
 
 

ي المعرفة االقتصاديةأوراق 
 ف 

 
 

 

 
ة والطويلة األمد فاروق يونس ي جاموس وخبير اقتصادي حول القروض القصير  مرب 

 3من  1 صفحة حوار بير 
 

ي جاموس وخبير اقتصادي فاروق يونس*:   مرب 
ن حوار بير

ة والطويلة ال   مدحول القروض القصير
 

ي الجاموس موجها كالمه للخبي   ي وضع ال نحسد عليه أستاذ : مرب 
 
ي الجاموس ف  .نحن مرب 

 
 ما المشكلة؟ :الخبي  مقاطعا

 
: المشكلة  ي ي متطلبات هي أنه المرب   .الحياةلم تعد مهنة تربية الجاموس تلب 

 
 رجو التوضيح؟أ :الخبي  

 
دي ال  : شحة المياه والير ي اد لمنتجات المرب  ي وقيام الحكومة بفتح باب االستي 

بشكل   اللبانمب 
 .كبي  
 

ي الجاموس  الدوائر لكن  :الخبي   والمرصف الزراعي يزودكم  ،بالعالفالزراعية تدعم مرب 
 .بالقروض

 
ي  ي ال الحاليةن الظروف أنت تعلم بأ :المرب 

 
دية ف  .هوار تهدد الجاموس باالنقراضالمير

 
الجاموس واقتصار الذبح  أعداد عىل الدولة اتخاذ االجراءات الالزمة لزيادة  . معك حق :الخبي  

مع توفي   إنتاجها،استبعادها من القطيع لضعف  تؤكد عىل الحيوانات المزودة بشهادة رسمية 
 .سنتي   عالف المركزة المدعومة لمدة ال تقل عن ال 
 

 : ي ي الجاموس بحاجة  أستاذ المرب   اللبانقامة مشاري    ع استثمارية كمعامل إ إىلنحن مرب 
 .النظامية الحضائر ومشتقات الحليب وبناء 

 
ي الجاموس للطعم الممي   المرغوب من  ،نا معكأ :الخبي   ما زال الناس يفضلون منتجات مرب 

 اللبانسعار منتجات أعىل من أاسعارها  أنعىل الرغم من لهذه المنتجات قبل المستهلك 
 .المستوردة

 



 
 

ي المعرفة االقتصاديةأوراق 
 ف 

 
 

 

 
ة والطويلة األمد فاروق يونس ي جاموس وخبير اقتصادي حول القروض القصير  مرب 

 3من  2 صفحة حوار بير 
 

ي  ي العراق   . ضباالنقراالجاموس مهدد  أنا ذكرت لك سابقا أن :المرب 
 
 ٢٠٠من  أكي  كان لدينا ف

 .سأر  ألف ٧٦من  أكي  واليوم يقولون ليس لدينا  ،س من الجاموسأر  ألف
 

ي ميسان وذي قار والبرصة ودياىل؟ ما الذي حل   :الخبي  
 
 بالجاموس ف

 
 : ي  أ . ت رجل اقتصاديأن أستاذالمرب 

ا
،المائيةهوار وانهيار المسطحات تجفيف ال ،ول

ً
 ؛ وثانيا

 وال تنىس  ،سكي   القصاب إىلوال تنىس ما يذهب  ،ارتفاع تكاليف تربية الجاموس وبيعه
ً
أيضا

 .٢٠٠٣التهريب بعد عام 
 

ي القطاع الزراعي فبرصاحة قروض المرصف الزراعي قليلة 
 
ي  ،نحن العاملي   ف

ي والحيواب 
 ،النبابر

 .جلقروض طويلة ال  إىلبحاجة 
 

ي أصحيح  :الخبي  
جل سوق مالية قادرة عىل تقديم قروض طويلة ال  إىلالعراق بحاجة  ،خ 

ي القطاعي   الزراعي والصناعي 
 
 .للمستثمرين ف

 
: برصاحة لم  ي  .ماذا تقصد بالسوق المالية فهمأالمرب 

 
ي كل دولة  :الخبي  

 
سوق نقدية تمثلها المصارف التجارية مثل مرصف الرافدين  ،هناك سوقانف

ة ال  . او مرصف الرشيد يتم تطوير  أنجل والمطلوب هذه المصارف تجمع االدخارات قصي 
ة  ي القطاعي   العام والخاص لتجميع االستثمارات قصي 

 
جل الستخدام ال المصارف التجارية ف

ي استثمارات طويلة ال 
 
ي الزراعةهذه االدخارات ف

 
 .مد ف

 
ة الجل. إ  ن السوق النقدية هي سوق رؤوس الموال قصي 

 
اض يتم آلجال متوسطة  أما السوق المالية فعىل عكس السوق النقدية فإن اإلقراض واالقير

ي فيها العرض والطلب عن طريق الشخاص والمؤسسات 
ي تمتلك رؤوس وطويلة ويلتقر

البر
ي السواق النقدية 

 
ي هذه السوق بالوراق المالية بينما يتم التعامل ف

 
االموال ويتم التعامل ف

ي استثمارها لمدة طويلة الجل هي 
 
بالوراق التجارية وتعتي  أموال أصحاب المدخرات الراغبي   ف

ي سوق المال واستعدادهم لتحمل درجات مختلفة من الم
 
خاطر نظي  المصدر الرئيىسي ف

ة.  وهي تشتمل عىل مصارف االستثمار ومصارف العمال والمصارف  حصولهم عىل عوائد كبي 
 . كات التأمي    العقارية والبورصات وشر

 



 
 

ي المعرفة االقتصاديةأوراق 
 ف 

 
 

 

 
ة والطويلة األمد فاروق يونس ي جاموس وخبير اقتصادي حول القروض القصير  مرب 

 3من  3 صفحة حوار بير 
 

ي   ال تقوم المصارف التجارية بتقديم القروض طويلة االجل؟ لماذا :المرب 
 

ي  :الخبي  
 
ة )عدا مرصف ي مصارف تجارية صغي 

 
 الرافدين والرشيد االدخارات متناثرة وموزعة ف

ة ال  ( وهذه المصارف تفضل االستثمارات قصي  ي ذلك  ،جلالحكوميي  
 
يعود إىل والسبب ف

س المال لمدة أعىل ر  هذه المصارف تخىسر من فقدان سيطرتها أنكما   . تفضيل السيولة
 .طويلة

 
: ما الحل؟ ي  المرب 

 
ي تطوير القدرات التنظيمية للمصارف التجا :الخبي  

 
 تأسيسهم من ذلك وال ،ريةالحل يكمن ف

ي الزراعة  مؤسسات
 
مالية مقتدرة تكون مهمتها التوسط بي   المصارف التجارية والمستثمرين ف

جل بالنسبة لبلدنا تقديم القروض طويلة ال  المؤسساتهم مهمات هذه أ وإحدى ،والصناعة
 .للتنمية االقتصادية واالجتماعية

 
ي الجاموس: رحم هللا والديك  .مرب 

 
 .هللا يرحم والديك :الخبي  
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ي غرفة تجارة بغداد. 
 
 )*( خبي  اقتصادي سابق ف

 
لى إ شارةاإل بشرط النشر بإعادة العراقيين.  يسمح االقتصاديين لشبكة محفوظة النشر حقوق 
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