
 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة االنبار

 كلية الزراعة

 قسم االقتصاد الزراعي

 

 

 
 

 الزراعية السياسة

 الزراعي االقتصاد قسم /الرابعة المرحلة

 ) التاسعة المحاضرة(

 السياسة االستثمارية الزراعية

Agricultural Investment Policy 
 علي درب كسار .د .أ

 

 

 

  



2 

 

 السياسة االستثمارية الزراعية 
 مبادئ رئيسة 

يعد االستثمار الزراعي احد المحددات الرئيسة في التنمية االقتصادية الزراعية باعتباره 

وسيلة التغيير البنياني لالقتصاد الزراعي. ويقصد باالستثمار تيار من االنفاق على السلع 

الراسمالية الجديدة ) السدود واالالت والمعدات والمكائن والطرق والمزارع( او االضافة 

 السلعي من المواد االولية. للخزين 

والبد من التفريق بين االستثمار االحاللي واالستثمار الصافي. حيث يتضمن االستثمار 

والمعرضة لالستهالك االحاللي التخصيصات الموجهة للمحافظة على راس المال القائم 

الى  ضافاتة لألجه. اما االستثمار الصافي فيمثل التخصيصات المو عبر الزمنوالتقادم 

ويمثل االستثمار األجمالي رصيد راس المال القائم في المجتمع خالل مدة زمنية معينة. 

 جمالياألستثمار اإلاقتصار  لة. وفي حا الصافي من االستثمار االحاللي واالستثمار  كالا 

االستثمار الصافي  يعني أن  هذا نفأ ، لراس المال القائم بالمحافظة على الرصيد الفعلي

لمحافظة على راس المال عن قدرته بااما اذا انخفض االستثمار االجمالي  ، يساوي صفر

الرصيد الفعلي لراس  قبمة سالبة ، أي أنو ي هالقائم فان ذلك يعني ان االستثمار الصاف

 المال القائم يتجه الى التناقص. 

من  الموارد االستثمارية أدنى من رة توافر حدوتشير كل االدبيات االقتصادية الى ضرو

. وهذا  االقتصادية المنشودة تحقيق التنمية في  النجاح اجل ان يكتب للسياسة االستثمارية

اليمكن معه تحقيق  ا الحدهذ لتنمية االقتصادية . ودون لحد يعد القوة الدافعة لعملية اا

  الحد الى اعتبارات مهمة. المنشود. وترجع ضرورة وجود هذا التغيير

ولالستفادة ي استثمارات رأس المال االجتماعي الكامنة فولمواجهة ظاهرة عدم التجزئة 

  األستثمارات. ع منالنو التي يديرها هذا من الوفورات الخارجية

حجم  ثم تحقيق نطاق السوق ، ضيقتالوفورات الخارجية المتمثلة في  وللتغلب على نقص

التي  الخارجية لألستفادة من الوفوراتالزمة للقضاء على هذه العقبة واالستثمارات ال

المختلفة وبين القطاعات  الصناعات ع نطاق السوق نتيجة االرتباط بينبدورها توس

 المختلفة . 

ولتحقيق االستثمارات الضرورية في القطاع الزراعي وقطاع رأس المال االجتماعي 

توليد ديناميكية ذاتية في االقتصاد الزراعي قادرة الالزم لنجاح التصنيع الزراعي. ول

اي  ،على مواجهة عقبات النمو االقتصادي الزراعي والمتمثلة بالنمو السكاني المتزايد

ضمان حد ادنى من االستثمارات قادرة على توليد معدل لنمو الدخل القومي يفوق 

 ويخطى معدل النمو السكاني. 

يتطلب العمل على خلق السلع الراسمالية التي تؤمن  ومن اجل نجاح النشاط االستثماري

التنمية االقتصادية. والتوجه الى الفروع واالنشطة االقتصادية التي تسمح بادخال 

  ستثمارات في المشاريع المتكاملة.منجزات التقدم العلمي التقني وتركيز اال

 



3 

 

واعتماد الجدوى االقتصادية في اختيار وبناء المشاريع والحد من الهدر في الموارد 

االقتصادية. والتنسيق بين االستثمارات المختلفة لكي تؤدي الى نتائج اكثر كفاءة وتحقق 

 استفادة كاملة من الوفورات الخارجية التي تسببها بعض االستثمارات. 

ومدى  لمتغيرات ومنها حجم الدخل القومييد من اويتحدد حجم االستثمار في ضوء العد

االقتصادية توافر الموارد االقتصادية وطبيعة مرحلة النمو االقتصادي في القطاعات 

المساعدات االجنبية التى تتلقاها الدولة. وتعتمد عدد من المعايير في  وحجم المختلفة.

 تحديد معدل الستثمار وهي: 

 فيهالذي يجسد ذلك الحجم من االستثمارات الذي يتحقق . الحد االدنى من االستثمار 1

عدم انخفاض متوسط دخل الفرد عن مستواه السائد على الرغم من سيادة بعض 

سواء ويؤكد هذا المعيار ضمان تحقيق نفس متوسط لدخل لسكانية ، المتغيرات كالزيادة ا

 لالجيال القادمة. لي أوللجيل الحا

 االستثمارات الذي يبقي االستهالك عند حد الكفاف لجحم منيمثل ذلك ا . الحد االقصى 2

على استعداد السكان للحد من حاجياتهم الحالية توقعا الشباع  هذا المعدل يتوقف. وتحقيق 

  لمستقبل.اكبر في ا

قتصاد االطني ويتحدد هذا المعدل في ضوء قدرة لوا قتصاد. معدل القدرة االستيعاية لال3

حة والقدرات االدارية المؤهلة والموارد الطبيعية المتالة مي العاالوطني وتوافر االيد

 القطاع العام.والتقنية المتاحة ومستوى كفاءة 

اعتبارات الذي يتحدد في ضوء ستثمار الكلي ومن اال ويمثل االستثمار الزراعي جزءاا 

 اقتصادية عديدة اهمها: 

 ية. قتصاد. طبيعة استراتيجية التنمية اال1

 . معدل عائد االستثمار في القطاعات المختلفة. 2

 . طبيعة فرص االستثمار المتاحة للقطاع الزراعي. 3

النامية  تعد مشكلة في الدولة الفرص االستثمارية الزراعية الوبصورة عامة فان معرف

  ون االستخدام الكامل.وذلك لوجود انشطة اقتصادية زراعية ما زالت د

 فرص االستثمار الدول النامية هو االختيار والمفاضلة بين لمطلوب مناوعليه فان 

 مجتمعةليفات التي تعمل التوالزراعي والذي يعتمد بدوره على تحديد االولويات وتحديد 

 على تعظيم الناتج الزراعي القومي وتحقيق اهداف التنمية الزراعية. 

 

 تخطيط السياسة االستثمارية الزراعية

اسلوب توزيع الموارد االستثمارية في المشروعات النوعية  تتعدد البدائل الختيار

 تنتهجهاوغالبا ما يتحدد االختيار في ضوء اهداف السياسة الزراعية التي  الزراعية . 

فقد يهدف التوزيع داخل االنشطة االنتاجية للقطاع الزراعي الى تعظيم الناتج  ،تلك الدولة

وبخاصة العمل  االخرى. او قد يستهدف توظيف الموارد االقتصادية الزراعية  المزرعي

في دولة تتسم بارتفاع عرض العمل الزراعي موازنة بالطلب عليه. وبصورة عامة فانه 
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غالبا ما يتم توزيع الموارد الراسمالية في القطاع الزراعي في ضوء واحد او اكثر من 

 تثمار الزراعي. معايير االستثمار لرسم سياسة االس

وفيما يأتي اهم المعايير المستخدمة للحكم على نجاح االستثمار الزراعي في المشاريع 

 الزراعية: 

 

يعبر معيار صافي القيمة الحاضرة عن القيمة الحاضرة  . صافي القيمة الحاضرة:1

للتدفق النقدي للمشروع. ويمكن الحصول على هذه القيمة من خالل الفرق بين القيمة 

الرياضية االتية لحاضرة لتكاليف المشروع. وتستخدم الصيغة االحاضرة للعائد والقيمة 

 في القيمة الحاضرة. يجاد صافي في ا

∑
     

       

 

 

 

 

( تساوي التكاليف لكل سنة Cnو ) (n( لغاية )1) من ( يساوي العائد لكل سنةnR) حيث

يساوي سعر  (rثم ) لسنواتالزمني باعمر المشروع تعني  (n)بينما   (n)( لغاية 1من )

 الخصم. 

وباستخدام هذا المعيار للتخطيط لألستثمار في المشاريع الزراعية فأن المشاريع التي 

البديلة  سعر الخصم الذي يعبر عن التكلفة لنقدي باستخداماقيما موجبة للتدفق تعطي 

ا ع المقبولة يتعد من المشارلراس المال  كان قيمة التدفق النقدي  وكلما زادت ، اقتصاديا

 ذلك المشروع ذا جدوى اقتصادية كبيرة. 

 معيارالمقترح انشاؤها غالبا ما تستخدم المشاريع الزراعية  نسبة العائد للتكاليف: -2

الحاضرة للعائد على القيمة وهو يعبر عن خارج قسمة القيمة العوائد الى التكاليف، نسبة 

الواقع االقتصادي للدول  باستخدام سعر الخصم المعبر عن كالحاضرة للتكاليف وذل

-11) يترواح بينيفترض ان سعر الخصم المستخدم وفي معظم الدول المذكورة  النامية

ة النشاء رضنسبة الفائدة على االموال المقت وفي بعض االحيان قد تستخدم %(8

من النسب استخداما  اخرى تعد افضل سيجري تحليله. كما تستخدم نسبةالمشروع الذي 

خصم وهي تكاليف الفرص البديلة لراس المال. اال ان النسبة االخيرة يصعب تقديرها لا

بدقة في معظم الدول النامية. والقاعدة العامة في استخدام هذا المعيار في تقويم مشاريع 

الواحد االنتاج الزراعي هي قبول كل المشاريع التي تزيد نسبة العوائد للتكاليف فيها عن 

الصحيح. وتعد مشاريع االنتاج الزراعي اكثر جدوى من الناحية االقتصادية كلما زادت 

 هذه النسبة عن الواحد الصحيح. ويمكن التعبير رياضيا عن هذا المعيار بالصيغة االتية: 
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∑
  

       
 
 

∑
  

       
 
 

 

 

ثم  جمالية للتكاليف للمتغير الزمنياال( القيمة nR( القيمة االجمالية للعائد و )nRحيث )

(r .معدل سعر الخصم ) 

 

بايجاد  اعية معيار العائد الداخلي. وذلكرالز يعالمشار متستخدخلي:الدا معدل العائد. 3

ويعني صفرا. حاضرة للتدفق النقدي تساويال بأستخدامه يجعل القيمة سعر الخصم الذي

مشروع زراعي معين على احداث التدفقات الداخلية  المال المستثمر في العائد قدرة رأس

سنة . وبمعنى اخر فان معدل العائد الداخلى انما  (21-22ع )خالل العمر الزمني للمشرو

الصيغة الرياضية االتية المستثمر في المشروع. وتبين المال  سيقيس الكفاية الحدية لرا

 اسلوب حساب معدل العائد الداخلي: 

  

∑
  

       

 

 

 ∑
  

       

 

 

 

 

  

( العائد االستثماري في السنة Rn) ( وR( قيمة االنفاق االستثماري في السنة )nRحيث )

(n) ( بينماn تساوي العمر االقتصادي للمشروع )( ثمr) .سعر الخصم 

للقيمة القيمة الحاضرة للعائد مساوية االقتصادي سعر الخصم الذي يجعل ويمثل هذا المعيار 

اخر خالل عمره االقتصادي، وبمعنى الحاضرة للتكاليف االستثمارية واالنتاجية للمشروع 

عن  لكسبية للمشروع أو هو عبارةان التفسير االقتصادي لمعدل العائد الداخلي هو القدرة ا

سعر الفائدة التي يمكن للمشروع ان يحققها لرأس المال المستثمر فيه. وتعد المشاريع 

االجتماعي السائد مشاريع  دل عائد داخلي يزيد عن سعر الخصمة التي تحقق معالزراعي

 جيدة من الناحية االقتصادية. 

يعبر هذا المؤشر عن المدى الزمني الذي يمكن من خالله للعائد  . فترة االسترداد:4

الصافي او التدفق النقدي ان يغطي التكاليف االستثمارية. وفي ضوء ذلك تصبح افضلية 

 االنفاق االستثماري في اقصر فترةمشاريع الزراعية متمثلة في مقدرتها على استرداد ال

زمنية من عمر المشروع. وتتعدد االساليب التي يمكن استخدامها في تقدير هذه الفترة 

 المذكورة.  طة للحصول على رقم تقريبي للفترةاالتية من الصيغ المبس الزمنية وتعد الصيغة
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الربح ثم  ( صافيPN( حجم االستثمار بينما )I( فترة استرداد راس المال. و )TL )حيث

(D .االندثار ) 

 مقدرة بالسنوات عن قدرة المشروع وتعطي الصيغة السابقة قيمة تعبر عن الفترة الزمنية

استرداد راس  رةتال ان هناك اسلوبا اخرا لتحديد فالسترداد راس المال المستثمر فيه. ا

لمال تنطوي على طرح االيرادات التي يتم الحصول عليها في سنة ما من التكاليف ا

االجمالية التي يتم انفاقها في السنة السابقة لها. ثم تجمع حواصل الطرح من بداية الفترة 

هذه القيم اشارة موجبة. ما يعني ان رأس المال قد تم تسديده تأخذ الزمنية للمشروع. حتى 

غبة في معرفة مقدار التراكم الراسمالي الذي يتوقع ان يحققه الرة بكامله. وفي حال

االنتاجي يستمر عملية االضافة السنوية للتدفق النقدي سنة بعد  ية عمرهالمشروع في نها

بذلك على قيمة التراكم الرأسمالي للمشروع.  ع، ونحصللمشروا عمر اخرى حتى نهاية

 وهي:  ،اخرى عديدة تعد مكملة للمعايير السابقة ديةت أقتصاكما ان هناك معايير ومؤشرا

 

 بين ع الزراعية هي الفرقريفة االجمالية للمشان القيمة الضاا. اجمالي القيمة المضافة:1

 تعبر االجمالية المضافةسيطة، وبمعنى اخر ان القيمة اجمالي عوائد المشروع وتكاليفه الو

اي ان  للمشروع.ع وقيمة الناتج النهائي ج المشروعن الفرق بين قيمة وسائل االنتاج خار

 للمشروع. استخدام الموارد االنتاجية الداخلية القيمة المضافة االجمالية تتكون من خالل 

 

اجمالي القيمة المضافة  المضافة عنيعبر صافي القيمة  . صافي القيمة المضافة:6

منشات  سواء أكانلمستخدم المال ا مطروحا منها االندثارات. وتشمل استهالك رأس

  اتيكية وغيرها.دات آلية كحقول الدواجن االوتومكالحظائر والمخازن او مع

  

أنه أجمالي العائد من ف صافي الدخل للمشروع الزراعي بيعر . صافي الدخل:7

دوية البيطرية وقيمة مطروحا منه التكاليف الجارية كقيمة العلف المركز واالالمشروع 

 يل المشروع. والكهرباء لتشغالمياه 

يمثل الربح االقتصادي للمشروع الزراعي صافي الدخل مطروحا  . الربح االقتصادي:8

منه التكاليف الثابتة التي تتمثل في قيمة االندثارات بصورة اساسية. فضال عن الفائدة 

على رأس المال المستثمر. وبذلك فانه يعبر عن الجزء الذي يبقى من اجمالي دخل 

 انصبة العناصر االنتاجية في المشروع نظير استخدامها.  لمشروع بعد دفع

ومما يالحظ من المعايير المشار اليها اعاله في تخطيط االستثمار الزراعي انها تاخذ 

 المؤشرات شاريع الزراعية.اال ان هناك بعضالمفاهيم االقتصادية كمؤشرات الختيار الم

 الدراسة االقتصادية ألحد مشاريع االنتاج  االجتماعية تعد ذات اهمية بالغة. اذ قد تبين من
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 مقارنة  انه اليحقق منافع اقتصادية مميزةالحيواني ) مشروع انتاج دجاج اللحم والبيض( ب

 المدفوعات المن الغذائي وتاثيرها على ميزانبمشاريع زراعية اخرى. اال ان ضرورات ا

دجاج اللحم والبيض لما توفره من منافع اجتماعية تعد من  يقتضي اقامة مشروعات النتاج

ضرورات االمن الغذائي. ولذا فانه عند اختيار المشروعات الزراعية ضمن برامج التنمية 

يجب ان تؤخذ بنظر االعتبار المؤشرات  ،الغراض تحقيق اهداف السياسة الزراعية

 االجتماعية بجانب المفاهيم االقتصادية. 

 

 

 

 املصادر
( ، التخطيط إلنتاج المحاصيل الرئيسة 2)(11الخفاجي ، وجدان خميس جاسم ، )-1

في العراق ، )القمح ، الشعير ، الرز ، الذرة( بإستعمال مصفوفة تحليل السياسة ، 

 أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية الزراعة ، قسم اإلقتصاد الزراعي . 

تحليل إقتصادي لدوال تكاليف إنتاج  ( ،2)()(3الدليمي ، ماجد عبد حمزة ، )-2

محافظة بابل إنموذج تطبيقي ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد  -مشاريع تربية األسماك 

 ، كلية الزراعة ، قسم اإلقتصاد الزراعي. 

( ، تحليل إقتصادي للمحفزات النسبية 1991زمان ، ندى عبدالحسين مجيد ، )-3

، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية الزراعة ، إلنتاج وإستهالك الشعير في العراق 

 قسم اإلقتصاد الزراعي. 

(، تسويق األسماك في الجمهورية اليمنية، 2004النتيه، علي مييوب ناجي ، )-4

دراسة اقتصادية وتحليلية ألراء عينة من الصيادين والوسطاء(، أطروحة دكتوراه، 

 الزراعي. جامعة بغداد، كلية الزراعة ، قسم األقتصاد 

 
 


