
 
 

ي الأوراق 
 ةاالقتصاديمعرفة ف 

 
 

 

 
 4 من 1 صفحة حوار بير  مزارع وخبير اقتصادي حول اهمية االدخار من اجل التنمية االقتصادية فاروق يونس

 

حااااااااااااوار بااااااااااااير  ماااااااااااازارع وخبااااااااااااير فاااااااااااااروق يااااااااااااونس   
اقتصاااااااااااادي حاااااااااااول اهمياااااااااااة االدخاااااااااااار مااااااااااان اجااااااااااال 

 التنمية االقتصادية
 
 

 المزارع: السالم عليكم.
 

 الخبير: وعليكم السالم.
 

 المزارع: أنا مزارع وأريد معرفة ما هي مستلزمات التنمية االقتصادية واالجتماعية؟
 

 الخبير: ماذا تزرع؟
 

المشززززخا  فزززززي جنزززززف  مأاف زززززة النرززززشل وأنزززززا وعشزززززيرتي نززززززرع الشزززززل  المزززززارع: أنزززززا مززززز  أهززززز  
 )الرز( العنبر.

 
المشزززززززخا  ار   بنالخبيزززززززر: اهزززززززال و زززززززخال .زززززززل و بهلنزززززززا فزززززززي المشزززززززخا .   سززززززز  علمزززززززي .ززززززز

طينيززززززة زراعيززززززة نصززززززبة أاززززززلخا مزززززز  .يايززززززا ا هززززززفار فززززززي السززززززخ  الر ززززززف ي ويمززززززر فيخززززززا نخززززززر 
 لرز العنبر ابف الريأة الطيبة؟ت تزرع اأنذن إالمشخا  وهف فرع م  نخر الفرات.  

 
نززززا نخززززتم بزراعززززة الشززززل  والأنطززززة بنالمزززززارع: نعززززمل ولززززف تف ززززلت بزيارتنززززا فززززي المشززززخا   ززززترد .

 فاع التمفر في منطية الفرات ا و ط.أنوالشعير في المف فم الشتفيل ولدينا أف   
 



 
 

ي الأوراق 
 ةاالقتصاديمعرفة ف 

 
 

 

 
 4 من 2 صفحة حوار بير  مزارع وخبير اقتصادي حول اهمية االدخار من اجل التنمية االقتصادية فاروق يونس

 

قزززززززززف  لزززززززززل أت  زززززززززبلتني عززززززززز  مسزززززززززتلزمات التنميزززززززززة االقتصزززززززززادية واالجتماعيزززززززززة.  أنزززززززززالخبيزززززززززر: 
دم  ززززززم ل وهززززززف مص ززززززي علززززززم االقتصززززززاد الأززززززدي ل ييززززززف  فززززززي  تا.زززززز  ) ززززززرو  آ بن.انتصززززززار .زززززز

 دار (.ن راس الما  يزداد .االدنار ويتناقص .الخدر و فء اإلإمم( )ا 
 

ر  الزراعيززززززة ول زززززز  لززززززيي لززززززدينا ا المزززززززارع: نأزززززز  المزززززززارعي  والفال ززززززي  فززززززي العززززززرا  لززززززدينا 
يززززززرادات ماليززززززة نتيرززززززة بيزززززز  منتراتنززززززا الزراعيززززززة إ مززززززفا ح مززززززا نأصزززززز  عليزززززز  مزززززز ا فززززززا   مزززززز  

 اال تخالكية وشراء البذور ودف  اجفر العما  الزراعيي . ات في .ال اد لتغطية ا تياجاتن
 

 الخبير: ل نل لم تذ ر تفشي ظاهر  االنفا  ال مالي والم خري والتفانري.
 

 منترة.ذ وهناك تدفق لال تثمارات في الميادي  غير الأ تاالمزارع: نعم 
 

انخفاضزززززز  فزززززز ذا زاد  أو ا ززززززي فززززززي زيززززززاد  االدنززززززار أالخبيززززززر: علززززززد اي  ززززززا ل الززززززدن  عامزززززز  
الزززززدن  فززززز ن اال زززززتخالك  زززززيزداد بنسزززززبة معينزززززة ل ززززز  زيزززززاد  االدنزززززار  زززززيزداد بنسزززززبة أكبزززززر مززززز  

قزززززف  .زززززبن المزززززدنرات الفطنيزززززة هزززززي الدعامزززززة أ مزززززر واضزززززأا  ا نسزززززبة اال زززززتخالك.  ول زززززي يكزززززفن 
 الخدمات. أوالصناعة  أوفي الزراعة  ا ية لال تثمار ا 
 

فززززراد المرتمزززز  وترميزززز  المززززدنرات أيززززتم تنميززززة الززززفعي االدنززززاري لززززد   أنالمزززززارع:  يززززش يمكزززز  
 ال تخدامخا في تمفي  التنمية االقتصادية؟

 
جمززززالي الل اليطززززاع الزراعززززي ضززززعيش فززززي العززززرا  ومسززززاهمت  فززززي النززززات  المألززززي اإلأو الخبيززززر: 

اليطزززززززاع الصززززززناعي فمسزززززززاهمت  ال ت زززززززاد تززززززذ ر فزززززززي النزززززززات   أمزززززززا.الما ززززززةل  ٦.٥ال تزيززززززد علزززززززد 
 .الما ة. ١.٥جمالي ونسبت  ال تزيد علد المألي اإل

 



 
 

ي الأوراق 
 ةاالقتصاديمعرفة ف 

 
 

 

 
 4 من 3 صفحة حوار بير  مزارع وخبير اقتصادي حول اهمية االدخار من اجل التنمية االقتصادية فاروق يونس

 

 فخم م   المل أن هناك نيصا  في المفارد المالية المتا ة لال تثمار؟أالمزارع: 
 

صززززززدير الززززززنفط الخززززززام فززززززي تمفيزززززز  يززززززرادات تإالخبيززززززر: نعززززززمل فززززززي العززززززرا  يززززززتم االعتمززززززاد علززززززد 
 المفازنة العامة للدولة ويتم تيديم .ع  اليرو  م  نال  ما يسمد .المبادر  الزراعية.

 
المززززززززارع: اتفزززززززق معزززززززلل ليزززززززد  زززززززاعدت قزززززززرو  المبزززززززادر  الزراعيزززززززة علزززززززد التف ززززززز  فزززززززي زراعزززززززة 

تي تأييززززززق االكتفززززززاء الززززززذا إلززززززدالأنطززززززة والشززززززعير والززززززرزل وتسززززززعد وزار  الزراعززززززةل  مززززززا نسززززززم ل 
ال تعتيززززززد .ززززززبن هنززززززاك تيصززززززيرا  مزززززز  أمزززززز  هززززززذل المأااززززززي  المخمززززززة ل مزززززز  الغززززززذا ي.  ول زززززز  

المصززززززززاري العراقيززززززززة وشززززززززر ات التززززززززبمي  فززززززززي تززززززززففير التمفيزززززززز  والأمايززززززززة للمشززززززززاري  الزراعيززززززززة 
 والصناعية؟

 
 أمززززززاالخبيززززززر: .النسززززززبة لشززززززر ات التززززززبمي  ف نخززززززا ميصززززززر  فعززززززال فززززززي مرززززززا  التززززززامي  الزراعززززززي.  

دارات هززززززذل المصززززززاري تأرززززززم عزززززز  المخززززززاطر  إهليززززززة فزززززز ن ا ريززززززة الأكفميززززززة و المصززززززاري الترا
تسززززديد هززززذل اليززززرو  يتفقززززش  نجزززز  ذلززززل  ا طفيلززززة  أوجزززز  ا فززززي تيززززديم قززززرو  متف ززززطة 

علززززززد قناعززززززة المصززززززري بنرززززززات المشززززززروع االقتصززززززادي وقناعتخززززززا .يززززززف  الفضزززززز  المززززززالي لززززززد  
المشززززززاري  الميترضززززززة.  وتفاجزززززز  المصززززززاري مشززززززكلة عززززززدم تززززززففر المعلفمززززززات ال افيززززززة .بنشززززززطة 

 المستثمري  في اليطاعات اإلنتاجية.
 

 المزارع: وماذا ع  مفارد الأكفمة م  ال را  ؟
 

ر:  صزززززة نزينزززززة الدولزززززة مززززز  ال زززززرا   قليلزززززة.  إن تأصزززززي  وجبايزززززة ال زززززرا   يأتزززززا  الخبيززززز
ززززز إلزززززد ا  لل زززززرا   فزززززي اليطزززززاع الخزززززا  جخزززززاز مزززززالي فعزززززا ل ولزززززيي هنزززززاك ن زززززام مأا زززززبي فع 

زززز ميززززة ا عززززدم مسززززل  سززززا.ات دقييززززة مزززز  تفشززززي  -م وغيززززر الخاضزززز  لرقا.ززززة الدولززززة ن   غيززززر الم 



 
 

ي الأوراق 
 ةاالقتصاديمعرفة ف 

 
 

 

 
 4 من 4 صفحة حوار بير  مزارع وخبير اقتصادي حول اهمية االدخار من اجل التنمية االقتصادية فاروق يونس

 

 ززززززفادر التخززززززر  ال ززززززريبي قا مززززززة علززززززد قززززززدم بززززززي  العززززززاملي  فززززززي ترززززززار  السززززززل  والخززززززدمات و 
 و ا .

 
ال االعتمزززززاد علزززززد مزززززا يخصزززززص فزززززي المفازنزززززة العامزززززة للدولزززززة  غزززززرا  إمنزززززا أماالمززززززارع: لزززززيي 

 اال تثمار والتنمية.
 

 الهمززززا معززززا  أوقززززال  مزززز  انفاقخززززا اإل أويراداتخززززا إالخبيززززر: نعززززم ادنززززار الأكفمززززة يتأيززززق بزيززززاد  
يكتنززززززز الززززززذه  والززززززدوالر والززززززدينار العراقززززززي وال بززززززد مزززززز   اليطززززززاع العززززززا لي بنل زززززز  ال تنسززززززد .زززززز

مززززدنرات يززززتم تفجيخخززززا نأززززف اال ززززتثمار فززززي  إلززززدجززززراءات المنا ززززبة لتأفيزززز  االكتنززززاز اتخززززاذ اإل
الزراعزززززة والصزززززناعة والنيززززز  والمفاازززززالت والطاقزززززة و ززززز  مزززززا يتعلزززززق ببنزززززاء الخياكززززز  االقتصزززززادية 

  ا ية.ا 
 

 ذ.أ تاشكرك أالمزارع: 
 

 اتي لل.الخبير: تأي
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