نظام اإلدارة احمللية النتائج اآلتية: 

أ- التعاون املثمر بي النشاط احلكومي والنشاط الشعيب. 

ب- يربط بي األجهزة احمللية واألجهزة املركزية.

	-  قرب املواطني من احلكومة. 

د-  دفع املواطني للعمل لصاحل وحدهتم احمللية.

هـ- املسامهة الفعالة يف احلفاظ على األمن والنظام والقانوين.

7.  االعرتاف بنوع من الال مركزية اإلقليمية لألقليات؛ مما حيقق هلم نوعاً من االستقالل 
الذايت دون املساس بالوحدة السياسية للدولة؛ وبالتايل يكون احلكم احمللي تقويًة للبناء السياسي 

للدولة يربط بي األجهزة احمللية واألجهزة املركزية.

8. ختفيف األعباء عن كاهل احلكومة املركزية.

9. تعدُّ الوحدات احمللية مبنزلة حقل جتارب تستعمله السلطة املركزية لفحص سياسات معينة 
على املستوى احمللي ملعرفة اآلثار املرتتبة على تطبيقها ومدى االستجابة هلا11.

ثانياً: املربرات اإلدارية:

 إن نظام اإلدارة احمللية يعدُّ ضرورة فنية وإدارية بسبب الفوائد اليت حيققها تطبيق هذا النظام، 
ومن هذه الفوائد املتحققة اآليت: 

 1. القضاء على البريوقراطية اليت تالزم النظام املركزي.

11. د.عماد فر	 اخلياط، نظام التمويل ىف اإلدارة احمللية، »دراسة مقارنة«، مرجع سابق، ص:255 .
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2. مراعاة الظروف احمللية حي تقدمي اخلدمات.  

3. تغيري أمناط األداء من وحدة حملية ألخرى.

 4. تعد الوحدة احمللية حقل جتارب للتأكد من جدوى تطبيق أساليب إدارية جديدة12.

5. تكون الوحدة احمللية مبنزلة اجلهاز اإلداري الذي يتعاون مع جهاز التنظيم السياسي لنقل 
اإلحساس الشعيب بضرورة إحداث تغيريات جذرية يف اجلهاز اإلداري.

6. إدارة الوحدة احمللية بواسطة أهاليها والذين هم أقدر الناس على فهم مشكالهتم وحلها 
مما يضاعف الفعالية يف أثناء اإلجناز.

ثالثاً: املربرات االجتماعية:

1. حصول األفراد على احتياجاهتم احمللية وإشباع رغباهتم.

2. تطوير مستويات اخلدمات املختلفة؛ وبالتايل تطوير احلياة االجتماعية .

3. تقوية البناء االجتماعي للدولة بتحقيق مبدأ املشاركة االجتماعية بي األفراد بتوزيع القوى 
الثقافية  النهوض يف اجملاالت  العاصمة “املركز”؛ مما يؤدي إىل  اإلجيابية هبا بداًل من تركيزها يف 

والفنية والعسكرية عن طريق إشراكهم معاً يف جماالت العمل املمكن.

 4. تفجري طاقات اإلبداع لدى اجلماعة احمللية. 

 5. تقوية الروابط الروحية بي األفراد احملليي13.

رابعاً:- املربرات االقتصادية:

12. د.عماد فر	 اخلياط، نظام التمويل ىف اإلدارة احمللية، »دراسة مقارنة«، مرجع سابق، ص: 256.
13. د. فرح ضياء حسي مبارك الصفار، احلكومات احمللية، مرجع سابق،  ص: 35 و36.
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1. البحث عن مصادر جديدة للتمويل احمللي.

2. حتقيق ال مركزية التصنيع.

3. العدالة يف توزيع األعباء الضريبية.

4. حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

5. حتقيق املشاركة اجلماهريية يف تنفيذ برامج التنمية احمللية.

6. سهولة وضع اخلطط التنموية14.

املطلب الثالث 

متييز احلكومة احمللية عما يشتبه هبا من مصطلحات

سبق وأن أوضحنا أن احلكم احمللي هو نظام حكومي يدار بواسطة هيئات منتخبة، أو هو 
نظام من أنظمة اإلدارة العامة وأداة من أدوات التنمية هتدف إىل زيادة كفاءة األداء اإلداري يف 
الدولة، ويتم مبقتضاها إعطاء احملليات الصالحيات واالختصاصات اليت تساعد على سرعة اختاذ 
التنموية  واألهداف  السياسات  بتحقيق  القرار  هذا  ارتباط  مع  املركزية،  السيطرة  عن  بعيداً  القرار 
للدولة وهي تعرب عن الال مركزية االقليمية كأسلوب من أساليب التنظيم اإلداري للدولة، أي إن 

اإلدارة احمللية تؤدي إىل نقل بعض السلطات إىل الوحدات احمللية.

احمللية،  اإلدارة  هي  احمللية  للحكومة  املشاهبة  أو  املقاربة  املصطلحات  أو  املفاهيم  ومن 
والوحدات احمللية، واحلكم الذايت، واجملتمع احمللي، وهذا ما سنتناوله يف الفروع اآلتية تباعاً.

14. د. عبد اجلليل هويدي، املالية العامة للحكم احمللي، مرجع سابق، ص: 46.
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الفرع األول
ماهّية اإلدارة احمللية15

الوحدة احمللية، ويكون عرضه للمسؤولية أمام  اإلدارة احمللية هي جملس منتخب ترتكز فيه 
الناخبي سكان الوحدة احمللية، ويعدُّ مكماًل ألجهزة الدولة. وإذا حنن بصدد دراسة النظام القانوين 
العراقي فإننا جند هنا أن جمالس احملافظات هو أوضح مثال لإلدارة احمللية. وأهم ما مييز هذا التعريف 
هو الرتكيز على اجلانب االنتخايب كوهنا هيئات أو جمالس حملية منتخبة وختضع لرقابة واشراف الرقابة 
النشاطات  التنظيم اإلداري للدولة، وتقوم على فكرة توزيع  املركزي ، وهي أسلوب من أساليب 
والواجبات املركزية واحمللية وذلك لغرض أن تتفرغ األوىل لرسم السياسة العامة فضاًل عن إدارة املرافق 
القومية يف البالد، وأن تتمكن األجهزة احمللية يف تسيري مرافقها بكفاءة وحتقيق أغراضها املشروعة، 
حيث يتم توزيع أعباء الوظيفة اإلدارية للدولة بناًء على قانون بي األجهزة التنفيذية املركزية واجملالس 
املعنوية، ومتارس اختصاصاهتا  املتمتعة بالشخصية  الوحدات اإلدارية  املنتخبة على مستوى  احمللية 
ومهامها على وفق مواردها املالية عن طريق اجملالس احمللية حتت إشراف والسلطة املركزية ورقابتها16.

الفرع الثاين

ماهّية الوحدات احمللية

هي املناطق اجلغرافية أو األقسام احملددة اليت أسبغ عليها القانون صفة الشخصية املعنوية اليت 
تتوىل إدارة شؤوهنا احمللية بنفسها بواسطة ممثليها، مع األخذ باحلسبان أن احملافظة والقضاء والناحية من 
اإلدارات احمللية الواردة يف قانون احملافظات غري املنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 )سابعاً/ املادة 
مها  مستويي  يف  الوحدات  هذه  تتماثل  حيث  النمط،  بوحدة  اإلدارية  الوحدات  ومتتاز  منه،  األوىل( 
15. د. حممد أمحد إمساعيل، النظم القانونية للجماعات احمللية اإلدارية الفرنسية، منشورات املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 

الطبعة األوىل، 2015،  ص: 560 .
16 د. فرح ضياء حسي مبارك الصفار، احلكومات احمللية، مرجع سابق،  ص: 36/35.
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العاصمة وهيئات حملية أو  الوظيفة اإلدارية بي احلكومة املركزية يف  احملافظات والبلديات، ويتم توزيع 
مصلحية مستقلة حبيث متارس هذه الوحدات وظيفتها اإلدارية حتت إشراف احلكومة املركزية ورقابتها 17.

الفرع الثالث

ماهّية احلكم الذايت

يعد احلكم الذايت أمنوذجاً من مناذ	 الال مركزية اإلقليمية، فهو يقوم على األسس نفسها اليت 
يقوم عليها نظام اإلدارة احمللية، إذ يرى بعض الباحثي18 أن احلكم الذايت من النظم الال مركزية اليت 
ال ميكن أن يرتقي إىل الال مركزية السياسية يف الدولة املركبة وال هتبط إىل الال مركزية اإلدارية ، فهو 
صيغة من صيغ احلكم واإلدارة وميثل مكانة وسطى بي نظامي الال مركزية السياسية والال مركزية 
اإلدارية. يدل املعىن األمشل للمصطلح على مؤسسات احلكومة احمللية يف النظام الفيدرايل أو النظام 
االحادي، وجتدر اإلشارة إىل أن بعض الدول قد متنح إقليماً من أقاليمها فضاًل عن االستقالل 
اإلداري اختصاصاً تشريعياً؛ وحينئذ جيوز إطالق احلكم احمللي أو احلكم الذايت على هذا النظام19؛ 
ألن الدولة وإن كانت بسيطة إال أهنا تنتهي إىل نوع من الال مركزية السياسية إىل بعض األقاليم ال 
مجيعها، وإن جتربة العراق يف ظل دستور سنة 1970 معروفة هبذا الشأن حينما منح إقليم كردستان 
إدارة احلكم الذايت مبوجب بيان آذار لسنة 1971 وصدور قانون )قانون احلكم الذايت( ملنطقة 

كردستان رقم )33( لسنة 1974 20.

17. د.محدي عبد العظيم، “التمويل احمللي وتنمية احملليات”، حبث مقدم ملؤمتر الدقهلية لتطوير اإلدارة احمللية، 9 أيار، 1986، 
مشار إليه يف حبث الدكتور حممد إبراهيم الشافعي، متويل الال مركزية احمللية يف مصر، مرجع سابق،  ص: 366.

18. د. فرح ضياء حسي مبارك الصفار، احلكومات احمللية، مرجع سابق، ص: 12.
19. د. عبد اجلليل هويدي، املالية العامة للحكم احمللي، مرجع سابق، ص:46.

20. نشر القانون جبريدة الوقائع العراقية بالعدد 2327 يف 1974/3/11.
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الفرع الرابع

ماهّية اجملتمع احمللي

هو جمموعة من الناس يقيمون يف منطقة جغرافية حمددة، ويشرتكون معاً يف األنشطة السياسية 
واالقتصادية، ويكّونون معاً فيما بينهم وحدة اجتماعية ذات حكم ذايت تسودها قيم عامة ويشعرون 
باالنتماء حنوها. وأمثلة اجملتمع احمللي )املدينة، القرية( وعلى الرغم من أن اجملتمع احمللي يشكل وحدة 
جغرافية حملية ويوفر لسكانه السلع واخلدمات فليس من الضروري أن يتحدد حبدود قانونية كما هو 
احلال بالنسبة للمدينة وليس من الضروري أن يكون سياسياً مستقاًل؛ ويالحظ أن احلكومات احمللية 
تستمد قوهتا وشرعيتها أساساً من اجملتمع، أما احلكومة املركزية فيقتصر على محاية االحتياجات واحلقوق 
العامة هبدف حتقيق التوازن املنشود بي مصاحل اجلهات املختلفة، أي إن اإلدارة احمللية ال مركزية، ذات 

طابع إداري، هتدف إىل تنسيق العالقة بي مركز الدولة وفروعه احمللية املنتشرة يف أرجائها21.

خالصة القول -وحنن منّيز بي احلكومة احمللية وعما يتشابه فيما بينها من مفاهيم- فإن احلكم 
احمللي هو أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري للدولة يقوم على فكرة توزيع السلطات والواجبات 
العامة للدولة وإدارة  بي األجهزة املركزية واحمللية؛ وذلك بغرض أن تتفرغ األوىل لرسم السياسات 
املرافق القومية وأن تتمكن األجهزة احمللية من تسيري املرافق احمللية، لتحقيق األغراض أو األهداف 
املشروعة هلا؛ مبعىن آخر أن احلكم احمللي يوجد حيث تتوافر أجهزة إدارية حملية ووحدات إدارية حملية 

لتصريف الشؤون احمللية يف حدود السلطات املخولة هلا من احلكومة املركزية يف إطار الدستور22.

21. يشري الفقه اإلداري إىل أن مرتكزات اإلدارة احمللية أو احلكم احمللي هي:
وجود مصاحل حملية أو مرفقية مشرتكة يف رقعة جغرافية حمددة.. 1
قيام جمالس أو هيئات منتخبة لإلشراف على املصاحل احمللية وإدارهتا. . 2
وجود هيئات تباشر اختصاصات أصلية، أي تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل واإلداري حتت رعاية رقابة مركزية حمددة. . 3
توفر املشروعية االنتخابية، فاالنتخاب يعدُّ ركناً أساسياً من مقومات الال مركزية اإلدارية، وذلك ألهنا تستمد مشروعيتها من . 4

املواطني وليس من السلطة املركزية.
22. حممد أمحد إمساعيل، النظم القانونية للجماعات احمللية اإلدارية الفرنسية “الالمركزية على الطريقة الفرنسية”، مرجع سابق، 

ص: 145- 155.
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املبحث الثاين

مفهوم الضرائب احمللية

إن الضرائب هي مبالغ نقدية تفرضها الدولة أو أشخاص القانون العام وتقتطعها من أموال 
للدولة  املالية  السياسة  للقيام مبقتضيات  وبصفة هنائية ومن دون مقابل وتستخدمها  األفراد جرباً 

وأهدافها.

ونظراً النتقال مسؤولية تقدمي اخلدمات من قبل السلطة املركزية إىل السلطات واهليئات احمللية، 
مما يتطلب وجود مصادر متويلية لتقدمي هذه اخلدمات وإشباع حاجات األفراد احمللية؛ مبعىن آخر أن 
حاجة احلكومات احمللية إىل إيرادات تؤّمن هلا استمرارها، وتضمن قيامها بوظائفها، فال خيفى أن 
املال هو العصب احملرك لألعمال، وأن اإلدارة هي املنفذة للقرارات ومن دونه ستبقى اهليئات ساكنة 
بال حراك، ومن هنا ظهرت احلاجة إىل إجياد مصادر دخل جديدة ومستدامة، ومن هذه املصادر 
ظهرت فكرة الضرائب احمللية كوهنا أنسب احللول بتدبري هذه املوارد للحكومات احمللية23؛ وللوصول 
للغاية البحثية هنا سنقوم بتقسيم هذا املبحث على مطالب ثالثة هي: بيان ماهّية الضرائب احمللية، 

ودراسة مزايا الضرائب احمللية، وبيان أنواع فرض الضرائب وأساليبها.

املطلب األول

ماهّية الضرائب احمللية

يقصد بالضرائب احمللية كل فريضة مالية تتقاضاها إحدى اهليئات احمللية على سبيل اإللزام 
يف نطاق الوحدة اإلدارية اليت متثلها ودون مقابل؛ بقصد حتقيق منفعة عامة حملية وإشباعها24.

23. خلضر مرغاد، اإليرادات العامة للجماعات احمللية يف اجلزائر، حبث منشور يف جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكره، 
 www.webreview.dz : العدد السابع، شباط، 2005، متوفر على الشبكة اإللكرتونية على املوقع اإللكرتوين التايل

24. د. حممد مهاوندي، الفيدرالية واحلكم الذايت والال مركزية اإلدارية اإلقليمية “دراسة نظرية مقارنة”، منشورات مؤسسة موكرياين 
للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، مطبعة وزارة الرتبية، أربيل، العراق،- 2001، ص: 237.
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ومن هنا يتبي لنا أن الضريبة احمللية تدفع يف نطاق الوحدة احمللية أو املناطقية، أي يف رقعة 
أو  احملليي  األفراد  قبل  احمللية من  اجملالس  إىل  الواحدة، ويتم دفعها  الدولة  جغرافية حمددة ضمن 
اجملتمع احمللي25؛ وعليه جيب أن تكون أو تتوافر يف الضريبة احمللية مواصفات الضريبة العامة من 
التضحية فضاًل عن حملية وسهولة  العدالة واملساواة يف  الضريبة وهي حتقيق  لفرض  قواعد عامة؛ 
تقدير الوعاء الضرييب هلا، كل ذلك من أجل أن تتمكن اجملالس احمللية من ختطيط مشروعاهتا ووضع 

موازناهتا تبعاً للتقديرات املتوقعة حلصيلة املوارد املقدرة هلا.

العراقي لسنة 2005  العراق ومبوجب الدستور  وجتدر اإلشارة هنا إىل أن إقليم كردستان 
كونه إقليماً ويتمتع بثنائية السلطة »الال مركزية السياسية«؛ مما جيعله قادراً على فرض وخلق ضرائب 
حملية، ولكن الواقع يشري إىل عدم وجودها فيه، ومل يشرع برملان إقليم كردستان العراق حلد اآلن أي 
قانون مبوجبه يفرض ضرائب حملية على األفراد، مع األخذ باحلسبان أن الضرائب املفروضة فيه هي 
ضرائب مركزية )احتادية( كقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 املعدل، وأصبح لغاية كما 
العراق معتمداً يف إيراداته على النفط والغاز؛ مما جعله يف أزمة مالية خانقة بسبب اخنفاض أسعار 
النفط ودخول اإلقليم يف دوامة املديونية وأزمة عدم دفع رواتب املوظفي منذ عام 2015 وجلوئه إىل 
نظام االدخار اإلجباري على الرغم من مناداتنا يف أكثر من مناسبة بضرورة تنويع مصادر الدخل 

ومنها هي الضرائب احمللية بالنسبة لإلقليم .

إن الضرائب احمللية حتتلف عن الضرائب املركزية بناحيتي مهمتي مها:

فالضريبة احمللية تفرض من قبل اجملالس  الضريبة حلساهبا  اليت تفرض  ناحية اجلهة  1. من 
احمللية، يف حي أن الضريبة العامة أو املركزية أو االحتادية تفرض حلساب السلطة املركزية أو االحتادية 

25. منظمة األغذية والزراعة الفاو / األمم املتحدة، الال مركزية والضرائب على امللكية الريفية، روما، 2004، دراسة منشورة على 
 www.fao.org : املوقع اإللكرتوين اآليت
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وتعد حصيلتها مورداً للخزانة العامة املركزية 26.

2. ومن ناحية نطاق سرياهنا، فهي تسري أي -»الضريبة احمللية«- يف نطاق الوحدة اإلدارية 
احمللية املفروض فيها من دون أن متتد إىل غريها من الوحدات اإلدارية األخرى، يف حي أن الضريبة 

العامة املركزية تطبق على شىت أحناء الدولة وال تقتصر على وحدات إدارية حملية معينة 27.

املطلب الثاين

مزايا الضرائب احمللية

تعدُّ الضرائب احمللية مقبولة لدى أغلب دول العامل -كما ذكرنا ذلك آنفًا- كوهنا متتاز بعدة 
مزايا، وميكن إمجاهلا باآليت:

1. يؤدي فرض الضريبة إىل تعميق مفهوم الدميقراطية لدى أعضاء اجمللس احمللي )احلكومة 
احمللية(؛ بسبب ارتباط عنصر التكليف بأداء الضرائب احمللية حبق التمثيل حىت يكون للمكلفي 
رأي يف الطريقة اليت تصرف هبا أمواهلم؛ وهذه املسؤولية جتعلهم يدققون يف اختيار أصلح العناصر 
اليت حتسن التعبري عن آرائهم وتكون أمينة على إنفاق األموال اليت ختر	 من جيوهبم، وتدفعهم إىل 

أحكام الرقابة على أعمال اجمللس احمللي وتتبع نشاطه اهلادف إىل إشباع حاجات األفراد28.

اخلدمات  على  حيكمون  عام  بوجه  األفراد  إن  حيث  باملسؤولية  األهايل  شعور  إثارة   .2

26. جتدر اإلشارة هنا إىل أن قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 املعدل يعد قانونـاً احتاديـاً يف الدولة العراقية 
االحتادية ويسرى على مجيع الوحادت اإلدارية سواء األقاليم أم احملافظات غري املنتظمة بإقليم؛ وبالتايل ال يعد قانوناً حملياً، ولذلك 

وجب التبيه إىل هذه املسألة.
27. أيضاً هنا جتدر اإلشارة هنا إىل قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 املعدل وبعّده قانونـاً احتاديـاً ويسري على 
مجيع األراضي أو الوحدات اإلدارية ضمن الدولة العراقية، فإن إيرادات هذا القانون تعد إيرادات احتادية وتدخل يف اخلزانة العامة 

للدولة العراقية، وال تعد إيرادات حملية على الرغم من تطبيقه حىت من قبل إقليم كردستان العراق. 
28. حممد أمحد إمساعيل، النظم القانونية للجماعات احمللية اإلدارية الفرنسية »الال مركزية على الطريقة الفرنسية«، مرجع سابق، 

ص: 154- 155.
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املقدمة إليهم ومقارنة مستواها مبقدار ما يتحمله من أعباء مالية، وإن أي ارتفاع ولو كان طفيفاً 
يف سعر الضريبة احمللية، جيعل األفراد يتساءلون عما سيحصلون عليه من خدمات إضافية مقابل 
هذه الزيادة، حيث إن نفقات السلطة احمللية توجه إىل توفري اخلدمات هلم مما يعين تأثرهم بذلك. 

لدى اجلماعة احمللية أو األفراد احملليي بأن ما يدفعونه  3. تولد الضرائب احمللية إحساساً 
من أعباء مالية بشكل ضرائب حملية سوف ترجع هلم على شكل خدمات ويتم إشباع حاجاهتم 
ولو بطريق غري مباشرمما خيفف هذا العبء عليهم وبالتايل جند التهرب الضرييب يف هذا النوع من 

الضرائب يقل كثرياً مقارنة بالضرائب املركزية 29.

املطلب الثالث

أنواع الضرائب احمللية وأساليب فرضها

تتعدد الضرائب احمللية وتتنوع ولذلك تفرض بأحد أسلوبي: أوهلما بربط الضرائب احمللية 
بالضرائب العامة، واآلخر يقوم بتخصيص اهليئات العامة احمللية منفصلة عن الضرائب العامة املركزية؛ 
العامة املركزية، وضرائب  مبعىن أن هناك نوعي للضرائب احمللية، ضرائب حملية مرتبطة بالضرائب 
حملية مستقلة تفرضها احلكومات احمللية؛ وعليه سنقسم هذا املطلب لفرعي خنصص لكل أسلوب 

فرعاً مستقاًل بذلك.

الفرع األول

الضرائب احمللية املرتبطة بالضرائب العامة

أن هذا األسلوب له صورتان مها:

1. الصورة األوىل: أن تضاف الضريبة احمللية إىل ضريبة عامة، مبعىن آخر أهنا حتسب على 
29. حممد أمحد إمساعيل، النظم القانونية للجماعات احمللية اإلدارية الفرنسية »الال مركزية على الطريقة الفرنسية«، نفس املرجع، 

ص: 145- 155.
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نسبة مئوية من وعاء هذه الضريبة العامة .

2. الصورة الثانية: هي أن تشارك اجملال احمللية يف حصيلة الضريبة العامة املركزية بنسبة معينة 
من حصيلتها باسم الضريبة احمللية30.

يتبّي مما تقدم أن ارتباط الضريبة احمللية بالضريبة العامة قد يكون مرجعه اإلضافة أو املشاركة، 
ويف احلالة األخرية يودع اجلزء املخصص للهيئات احمللية من حصيلة الضريبة العامة يف حساب خاص 

حىت يتم توزيعه بعدئٍذ على اهليئات احمللية طبقا للقواعد املقررة31.

إذ إن األمر  بالبساطة يف فرضها،  املركزية  العامة  بالضرائب  املرتبطة  الضرائب احمللية  ومتتاز 
ال حيتا	 إىل البحث عن أوعية جديدة هلذه الضرائب وحصرها وتقدير قيمتها لوطأة جبايتها، بل 
حتصل اجملالس احمللية على حّقها من حصيلة وجباية تلك الضرائب العامة؛ وبالتايل على حصتها 
يشكل  األسلوب  وهذا  فعاًل،  وموجودة  قائمة  إىل ضرائب  استناداً  حملية  باعتبارها ضرائب  منها 
اقتصاداً يف نفقات اجلباية، إذ ميكن ملوظف اإلدارة الضريبية أو املالية يف السلطة املركزية أن يقوموا 
بتحصيل الضرائب احمللية املرتبطة بالضرائب العامة يف الوقت نفسه الذي حيصلون فيه على الضرائب 
األخرية »املركزية أو االحتادية«، وميّكن احلكومة املركزية الوقوف على احلالة املالية لكل وحدة إدارية 
مما يعدُّ عوناً هلا يف حالة تقدير اإلعانات اليت تقررها للمجالس احمللية32، ويؤخذ على هذا األسلوب 
أنه يؤدي إىل إشعار املكلف بثقل العبء الضرييب فالضرائب احمللية املرتبطة بالضرائب العامة تأيت 

املوقع  احمللية، دراسة منشورة على  الضرائب  قانونية فرض  والتشريعي من  الدستوري  املوقف  اهلاليل،  30. د. علي هادي عطية 
   . www.dorar-aliraq.net  :اإللكرتوين اآليت

31. من األفكار القريبة هلذه الصورة أو األسلوب هو البرتودوالر املطبق للمحافظات املنتجة للنفط والغاز والنسبة حالياً هي مخسة 
دوالرات لكل برميل منتج يكون إيراداً للحكومة احمللية اليت مت إنتا	 النفط فيها.

32. تراودين فكرة أود اإلشارة إليها هنا وهي املقاربة بي هذه الصورة وصورة قيام شركة التأمي الوطنية بفرض نسبة معينة على 
سعر كل لرت من املشتقات النفطية املباعة للسيارات داخل القطر وتستحصل عليها من وزارة النفط، فبداًل من يتم فرض أقساط 
التأمي على السيارات كون مجيع السيارات مؤمنة عليها إجبارياً مبوجب قانون التأمي اإللزامي، يتم تكليف وزارة النفط بذلك دون 
أن تكون إدارة التأمي مسؤولة عن ذلك؛ هذه الفكرة هي مقاربة بي حالة الضريبة احمللية والضريبة العامة على الرغم من وجود 

فوارق بي الصورتي. 
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معها حبيث ال يستطيع املكلف أن مييز بي أي نوع منها وهو ما جيعله يشعر بعبء الضرائب ملقياً 
التبعة يف ذلك على السلطة املركزية.

وهو يؤدي إىل جتسيم عيوب الضرائب العامة فإذا كانت هذه الضرائب موزعة توزيعاً سيئاً ال 
حتقق العدالة واملساواة يف التضحية املالية بي املكلفي فإن الضريبة املضافة تزيد احلالة سوءاً وجتعل 
توزيع األعباء الضريبية أكثر بعداً عن مقتضيات العدالة، وإن ربط الضرائب احمللية بالضرائب العامة 
املركزية يفقدها كثرياً من مرونتها؛ وذلك ألن املشرع يرتدد كثرياً يف زيادة هذه الضرائب إذا ما دعت 
الظروف إىل ذلك نظراً لثقل عبئها بسبب إضافة الضرائب احمللية إليها مما خيشى أن جتعلها هذه 

الزيادة اجلديدة جائرة على املكلف33.

الفرع الثاين

الضرائب احمللية املستقلة

يعدُّ هذا األسلوب الثاين من أساليب من فرض الضريبة احمللية فال يربطها بالضرائب العامة 
املركزية بأي رابط سواٌء أكان رابط اإلضافة أم املشاركة وإمنا متتاز بطابعها احمللي املستقل .

يعاب عليها  املزايا؛ ومع ذلك  ببعض  أو األسلوب  الصورة  الضرائب يف هذه  ومتتاز هذه 
ببعض العيوب .

أما املزايا فيمكن أن نستخلص بعضاً منها وهي:

1. التمييز بي العبء الضرييب القومي والعبء الضرييب احمللي. 

33. د.علي هادي محيدي الشكراوي،  ود. عالء عبد احلسن العنزي، ود. امساعيل صعصاع البديري، الال مركزية املالية يف الدولة 
الفدرالية »دراسة مقارنة مع القانون العراقي«،  حبث منشور يف جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاين، السنة 

 www.uobabylon.edu.iq : اخلامسة، ص:145، منشور على املوقع اإللكرتوين
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2. استقالل الضرائب احمللية عن التأثر مبا تتصف به الضرائب العامة، فإذا كانت الضريبة 
العامة سيئة التوزيع، فإن هذا األثر ال ينصرف حتماً إىل الضريبة احمللية.

3. احتفاظ الضرائب العامة مبرونتها حبيث ميكن للمشرع الضرييب أن يزيد منها من دون أن 
خيشى إثارة ثائرة املكلفي أو تعجيزهم عن الوفاء هبا أو حىت التهرب منها.

4. كفالة حرية الدولة يف إصالح نظامها الضرييب من دون أن يقيدها ما قد حيدثه من رد 
فعل يف املالية احمللية، نظراً النفصال الضرائب احمللية عن الضرائب العامة املركزية.

وبي  بينها  والتناسب  املالَءمة  حتقيق  من  متّكن  املستقلة  احمللية  الضرائب  أن  عن  فضاًل 
املقتضيات احمللية فتفرضها اجملالس احمللية طبقاً الحتياجاهتا، ومبراعاة ظروف الوحدة اإلدارية، وهو 
ما جيعلها أكثر قبواًل لدى املكلفي وكذلك األفراد أيضاً مما حدا بأغلب الدول إىل التوجه إليها 

واألخذ بفكرة الضرائب احمللية بسبب هذه املقبولية34.

ولكن يؤخذ على الضرائب احمللية املستقلة عدم وفرة حصيلتها؛ ألن الدولة تستأثر لنفسها مبعظم 
املصادر اليت ميكن أن تتخذ وعاًء للضرائب حبيث ال تكاد ترتك للمجالس احمللية جمااًل لفرض ضرائب 
حملية تستقل هبا. وإن أعطاء اهليئات احمللية حق فرض ضرائب حملية مستقلة خيصها فقط خيشى أن يساء 

استعماله؛ ولذا فإن األمر يقتضي تدخل املشرع لتحديد هذه الضرائب احمللية املستقلة35.

سيتناول هذا البحث من املبحث الثالث من الدراسة بيان األساس التشريعي لفرض هذه 
الضرائب، وهل تستطيع اجملالس احمللية ذلك؟

34. د.علي هادي محيدي الشكراوي، ود. عالء عبد احلسن العنزي،  ود. امساعيل صعصاع البديري، الال مركزية املالية يف الدولة 
الفدرالية »دراسة مقارنة مع القانون العراقي« ، املرجع نفسه، ص:154.

35. حممد طه حسي احلسيين، االختصاص املايل للسلطة التشريعية يف الدساتري العراقية، رسالة ماجستري، غري منشورة، كلية القانون 
والعلوم السياسية، جامعة الكوفة، العراق 2010، ص: 164.
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سلطة اجملالس احمللية يف فرض الضرائب احمللية على وفق القانون العراقي

أثارت مسألة سلطة احملافظات أو جمالسها احمللية يف فرض الضرائب احمللية يف العراق بعد عام 
2003 وبعد تغريُّ النظام السياسي فيه حتديداً وتغريُّ شكل الدولة من بسيطة إىل مركبة »احتادية«، 
والسيما بعد صدور قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة 2004، وإعادة تبين النظام 
اختالفاً  هناك  معقدة ألن  قانونية  مسألة  هذه  النافذ36،  عام 2005  دستور  يف  أيضاً  االحتادي 
تشريعياً وقضائياً وحكومياً بل حىت فقهي حول هذه املسألة وسنرى ذلك الحقاً يف هذه الدراسة، 
فهناك من يرى أهنا ال متلك تلك السلطات أو الصالحيات، وهناك من يعتقد أهنا متتلك تلك 
السلطة بفرض الضرائب احمللية وهي من اإلشكاليات اليت دفعتين إىل كتابة هذه الدراسة؛ وبالتايل 
حناول الوصول إىل رؤية قانونية عن التساؤل اآليت هل هناك سلطة هلا يف فرض الضرائب احمللية على 

األفراد يف ظل الدستور والقواني العادية يف العراق ؟

إن هذه اإلشكالية ظهرت لسببي: األول: أن النظام االحتادي مل يعمل به يف كل مناطق 
العراق وحمافظاته بل فقط يف احملافظات اليت تبغي التحول إىل إقليم أو تنظم إىل إقليم مع االقرار 
بإقليم كردستان كأمر واقع قبل صدور قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية، وأما السبب 
اآلخر فهو أن احملافظات اليت مل تنظم يف إقليم أعطيت صالحيات وسلطات واسعة يف عدة جماالت 

ومنها يف اجملاالت املالية.

وهنا ظهرت الرغبة لدى هذه احملافظات يف التأكيد على حقها يف فرض الضرائب احمللية مبا هلا من 
سند دستوري وقانوين، وحسب ادعائها يف ذلك، مع العلم أن احلكومة االحتادية عارضت ذلك، وقالت 

إن ذلك يدخل ضمن اختصاصتها دون احملافظات وهذا ما سوف تناوله يف هذا املبحث الحقاً 37.

36. د. رائد ناجي أمحد، مدى اختصاص احملافظات غري املنتظمة بإقليم بفرض الضرائب والرسوم، منشور يف جملة كلية القانون 
والعلوم السياسية – جامعة األنبار، منشور يف املوقع اإللكرتوين اآليت: www.iasj.net،  ص: 383.

37. د.علي هادي محيدي الشكراوي، ود.عالء عبد احلسن العنزي، ود. إمساعيل صعصاع البديري؛ الال مركزية املالية يف الدولة 
الفدرالية »دراسة مقارنة مع القانون العراقي«، مرجع سابق: ص166.
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وعليه  املبحث؛  هذا  يف  بدراستها  نقوم  أن  آثرنا  فقد  اإلشكالية  أو  املسألة  هذه  وألمهية 
سنقوم بتقسيمه على املطالب الثالثة اآلتية، األول سنخّصصه إىل بيان موقف املشرع العراقي من 
حق اجملالس احمللية بفرض الضرائب احمللية، واما املطلب الثاين فسنفرده إىل موقف القضاء من حق 
اجملالس احمللية من فرض الضرائب احمللية، وأما املطلب الثالث فسنتناول فيه موقف احلكومة االحتادية 

من حق جمالس احملافظات بفرض الضرائب احمللية.

املطلب األول

موقف املشرع العراقي من حق اجملالس احمللية بفرض الضرائب احمللية

سبق وأن بّي البحث أن العراق حتّول من دولة بسيطة إىل دولة احتادية »مركبة« مبوجب 
أنه )ال  العراقي لسنة 2005. وقد أخذ مببدأ قانونية فرض الضرائب حينما نّص على  الدستور 
أنه ال  تفرض الضرائب والرسوم، وال تعدل، وال جتىب، وال يعفى منها إالَّ بقانون(38؛ وبّي أيضاً 
إشكالية لدينا يف ظل النظام االحتادي مبنح األقاليم صالحية تشريع القواني احمللية؛ وبالتايل حقها 

يف فرض الضرائب احمللية؛ وذلك لوجود ثنائية السلطة التشريعية وكذلك القضائية.

والسؤال هنا هو ما حال احملافظات غري املنتظمة بإقليم يف التشريع العراقي؟ ولإلجابة نقول 
إن املشرع الدستوري39 نّص على صالحيتها وسلطاهتا على وفق مبدأ الال مركزية اإلدارية حينما 

قال )... متنح احملافظات .... وفق مبدأ الال مركزية اإلدارية...(40.

وهذا يعين توزيع الوظيفة اإلدارية بي السلطة املركزية والوحدات اإلدارية )السلطة احمللية( مع 
بقاء السلطة التشريعية والقضائية بيد املركز؛ ومع ذلك نعتقد أن الدستور العراقي منح احملافظات 
صالحيات وسلطات قد تصل إىل سلطات األقاليم من بينها صالحية التشريع ولو مل يذكر بنص 

38. نقصد باملشرع هنا سواء املشرع الدستوري أو املشرع العادي. 
39. املادة )28/ أواًل( من الدستور العراقي لسنة 2005.

40. املادة )122/ ثانياً( من الدستور العراقي لسنة 2005. 



وقائع مؤمتر البيان السنوي األول 

153

صريح، ودليلنا يف ذلك مثاًل أنه أشرك احملافظات يف االختصاصات املشرتكة إىل جانب األقاليم41. 
وكذلك حينما نص على منح صالحيات تشريعية حينما جاء عجز املادة )115( بالنص على 
)... تكون األولوية لقانون األقاليم واحملافظات غري املنتظمة.....( فهنا جند أن املشرع الدستوري 
يعطي أولوية للنص احمللي )قانون احملافظة مثاًل( على النص االحتادي يف حالة التعارض فيما خيص 

الصالحيات والسلطات املشرتكة.

وقد أخذ املشرع العادي حبق احملافظات او اجملالس احمللية يف إصدار القواني احمللية حينما 
نص يف قانون احملافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم 21 لسنة 2008 بأنه42 )جملس احملافظة هو 

السلطة التشريعية والرقابية يف احملافظة وله حق إصدار التشريعات احمللية مبا ميّكنها....(.

وجند أن قانون احملافظات -موضوع الدراسة هنا- قد نص أيضاً على مجلة من الصالحيات 
أن  شريطة  والتعليمات....«43  واألنظمة  احمللية  التشريعات  »إصدار  قال:  ومنها  احملافظة  جمللس 

تكون غري متعارضة مع الدستور والقواني االحتادية.

وأمام هذه النصوص التشريعية الواردة يف الدستور العراقي، وكذلك يف قانون احملافظات غري 
املنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 يتبادر إىل أذهاننا تساؤل بأنه هل حيق جملالس احملافظات 

إصدار تشريعات أو قواني حملية تستطيع من خالهلا أن تفرض ضرائب حملية على األفراد؟.

ولإلجابة على هذا التساؤل، جيدر بنا أن نتناول موقف القضاء، وكذلك موقف احلكومة 
االحتادية؛ ليتسىن بعدها اإلجابة على هذا التساؤل إضافة إىل رأي الباحث هنا.

41. املادة )115( من الدستور العراقي لسنة 2005.
42. املادة )2/ أواًل( من قانون التعديل الثاين لقانون احملافظات غري املنتظمة بإقليم املعدلة رقم 19 لسنة 2013 واملنشور بالوقائع 

العراقية بالعدد 4284، يف 2013/8/9.
43. املادة )7/ ثالثاً( من قانون احملافظات غري املنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008. 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

154

املطلب الثاين

موقف القضاء من حق جمالس احملافظات يف فرض الضرائب احمللية

فرض  احملافظات يف  والقبول يف حق جمالس  الرفض  بي  االحتادية  احملكمة  موقف  تأرجح 
البداية رفضت منح أي صفة تشريعية هلا حينما أصدرت قرارها وجاء يف  الضرائب احمللية، ففي 
حيثياته: ).. من خالل تدقيق أحكام املادة 115 واملواد األخرى من دستور العراق لسنة 2005 

يتبي أن جملس احملافظة ال يتمتع بصفة تشريعية لسن القواني احمللية(44 .

وترتيباً على هذا القرار فإنه ال حيق للمحافظات أن تفرض الضرائب احمللية؛ ألهنا ال متتلك 
سلطة التشريع احمللي، وهذا هو التفسري املنطقي والصحيح للقرار القضائي املذكور آنفاً.

ولكن حصل تطور على موقف القضاء العراقي حينما عّدل من توجهه السابق، وتبىن موقفاً 
جديداً يعطي للمحافظات صالحية وسلطة يف فرض الضرائب احمللية؛ وقد جتّلى هذا املوقف من 
خالل إصداره عدة فتاوى، وكان أبرزها حينما استوضح جملس حمافظة النجف حول متتع جمالس 
احملافظات بسلطة سن القواني لفرض الضرائب والرسوم والضميمة، وقد قالت احملكمة ما نصه: 

)... ملا كان فرض الضرائب وجبايتها وإنفاقها وفرض الرسوم من األمور املالية اليت أشارت 
املنتظمة  غري  احملافظات  جملالس  يكون  لذا  العراق؛  مجهورية  دستور  من  ثانياً   /122 املادة  إليها 
الرسوم  بفرض  اخلاصة  القواني  احمللية وسن  الضرائب  بفرض  اخلاصة  القواني  اقليم حق سن  يف 
والغرامات والضميمة وجبايتها وإنفاقها مبا ميّكنها من إدارة شوؤهنا على وفق مبدأ الال مركزية اإلدارية 
اليت متنحها املادة 115 من الدستور حق األولوية يف التطبيق باستثناء ما ورد يف املادة 61/ أواًل 
منه الذي ختتص مبمارسة الصالحيات الواردة هبا حصراً اجمللس النيايب بتشريع القواني االحتادية، 

44. القرار املرقم 13 لسنة 2007 يف 16/ 7/ 2007، مشار إليه يف البحث املوسوم »مدى اختصاص احملافظات غري املنتظمة 
بإقليم بفرض الضرئب والرسوم« للدكتور رائد ناجي أمحد، مرجع سابق، ص: 389 .
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وكذلك القرارات اليت ختتص بإصدارها السلطات االحتادية احلصرية واملشرتكة املنصوص عليها يف 
املواد )110،111، 112، 113، 114 من الدستور(45، وإن هذا القرار تضمن أمراً ال لبس فيه 

وهو حق جمالس احملافظات بفرض الضرائب احمللية.

وهناك أيضاً قرار آخر صادر من احملكمة االحتادية حينما استوضحت حمافظة البصرة حول 
صالحية جملسها يف فرض الضرائب احمللية من أجل زيادة إيراداته استناداً ملا جاء باألمر71 الصادر 
من سلطة االئتالف املؤقتة، فقد جاء بالقرار ما يأيت:) ... إن صالحية جملس احملافظة يف سن 
القواني احمللية حتكمه املواد 61/ أواًل و110 و111 و114 و115 و122/ ثانياً من الدستور 
وإن استقراء مضامي هذه املواد تشري إىل صالحية جملس احملافظة بسن التشريعات احمللية لتنظيم 
الشوؤن اإلدارية واملالية مبا ميكنها من إدارة شوؤهنا وفق مبدأ الال مركزية اإلدارية اليت متنحها املادة 
القواني  بتشريع  النيايب خيتص حصراً  اجمللس  التطبيق؛ ذلك ألن  األولوية يف  الدستور  115 من 
االحتادية وليس له اختصاص بإصدار التشريعات احمللية للمحافظة استناداً إىل املادة 61/ اواًل من 
الدستور(46. ويفهم من هذا القرار أن جملالس احملافظات حق فرض الضرائب احمللية بناًء على ما 

تصدره من تشريعات حملية تنظم شوؤهنا احمللية. 

ويالحظ أن احملكمة االحتادية مل جتب على استيضاح جملس حمافظة البصرة حول صالحيته 
يف فرض الضرائب والرسوم استناداً إىل األمر 71 لسنة 2004 متذرعة بأن اختصاصاهتا حمدودة 
مبوجب الدستور يف املادة 93/ ثانياً منه بتفسري مواد الدستور دون القواني واألوامر وبيان الرأي 

فيها.

45. قرار رقم 16 يف 2008/4/21 مشار يف البحث املوسوم مدى اختصاص احملافظات غري املنتظمة بإقليم بفرض الضرئب 
والرسوم للدكتور رائد ناجي امحد، مرجع سابق، ص:389 .

46. قرار رقم 25 يف 2008/6/23 منشور يف مؤلف القاضي جعفر كاظم املالكي واملوسوم “املرجع يف قضاء احملكمة االحتادية” 
منشورات دار العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011، ص: 327.
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ونستنتج مما تقدم أن القضاء العراقي املتمثل باحملكمة االحتادية مل يكن على نسق واحد 
فيما خيص حق احملافظات يف فرض الضرائب احمللية ومل تكن هناك رؤيا واضحة وإمنا هناك تردد يف 

حسم موقفها يف منح جمالس احملافظات صالحية إصدار القواني احمللية بفرض الضرائب احمللية.

املطلب الثالث

موقف احلكومة االحتادية من حق جمالس احملافظات بفرض الضرائب احمللية

بعد حتول العراق من دولة بسيطة إىل دولة احتادية مبوجب الدستور لسنة 2005، فقد ظهر 
صراع يف عّدة جماالت بي احلكومة االحتادية وسلطات جمالس احملافظات، بل جنده حمتدماً أيضاً بي 
احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان47، والسيما بعد صدور قانون احملافظات غري املنتظمة 
بإقليم رقم 21 لسنة 2008 48 الذي أعطى للمحافظات صالحيات وسلطات تشريعية والسيما 

يف اجملال اإلداري واملايل منها حق  إصدار قواني حملية بفرض الضرائب والرسوم احمللية .

وقد مارست جمالس احملافظات هذه السلطات والصالحيات بإصدار عدة قواني منها على 
سبيل املثال:

املتضمن فرض  قانون رقم )1( لسنة 2010 49  النجف بإصدار  قيام جملس حمافظة   .1
الضمائم على ضرائب الدخل املفروضة مبوجب قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 املعدل 
وضريبة العقار املفروضة مبوجب القانون رقم 162 لسنة 1959 ومجيع الضرائب األخرى املفروضة 

مبوجب القواني العراقية بنسبة 10% من مبلغ هذه الضرائب .

47. فقد وصل الصراع بينهما إىل اختاذ اإلقليم قراراً سياسياً وهو إجراء االستفتاء يف 2017/9/25 لالنفصال عن العراق إلميانه 
بصعوبة البقاء ضمن العراق االحتادي لرتاكم املشكالت اجلمة بينهما وال جمال للخوض فيها ألنه خرو	 من اختصاص هذه الدراسة.

48. د. رائد ناجي أمحد، مدى اختصاص احملافظات غري املنتظمة بإقليم بفرض الضرائب والرسوم »دراسة قانونية متخصصة بالنظام 
القانوين العراقي«، مرجع سابق، ص: 388. 

49. نشر هذا القانون يف جريدة الوفاء النجفية بالعدد )5( لسنة 2010، منشور على املوقع اإللكرتوين للمكتبة القانونية للحكم 
 .www.iraq.lq.lqw.org :احمللي
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2. قيام جملس حمافظة املثىن بتشريع قانون املكائن واآلالت الزراعية رقم )1( لسنة201050 
بفرض رسوم على عمل املكائن واآلالت الزراعية .

احمللية حول  واحلكومات  االحتادية  احلكومة  بي  هناك صراعاً  أن  أوضحنا  وأن  وقد سبق 
موضوع إصدار القواني احمللية املتضمنة بفرض الضرائب والرسوم احمللية؛ مما حدا باحلكومة االحتادية 
بإصدار قرار بعدم أحقية احملافظات بفرض الضرائب والرسوم على الفالحي مقابل احلصول على 

املشتقات النفطية وهو القرار رقم )27( يف 2012/1/17 51 .

الوزراء االحتادي مل يكن موفقاً يف إصداره  أن جملس  القرار-  ونعتقد -وحنن بصدد هذا 
هلذا القرار واملانع جملالس احملافظات يف إصدار قواني حملية والسيما عندما قال أو نص أن هذه 
الصالحية معطلة بينما احملكمة االحتادية بينت بأحدث توجه هلا أهنا مع هذه الصالحية جملالس 

احملافظات وكما أشرنا إليه سابقاً يف هذه الدراسة.

وهنا نرى أن احلكومة االحتادية تنصب نفسها كسلطة أعلى من التشريعات وكذلك تعطل 
نص املادة 115 من الدستور اليت أعطت األولوية يف حالة حصول خالف أو تعارض بي احلكومة 
االحتادية وحكومة األقاليم أو احملافظات يف شأن ال يدخل ضمن الصالحيات احلصرية للحكومة 

االحتادية الواردة ضمن املادة 110 من الدستور، فتكون األولوية لقانون احملافظات.

www.iraq. ،50 . نشر القانون يف جريدة وقائع املثىن الرمسية يف عدد شهر حزيران لسنة 2011 منشور على املوقع اإللكرتوين
lg.law.org  للمكتبة القانونية للحكم احمللي.

51. لقد جاء حبيثيات هذا القرار ما يأيت:
1.صالحية جمالس احملافظات يف إصدار التشريعات احمللية يف فرض الضرائب والرسوم معطلة يف الوقت احلاضر ما مل يصدر قانون 
احتادي من السلطة املركزية يبي نوع الضرائب ووعاَءها وحدودها ونوع اخلدمات اليت تستويف مثن الرسوم، وعدم استطاعة جمالس 

احملافظات فرض الضرائب والرسوم إال بصدور القانون أعاله .
2.ليس جملالس احملافظات فرض ضرائب ورسوم إال بصدور القانون االحتادي آنفاً من جملس النواب.

3.إعالم جملس النواب مبخالفة قرار جملس حمافظة بابل القاضي بفرض رسوم على الفالحي جراء حصوهلم على املشتقات النفطية 
واختاذ اإلجراءات املقتضية إللغاء القرار استناداً إىل أحكام املادة )4( من القانون رقم )15( لسنة 2010 )قانون التعديل األول 

لقانون احملافظات غري املنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008( .
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هذا من جانب، ومن جانب آخر نرى أن قانون احملافظات رقم 21 لسنة 2008 يبّي 
يف أكثر من نص قانوين صالحية التشريع يف اجملال اإلداري واملايل جملالس احملافظات؛ وبالتايل فإن 
صفة التعطيل مبوجب قرار جملس الوزراء االحتادي تتعارض مع النصوص الدستورية والقانونية املشار 

إليها آنفاً.

ونعتقد أيضاً أنه كان ينبغي على احلكومة االحتادية بداًل من تعطيل القانون احمللي أن تلجأ 
إىل احملكمة االحتادية لفض النزاع بينها وبي جملس حمافظة بابل يف مسألة إصدارها للقواني احمللية؛ 
كون احملكمة االحتادية هي صاحبة االختصاص القضائي للنظر يف مدى دستورية قيام احملافظات 
بفرض الضرائب والرسوم احمللية عن طريق قوانينها احمللية؛ من أجل حسمه وإعطاء القول الفصل يف 

هذا التنازع يف االختصاصات بينهما.

ويالحظ أن جملس النواب ملا له من سلطة ورقابة على جمالس احملافظات مل يقم حبل أي 
جملس حملي للمحافظات حلد اآلن، مما يعين أن جملس النواب مل يأخذ بقرار جملس الوزراء االحتادي 
كونه خمالفاً للدستور والقانون؛ وهذا يدلل على أن جملس النواب مل يعرتض على قواني اجملالس 

احمللية بفرض الضرائب احمللية.

ومما تقدم فإن الباحث يرى أن جمالس احملافظات تتمتع بصالحية تشريعية يف اجملال املايل؛ 
وبالتايل هلا احلق يف فرض قواني ضريبية حملية ملواجهة نفقاهتا ومن أجل متويل ذلك؛ وسندنا يف ذلك 
النصوص الدستورية الواردة يف الدستور العراقي، كذلك قانون احملافظات رقم 21 لسنة 200852. 

ومع ذلك أعتقد أن املشرع العراقي هنا مل يكن موفقاً حينما عدُّ من موارد احملافظة اإليرادات 
املتحققة من الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب قواني احتادية )م.44/ ثانياً/ 2( طاملا هي تتحقق 

52. هناك توجه فقهي خيالف ما نذهب إليه للدكتور رائد ناجي أمحد وهذا ما استنتجناه من دراسته حول صالحية احملافظات 
بفرض الضرائب احمللية، نظر تلك الدراسة “مدى اختصاص احملافظات غري املنتظمة بإقليم بفرض الضرئب والرسوم”، مرجع سابق، 

ص: 418/412.
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يف احملافظة مثل الضرائب اجلمركية وضريبة الدخل وغريها، بينما املفروض أن تورد هذه اإليرادات 
للخزينة العامة وتدخل ضمن مفردات املوازنة العامة االحتادية كإيرادات احتادية وتوزع على الوحدات 

اإلدارية املختلفة.

ولذلك نرى أن هذا التوجه التشريعي جتاوز على صالحية السلطات االحتادية اليت منحها 
الدستور فرض أّي ضريبة من قبلها، وعدَّ ذلك من الصالحيات احلصرية هلا مبوجب املادة )110( 
يف  املتحصلة  االحتادية  الضرائب  احتساب حصيلة  فإن  وبالتايل  املالية؛  السياسة  رسم  وهي  منه 
حمافظة معينة هي إيراٌد هلا، يتعارض مع السياسة املالية للحكومة االحتادية وهو خرق لصالحياهتا 
االحتادية؛ وخالصة القول هنا: نرى أن املشرع العراقي قد خرق الدستور يف هذا اجلانب الدقيق 
املتعلق بصالحية احلكومة االحتادية، ويوجب عليه مراجعة هذا اخلرق؛ بغية رفع هذا التجاوزعلى 
الدستور العراقي، على الرغم من أن الباحث من أشد املؤيدين حلق احملافظات غري املنتظمة بإقليم 
يف فرض الضرائب احمللية حلاجتها يف متويل نفقاهتا املتزايدة بسبب كثرة حاجات األفراد وضرورة 

إشباعها. والسؤال هنا مىت يكون ذلك؟

الصالحيات  عليها ضمن  املنصوص  املسائل  نفسها يف غري  متويل  يتم  إنه  نقول  لإلجابة 
احلصرية للسلطات االحتادية، فنحن ليس مع جتاوز احلكومات احمللية صالحية احلكومة االحتادية 
وسلطاهتا من خالل حتصيل الضرائب والرسوم االحتادية وعّدها إيرادات هلا؛ ألن ذلك خيل بواجب 
احلكومة االحتادية وسلطتها برسم السياسة املالية للدولة هذا من جانب، ومن جانب آخر نرى أن 
هذا التعديل الثاين لقانون احملافظات املشار إليه آنفاً قد جاء بتنظيم ضرييب جديد غري موجود يف 
النظام الضرييب العراقي كله سواء االحتادي أم احمللي، أال وهو الضرائب البيئية، فقد أجاز املشرع 
تلوث  تتضرر حمافظاهتا بسبب  اليت  احملافظات) م.44/أواًل /5(  أو جملالس  للمحافظات  العراقي 
البيئة من جراء عمل الشركات النفطية والغازية، أن تطلب تعويضاً عن ذلك. وحسناً فعل املشرع 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

160

العراقي ذلك ألن هذا التوجه التشريعي من التوجهات احلديثة يف األنظمة الضريبية يف العامل للحد 
من التلوث البيئي؛ ولذلك فالباحث يؤيد هذا التوجه التشريعي العراقي بإعطاء صالحية جملالس 
احملافظات بفرض ضرائب »بيئية« حملية نظراً للضرر الكبري احلاصل لبعض احملافظات املنتجة للنفط 
والغاز، فمثاًل جند أن حمافظة البصرة تشكو من التلوث البيئي فيها بسبب الغازات املنبعثة من خالل 
عمل الشركات املنتجة للنفط والغاز، وال خيفى ما للضرر الذي حيدثه هذا التلوث البيئي؛ ولذلك 
جند أن حمافظة البصرة -وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة- فيها أكرب عدد من األشخاص 
املصابي مبرض السرطان، فهذا أيسر دليل ملدى فداحة الضرر الذي حلقها مما يتطلب جرباً للضرر؛ 
وهنا تدخل املشرع وألزم الشركات العاملة باحلقل النفطي بدفع ضرائب لتلك احملافظة اليت تعمل 

فيها وهو تعبري عن جرب للضرر الذي حلق تلك احملافظة. 

اخلامتة

استنتاجات كما  من  إليه  توصلنا  ما  بيان  علينا  يوجب  هذه  دراستنا  من  انتهينا  أن  بعد 
وتوضيح بعض التوصيات املفيدة عسى أن يستفيد منها املشرع العراقي.

أواًل: النتائج: 

1. إن احلكومة احمللية جزء من الدولة، فهي مكملة لسلطة الدولة على األقاليم واحملافظات؛ 
لذا وجب إعطاؤها جزءاً من سلطة القرار يف اجلانب املايل.

2. يعدُّ نظام احلكومات أو اإلدارات احمللية من أساليب اإلدارة الناجحة يف إدارة املناطق؛ 
بغية تقدمي أفضل اخلدمات لألفراد كوهنا قريبة عليهم وتعرف متطلباهتم؛ لذلك جند أن أغلب دول 

العامل تتجه حنو اإلدارة احمللية أو الال مركزية اإلدارية والعراق أحد هذه الدول وحسناً فعل.

3. يعد نظام اإلدارة احمللية »احلكومة احمللية« أحد خصائص النظام السياسي يف أغلب دول 
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العامل وأحد وسائله يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية نظراً لدوره املهمة يف توفري اخلدمات 
األساسية للوحدات احمللية، وحتقيق أكرب قدر من كفاءة أداء اخلدمات العامة املقدمة لألفراد، فضاًل 
يبدأ جوهره من  احمللية  اإلدارة  اإلدارية، وإن مفهوم  الدميقراطية  تعدُّ أحد أسس  احملليات  أن  عن 
منطلق مبدئي وهو الذاتية يف اإلدارة واالستقاللية يف عملية اختاذ القرارات؛ وهو يصعب حتقيقه 

طاملا كان االعتماد الكلي على السلطة املركزية إداريا بل مايٌل أيضاً.

4. إن من مقومات جناح احلكومات احمللية هو أن تتمتع وحدات احلكم احمللي بسلطات 
خمولة مبوجب قانون متكنها من إدارة الشؤون احمللية ورقعة جغرافية حمددة متتاز بتجانس سكاين؛ 
لتمارس فيها تلك السلطات، وكذلك وجود موارد مالية وبشرية كافية متكن وحدة احلكم احمللي من 
تنفيذ مهامها دون االعتماد على غريها، ووجود هيئة حاكمة )منتخبة( متثل مواطين اجملتمع احمللي، 
تعمل على إدارة الشؤون احمللية، وحتقيق رغبات املواطني وتطلعاهتم يف توفري اخلدمات الضرورية، 
وحتقيق التنمية احمللية، وأن تتمتع وحدات احلكم احمللي بدرجة مناسبة من االستقاللية متكنها من 
القرارات وتنفيذها -فيما يتعلق بالشأن احمللي- دون  ممارسة سلطاهتا، ورسم السياسات، واختاذ 

تدخل مباشر من جهات أعلى.

5. إن متويل احلكومات احمللية من خالل الضرائب احمللية له دوٌر مؤثٌر يف تنمية اقتصادية 
متوازنة يستفيد منها كل املناطق سواء املدينة أم الريف، بل حىت املركز واحملافظة واإلقليم؛ فمن خالل 

ذلك سيسهم هذا التمويل يف خلق مزيد من فرص العمل وحيد من ارتفاع البطالة.

6. ضعف إيرادات احلكومات احمللية بسبب عدم قدرهتا على خلقها واعتمادها على التمويل 
املركزي »التخصيص من السلطة االحتادية« مما جيعلها غري مستقلة يف السيطرة على إيراداهتا املالية.

7. إن من أهداف احلكم احمللي هو تقدمي اخلدمات والتنمية احمللية، وكذلك إشراك املواطني 
يف السلطة. إن اهلدفي أعاله مهمان ومكمالن لبعضهما بعضاً وال غىن عن أحدمها، فاألول يشري 
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الشعبية  املشاركة  بإجياز)التنمية(. والثاين يشري إىل  للحكم احمللى  البعد اإلقتصادي والتنموي  إىل 
والسياسية بإجياز)الدميقراطية(.

 8. حسناً فعل املشرع العراقي حينما نص يف التعديل الثاين لقانون احملافظات بالسماح 
جملالس احملافظات بفرض ضرائب بيئية على الشركات املسببة بالتلوث البيئي، وكما جاء يف املادة 

44/أواًل 

ثانياً: التوصيات:

1. ندعو املشرع العراقي إىل التدخل لتحديد كل من السلطة االحتادية والسلطة احمللية سواُء 
يف األقاليم أم احملافظات بسبب غموض النصوص مما أدى إىل تداخل االختصاصات والصالحيات 
فيما بينهم. ومن أجل جتنب ذلك فإننا نوصي املشرع العراقي بتعديل املادة »110« من الدستور 
احلاصل بي  التداخل  املشرع إىل جتنب  االحتادية، وندعو  للسطات  الصالحيات احلصرية  بشأن 
سلطات األقاليم وسلطات احملافظات من خالل تعديل املواد »111-115« حبيث تفرد أحكاماً 
خاصة لألقاليم ختتلف عن أحكام احملافظات؛ كي ال يتم التعامل مع احملافظات باألسلوب نفسه 
الذي يتم التعامل به مع األقاليم، مع مرعاة أن تكون هذه االحكام منسجمة مع التكوين اإلداري 
الذي حيكم األقاليم أو احملافظات؛ كون أن األوىل تتمتع يف ظل نظام فيدرايل كفل هلا الدستور 

سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، بينما الثانية تعمل يف خضم نظام إداري ال مركزي. 

2. مبا أن املشرع الدستوري عدَّ من صالحية احلكومة االحتادية رسم السياسة املالية مبوجب 
املادة )110( منه، وحيث إن املشرع العادي )قانون احملافظات رقم 21 لسنة 008 ( عدَّ من 
مواردها إيرادات الضرائب املتحصلة مبوجب القواني االحتادية؛ فنجد هنا أنه خرق الدستور يف هذا 
اجلانب املتعلق بصالحية احلكومة االحتادية ، مما يوجب مراجعة هذا اخلرق؛ ولذلك أدعو مشرعنا 

العراقي إىل تعديل هذا النص؛ وبالتايل احرتام النص الدستوري األعلى منه.
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تسمح  اليت  وتوجهاهتا  العليا  االحتادية  احملكمة  رأي  باحرتام  املركزية  احلكومة  نوصي   .3
للمحافظات بفرض الضرائب احمللية، وأن ال تركن إىل ما يبديه جملس شورى الدولة من رأي كونه 
ال حيمل اإللزام إال مبوافقة الطرف اآلخر وهو احملافظات حبسب قانون جملس شورى الدولة رقم 65 

لسنة 1979 املعدل.

4. نوصي احلكومة االحتادية بأن تسمح للحكومات احمللية أن تعتمد على نفسها يف متويل 
موازناهتا، مبعىن آخر أن تقوم احلكومة خبلق إيرادات لتمويل نفقاهتا والسيما الضرائب احمللية؛ وهذا 
يسمح التشريع بذلك على وفق منطوقة وأكدت على ذلك احملكمة االحتادية بقرارها األخري وأعتقد 
جازماً أن القواني اليت أصدرها جملسا النجف وبابل يصبُّ باالجتاه الصحيح؛ ولذلك أدعو كل 
جمالس احملافظات »احلكومات احمللية« إىل السري هبذا املنوال وممارسة سلطاهتا التشريعية وإصدار 
القواني وأمهها هي فرض ضرائب حملية؛ خللق إيراداهتا لتمول نفقاهتا؛ وتشبع حاجات األفراد العامة
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املصادر واملراجع:

أواًل: القواني: 

1. الدستور العراقي لسنة 2005.

2. قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة 2004.

3. قانون احملافظات غري املنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008.

ثانياً: الكتب والبحوث: 

1. القاضي جعفر كاظم املالكي، املرجع يف قضاء احملكمة االحتادية، منشورات دار العاتك 
لصناعة الكتاب،  القاهرة، 2011.

2. د. رائد ناجي أمحد، مدى اختصاص احملافظات غري املنتظمة بإقليم بفرض الضرائب 
والرسوم، حبث منشور يف جملة العلوم القانونية والسياسية، جامعة األنبار، كلية القانون، متوفر على 

 .www.iasj.net :املوقع اإللكرتوين التايل

3. د. سليمان حممد الطماوي، الوجيز يف القانون اإلداري »دراسة مقارنة«، القاهرة، مطبعة 
جامعة عي مشس، 1986 .

4. د. عصام عبد الوهاب الربزجني، ود. علي حممد بدير، ود. مهدي ياسي السالمي، 
مبادئ وأحكام القانون اإلداري، منشورات مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1993 .

العريب،  الفكر  دار  منشورات  احمللي،  للحكم  العامة  املالية  هويدي،  اجلليل  عبد  د.   .5
القاهرة، 1983. 



وقائع مؤمتر البيان السنوي األول 

165

6. د. عماد فر	 اخلياط، نظام التمويل يف اإلدارة احمللية »دارسة مقارنة«، رسالة دكتوراه 
مقدمة إىل كلية احلقوق، جامعة عي مشس، 2001.

7. د. علي هادي عطية اهلاليل، املوقف الدستوري والتشريعي من قانونية فرض الضرائب 
 www.dorar-aliraq.net : احمللية، دراسة منشورة ومتاحة على املوقع اإللكرتوين اآليت

8. د. علي هادي محيدي الشكراوي، ود. عالء عبد احلسن العنزي، ود. إمساعيل صعصاع 
البديري، الال مركزية املالية يف الدولة الفيدرالية “دراسة مقارنة مع القانون العراقي”، حبث منشور يف 
جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية – العدد الثاين – السنة اخلامسة – متاح على املوقع 

.www.uobabylon.edu.iq :اإللكرتوين التايل

9. د. حممد حممد بدران، اإلدارة احمللية “دراسات يف املفاهيم واملبادئ العلمية”،  منشورات 
دار النهضة العربية، القاهرة، 1986 .

وسبل  ومشكالته  “طبيعته  مصر  يف  مركزية  الال  متويل  الشافعي،  إبراهيم  حممد  د.   .10
عالجه” حبث منشور يف جملة جامعة اإلمارات العربية املتحدة، العدد السادس واخلمسون، السنة 

السابعة والعشرون أكتوبر/ 2013 .

11. د. حممد أمحد امساعيل، النظم القانونية للجماعات املالية اإلدارية الفرنسية، منشورات 
املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، 2015 .

مقارنة”،   نظرية  “دراسة  مركزية  والال  الذايت  واحلكم  الفيدرالية  مهاوندي،  حممد   .12
منشورات مؤسسة بوكرباين للطباعة والنشر، مطبعة وزارة الرتبية، أربيل/ العراق، 2001.  

13. حممد طه حسي احلسيين، االختصاص املايل للسلطة التشريعية يف الدساتري العراقية، 
رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية القانون، جامعة الكوفة، العراق، غري منشورة، 2010 .
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احمللية يف اجلزائر، حبث منشور يف جملة  للجماعات  العامة  اإليرادات  14. خلضر مرغاد، 
العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة،  العدد السابع، شباط /2005.

ثالثاً: املواقع اإللكرتونية:

www.dorar-aliraq.net :1. املوقع اإللكرتوين

 www.uobabylon.edu.iq :2. املوقع اإللكرتوين

www.iasj.net :3. املوقع اإللكرتوين
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املقدمة
منذ هناية احلرب العاملية الثانية ظهر فرع مستقل من النظرية االقتصادية أطلق عليه اقتصاديات 
الالتينية  املتخلفة يف آسيا وأفريقيا وأمريكا  الدول  التنمية، ومنذ ذلك احلي أصبحت حكومات 
وبعض الدول األوروبية تفكر جدياً يف التنمية، إذ إن عملية التنمية االقتصادية إمنا هي حصيلة 
عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية ال ميكن إخضاع العديد منها للقياس االقتصادي، ومن 
هنا برزت عدة مفاهيم للتنمية تتفق مع املهام املراد حتقيقها من التنمية، فضاًل عن نظريات لتفسري 
التنمية االقتصادية على أساس العوامل اليت تستند إليها، وجمموعة الفروض اليت استندت إليها تلك 
النظريات؛ وذلك هبدف التخلص من شبح التخلف االقتصادي وما ينجم عنه من الفقر واجلوع 
واحلرمان واجلهل ونقص الفرص للتنمية الذاتية، مع األخذ باحلسبان أن للتنمية االقتصادية ارتباطات 
كثرية مبعظم املؤشرات االقتصادية الكلية والسيما النمو االقتصادي الذي ما برح أن جياريها. ويف 
كثري من األحيان ال ميكن التمييز بينهما لتالصقهما معاً يف آن واحد، فضاًل عن صعوبة حتديد 

أيهما يسبق اآلخر.
ومن هنا فقد سعى العراق منذ تأسيس دولته احلديثة عام 1921 على النهوض بواقع عملية 
التنمية االقتصادية؛ لتحقيق دولة الرفاه االقتصادي واالجتماعي لعموم اجملتمع من خالل التوزيع 
العادل للدخل، واحلد من الفقر، ورفع متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، وتوسيع 
القاعدتي الصناعية والزراعية، وحتقيق ارتفاعات حقيقية يف معدالت منو الناتج احمللي واإلمجايل يف 

ظل حتقيق ميزان جتاري موجب.

أمهية البحث
تنبع من أمهية دراسة مراحل نضو	 التنمية االقتصادية يف العراق اليت ال بّد هلا من أن تسري 
على وفق السياق الزمين، من خالل حتول العراق من سعيه لتحقيق التنمية االقتصادية إىل حتقيق 

النمو االقتصادي.
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مشكلة البحث
مل جُيَر تقييم عملية التنمية االقتصادية يف العراق بنحو علمي وموضوعي بي عامي 1980 

و2015؛ وذلك ألسباب خمتلفة قد تتعلق خبطورة مسألة التقييم أو غريها. 
فرضية البحث

استند البحث إىل فرضية مفادها أنه على الرغم من امتالك العراق ملعظم متطلبات حتقيق 
التنمية االقتصادية ملا يتمتع به من تنوع ملوارده الطبيعية والبشرية، إال أن القصور يف حتقيقها مل ينتج 
بسبب قلة املوارد، وإمنا بسبب قصور يف فهم وتطبيق السياسات االقتصادية اليت حتتا	 إىل زمن 

طويل لتؤيت مثارها، فضاًل عن الظروف املوضوعية والذاتية اليت مر هبا العراق. 

املبحث األول 
اإلطار النظري للتنمية االقتصادية

1- مفهوم التنمية االقتصادية
واالجتماعية  االقتصادية  لقضاياه  اجملتمع  وعي  ملستوى  جتسيداً  جوهرها  يف  التنمية  تعد 
اإلنتاجية،  للموارد  اإلقرار  مع  األمثل،  االستغالل  إىل  الوعي  تتجاوز حالة  السياسية، وإجراءات 
ولكي تكون التنمية فاعلة بكل أبعادها جيب أن جتسد عماًل متواصاًل يف سياق الدميومة املستمرة 
وهذا كله يستلزم تغيرياً جذرياً وأساسياً ألساليب اإلنتا	 املستخدمة اليت ثبت عقمها، بأساليب 

تتالءم مع مقتضيات التقدم والتطور)1(.
لذا ال ميكن تقدمي تعريف وحيد للتنمية ميكن عده مرضياً متاماً ويفي بالغرض املطلوب، ومن 
بي التعاريف اليت شاع االقتصاديون استخدامها حول التنمية هو تعريف )مائري بالدوين( الذي 
عرف التنمية على أهنا “عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي احلقيقي للنظام االقتصادي خالل 
فرتة طويلة من الزمن”، فيما عرفها الدكتور حممد زكي الشافعي على أهنا “تغيري بنياين ودفعة قوية 
واسرتاتيجية مالئمة”، وهو يرى أن جناح عملية التنمية يقتضي توافر العناصر الثالثة معاً ويعرفها 
1. د. أمحد أمي بيضون، االقتصاد السياسي وقضايا العامل الثالث يف ظل النظام العاملي اجلديد، الطبعة الثانية، بيسان للنشر، 

بريوت، 1998، ص: 391.
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بأهنا “تغيري بنياين يكون من شأنه حتقيق معدل مرتفع للزيادة يف الدخل الفردي احلقيقي عرب فرتة 
من الزمن، ودفعة قوية يتهيأ بفضلها التغلب على عوامل املقاومة الداخلية اليت ميو	 هبا االقتصاد 
القوية الالزمة لتحقيق ذلك  الدفعة  املتخلف، واسرتاتيجية مالئمة يتسىن مبقتضاها توفري أسباب 
التغري البنياين الذي تتطلبه التنمية”. أما إذا أخذنا اجلانب االجتماعي لعملية التنمية فيمكن أن 
نعرفها بأهنا اجلهد اإلنساين الواعي واملنظم املبذول حلشد الطاقات واملوارد االقتصادية يف دولة ما 
هبدف رفع معدالت النمو يف الدخل القومي احلقيقي)2(؛ بغية حتقيق الرفاه االقتصادي ومبا ينسجم 

مع طموحات اجملتمع وإمكانات احلكومة احلالية واملستقبلية. 
2- اجتاهات تفسري التنمية

وهي  التنمية  لتفسري  متعددة  اجتاهات  واالجتماعية  االقتصادية  الدراسات  صنفت  لقد 
كاآليت)3(:
• االجتاه األول بنيوي، وهو يشكل فيه تقرير نادي روما القاعدة الرئيسة، على أساس مناقشة 	

موضوع التنمية من زاوية خضوعه ملعوقات أساسية نابعة من إشكاالت اجتماعية واقتصادية وثقافية 
تؤدي إىل عدم التوازن بي املوارد والسكان.

• االجتاه الثاين تأرخيي، وهو يعاجل التنمية انطالقاً من الرتكيز على العالقة املتبادلة بي النمو 	
االقتصادي والتطورات االجتماعية يف سياق املراحل التأرخيية الذي يشرتطه التحديث طبقاً ملا عرفته 
الدول املتقدمة، ومن أكثر الدراسات تعبرياً عن هذا االجتاه دراسة )والت و. روستو( اليت تطرح 
النمو االقتصادي على شكل مراحل تتحقق تلقائياً بطريقة منسقة عملياً يف املسار التأرخيي وهي 

مرحلة اجملتمع التقليدي، ومرحلة التحضر لالنطالق، ومرحلة االنطالق، فضاًل عن مرحلة الرفاه.
• بعّدها 	 التنمية  إىل  وينظر  املاركسيي،  أيدي  على  جتسد  وهو  راديكايل،  الثالث  االجتاه 

نقيضاً للتخلف الذي تكّون ومنا حتت تأثري عوامل اهليمنة واالستغالل اليت مارستها الدول الرأمسالية 
املتقدمة على الدول الضعيفة يف مراحل تأرخيية متعاقبة.

• على 	 اجملتمع  وأفراد  التنمية  بي  العضوية  العالقة  بداية  يعين  وهو  سلوكي،  الرابع  االجتاه 

2. د. حممد مروان السمان، وآخرون، مبادئ التحليل االقتصادي )اجلزئي والكلي(، الطبعة األوىل، اإلصدار الرابع، دار الثقافة، 
عمان، 2009، ص: 395.

3. د. أمحد أمي بيضون، مصدر سابق، ص: 392.
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أبعاداً اجتماعية متعددة، وينطلق  مستوى االستجابة ألي عمل تنموي، مث اتسع ليشمل الحقاً 
أصحاب هذا االجتاه من النظرية القائلة بأمهية وعي النشاط املبذول لتحقيق التنمية االقتصادية، ويف 
اإلطار نفسه تُعد نظرية القرار من أهم النظريات السلوكية يف التنمية اليت رأت أن اسرتاتيجية اإلنسان 

جيب أن تؤسس على وفق احتياجاته أواًل، وإمكانات ما توفره له الطبيعة ثانياً.
3- نظريات التنمية االقتصادية

لقد صنف )هريمشان( نظريات التنمية االقتصادية على أساس معيارين مها)4(:
• املعيار األول وهو قبول أو رفض مقرتح عاملية النظرية االقتصادية )مبعىن مالءمة النظرية 	

االقتصادية الكالسيكية احلديثة للتطبيق يف كل املناطق ويف كل األوقات(.
• املعيار الثاين وهو قبول أو رفض مقرتح وجود منافع متبادلة يف إطار التبادل التجاري الدويل 	

بي الدول املتقدمة والدول النامية.   
وباستخدام هذين املعيارين فقد مت تصنيف نظريات التنمية االقتصادية إىل:

النظرية الكالسيكية احلديثة يف التنمية االقتصادية:أ- 
ترجع جذور النظرية الكالسيكية احلديثة إىل أفكار النظرية الكالسيكية ويف مقدمتهم آدم 
والفريد   ،)1880-1870( النمساوية  للمدرسة  احلدية  واملبادئ  ومالثوس،  وريكاردو،  مسيث، 
مارشال 1890، وانتهاًء بأفكار جيمس ميد، الذين ركزوا على ثروة األمم وتوزيع الدخل، وقد 
بنوا نظريتهم على افرتاضات أمهها ثبات التقدم التقين، وثبات كثافة املوارد الطبيعية، وإن تغريات 
السكان تعتمد على مستوى الدخل الفردي، وإن األجور احلقيقية تكون عند مستوى الكفاف، 
فضاًل عن أن األرباح ال تشكل أال جزءاً يسرياً يف العملية اإلنتاجية، ومن أهم األسباب اليت أّدت 
إىل ظهورها هي نقض الفرضيات اليت بنت النظرية الكالسيكية أفكارها عليها مع الواقع االقتصادي 
األجور  ارتفاع  إىل  أّدى  مما  اجلديدة؛  املوارد  واكتشاف  التقنية،  االكتشافات  من خالل حصول 
احلقيقية عن مستوى حد الكفاف؛ مما حدا باألرباح إىل االرتفاع، وحتفيز تراكم رأس املال، فضاًل 
عن أن معدل التغريُّ يف السكان مل يُعد مرتبطاً بالدخل الفردي؛ مما جعل االقتصادينب الكالسيكيي 
القيمة ونظرية  القصري فحرصوا على دراسة نظرية  اجلدد حيولون اهتمامهم حنو مشكالت املدى 

4. د. علي عبد القادر علي، التطورات احلديثة يف الفكر االقتصادي التنموي، سلسلة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط، العدد 
)76(، الكويت، 2008، ص: 3.
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لعوامل اإلنتا	،  الكامل  افرتاضات أمهها: االستخدام  بنوا نظريتهم على عدة  العام، وقد  التوازن 
والتأكيد على االدخار، ووجود بطالة يف األمد القصري فقط، وإدخال أثر التقدم التقين، فضاًل عن 

آلية السوق تقود التوزيع يف اجتاهات توازنية يف كل قطاع)5(. 
وقد رأى هريمشان أن النظرية الكالسيكية احلديثة يف التنمية االقتصادية -وحسب املعايري 
اليت وضعها- تستند إىل القول بوجود نظرية واحد لالقتصاد هي النظرية الكالسيكية احلديثة اليت 
تتكون من النظريات البسيطة ولكنها ذات قوة تفسريية قابلة للتطبيق يف كل زمان ومكان، فضاًل 
عن أهنا تستند كذلك إىل قبول مقرتح املنافع املتبادلة بي الدول، وذلك حبكم النتيجة القائلة إن 
املنافع املرتتبة على اقتصاديات السوق )مبعىن تعظيم دالة الرفاهية( تنطبق على األفراد والدول على 
حٍد سواء)6(، إذ إن النظرية الكالسيكية احلديثة تنظر إىل عملية التنمية االقتصادية على أهنا عملية 

متناسقة تتأّتى ذاتياً وتعود بالنفع على دخول عناصر اإلنتا	.
ب- النظرية املاركسية يف التنمية االقتصادية:

وهي نظرية ترفض مقرتح وجود منافع متبادلة بي الدول املتخلفة والدول املتقدمة بسبب 
اليت  االقتصاد،  علم  أحادية  مقرتح  تقبل  أهنا  أال  اجلديدة،  املاركسية  النظرية  يف  االستغالل كما 
استشفت من مالحظة كارل ماركس الشهرية القائلة “إن الدول الصناعية األكثر تقدماً ال تفعل 

شيئاً سوى رفع صور مستقبلها هي، لتلك الدول اليت تعقبها على السلم الصناعي”)7(.                   
ج- النظرية املاركسية اجلديدة يف التنمية االقتصادية:

جاءت النظرية املاركسية اجلديدة كرد فعل على عيوب النظرية الكالسيكية، ولقد تطورت 
من فكر ريكاردو )نظرية القيمة يف العمل(، وقد وجدت املبادئ عند كارل ماركس، مث جاءت 
دراسة فالدميري ليني حول اإلمربيالية الدولية يف القرن العشرين يف كتابه “اإلمربيالية أعلى مراحل 
الرأمسالية”، تلك الدراسة اليت تبعها حتليل إمجايل ملشكالت التخلف من قبل االقتصادي األمريكي 
بول باران الذي تعرض إىل مبدأ اهليمنة الدولية والتبعية يف كتابه “االقتصاد السياسي للنمو” بعد 
احلرب العاملية الثانية)8(، ومن أهم ما جاء به بول باران يف معاجلة التنمية االقتصادية هو كشفه 

5. للمزيد راجع: د. سامل توفيق النجفي، د. حممد صاحل تركي القريشي، مقدمة يف اقتصاد التنمية، بغداد، 1991.
6. د. علي عبد القادر علي، مصدر سابق، ص: 4.

7. املصدر نفسه، ص: 4.
8. د. سامل توفيق النجفي، و د. حممد صاحل تركي القريشي، مصدر سابق، ص: 102.
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ملفهوم الفائض االقتصادي واستعماله)9(، وقد استندت هذه النظرية إىل رفض مقرتحي عاملية علم 
االقتصاد ووجود املنافع املتبادلة؛ وذلك ألن أهم السمات اجلوهرية للعالقات بي الدول املتخلفة 
والدول املتقدمة الذي كان سائداً آنذاك هو االستغالل والتبادل غري املتكافئ، ومن مث فإنه سيكون 
من املستحيل على الدول املتخلفة أن تسلك يف مسار تنميتها الطريق نفسه الذي سلكته الدول 

املتقدمة)10(.
د- نظرية اقتصاديات التنمية )النظرية الراقية للتنمية(:

لقد تبلور خالل أربعينيات القرن املاضي اتفاق يف أوساط املهتمي بالتنمية آنذاك إىل أن 
الدول  هياكل صناعية يف  بناء  وأن  نشطة،  إمنائية  أي سياسة  مهمة يف  مكانه  التصنيع سيحتل 
املتخلفة لن يتأتى عن طريق عمل آليات السوق التنافسية بالطريقة التقليدية، وإمنا سيتطلب بذل 

جهود واعية ومكثفة ُعرّب عنها بعدد من األطروحات، هي)11(: 
1- أطروحة الدفعة القوية لروزنستني رودان 1943

يرى رودان أن من الضروري أن تكون هناك دفعة قوية للربامج التنمية وأمهها ضمان احلد 
األدىن من االستثمار لوضع االقتصاد يف جمال النمو التلقائي والذايت املستمر، ويفرق روزنستي بي 
القابلية للتجزئة والوفورات اخلارجية؛ وذلك بسبب عدم قابلية دالة اإلنتا	 للتجزئة، وعدم  عدم 
يُعدها  األطروحة  وهذه  للتجزئة.  الطلب  قابلية  عدم  عن  فضاًل  للتجزئة،  االدخار  عرض  قابلية 

مؤيدوها بأهنا ال تبحث فقط عن االجتاه حنو التوازن بل االستمرار يف شروط التوازن)12(.  
2- أطروحة احللقة املفرغة للفقر لنريكوسه 1953

تربط هذه األطروحة التنمية مبواجهة مسألتي تعانيها اقتصادات الدول املتخلفة وهي احللقة 
املفرغة للفقر على حنو مفاده أن الرتاكم الرأمسايل غري ممكن دون توفر حد معي من الدخل. أما 
املسألة الثانية فهي ضيق السوق احمللية، فريى نريكوسه أن التصنيع أمر ال بدَّ منه بالنسبة للدول 
املتخلفة من أجل خرق مراحل التخلف؛ فهو إحدى ضروريات التوازن ما بي منو القطاع الصناعي 

9. د. حممد مروان السمان، وآخرون، مصدر سابق، ص: 394.
10. د. علي عبد القادر علي، مصدر سابق، ص: 4.

11. املصدر نفسه، ص: 5.
12. د. طاهر فاضل البيايت، ود. خالد توفيق الشمري، مصدر سابق، ص: 473.
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ومنو القطاع الزراعي)13(.
املتوازن  النمو غري  لـ)لبنستاين 1937(، وأطروحة  فضاًل عن أطروحة اجلهد األدىن احلر	 
لـ)هريمشان 1958(، واسرتاتيجية إحالل الواردات لـ)بربيش 1950(، وعلى هذا األساس ركزت 
الوليدة،  الصناعات  ومحاية  التصنيع،  يف  االستثمار  على  الوقت  ذلك  يف  التنمية  سياسات  حزم 
والرتاكم السريع لرأس املال، واستغالل خمزون فائض العمالة يف القطاعات الريفية، وإحداث التنمية 
من خالل التخطيط، وتفعيل دور الدولة يف النشاط االقتصادي، وتقدمي خدمات التعليم وغريه 

بأقل التكاليف)14(.
الريف  املقنعة يف  البطالة  للتنمية فقد ركز روادها على ظاهرة  الراقية  أما فيما خيص نظرية 
على أهنا إحدى السمات املميزة للتخلف، وقد أشار إىل هذا االجتاه يف مقالة آرثر لويس 1954 
حول التنمية االقتصادية يف ظل عرض غري حمدود للعمل، وقد طور لويس نظرية متكاملة لتنمية 
االقتصاد  بأمنوذ	  مسّاها  الريف  مقنعة يف  بطالة  افرتاض وجود  إىل  استناداً  املتخلفة  االقتصادات 
الثنائي، إذ قام بصياغة املسألة احملورية لنظرية التنمية االقتصادية على أهنا تتمثل يف فهم العملية 
اليت من خالهلا متكن جمتمع كان يدخر ويستثمر )5-4%( من دخلة القومي من حتويل نفسه إىل 
اقتصاد تكون مدخراته االختيارية حوايل )15-12%( من دخلة القومي، وهو ما عرب عنه أمنوذ	 
هارود-دمار، بضرورة تقدمي إضافات استثمارية صافية جديدة إىل رصيد رأس املال)15(، ألن احلقيقة 
احملورية للتنمية االقتصادية تتمثل يف الرتاكم املتسارع لرأس املال، وال ميكننا تفسري أي ثورة صناعية 

إال بعد تفسري سبب ازدياد االدخار كنسبة من الدخل القومي.
وخلص لويس من أمنوذجه من اإلجابة على التساؤل حول ملاذا تدخر الدول املتخلفة القليل 
من دخوهلا؟ وذلك يكمن يف أهنا تتميز بقطاع رأمسايل )القطاع اخلاص وقطاع رأمسالية الدولة( صغري 
للغاية، وهبذا رفض لويس صراحة مقرتح عاملية االقتصاد ليس فقط يف ثوبه الكالسيكي احلديث، 

وإمنا يف ردائها الكينزي. 

13. د. حممد مروان السمان، وآخرون، مصدر سابق، ص: 397.
14. د. علي عبد القادر علي، مصدر سابق، ص: 5.

15. ميشيل تودارو، التنمية االقتصادية، ترمجة: د. حممود حسن حسين، ود. حممود حامد حممود، دار املريخ، الرياض، 2006، 
ص: 126. 
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املبحث الثاين
 واقع املؤشرات االقتصادية يف العراق

مما ال ريب فيه أن دراسة بعض املؤشرات االقتصادية الرئيسة يف العراق تعكس حالة التنمية 
االقتصادية اليت شرع األوائل على حتقيقها منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ولغاية اآلن، 
وألجل الوقوف على واقع التنمية من جهة، وما تواجهه من مشكالت ومعوقات حتول من حتقيقها 

من جهة أخرى، ميكن أن حنلل املؤشرات االقتصادية اآلتية: 
1- هيكل الناتج احمللي اإلمجايل

تُعد دراسة هيكل الناتج احمللي اإلمجايل وحتليله من املهام الرئيسة اليت ينبغي الرتكيز عليها 
يف أثناء دراسة أي من القضايا التنموية اخلاصة باالقتصاد الكلي؛ ألنه ميثل مؤشراً اقتصادياً مهماً 
من بي بقية املؤشرات االقتصادية الكلية األخرى يف تتبع مستوى النشاط االقتصادي سواٌء أمن 
حيث مستوى النمو أم الركود أم من حيث اخلصائص اليت يتمتع هبا االقتصاد بنحٍو عام، فمن 
مالحظة بيانات اجلدول رقم )1( يظهر أن نسبة مسامهة القطاعات السلعية )اإلنتاجية( يف الناتج 
احمللي اإلمجايل قد اخنفضت من 77.8% عام 1980 إىل 61.2% عام 2014؛ نتيجة ما ميتاز 
به االقتصاد العراقي من تأثري قطاع التعدين واملقالع )الصناعة االستخراجية( من أمهية اسرتاتيجية 
يف هيكل الناتج احمللي اإلمجايل الذي ما زال حيقق فائضاً اقتصادياً كبرية، وهو القطاع القائد الذي 
متول به امليزانية العامة نفقاهتا وله التأثريات املباشرة وغري املباشرة على ناتج القطاعات االقتصادية 
األخرى، وعلى الرغم من اخنفاض نسبته من 61% إىل 45.2% للعامي على التوايل، إال أن الكمية 
املنتجة من النفط اخلام ارتفعت من 2682 ألف برميل/ يوم إىل 3110 ألف برميل/ يوم للعامي 

على التوايل)16(، فضاًل عن أن النفط اخلام ما زال يؤدي األدوار الرئيسة اآلتية)17(:
• السيطرة على أهم مصادر النقد األجنيب وتوجيهها حنو أهداف التنمية.	
• املمول األساس لتكوين رأس املال الثابت.	
• تطبيق اسرتاتيجية التنمية االقتصادية اليت تتبناها احلكومة من خالل ختصيص املوارد بي 	

16. 0PEC. Annual statistical Bulletin. Vienna. 2015. p 27.
17. د. عبد احلسي حممد العنبكي، اإلصالح االقتصادي يف العراق: تنظري جلدوى االنتقال حنو اقتصاد السوق، مركز العراق 

للدراسات، سلسلة كتب )28(، بغداد، 2008، ص: 162. 
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االستهالك واالستثمار.   
ويف حي مل حيظ قطاع الصناعة التحويلية إال بنسبة ضئيلة جداً من الناتج احمللي اإلمجايل 
بلغت 1.8% عام 2014 بعد إن كانت 4.5% عام 1980؛ وذلك نتيجة التدهور الكبري الذي 
التحتية  للبىن  تدمري  عمليات  من  حلقها  وما  املستمرة  احلروب  أثر  احليوي  القطاع  هذا  أصاب 
وعمليات السلب والنهب وإمهال الصناعة الوطنية العراقية يف ظل توجه حكومي معلن بتطبيق برامج 
اإلصالح االقتصادي، فضاًل عن التلويح بتطبيق برامج اخلصخصة ملؤسسات القطاع العام، والسعي 
حنو االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية)18(، األمر الذي انعكس سلباً على أدائه اإلنتاجي، فيما 
أسهمت بقية القطاعات اإلنتاجية األخرى بنسب متدنية جداً ال ترتقي إىل أمهيتها االسرتاتيجية 

من الناحية التنموية مثل قطاع الزراعة والكهرباء واملاء والبناء والتشييد.   
فيما احتل القطاع التوزيعي املرتبة الثانية ببلوغه نسبة 16.5% عام 2014 بعد أن كانت 
التبادل  وتنمية  لتيسري  والتخزين  واملواصالت  النقل  بقطاع  املتمثل  عام 1980،  نسبته %11.1 
التجاري من خالل النقل الربي واجلوي والبحري، فضاًل عما تدره إيرادات املوانئ العراقية وإيرادات 
االتصاالت للهواتف املتنقلة وغريها، إما قطاع التجارة واملطاعم والفنادق فقد أسهم هو األخـر 

نتيجة املـركـز التجاري والسياحي للعراق وانفراده مبوقع جغرايف اسرتاتيجي.
يف حي تصدر قطاع اخلدمات احلكومية املرتبة االخرية فلم حيظ إال بنسبة 22.3% عام 
2014 بعد إن كانت نسبته 11.1% عام 1980؛ األمر الذي يدل ارتفاع الدعم وتقدمي اخلدمات 
احلكومية إىل اجملتمع يف اإلدارة العامة والدفاع والرتبية والتعليم والصحة والعدل وغريها، إذ ما زال 
القطاع العام يوفر اخلدمات بنحٍو شبه جماين لعموم اجملتمع بغية ختفيف العبء عليه وحتديد مستوى 

الكفاف.

18. هيثم عبداهلل سلمان، منظمة التجارة العاملية والعراق: مربرات االنضمام واآلثار االقتصادية املتوقعة، جملة الدراسات اإلسرتاتيجية، 
اجمللد اخلامس، العدد )17(، مركز البحرين للدراسات والبحوث، املنامة، شتاء 2009، ص: 191.
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اجلدول رقم )1(
توزيع الناتج احمللي اإلمجايل حبسب القطاعات االقتصادية يف العراق

لعامي 1980 و2014 )مليون دينار(                                                           
19802014القطاع

%القيمة%القيمة
7424.7126820874.9الزراعة والغابات والصيد

964761.011744571145.2التعدين واملقالع
7094.549300681.9الصناعة التحويلية
11357.2181576717.0التشييد والبناء
490.358469560.2الكهرباء واملاء

1228377.815906249461.2إمجايل القطاعات السلعية
175311.14293718216.5إمجايل القطاعات التوزيعية
175811.15783109022.3إمجايل القطاعات اخلدمية

15795100259830766100جمموع القطاعات
930133....ناقصاً: رسم اخلدمة احملتسب 

15795258900633الناتج احمللي اإلمجايل  

املصادر:

-  وزارة التخطيط، اجملموعة اإلحصائية السنوية 1983، اجلهاز املركزي لإلحصاء، بغداد، 1984، ص: 116.

-  وزارة التخطيط، اجملموعة اإلحصائية السنوية )2016-2014(، اجلهاز املركزي لإلحصاء، بغداد، 2016.
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2- هيكل التكوين الرأمسايل
يُعدُّ التكوين الرأمسايل احلجر األساس يف تطوير وتنمية القاعدة اإلنتاجية اليت متثل اإلنتا	 
احلقيقي يف االقتصاد، ويعرف التكوين الرأمسايل على أنّه اإلضافات االستثمارية السنوية لرأمسال 
املستثمر يف رصيد الدولة، أو االستثمار الصايف يف األصول الثابتة، فكلما ارتفعت التخصيصات 
التنمية الصناعية ومن مث  النهوض بواقع  االستثمارية السنوية للقطاعات السلعية، دلَّ ذلك على 
النهوض بواقع التنمية االقتصادية، فمن مالحظة بيانات اجلدول رقم )2( يظهر أن هناك مسارات 
غري سليمة يف توزيع التكوين الرأمسايل يف العراق، إذ اخنفضت نسبة التكوين الرأمسايل يف القطاع 
السلعي يف إمجايل التكوين الرأمسايل من 43.8% عام 1980 إىل 33.7% عام 2014؛ األمر 
مع حاجة  الثمانينيات كان متوافقاً  التوجه احلكومي يف عقد  الذي يدل بشكل واضح على أن 
السلعي، ومبا  القطاع  اهليكلي من خالل استهداف زيادة نسبة مسامهته يف  للتصحيح  االقتصاد 
يؤمن من حتقيق فائض اقتصادي يدعم بقية القطاعات االقتصادية، إال أن ذلك التوجه مل يؤِت مثاره 
وباتت مجيع اخلطط االقتصادية عاجزة عن النهوض بواقع التصحيح اهليكلي ال ألسباب اقتصادية 
وإمنا ألسباب سياسية متعددة أمهها: اندالع احلرب العراقية اإليرانية، واحلصار االقتصادي، وحرب 
اخلليج الثانية، وعمليات السلب والنهب إبان احتالل العراق؛ األمر الذي دعا احلكومة إىل التخلي 
الزراعة  التحويلية وقطاع  الصناعة  الصناعية وهي قطاع  للتنمية  املهمة  االقتصادية  القطاعات  عن 
وقطاع البناء والتشييد، بينما ارتفعت نسبة التكوين الرأمسايل يف قطاع الكهرباء واملاء إىل مستوى 
قياسي من 7.8% عام 1980 إىل 17.5% عام 2014 ميكن معه أن يليب مجيع االحتياجات من 
إنتا	 الطاقة الكهربائية، واملاء يف آن واحد، غري أن الفساد اإلداري واهلدر املايل الذي حلق هبذا 
القطاع مل يدُع إىل أدىن شك من خالل املسامهة املتدنية يف الناتج احمللي اإلمجايل اليت بلغت %0.2 
عام 2014 اليت ال تنسجم والتوجهات احلكومية لدعم قطاع الكهرباء مبا حيتاجه من ختصيصات 

مالية.
يف حي احتل قطاع اخلدمات حصة األكرب يف تكوين رأس املال الثابت، إذ ارتفعت نسبته 
من 32.6% عام 1980 إىل 51.1% عام 2014 نتيجة اخلدمات الكبرية اليت تقدمها احلكومة 
بغية اإليفاء باحلدود الدنيا للخدمات احلكومية مقارنة بدول اجلوار اليت قطعت أشواطاً كبرية يف 
تقدميها للخدمات يف جمتمعاهتا، وعلى الرغم من النسبة الكبرية للتكوين الرأمسايل اخلدمي، إال أن 
مسامهته بالناتج احمللي اإلمجايل ظلت متدنية جداً مقارنة مبا خصص للقطاع التوزيعي من التكوين 
الرأمسايل الثابت الذي بلغ 15.2% عام 2014 بعدما كان 23.6% عام 1980، وهذا بالنتيجة 
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مرده إىل اخنفاض إنتاجية قطاع اخلدمات املتسم بالكثيف العمالة مقارنة بارتفاع إنتاجية القطاع 
التوزيعي ذي الكثافة الرأمسالية العالية اليت تعود باألساس لسببي رئيسي مها)19(:

على - 1 احلصول  إىل  تشري  اليت  العراق  يف  اخلدمات  لقطاع  التخصصية  الكفاءة  اخنفاض 
أقصى أنتا	 ممكن بأقل مدخالت وأقل تكاليف ممكنه.

مع - 2 تتناسب  اليت  التكنولوجيا  استعمال  متثل  اليت  املالئمة  التكنولوجيا  استعمال  إمهال 
عنصر اإلنتا	 املوجود بوفرة يف العراق وهو عنصر العمل.      

اجلدول رقم )2(
توزيع تكوين رأس املال الثابت حبسب القطاعات االقتصادية يف العراق

لعامي 1980 و2014 )مليون دينار(                                                           

القطاع
19802014

%القيمة%القيمة
45213.04776590.8الزراعة والغابات والصيد

191.35.532281305.5التعدين واملقالع
468.413.535922486.1الصناعة التحويلية
137.13.922704533.8التشييد والبناء
271.37.81037386917.5الكهرباء واملاء

1520.143.81994235933.7إمجايل القطاعات السلعية
818.923.6898748015.2إمجايل القطاعات التوزيعية
1132.532.63029793151.1إمجايل القطاعات اخلدمية

3471.510059227769100اجملموع

   املصادر:
- وزارة التخطيط، اجملموعة اإلحصائية السنوية 1983، اجلهاز املركزي لإلحصاء، بغداد، 1984، ص: 151.	
- وزارة التخطيط، اجملموعة اإلحصائية السنوية )2016-2014(، اجلهاز املركزي لإلحصاء، بغداد، 2016.	

19. ميشيل تودارو، مصدر سابق، ص: 821.
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3- هيكل الناتج والتكوين الرأمسايل حبسب نوع القطاع 
إنتاجه من سلع وخدمات  البديهي أن يرتبط حجم االستثمار مبا يستطيع االقتصاد  من 
متمثاًل بالناتج احمللي اإلمجايل، والسيما أن هناك فجوة كبرية بالطاقة االستيعابية ما بي االستثمار 
املتحقق والفرص املتاحة اليت ميكن لالقتصاد اإلفادة منه يف ظل وجود عالقة طردية بي املتغريين يف 
حالة كون مسار االقتصاد يف الدولة متجهاً حنو إما لالستقرار وإما التوازن وإما حنو الرفاه والتنمية.
فمن خالل مالحظة بيانات اجلدول رقم )3( يتبي أن مسار ناتج القطاعات االقتصادية 
واالستثمار يف القطاعي العام واخلاص العراقي يسريان وفق خطى متناسقة، فضاًل عن اهنا متقاربة، 
ففي عام 1980 بلغت نسبة مسامهة القطاعات االقتصادية بالقطاع العام يف الناتج احمللي اإلمجايل 
مسامهة  نسبة  بلغت  فيما  الرأمسايل،  التكوين  إمجايل  يف   %77 نسبته  ما  ظل  يف   %81 حوايل 
القطاعات االقتصادية بالقطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل حوايل 19% رافقه نسبة 23% يف 
إمجايل التكوين الرأمسايل، األمر الذي جيعل من االقتصاد العراقي اقتصاد تسوده النزعة االشرتاكية يف 
تقدمي معظم القطاعات اإلنتاجية والتوزيعية واخلدمية، ومن مث تكريس حالة النهوض بواقع التنمية 
العامة على  اليت تعتمد جل ميزانيتها  الريعية  الدول  الدولة، وهكذا هو احلال يف  بيد  االقتصادية 
مورد وحيد لتمويلها، األمر الذي يلقي بظالل القطاع العام بالسيطرة والتحكم على جممل النشاط 
االقتصادي يف العراق، فيما يقتصر نشاط القطاع اخلاص يف بعض النشاطات التوزيعية الذي بلغت 
نسبة مسامهتها 47% يف الناتج احمللي اإلمجايل، يليه النشاط اخلدمي كتجارة التجزئة بنسبة %28، 

وأخرياً النشاط السلعي املتمثل بالصناعات الصغرية وغريها اليت اسهمت بنسبة %14.
احمللي  الناتج  يف  العام  بالقطاع  االقتصادية  القطاعات  مسامهة  نسبة  اخنفضت  حي  يف 
اإلمجايل إىل 63% عام 2014 يف ظل نسبة التكوين الرأمسايل بلغت 77%، وعلى حساب ارتفاع 
نسبة مسامهة القطاعات االقتصادية بالقطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل إىل 37% يف ظل 
نسبة التكوين الرأمسايل بلغت 23%؛ األمر الذي يعكس اخنفاض دور الدولة بالنشاط االقتصادي؛ 
بالتوسع يف ظل إجراءات حكومية مشجعة لالستثمار  القطاع اخلاص  أمام  وبالتايل فسح اجملال 

ومن أمهها:)20(   
إعطاء األولوية إلشباع احلاجات األساسية للمواطني والرتكيز على إعمار البىن التحتية.. 1

20. وزارة التخطيط، تقرير االقتصاد العراقي لعام 2010، دائرة السياسات االقتصادية واملالية، بغداد، 2011، ص: 26.
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املشاريع . 2 تنفيذ  طريق  عن  العمل  فرص  توفري  خالل  من  البطالة  معاجلة  يف  اإلسهام 
االستثمارية.

إعطاء األولوية لتوفري مستلزمات إجناح فرص العمل واالستقرار.. 3
حتسي نوعية اخلدمات العامة ألفراد اجملتمع.. 4

فضاًل عن ختفيض نسب مسامهة القطاع العام يف شركات القطاع املختلط؛ هبدف زيادة 
املستثمر األجنيب  املشاركة بي  التنمية، وتشجيع  النشاط اخلاص وتفعيل دوره يف مسرية  مسامهة 
واملستثمر العراقي مع االستمرار يف رفع مجيع أنواع القيود املفروضة على املستثمر األجنيب وتشجيع 
التدفقات االستثمارية األجنبية، وتيسري اإلجراءات احلكومية لتسهيل تدفق االستثمارات األجنبية مع 
العمل على تقدمي املزايا والتسهيالت للمستثمرين العرب واألجانب وتعريفهم على فرص االستثمارية 
من خالل تشكيل اهليئة الوطنية لالستثمار املرتبطة برئاسة الوزراء مبوجب قانون االستثمار رقم 13 
لسنة 2006 اليت ختتص باالستثمار باملشاريع االسرتاتيجية يف العراق)21(، فضاًل عن تفشي ظاهر 

الفساد اإلداري واهلدر املايل يف القطاع العام والسيما يف اإلنفاق االستثماري.  
اجلدول رقم )3(

توزيع الناتج احمللي اإلمجايل والتكوين الرأمسايل الثابت حبسب القطاعي العام واخلاص يف 
العراق للعامي 1980 و2014 )مليار دينار(                                                                      

القطاع
19802014

اإلمجايلاخلاصالعاماإلمجايلاخلاصالعام
القيمة%القيمة%القيمةالقيمة%القيمة%القيمة

القطاعات 
10.6861.71412.3124118.87834943.622159062.5السلعية

القطاعات 
0.9530.8471.76696.21636240.98442937.2التوزيعية

21. د. أيسر ياسي، واقع املناخ االستثماري يف العراق وسبل النهوض به، جملة دراسات اقتصادية، العدد )23(، بيت احلكمة، 
بغداد، 2010، ص: 22.
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القطاعات 
1.3720.5281.833871.55923959.54157831.1اخلدمية

جمموع 
12.8813.01915.8164686.66395144.1378.259830القطاعات 

التكوين الرأمسايل 
2.7770.8233.545697.87713529.92359227.7الثابت

 املصادر:

-  وزارة التخطيط، اجملموعة اإلحصائية السنوية 1983، اجلهاز املركزي لإلحصاء، بغداد، 1984، ص: 119-118.	

-  وزارة التخطيط، اجملموعة اإلحصائية السنوية )2016-2014(، اجلهاز املركزي لإلحصاء، بغداد، 2016.	

4- هيكل التجارة اخلارجية
     مما ال ريب فيه أن للتجارة اخلارجية أمهيًة اسرتاتيجيًة يف عملية التنمية االقتصادية؛ ألهنا 
متثل عملية ربط االقتصاد الوطين مع االقتصاد الدويل من خالل تطوير التبادل التجاري السلعي 
عرب  العراق  اخلارجية يف  التجارة  تطورت  فقد  وهكذا  املشرتكة؛  واملصاحل  املنافع  وتبادل  واخلدمي 
مراحل تكريس حالة التبعية وارتفاع مؤشر االنكشاف التجاري، والسيما جّل امليزانية العامة تعتمد 

على عوائد الصادرات النفطية لتمويل معظم نفقاته العامة.
      فمن مالحظة بيانات اجلدول رقم )4( يظهر أن هناك مسارات غري سليمة يف هيكل 
التجارة اخلارجية يف العراق عام 1980، فعلى الرغم من حتقيق فائض يف امليزان التجاري قد بلغ 
التنمية االقتصادية، إال أن  السياسة احلمائية آنذاك لتحريك عجلة  9661 مليون دينار، واتباع 
نسبة االنكشاف التجاري بلغ 90%، ومن مث مل تؤِت سياسة حرية التجارة اخلارجية مثارها كمحركة 
للنمو، ومل تفلح احلماية من كوهنا حمركة للتنمية)22(، يف حي تغريت سياسة التجارة اخلارجية بعد 
عام 2003 ولغاية اآلن، إذ ميكن القول إن أبرز اجتاهات سياسة التجارة اخلارجية املتبعة حىت عام 
2014، هو مواصلة العمل على تدعيم جوانب حترير التجارة اخلارجية وإلغاء  الرسوم اجلمركية 

22.هيثم عبداهلل سلمان، دراسة وحتليل التجارة اخلارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة للمدة )1987-1997(، رسالة ماجستري 
غري منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة، 2000، ص: 93.
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ورفع القيود غري اجلمركية على االسترياد مع تسهيل إجراءات ومعامالت االسترياد والتصدي، ما 
عدا فرض رسم مجركي موحد بواقع 5% على السلع املستوردة وهو رسم إعادة اإلعمار باستثناء 
املواد الغذائية واألدوية اليت أعفيت من هذا الرسوم)23(، يف حي مت تأجيل فرض الرسوم اجلمركية 
اليت أقرت عام 2010 إىل 2016/1/16 الذي بدأ فيه تطبيق التعريفة اجلمركية يف مجيع املنافذ 
التعريفة اجلديد ألهنا كما  تلك  تأخري تطبيق فرض  إذ مت  إقليم كردستان)24(،  فيها  واملطارات مبا 
شباط 2004  بتأريخ 11  العام  وافق جملسها  اليت  العاملية  التجارة  منظمة  لشروط  منافية  يعتقد 
بانضمام العراق بصفة مراقب، فيما قدم العراق بتأريخ 13 تشرين األول 2004 طلباً إىل إدارة 
املنظمة للبدء مبفاوضات االنضمام الكامل ملنظمة التجارة العاملية)25(، ويبدو أن منظمة التجارة 
العاملية قد وافقت على فرض تلك التعريفة يف العراق مستندًة من االستثناءات الصرحية والضمنية 
اخنفاض  االقتصادية من خالل  التنمية  على  إجياباً  أثر  الذي  األمر  املنظمة وشروطها،  قواعد  يف 
نسبة االنكشاف التجاري حىت بلغ 55% عام 2014، يف ظل اخنفاض نسبة مسامهة الصناعة 
التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل إىل 1.9% عام 2014 بعد أن كانت 4.5% عام 1980، 
فضاًل عن الطابع التصديري لقطاع التعدين واملقالع الذي يضع قيداً جديداً على الشرط األساسي 
لنجاح التنمية االقتصادية وتوجيهها بشكل خمطط، إذ إن زيادة حصيلة النقد األجنيب ال تقابلها 
زيادة تلقائية يف عرض السلع واخلدمات)26(؛ األمر الذي جيعل من تزايد اهلوة بي العرض والطلب 
احملليي، ومن مث كلما ارتفعت حصيلة النقد األجنيب ارتفعت نسبة االنكشاف التجاري، وهو ما 
التجاري قدره )55277789( مليون دينار عام 2014، مما  امليزان  الفائض يف  يعكسه حتقيق 
يتيح ملؤشر االنكشاف التجاري أن يرتفع يف السنة التالية، وإذا ما استمرت حالة االعتماد على 
االسترياد لتلبية الطلب الداخلي، ومن مث استمرار بلوغ االقتصاد العراقي والسيما يف القطاع النفطي 
إىل عنق الزجاجة اليت يواجه فيها القطاع مشكلة عندما تؤدي عملية التنمية فيه إىل مزيد من التوسع 
يف الطلب أكثر من توسع العرض للسلع واخلدمات املنتجة)27(، بل رمبا األكثر من ذلك وهو تعثر 
أو اخنفاض العرض منها، فضاًل عن ارتفاع نسبة الواردات إىل الصادرات )نسبة تغطية الصادرات 

23. وزارة التخطيط، تقرير االقتصاد العراقي لعام 2009، الدائرة السياسات االقتصادية واملالية، بغداد 2010، ص: 48.
24. هيئة التحرير، بدء تطبيق التعريفة اجلمركية يف مجيع املنافذ احلدودية،  شبكة اإلعالم العراقي، الثالثاء 2 شباط 2016، ينظر 

.http://www.imn.iq/archives/7740 :الرابط اآليت
املتحدة،  األمم  األسكوا 2004،  منطقة  اإلقليمي يف  والتكامل  العوملة  للتطورات يف جمال  السنوي  االستعراض  األسكوا،   .25

نيويورك، 2005، ص: 16.
26. د. عبد احلسي حممد العنبكي، مصدر سابق، ص: 162. 

27. ميشيل تودارو، مصدر سابق، ص: 822.
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للواردات( من 19% عام 1980  إىل 44% عام 2014، أي مبعىن أن  44% من قيمة الصادرات 
ختصص للواردات من السلع واخلدمات.

اجلدول رقم )4(
توزيع حجم التجارة اخلارجية )مليون دينار( ومؤشر االنكشاف التجاري يف العراق )%( للعامي 1980 و2014                                                              

19802014البيان
%القيمة%القيمة

220815.64326171130.5الواردات
1186983.69853950069.5الصادرات
......1120.8الرتانزيت

14189100141801211100إمجايل التجارة اخلارجية
966155277789امليزان التجاري

44 %19 %نسبة الواردات إىل الصادرات

15795258900633الناتج احمللي اإلمجايل

55 %90 %مؤشر االنكشاف التجاري
املصادر:

- وزارة التخطيط، اجملموعة اإلحصائية السنوية 1983، اجلهاز املركزي لإلحصاء، بغداد، 1984، ص: 151.

- وزارة التخطيط، اجملموعة اإلحصائية السنوية )2016-2014(، اجلهاز املركزي لإلحصاء،  بغداد، 2016.

5- هيكل املوازنة العامة
      تُعدُّ املوازنة العامة األداة الرئيسة اليت تضطلع عليها السياسة املالية يف العراق؛ وذلك 
من خالل حصر اإليرادات املالية السنوية، ومن مث التحكم بكمية واجتاهات النفقات املالية السنوية 
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على أوجه القطاعات االقتصادية، ومن أهم األسس واملبادئ اليت تضمنتها لعام 2010 هي:)28(
إعطاء األولوية للناحية األمنية.. 1
بناء القدرات الذاتية للوزارات والشركات العامة.. 2
السعي حنو حتقيق التوازن بي االيرادات والنفقات هبدف التقليل النسيب للعجز وختفيض . 3

عبء الدين العام.
      ومن مالحظة بيانات اجلدول رقم )5( يتبي أن هيكل املوازنة العامة اتسم باالختالل 
الكبري سواٌء من ناحية مصادر اإليرادات العامة من خالل تركزها بأكثر من 90% على االيرادات 
النفطية أم من ناحية نوع النفقات من خالل تركزها بأكثر من 70% للنفقات التشغيلية عام 2014 
بعد أن كانت 40% عام 1980؛ األمر الذي جعل املوازنة العامة يف العراق تعاين من تأصل مستي 

خالل العقود األربعة املاضية، وهي)29(:
بروز املرض اهلولندي الذي يدل على أن صادرات املورد الطبيعي تؤدي إىل وفرة العملة . 1

األجنبية، ومن مث رفع قيمة العملة احمللية إزاء العمالت األجنبية مبا يقلّل من القدرة التنافسية الدولية.
للتقلبات يف مستوى . 2 باإلنفاق من دون حتسب  املبالغة  اليت تدل على  املوارد  لعنة  بروز 

اإليرادات.
وقد أضيف إىل تلك السمتي حالياً تأصل حالة الفساد اإلداري واهلدر املايل يف االقتصاد 
العراقي الذي يتسم باالقتصاد الريعي؛ مما يدل على أن الدول الريعية ومن بينها العراق معرضة أكثر 

من سواها للفساد مما يلحق ضرراً بالنمو على املدى الطويل)30(. 

28. وزارة التخطيط، تقرير االقتصاد العراقي لعام 2010، مصدر سابق، ص: 56.
29. د. أمحد ابريهي علي، النفط واملالية وآفاق التنمية يف العراق، جملة دراسات االقتصادية، العدد )27(، بيت احلكمة، بغداد، 

2012، ص: 29-28.
العامل  فيدال، يف سلسلة أوضاع  بادي، دومينيك  برتران  إعاقة، حترير:  الريع  النفط والدميقراطية: عندما يكون  نويل،  30. أالن 

2011، الطبعة األوىل، مؤسسة الفكر العريب، بريوت، 2011، ص: 179.
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اجلدول رقم )5(
املوازنة العامة يف العراق لعامي 1980 و2014 )مليون دينار(                                                  

19802014البيان
%القيمة%القيمة

7197100105386623100اإليرادات
 اإليرادات النفطية

 اإليرادات األخرى

6639.5

557.5

92

8

97072410

8314213

92

8
398710083556226100النفقات

النفقات التشغيلية )اجلارية(

النفقات االستثمارية

2392

1595

60

40

58625459

24930767

70

30
 321021830397الفائض أو العجز

املصادر:

- وزارة التخطيط، اجملموعة اإلحصائية السنوية 1983، اجلهاز املركزي لإلحصاء، بغداد، 1984، ص: 128.

- البنك املركزي العراقي، النشرة اإلحصائية السنوية 2014، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، بغداد، 2014، ص: 72-65.

- د. عماد عبد اللطيف سامل، الدولة والقطاع اخلاص يف العراق: األدوار- الوظائف- السياسات 1921-1990، بيت احلكمة، 
بغداد، 2001، ص: 205.

6- الديون العامة
تُعدُّ الديوُن اخلارجية املستحقة لدول أخرى من املؤشرات االقتصادية السلبية اليت تعرقل من 
حتقيق التنمية االقتصادية أمام الدول النامية، ومما ال ريب فيه أن العراق من الدول القالئل اليت مل 
تعاِن من أزمة املديونية اخلارجية يف أثناء استقالهلا السياسي وإعالن تأسيس الدولة العراقية املدنية 
يف عشرينيات القرن املاضي، أال أن هذا مل يدم طوياًل، إذ وجدت احلكومة نفسها مضطرة لالقرتاض 

من اخلار	 لتمويل ماكينة حرهبا مع إيران، اليت توزعت من )31(: 
31. د. عباس النصراوي، االقتصاد العراقي بي دمار التنمية وتوقعات املستقبل 1950-2010، ترمجة: حممد سعيد عبد العزيز، 

الطبعة األوىل، دار الكنوز األدبية، بريوت، 1995، ص: 145. 
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 حكومات وبنوك غربية قدرت بـ 35 مليار دوالر.- 1
 االحتاد السوفييت السابق ودول أوروبا الشرقية بلغت 11 مليار دوالر. - 2
 دول أوربا الغربية )دول نادي باريس(، وفرنسا وأملانيا وبريطانيا واليابان.      - 3

      ومن مالحظة بيانات اجلدول )6( يتبي ان حجم الديون العامة بلغت 145.3 مليون 
دينار عام 1980، شكلت القروض اخلارجية معظمها، إذ بلغت ما نسبته 98% يف إمجايل الديون 
العامة، فيما ارتفعت الديون بعد انتهاء احلرب مع إيران إىل 86 مليار دوالر عام 1988، ومل تسدد 
خدمة الديون بسبب حرب اخلليج الثانية مما تراكمت متأخرات السداد حىت بلغت 126 مليار 
دوالر عام 1998، فيما قدر البنك الدويل تلك الديون حبوايل 127.7 مليار دوالر مبا فيها 47 

مليار دوالر كفوائد مرتاكمة)32(.
      أما يف عام 2014 فقد بلغت الديون العامة الرمسية حوايل 32.5 مليار دوالر أسهمت 
الديون العامة الداخلية ما نسبته 53%، أما املتبقي منها فهي الديون العامة اخلارجية، ولعل من ابرز 
األسباب اليت أدت إىل ارتفاع الدين يف عام 2014 هو ازدياد النفقات اجلارية والعسكرية منها 
على وجهه اخلصوص ملواجهة كيان داعش اإلرهايب ومتويل املهجرين)33(، وينشأ الدين احلكومي 
بنحٍو عام يف العراق نتيجة لعدم املرونة يف خفض النفقات لتنسجم مع اإليرادات، ولصعوبة توليد 
فوائض إلطفاء الدين القدمي، فيجري تدويره بانتظام ويضاف عليه، وحينما يقرتب من حدِّ عدم  

االستطاعة على الوفاء بااللتزامات تظهر أزمة الدين السيادي)34(.

32. د. سامي عبيد حممد، مديونية العراق اخلارجية: األسباب واآلثار واملعاجلات، جملة االقتصادي اخلليجي، العدد )14(، مركز 
دراسات اخلليج العريب، جامعة البصرة، 2007، ص: 117.  

33. نور شدهان عداي، حتليل مسارات الدين العام للمدة )2014- 2010(، قسم السياسات االقتصادية، الدائرة االقتصادية، 
وزارة املالية، بغداد، 2016، ص: 4.

34. د. أمحد ابريهي علي، مصدر سابق، ص: 33.
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اجلدول رقم )6(
حجم الدين العام يف العراق لعامي 1980 و2014

البيــــــان

19802014
بالدوالر*

)مليون(

بالدوالر**

)مليار(

1117.3الدين الداخلي

47315.2الدين اخلارجي

48432.5الدين العام

املصادر:

- وزارة التخطيط، اجملموعة اإلحصائية السنوية 1983، اجلهاز املركزي لإلحصاء، بغداد، 1984، ص: 130.

الدائرة  االقتصادية،  السياسات  قسم   ،)2014-2010( للمدة  العام  الدين  مسارات  حتليل  عداي،  شدهان  نور   -
االقتصادية، وزارة املالية، بغداد، 2016، ص: 3.   

7- حجم االدخار 
التجارية ال  البنوك واملصارف  اجملتمع لدي  اليت جيمعها  للمدخرات  االقتصادي  الوجه  إن 
ميكن معرفتها أال حينما تتحول إىل استثمارات، فما دامت املدخرات باقية لدى املصارف فإن 
حجم االستثمار يبقى ثابتاً، فاالستثمار يعين االمتناع عن االستهالك اآلين املباشر إىل االستهالك 
املستقبلي، وحلي قدوم زمن املستقبل ميكن أن يتحول إىل االستثمار إلنتا	 السلع واخلدمات من 

خالل توفر املناخ االستثماري املناسب، فضاًل عن توافر الفرص االستثمارية املالئمة.
وبالتايل فإن أهم ما حيدد حجم االستثمار يف االقتصاد هو نسبة االدخار إىل الناتج احمللي 
النسبة دلَّ ذلك على فرتة روا	 يف االقتصاد، والعكس صحيح، فمن  االمجايل، فكلما ارتفعت 
مالحظة بيانات اجلدول رقم )7( يتبي أن نسبة االدخار إىل الناتج احمللي اإلمجايل قد بلغت نسبة 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

190

مرتفعة جداً بلغت 59% عام 1980؛ األمر الذي يعكس أن االقتصاد العراقي آنذاك كان متعافياً 
ومزدهراً، فيما اخنفضت إىل 5% عام 2014؛ مما يعكس حالة تدهور االقتصاد. 

اجلدول رقم )7(
نسبة االدخار إىل الناتج احمللي اإلمجايل )مليون دينار( ومتوسط نصيب الفرد                             

19802014البيان
938912990032االدخار

15795258900633الناتج احمللي اإلمجايل
5%59%نسبة االدخار إىل الناتج

39016200متوسط نصيب الفرد )دوالر/ فرد(
املصادر:

- وزارة التخطيط، اجملموعة اإلحصائية السنوية 1983، اجلهاز املركزي لإلحصاء، بغداد، 1984.	

- وزارة التخطيط، اجملموعة اإلحصائية السنوية )2016-2014(، اجلهاز املركزي لإلحصاء، بغداد، 2016.	

- د. مظهر حممد صاحل، األختالالت االدخارية يف العراق: رؤية تشخيصية، صحيفة املثقف، العدد )3975(، االثني 24/ 	
http://www.almothaqaf.com/qadaya2015/899467.html .2017 /7

8- التخصيصات االستثمارية حبسب اخلطة السنوية
الرئيس للنشاط  القطاعات االقتصادية احملرك        ميثل االستثمار احلكومي املوزع على 
االقتصادي كونه من أهم مكونات الطلب الكلي؛ وذلك ألن حجم االستثمار حيدد الدخل)35( 
املرغوب به يف ظل التخطيط اإلمنائي املستهدف. ومن مالحظة بيانات اجلدول رقم )8( يتبي أن 
التخصيصات االستثمارية السنوية حبسب القطاعات االقتصادية قد كرست من حالة التدهور يف 
النهوض بواقع التنمية االقتصادية؛ وذلك نتيجة اخنفاض ما خيصص من االستثمارات السنوية املوجه 
لقطاع الزراعة مقارنة بقطاع الصناعة من حوايل 43% يف عام 1980 إىل حوايل 5% عام 2014؛ 
وهذا األمر قد يلقي بضاللة على الضعف الشديد يف رسم السياسة االستثمارية وعدم تناسقها، مع 
التوجهات احلكومية على بناء القدرات الذاتية لالقتصاد العراقي باالعتماد على القطاعي الزراعي 

35- وزارة التخطيط، تقرير االقتصاد العراقي لعام 2010، مصدر سابق، ص: 26.
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والصناعي ألهنما جوهر التنمية االقتصادية.  
اجلدول رقم )8(

توزيع التخصيصات االستثمارية السنوية حبسب القطاعات )مليون دينار( يف العراق                                                  

القطاع
19802014

%القيمة%القيمة

5059.66721182.7الزراعة

117322.41459572958.5الصناعة

226243.2966292038.7بقيت القطاعات

ـــــــــــــــــــ130024.8ختصيصات أخرى

524010024930767100اإلمجايل

    املصدر:
- وزارة التخطيط، اجملموعة اإلحصائية السنوية 1983، اجلهاز املركزي لإلحصاء، بغداد، 1984، ص: 126.

- البنك املركزي العراقي، النشرة اإلحصائية السنوية 4102، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، بغداد، 2014، ص: 72.
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املبحث الثالث 
تقييم واقع التنمية االقتصادية يف العراق

من غري املمكن أن تُقّيم التنميُة االقتصادية يف العراق يف ضوء املستجدات واألحداث اليت 
مّر هبا العراق منذ عام 1980 إىل 2014 من دون أن نراعي هبا املظاهر الشاذة اليت ما برحت 
أن تفارقه لوهلة حىت عادة مرة أخرى حبلة جديدة أكثر شدة ووطأة ومن بينها احلروب، والسيما 
أن العراق قد حقق تنمية اقتصادية متواضعة يف عقد السبعينيات، من خالل بناء اجلسور وحمطات 
الطاقة الكهربائية واملصانع واالتصاالت وغريها، وقد استنفدت مجيع مثارها خالل العقود الالحقة، 

ومل يبَق من مظاهرها التنموية سوى األطالل، وميكن تقييم التنمية االقتصادية من خالل اآليت:
1. االختالل يف اهليكل اإلنتاجي

لتمويل ميزانيته  أو أكثر  يعتمد على مورد وحيد  اقتصاد ريعي  يعاين أي  البديهي أن  من 
العمومية من ظاهرة االختالل يف اهليكل اإلنتاجي لصاحل ذلك املورد، واالقتصاد العراقي شأنه يف 
ذلك شأن تلك الدول الريعية اليت تعاين من اختالل كبري يف هيكل الناتج احمللي اإلمجايل لصاحل 
قطاع الصناعة االستخراجية والسيما النفط اخلام الذي يساهم بنسب كبرية ومتفاوتة خالل مراحل 
تطور التنمية االقتصادية، غري أن تلك النسب يف االختالل قد اخنفضت من 61% عام 1980 
إىل 45.2% عام 2014 )الحظ اجلدول1(؛ األمر الذي جيعل من االقتصاد العراقي أقل تعرضاً 
للتشوهات اليت تنتج من ظاهر االختالل هبيكل الناتج النفطي، غري أن ذلك أثر سلباً على نسبة 
القطاعات اإلنتاجية )السلعية( يف الناتج احمللي اإلمجايل اليت اخنفضت من 77.8% عام 1980 إىل 

61.2% عام 2014 وعلى حساب ارتفاع نسبة القطاعات التوزيعية واخلدمية.
2. االختالل يف اهليكل التجاري

تُعدُّ التجارة اخلارجية من مفاهيم االقتصاد الكلي وهي حتتل مكانة مهمة يف احلياة االقتصادية 
كوهنا املنفذ الوحيد واملباشر لتحقيق املصاحل االقتصادية يف ضمن السياسة اخلارجية للدولة، ومن 
مث فإهنا وسيلة لتحقيق اإلسراع مبعدالت النمو االقتصادي املستهدف يف ظل سياسة حترير التجارة 

اخلارجية، غري أن حتقيق التنمية االقتصادية يتم يف ظل سياسة محائية التجارة اخلارجية.
وأيّاً كانت السياسة املتبعة، فإن التوازن يف هيكل التجارة اخلارجية يبقى املعيار الرئيس جلين 
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مثارها وحتقيق املكاسب اآلنية واملستقبلية لرفاهية اجملتمع، فالتجارة اخلارجية مبفهومها الشامل متثل 
عملية ربط االقتصاد الوطين مع اقتصادات الدول من خالل تطوير التبادل التجاري للسلع على 
أسس اقتصادية جتعل من االقتصاد حيقق معدالت منو مرتفعة للناتج احمللي اإلمجايل، فضاًل عن 

حتقيق التنمية االقتصادية.
ومن مالحظة بيانات اجلدول )4( يتبي أن هيكل التجارة اخلارجية عام 2014 يف العراق 
نسبة  اقرتبت كثرياً  إذ  اإلنتاجي،  اهليكل  اختالل  من  باألساس  ناتج  وهو  اختالل كبري  أصابه 
الواردات يف إمجايل التجارة اخلارجية البالغة 30.5% إىل نسبة الصادرات يف إمجايل التجارة اخلارجية 
البالغة 69.5% عام 2014؛ مما يدل على أن جزءاً كبرياً من عوائد الصادرات اليت متثلها العوائد 
النفطية ختصص للواردات، فيما مل يالحظ ذلك االختالل يف عام 1980 إذ كانت نسبة الواردات 
والصادرات يف التجارة اخلارجية بلغا 15.6% و83.6% على التوايل؛ مما ينعكس على أن جزءاً 
كبرياً من االحتياجات الضرورية تتم تغطيتها من اإلنتا	 احمللي، فضاًل عن أن هناك تنويعاً كبرياً يف 

الصادرات تشمل املنتجات النفطية واملنتجات الصناعية والزراعية األخرى.  
أما بشأن مؤشر االنكشاف التجاري يف العراق، فعلى الرغم من اخنفاض نسبته من %89.8 
عام 1980 إىل 55% عام 2014، إال أن نسبته يف عام 1980 هلا دالالت اقتصادية إجيابية 
عما عليه يف عام 2014، إذ يدل مؤشر االنكشاف عام 1980 على أن معظم قيمة التجارة 
اخلارجية البالغة 14189 مليون دينار جاءت من قيمة الصادرات البالغة 11869 مليون دينار 
-الحظ اجلدول 4-، وهو عكس ما مثلته قيم الصادرات والواردات يف إمجايل التجارة اخلارجية 

عام 2014.  
3. االختالل يف اهليكل املايل 

لقد عاىن االقتصاد العراقي من اختالل يف اهليكل املايل بشقيه االيرادي واإلنفاقي والسيما 
يف عام 2014 مقارنة بعام 1980، إذ أسهمت اإليرادات النفطية يف إمجالية اإليرادات يف املوازنة 
العامة بأكثر من 92% عام 2014، مقارنة بعام 1980 اليت كانت أقل بكثري هذا من جهة، ومن 
ناحية اإلنفاق، فعلى الرغم من تقارب نسبة ما خصص للنفقات االستثمارية يف إمجايل النفقات 
لعام 2014 مع عام 1980 وهو ما نسبته 30%، إال أن من املفرتض أن تكون النسبة حوايل 
اليت  االسرتاتيجية  البىن  وتطوير  اإلعمار،  إلعادة  له  املاسة  للحاجة  وذلك  2014؛  عام   %50

تعرضت للدمار واالندثار يف الوقت نفسه. 
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4. اخنفاض إنتاجية عناصر اإلنتاج 
من البديهي أن يعدَّ منو املورد االقتصادي الذي ميثل الناتج أو الدخل ومن مث ما خيصص 
منه لالستثمار شرطاً ضرورياً وليس كافياً لتحقيق النمو االقتصادي يف املدى القصري، إذ ال بد من 
توافر الشرط الكايف وهو ُحسن استعمال املوارد املعطلة أو املستخدمة اليت ترفع مستويات اإلنتا	 
واليت قد تضاهي يف بعض احلاالت االستثمار املايل، ومن مث فإن اإلنتا	 الكفوء هو الشرط الكايف 
لتحقيق النمو أو التنمية االقتصادية، وميكن أن يتحقق النمو االقتصادي أيضاً بتوافر الشرط الكايف 

مبعزل عن توفر الشرط الضروري يف احلاالت اليت تتوافر موارد معطلة كبرية.  
ويف االقتصاد العراقي مل يتوافر حىت اآلن أي من الشرطي للنمو االقتصادي، فلم يتم إجياد 
احلجم املمكن لالستثمار، ومل ترفع إنتاجية عناصر اإلنتا	 املعطلة أو املستخدمة حنو كفء واملتمثلة 
الرئيسة  املقومات  أهم  العراقي  االقتصاد  فقد  مث  ومن  والتنظيم.  واألرض،  املال،  ورأس  بالعمل، 
على  السلبية  بنتائجها  االقتصادي  التخلف  حالة  تكرست  وبالتايل  االقتصادية؛  التنمية  لتحقيق 

االقتصاد من خالل تفشي ظاهرة البطالة وارتفاع معدالت التضخم والفساد.
ونظراً ألن االقتصاد العراقي يعتمد على عوائد الصادرات النفطية يف متويل امليزانية العامة، 
فإن الثروة النفطية تستخر	 وتبدل برؤوس أموال أجنبية لتمويل العمليات االستثمارية)36(، ومن مث 
إنتاجية عنصر املورد الطبيعي  توزيع التخصيصات االستثمارية السنوية، فإن من األوىل أن ترتفع 
وهو النفط اخلام لتحقيق التنمية االقتصادية، غري أن الواقع االقتصادي يبّي ان ما خيصص لإلنفاق 
االستثماري تدحضه حالة الفساد اإلداري واهلدر املايل اليت استشرت يف عموم االقتصاد، األمر 
الذي جيعل من احلكمة أن تراجع عملية استخرا	 النفط ضمن جوالت الرتاخيص لعدم جدواها 
يف العمليات االستثمارية املرحبة اجتماعية اليت يشوهبا الفساد؛ لذا يتوجب التخلي عن املضي يف 
جوالت الرتاخيص القادمة لتبدأ عملية احلفظ االقتصادي للنفط اخلام الذي يقصد به صيانة املورد 
الطبيعي من الضياع واستغالله استغالاًل أمثل من أجل تعظيم املنافع االجتماعية، أي مبعىن توزيع 
إنتا	 النفط فيما بي املراحل الزمنية املختلفة حبيث يرتابط ترابطاً تاماً مع احلاجة إىل االستثمار)37( 

النزيه واخلايل من الشوائب غري الشرعية. 

الثالثة، دار املالك للفنون واآلداب  36. د. حممد علي زيين، االقتصاد العراقي بي املاضي واحلاضر وخيارات املستقبل، الطبعة 
والنشر، بغداد، 2009، ص: 64. 

37. املصدر نفسه، ص: 63.
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املبحث الرابع
نتائج تقييم واقع التنمية االقتصادية يف العراق 

      إن من أهم النتائج اليت مت التوصل إليها هو تطابق فرضية البحث مع الواقع االقتصادي، 
وهو أن العراق ميتلك معظم متطلبات حتقيق التنمية االقتصادية نتيجة تنوع موارده الطبيعية والبشرية، 
إال أن القصور يف حتقيقها مل ينتج بسبب قلة املوارد، وإمنا بسبب قصور يف فهم وتطبيق السياسات 
االقتصادية اليت حتتا	 إىل استقرار يف زمن املدى الطويل لتؤيت مثارها، فضاًل عن الظروف املوضوعية 
والذاتية اليت مر هبا، إذ يستلزم من صناع القرار اختاذ جمموعة من التدابري اليت ميكن من خالهلا 
النهوض بواقع التنمية االقتصادية وإيصاهلا ملا بلغته يف عام 1980 أو معاجلة بعض االخفاقات 

املشار إليها من خالل اآليت:
اتباع النظرية الراقية للتنمية اليت نادى هبا آرثر لويس من خالل متكي اجملتمع من رفع نسبة . 1

مدخراته إىل الدخل القومي من )5%( عام 2014 إىل حوايل )12-15%( هبدف تقدمي إضافات 
استثمارية جديدة.

الصادرات . 2 وعوائد  اإلمجايل  احمللي  الناتج  منو  معدالت  بي  ما  االرتباط  فك  ضرورة 
النفطية)38(.

مع . 3 متاماً  منسجمة  جاءت  الثمانينيات  عقد  االقتصادية خالل  التنمية  عملية  جناح  إن 
سيطرة احلكومة على إدارة الدول الريعية يف العراق من خالل اإلدارة املركزية، بيد أن إخفاقها يف 
عام 2014 جاءت نتيجة التفريط يف اإلدارة املركزية إلدارة الدولة الريعية من خالل تبين اإلدارة غري 
املركزية، ونقل هيمنة السلطة املركزية يف العاصمة بغداد إىل هيمنة حكومات األقاليم واملناطق)39(، 

فضاًل عن هيمنة النفوذ من خار	 اإلدارة احلكومية.
عقد . 4 والشعب خالل  احلكومة  بي  ما  السياسية  األيديولوجية  اختالف  من  الرغم  على 

38. سحر قاسم حممد، اآلليات الواجب توفرها النتقال العراق من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق، البنك املركزي العراقي، 
املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، بغداد، كانون األول 2011، ص: 18.

39. د. علي مريزا، العراق: الواقع واآلفاق االقتصادية، املؤمتر األول لشبكة االقتصاديي العراقيي يف بريوت )30 آذار - 1 نيسان( 
2013، بريوت، 2013، ص: 11. 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2013/04/Merza_Paper_
Revised_S_Beirut_March_2013.pdf
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الثمانينيات، إال ان التنمية االقتصادية جنحت يف حتقيق أهدافها، بيد أن اختالف األيديولوجية 
التنمية االقتصادية يف عام  الدينية ما بي أعضاء احلكومة أنفسهم، ألقت بضالهلا على إخفاق 
2014؛ األمر الذي يدل على أن االختالف يف األيديولوجيات قد أثر مباشرة على مسار التنمية.

إن جناح التنمية االقتصادية يف عام 1980 جاء نتيجة طبيعية لربامج عقدي  الستينيات . 5
والسبعينيات من القرن املاضي وما صاحبها من بناء مشاريع اسرتاتيجية عامة، على عكس التنمية 

يف عام 2014 اليت جاءت يف أعقاب حروب كثرية استنفدت معظم الثروة الوطنية.
إن تفشي ظاهرة الفساد اإلداري واهلدر املايل يف عام 1980 وما قبلها كانت منتشرة يف . 6

الدوائر اخلدمية اليت تُعد يف النظام املباد خدمات هامشية ال ينفق عليها سوى النزر اليسري يف املوازنة 
التشغيلية، بينما تفشى الفساد اإلداري واهلدر املايل بعد سقوط النظام وحىت عام 2014 يف معظم 

املشاريع االسرتاتيجية العامة ومشاريع إعادة اإلعمار. 
إن واقع التنمية االقتصادية يف عام 2014 تعاين من التناقض الكبري ما بي حتديد دور . 7

الدولة يف الدستور العراقي والتطبيق العملي يف الواقع االقتصادي، وهو أمر جيعل من االستثمار 
االجنيب واحمللي حتت طائلة نريان املركزية ونصوص الدستور يف أروقة الربملان.
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