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 ملخص البحث  اسم المشرف  اسم الطالب  عنوان البحث  ت

أثر العولمة االقتصادية في   1
القطاع الزراعي لبعض  

 الدول العربية 
 
 
 
 
 

 عالء عبد الهادي ابراهيم

 
 

محمد رحيم 
 ابراهيم 

  م. احمد صالح حسن 
العالم نحو العولمة االقتصادية التي تسعى الى جعل العالم   ه يتج

قرية صغيرة متداخلة بدون عوائق او قيود تحت هيمنة النظام  
الرأسمالي .وهذه الظاهرة يدور حولها جدل كبير اختلفت الدول  

في سعيها نحو االلتحاق بها واقترن ذلك بألياتها االقتصادية  
ياسات االصالح االقتصادي .المتمثلة بصندوق النقد الدولي وس   

 

اثر الية  نافذه العمله في  2
البنك المركزي العراقي في 
تكوين االحتياطات الدولية 

 (( 2018-2004للمده)) 
 
 

 
   طه يحيى علوان

 
 صفاء داوود عبدهللا

 
 مثنى سالم يحيىالتدريسي 

يعاني االقتصاد العراقي اختالال هيكلية عالوة على تخلف  
النظام المالي والمصرفي فيه ، مما جعل القنوات التقليدية  

النتقال اثر السياسة النقدية غير فاعلة بنسبة كبيرة ، لذا 
يعد االقتصاد العراقي من االقتصادات التي تمر بمرحلة  

ابة مستوى  انتقالية مما يزيد من اهمية بحث كيفية استج 
الذي يعد استقرارها الهدف الرئيس للسياسة  -االسعار 
للتغيرات في اداوت السياسة النقدية واهدافها   -النقدية 

الوسيطة. من أجل ذلك تم ابتكار أدوات تتناسب مع  
الظروف االقتصادية والنقدية التي يعيشها البلد وبما يحقق  

زي على  هدف استقرار األسعار. حيث اعتمد البنك المرك 
سعر الصرف اداة رئيسة للحد من الضغوط التضخمية  
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 . واستخدم آلية نافذة بيع العملة للسيطرة عليه 
 

3  
اآلثار االقتصادية لضريبة 
 القيمة المضافة في العراق 

 
 
 
 

 نبأ حاتم هادي
  

 يوسف فهد علي 

 يعيشها االقتصاد العراقيإن المتغيرات المتعددة والمتداخلة التي   خالد علي كنوف التدريسي  
 بشكل عام، والنظام الضريبي على وجه التحديد ، 

تستلزم إجراء تعديالت جوهرية في التشريعات الضريبية النافذة  
 في

 العراق ، بالشكل الذي يجعل النظام الضريبي في العراق يتماشى 
 أنه في ذلكة، شمع إجراءات استيعاب المتغيرات العالمية والمحلي

 الضريبية المختلفة .  شأن النظم 
 ي إطار اإلصالح الضريبي إلى البحث فقد لجأت مختلف الدول وف 

 ا مالي ةة ضريبية فعالس دائل الممكنة للحفاظ على سيابعن ال
واقتصاديا واجتماعيا ، والعراق ينبغي أن ال يختلف عن هذه  

 دولال
 المستقبلية . ويرسم سياسته الضريبية بما يتفق ومعطيات الظروف 

 ن وفي ضوء ما تفرزه المتغيرات المشار إليها فيما تقدم، فانه م
 ائب ذات ضراد الممكن إحداث تغيرات في الهيكل الضريبي باعتم

 ذه ة همة واقتصادية واجتماعية ، وفي مقد فاعلية تحقق أهداف مالي

 . الضرائب وأكثرها أهمية ضريبة القيمة

النفط  أسعار تأثير تقلبات 4
 ة في الموازنة العام

 
 

 تبارك تحسين علي 
 

 جاسم يونس رشيد 

من بين اخطر المشاكل التي تواجه الدول الريعية هو غياب القدرة على   ناديه مهدي عبدالقادر أ.م.د.
 ادراك حقيقية 

اذ غالبا ما تنساق  اوضاعها المالية ومقتضيات تعديلها باالتجاه الصحيح,
 هذه الدول نحو 

  التي يوفرها التوسع في االنفاق لتأثرها بالفوائض المالية بين الحين واالخر
 الريع النفطي 

متناسية او متجاهلة حالة التذبذب التي تصيب مواردها المالية بين الحينة 
 واالخرى 
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 بسبب تراجع اسعار النفط العالمية اذ يعتمد العراق في موازنته العامة على
 ايرادات

, االمر الذي جعله يعيش حالة التخلف في قطاعاته غير   متأتية من الخارج
 النفطية على 

الرغم من توفر الموارد العديدة والمتنوعة واالمكانات المتاحة وذلك بسبب 
 اهمال

القطاعات االنتاجية االخرى واالعتماد على القطاع النفطي في تكوين الناتج  
 المحلي

يتم تغطيتها من االيرادات االجمالي كما أن النفقات العامة في العراق 
 المتأتية من 

عائدات النفط الخام بنسبة كبيرة مما يشكل خطورة على مجمل االقتصاد  

 .العراقي 

تاثير الضريبة البيئية في  5
الحد من مشكله التلوث  

 البيئي     
 

 
 

 بسمة فالح حسن  
  

 اكرم ثائر خميس  

توضح الدراسة عمق وأبعاد مشكلة التلوث البيئي التي تمثل   ناديه مهدي عبدالقادر أ.م.د.
ظاهرة عالمية لها أبعادها الخطيرة وهي محور االهتمام في مطلع  
هذا القرن نظرا لتداعياتها وآثارها على خطط التنمية االقتصادية  
واالجتماعية وعلى رفاهية المجتمع . وسوف يتم التطرق في هذا  

في الحد من التلوث البيئي ، وبما  البحث إلى الضرائب ودورها 
أن البيئة هي كل ما يحيط باإلنسان فأن تلوثها هو اخطر ما يهدد  
هذه الحياة ويحول دون قدرة البيئة على استمرار العطاء والتجدد 

للوفاء بمطالب اإلنسان ، وكما أن البيئة شاملة من حيث أنها  
ه  تتضمن كل شيء على األرض وباطنها وما يحيط بها فأن

لمعالجة المشاكل البيئية يجب االطالع والمعرفة بالعلوم األخرى  
بناءا على ما سبق فأن األهداف البيئية ال يمكن تحقيقها دون قيام  

الحكومات بإعداد السياسات الالزمة لتحقيق هذه األهداف  
وبالتعاون البيئي على كل األصعدة المحلية واإلقليمية والدولية .  

ث البيئة من دولة إلى أخرى ، تبعا "  وتتفاوت مشکالت تلو
لمرحلة التصنيع التي تمر بها كل دولة وكذلك تختلف المأسي  
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وتتنوع األزمات البيئية تبعا " لموقف السياسات الحكومية تجاه  
حماية البيئة من التلوث األمر الذي يؤثر تأثيرا " بالغا " في  

 . الرفاهية االقتصادية 

6  
في  تنوع الموارد الطبيعية 

 محافظة ديالى
 
 
 

 
 

 أيه ستار عبدهللا
  

 ايات عبد الرحمن 

 تتعامل اقتصاديات الموارد الطبيعية مع العرض والطلب وتخصيص الموارد د. مهدي صالح دّوايأ.
 يتمثل أحد األهداف الرئيسية القتصاديات الموارد الطبيعية  الطبيعية لالرض

 تحسين فهم دور الموارد الطبيعية في االقتصاد من أجل تطوير أساليب في 
 أكثر استدامة إلدارة تلك الموارد لضمان توافرها لألجيال القادمة. 

الموارد التفاعالت بين النظم االقتصادية والطبيعية ،  يدرس اقتصاديو 
 وفعال من الموارد الطبيعية تطوير اقتصاد مستدام بهدف

اقتصاديات الموارد الطبيعية هي مجال متعدد التخصصات لألبحاث 
مجال االقتصاد يهدف إلى معالجة الروابط والترابط بين  األكاديمية في

 اإليكولوجية الطبيعية.  االقتصادات البشرية والنظم
 البيئية للموارد  ضمن القيودينصب تركيزها على كيفية إدارة االقتصاد 

 .  الطبيعية لألرض
أثر الدعم الحكومي للقطاع   7

الزراعي مع اشارة  خاصة 
 للعراق

 ناطق هاشم حمد
 زينه  هاني نصيف 

 

تعد السياسات الدعم من أهم الوسائل التي تتبناها مختلف الدول لمواجهة  أ.م.د. علياء حسين خلف
السيما أزمة الغداء إذ تقوم  ةياآلثار السلبية للتغيرات الطبيعية واالقتصاد

العديد من الدول ومنها العربية بدعم اإلنتاج الزراعي وبخاصه صغار  
الخدمات  قوم المزارعين وتنوع وتعدد أشكال الدعم منها دعم المدخالت وت

 المساندة ومنها دعم المنتج النهائي . 

ت را ية لتأثير تغيل يلسة تحارد  8
 ى معدالت لاسعار النفط الخام ع

 قراالتضخم في الع
 

 ي عقيل حميد  لع
 

 عبد الواحد عزيز علي  

  نوري  محمد .م

 فرحان 

تنمية االقتصادية المستدامة  لتعد الثروة النفطية أحدى المقومات األساسية ل
ا أن تحقق النمو االقتصادي  هك الثروة , وبإمكانلك تلالتي تمت دانلفي الب

 ا .هكلالتي ال تمتدان لمع الب بوقت اسرع وبشكل افضل مقارنة
 ا التنمويةهامجرذه الثروة في تمويل بهى لاال إن االعتماد المفرط ع

ا  ه تتسم بالريعية الرتباط هاا االقتصادي جعل من اقتصاداتهومعدالت نمو
 فة .لالمخت راتهوتأثي بسوق النفط العالمي

ط  فن للدان المصدرة لى الب لبات أسعار النفط العالمية علف حدة تأثير تقلتخت
ي اإلجمالي لمة القطاع النفطي في تكوين الناتج المح همسا بحسب نسبة

البلدان التي يشكل القطاع النفطي  قياساً بالقطاعات األخرى , لذا نجد
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 الحصة االكبر في تكوين ناتجها المحلي االجمالي ، 
بات  لعرضة لمشكالت تق ي اكثرها العام ه الرئيس لتمويل إنفاق  والمصدر

 وفي العراق يتضح ذلك جليا.  النفط العالميةأسعار 
 

9  
أثر هيكل رأس المال في 

 قيمة المنشأة
 
 
 

من المواضيع  يعد موضوع هيكل راس المال واثره في قيمة المنشات أ.م. علي وهيب عبدهللا شمس محمد حسين  
الجدلية في االدارة المالية وعلى الرغم من البحوث والدراسات العديدة في 

هذا المجال اال أنه ال يزال هناك اختالفات بين الباحثين حول مدى تاثير  
هيكل راس المال في قيمة المنشات وذات اهتمام من قبل الباحثين لمعرفة 

مية البحث الموسوم " اثر هيكل األثر في الواقع العملي ، ومن هنا جاءت اه
 رأس المال في قيمة المنشأة " دراسة حالة في شركة كوك األمريكية . 

ويهدف البحث الى اثر قياس تاثير كلفة راس المال في القيمة السوقية  
للشركة . وقد اختيرت شركة كوك األمريكية لقياس اثر هيكل راس المال 

 في الشركات العراقية . في قيمة المنشاة لعدم توفر البيانات 
وخرج البحث بمجمو عه من االستنتاجات كانت أهمها " كلفة رأس المال 

تؤثر في القيمة السوقية للشركة عنده نسبة محددة بعد ذلك تبدا باالنخفاض  
 بسبب مخاطر اإلفالس " .

وقد عرض البحث مجموعة من التوصيات كانت اهمها " األخذ بنتائج   
الدراسة الحالية من قبل الشركة وذلك لعدم تجاوز نسب مديونيتها الحد  

 على القيمة السوقية للسهم العادي " .  ريالمقبول ، لما له تاث

تحليل العالقة بين االنفاق   10
الحكومي والناتج المحلي 

 في العراق
 
 
 

 عد احمدفراس ر
                       

 فاطمة قاسم حمد

 ريام علي طالب التدريسية 
 

ي الدراسات المالية ذلك  
 
احتل االنفاق الحكومي اهمية خاصة ف

الحاجات العامة ومن ثم  ان هذا االنفاق يعد وسيلة الشباع
ي تحقيق ما  

 
ي تركن اليها الحكومي ف

فأنه يعتبر بمثابة االداة الت 
ي اوجه ميادين العبادة كافة كما 

 
تتطلع اليه من تقدم وتطور ف

ان السياسة االتفاقية تعكس وبصورة واضحة االهداف 
ي تسىع اىل النهوض من االقتصاد 

المرسومة من الدولة والت 
ي لدفع عجل

ة التنمية و تحقيق االستقرار وتحسي   الوطت 
ي   مستويات المعيشة للمواطني   كافة

 
ات الحديثة ف اي ان التغب 
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مفهوم االنفاق لم يجعل منه مجرد تخصيص نقدي فقط بل  
ي تحقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي 

 
اداة تستخدم ف

والسياسي وحوال اىل تحقيق ورفع مستوى الرفاهية الفراد 
ولهذا اشارت االدبيات االقتصادية السيما نماذج  المجتمع كافة 

 االنفاق االقتصادي الكلي 
االقتصاد الكلي اىل وجود عالقة بي  

 االنفاق العام والناتج  المحلي االجماىلي  
اىل وجود عالقة بي  

اء االقتصاد  وقد حظيت هذه العالقة باهتمام كثب  من خبر
. والباحثي     . 

 

11  
اإلداري  المالي وتأثير الفساد 

 ة على تحقيق اهداف الموازن
 2003للعراق بعد عام 

 

 
 
 

 دلف محمد
 محمد

تعد ظاهرة الفساد المالي واإلداري من اكبر واخطر المشاكل التي يعاني  م.علي طالب حسين 
خاصة، حيث اخذت هذه الظاهرة تنخر في كل قطاعات  منها العالم والعراق

 الرشيد، والمسألةالدولة بسبب غياب الحكم 
والشفافية في العمل الحكومي، وتعقيد االنظمة اإلدارية، وضعف القانون  

ان للفساد المالي واالداري أثار وخيمة على   والسلطة القضائية. حيث
تأثيرها السلبي في  المجتمع ومن بين هذه االثار التي يمكن ان تسببها هو

م وسوء استخدام ثروات الموازنة العامة للدولة بسبب هدر المال العا
 وموارد

البلد. فالفساد بكافة اشكاله سوف يشوه الموازنة من خالل التالعب والهدر  
الفاسدين ويؤدي الى عدم تحقيق الموازنة العامة   في المال العام من قبل

الفساد عادة عندما يقوم   اهدافها السياسية واالقتصادية واالجتماعية. يحدث
 ، كما يمكن ان يحدث الفساد بسبب استغاللموظف بقبول او طلب رشوة

الوظيفة العامة، وضعف االنتاجية والتسيب في العمل وفقدان الضمير 
 والمسؤولية وغيرها.

12  
البطالة وانعكاسها على النمو  

 االقتصادي في العراق
 

 نكتل كاظم عليوي 
     

 حسين حامد كامل 

                                          
 م.  زهير حامد سلمان  

 

 

ان مشكلة البطالة اخذت يوماً بعد يوم تزداد خطورة وتتفاقم في العراق 
وذلـك نتيجـة الظروف التي مر بها العراق منذ عقد الثمانينيات من القرن  

مل بشكل  المنصرم وحتى يومنا هـذا ممـا انعكس ذلك على العاطلين عن الع
خاص وعلى االستقرار االمني واالقتـصادي فـي العراق بشكل عام .اذ ان  
عرض القوى العاملة اصبح في ظل الظروف اعاله اكبر من الطلـب على 
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العمل مما يترك اثار اجتماعية واقتصادية كبيرة على الفرد العاطل. وعليه  
صادية  فان ظاهرة البطالة في العراق أصبحت مشكلة ذات ابعاد اقت

واجتماعيـة وتعبـر بوضوح عن عجز في البنى االقتصادية وعن خلل في 
السياسات االقتصادية والهيكل االقتصادي مما ادى الى اثار اجتماعية كبيرة 

اذ ان البطالة تعد افـة اجتماعيـة خطيـرة تنخـر الجـسم االقتصادي فهي 
 االقتصادي . تعطل القدرات البشرية وتبدد فرص النمو وتالشي الرفاه 

   رات أستخدام بعض ألمؤش 13
ألمالية في تقديم أداء المصارف  

 أالسالمية 

 

ئدة في االقتصاديات الحديثة وأحد االقطاع المصرفي من القطاعات الر م. زهير حامد سلمان  حسن  علي نائل
 الرئيسية. هامحركات

اهمته  واالجنبية ومسية لت المحارخام في حشد وتعبئة المدهلدوره ال انظر
التي تمثل عصب النشاط االقتصادي، كما يقوم ايضا  االستثمارات  في تمويل

يات التعامل ليل عمهالحياة المعاصرة من تس تطلبابية متلبدور فاعل في ت
ل الدور االيجابي الذي  اهال يمكن تج ومؤسسات المجتمع، حيث رادبين االف 

تقديمة خدمات التمويل  االسالمي من خاللز المصرفي هاالج هعبلي
واالستثمار في مختلف النشاطات المالية واالقتصادية واالجتماعية كما  

البنوك االسالمية التي تفرض نفسها لتصبح اليوم رقما صعبا في  استطاعت 
تركيبة الدورة المالية واالقتصادية في العالم وذلك بدليل النمو المتسارع 

بنوك في كافة االقطار المسلمة وغير المسلمة ويعد هذا الذي تحققه تلك ال
التحول بمثابة االعتراف بنجاح  التجربة االسالمية في االقتصاد االسالمي  

واالدل على ذلك من تنافس البنوك العالمية التقليدية على فتح نوافذ وفروع  
في شتى بقاع العالم كما تفرض البنوك االسالمية وجودها يوما بعد يوم 

 لى الساحة العالمية المصرفية .ع
 
 
 
 

ون الخارجية لدى تأثير الدي 14
ى التنمية لالدول النامية ع

 االقتصادية

تواجه البلدان النامية بشكل عام وعبر مسيرته تنموية مشكالت متعددة  التدريسي مثنى سالم يحيى مهدي محمد عصام
ومختلفة حسب ظروف كل بلد وامكانياته وطبيعة المرحلة التي تتم في 

عملية التنمية وقد تباينت وتشعبت الدراسات التي تناولت عملية التنمية  
تحقق ما االقتصادية فيها الن اغلب االفكار والحلول المقدمة بهذا الشأن لم 
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تصب اليه تلك البلدان نظرا لما تعانيه من ندرة  رأس مال العين فضال عن  
رأس المال النقدي بما يؤيدها الى مشكلة التمويل والدين الخارجية في  

المحلية في غير كافية لي بلوغ حجم النمو المستهدف لذالك  المدخرات 
ليه فأن جوهر  تعتمد بدرجة اساسية على التمويل الخارجي في تنميتها وع

مشكلة التنمية االقتصادية في معظم البلدان النامية ينطوي على وجود  
قصور في معدالت االدخار المحلية ،ان وسائل التمويل االخرى مثل االدخار 

االجباري بأشكال مختلفة يمكن ان تنجح في تعضيد قوى التنمية بسبب 
لبلدان لذالك صار  الظروف االقتصادية واالجتماعية الت تعيش فيها هذه ا

االعتماد بالدرجة االساس على اغلب البلدان على القروض الخارجية ومن 
 هنا بدأت مشكلة الديون تأخذ حيزا كبير في االدبيات االقتصادية .

االستدامة الزراعية :دراسة  15
زراعية من منظور القطاع 
 الزراعي في محافظة ديالى

 احمد عبدهللا حسن 
 ابتسام تولي جابر   

 

للنشاط الزراعي اهمية كبيرة في االبعاد االربعة للتنمية المستدامة ففي  أ.د. مهدي صالح دواي 
الناتج المحلي االجمالي ومصدر مهم من مصادر البعد االقتصادي يسهم 

جذب االستثمار وفي البعد البيئي يسهم في حفظ التنوع البيولوجي ومكافحة 
الزراعية ويتمثل دوره في البعد التصحر وزيادة مساحة االراضي 

االجتماعي بتحقيق االمن الغذائي والقضاء على الفقر وتوافر فرص العمل 
أما في البعد المؤسسي فأنه مصدرا يتيح لجميع االطراف المشاركة الفعالة 

 وتبادل الخبرات ووجهات النظر المحلية والعالمية.

تأثير تقلبات أسعار النفط على   16
ادي في العراق  النمو االقتص 

    2019-2004للمدة 

 فاطمة هاشم حيدر 
 

 فاطمة نهاد خزعل 

تعد الثروة النفطية احدى المقومات االساسية للتنمية االقتصادية المستدامة في   سعود  حسين ضياء . م
صادي بوقت البلدان التي تمتلك تلك الثروة وبأمكانها ان تحقق النمو االقت
عتماد المفرط اال ناسرع وبشكل افضل مقارنة مع البلدان التي التمتلكها اال ا

ومعدالت نموها  االقتصادي  على هذه الثروة في تمويل برامجها التنموية 
تأثيراتها جعل اقتصاداتها تتسم بالريعية الرتباطها بسوق النفط الدولية و

المختلفة اليخفى ان تقلبات االسعارالنفط العالمية اتية من اسباب سياسية 
حالة اختالل قوى السوق وما لهذا من تأثير  واقتصادية متعددة لعل ابرزها 
ف حدة تأثير تقلبات اسعار العالمية على البلدان  واضح على اسعار النفط تختل

في تتكوين الناتج المحلي   المصدرة للنفط بحسب نسبة مساهمة القطاع النفطي
االجمالي قياسا بالقطاعات االخرى لذا نجد البلدان التي يشكل القطاع النفطي 

في تكوين ناتجها المحلي االجمالي والمصدر الرئيس لتمويل  الحصة االكبر  
نفاقها العام هي اكثر عرضة لمشاكل تقلبات اسعار النفط العالمية وفي  ا
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العراق يتضح  ذلك جليا اذ يتصف اقتصاده بأنه اقتصاد احادي الجانب يعتمد  
في تمويل انفاقه العام والوفاء بالتزاماته المتعددة اذ  على العوائد النفطية 

االجمالي لذا تنعكس  يشكل القطاع النفطي الحصة االكبر من الناتج المحلي  
تأثيرات تقلبات اسعار النفط بوضوح في النمو االقتصادي من خالل قناة 

     الموازنة العامة . 

أثر االيرادات العامة على   17
النمو االقتصادي في  

 العراق

 لمياء صباح حاتم 
 

 محمد صفاء محمود 

تعتبر الدولة وحدة اقتصادية متكاملة مهمة تحتاج الى ارصدة مالية لتمويل  التدريسية ريام علي طالب
نشاطها العام وهذه االرصدة المالية هي مايعبر عنه بااليرادات العامة وفي  
عبارة اخرى يمكن تعريف االيرادات العامة بأنها بأنها الموارد االقتصادية  

جل تغطية النفقات  التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات نقدية من ا
العامة بهدف اشباع الحاجات العامة وتعتبر االيرادات العامة الجزء المكمل  

والضروري لتمويل االنفاق العام وقد تطورت دراسة االيرادات العامة حسب  
تطور الفكر االقتصادي حيث اقتصرت دراسة االيرادات العامة عند 

انة العامة باالموال الالزمة  الخزاالقتصاديين التقليديين على كيفية تزويد 
 من اجل تغطية االنفاق العام الالزم لقيام  الدولة بواظئفها االساسية . 

دور االستثمار االجنبي المباشر   18
 في تطوير االقتصاد 

 حالة دراسية(  العراق)

في تدفقات رؤوس االموال   هائلةد العالم اثناء العقود الماضية زيادة هش م. أحمد صالح حسن  ضحى محمود حسين 
في حجم التدفقات االستثمارية في جزء كبير    ه الزيادةهذتعزى  و العالمية

مية أ  هتدرك االن ا  منها الى حقيقة مفادها ان العديد من البلدان اصبحت
والتنمية في معظم ام في دعم النمو هرس المال االجنبي ودوره ال

ذه الدول التي يستثمر هل ها الدول النامية وفائدتهومن العالم اقتصاديات دول
ونقص العمالت الصعبة ونقص ميزان المدفوعات يد العجز في ازتا ومع هفي

استقطاب رؤوس  ا الىهدان النامية مما دفعبلللفي االنفاق االستثماري 
 هانبية مباشرة وغير مباشرة لما لت اجرااستثما    االموال االجنبية بشكل 

ا الى ههدان المضيفة فيما اذا تم توجيلذه الب هى لع ةايجابي من اثار
االختالفات البنيوية المادية  واستخدامها في  تصحيح عيةلالقطاعات الس

وفتح  عمل والعمالللق قوانين وانظمة لب خ لذا يتطهالمادية و وغير
ق  لب ايضا خل , ويتط  (ةضريب)خصومات   (حوافز )الل تقديم االسواق من خ

رؤوس االموال وتوفير سياسات رصينة تخدم االستثمار   بيئة صحية لجذب
االجنبية الغير مباشره وحماية  االجنبي المباشر اكثر من االستثما ا رت

االقتصاد    كية الفردية والمادية فضال عن مشاركة الحكومة فيللمحقوق ا
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تحتية , وأطر تحكم ماري في البنية الاج االستثهمن خالل دعم المن
 وسياسات التجارة . يلباالقتصاد الك

االستتتتدامة الزراعيتتتة دراستتتة  19
 تحليلية

من منظور القطاع الزراعي في 
 محافظة ديالى  

 ايه جبار ستار
 

 ايثار وليد ابراهيم   
 

 

االقتصاديـــة الـرئيسـة التي تســـهم فـي تعــد الزراعـــــة أحــد النشــاطات   د. مهدي صالح دوايأ.
االقتصـاد الـوطني، ويرتبـط األمـن الغـذائي باألمن الوطنـي، وتحقيق األمـن 
الزراعي  اإلنتاج  من  الغذاء  توفير  على  األسـاس  بالدرجـة  يعتمـد  الغـذائي 
وطأة   وتخفيف  االقتصاد  بتنويع  الزراعي  القطاع  نهوض  ويسهم  المحلي، 

وتحسي المرتبطة الفقر  القطاعات  لمعظم  حركة  وتحقق  التجاري  الميزان  ن 
 به بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وتقليص   البطالة  مكافحة  في  الزراعي  القطاع  تطور  يساهم  أخرى،  بعبارة 
 ً حجم االستيراد وتطور ونهوض المجتمع وتعزيز االقتصاد الوطني، فضال

أمانا أكثر  يكون  المحلي  المنتج  أن  الصحية    ًواطمئنانا  ًعن  السالمة  على 
الفرد   بصحة  االهتمام  إلى  يؤدي  الذي  بالمستورد،  مقارنة   ألنللمستهلك 

الغذائي، كما وان تطور  بالغذاء واالستهالك  العصر مرتبطة  أمراض  اغلب 
 على تحسين الواقع البيئي. ًالقطاع الزراعي ينعكس إيجابيا

وزارة الزراعة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية  وتسعى
بهدف تحسين دخل األسر الفالحية وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في 

تكوين الناتج المحلي اإلجمالي من خالل مهامها في إجراء البحوث 
 ادالزراعية، وتوفير المستلزمات، والقيام باإلرشاد، وتدريب الفالحين، وإعد

تشريعات، ونقل التكنولوجيا، وتقديم الخدمات التي ال يقدمها القطاع  ال
الخاص، وتنفيذ المشاريع التنموية عبر ما يخصص لها من مبالغ في 
ميزانية الدولة، وتوفير السيولة النقدية من خالل صناديق اإلقراض 

التخصصية للمبادرة الزراعية، وتأهيل الموظفين والفنيين العاملين في 
 الوزارة كافة. أنشطة
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دور التطور التقني  على  20
 التطور االقتصادي    

 علي عبد الحسين حيدر  
                     

 صالح هيثم صالح 

بدايات القرن الحادي والعشرين حملة متغيرات دولية عديدة بدأت  أن أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر
القرن العشرين وخاصة. كان تأثيراتها واضحة بعد العقدين األخيرين في 

أبرزها ثورة المعلومات وما صاحبها من تطورات علمية هائلة في مجاالت  
 المعرفة المختلفة.

وتشمل ثورة المعلومات وما يوفقها من تقدم تقني والتكنولوجي و تغير 
نوعي في حقول المعرفة و النشاط اإلنساني  فضاء رحباٌ لنمو و 

 تطورالجمعيات المختلفة .
قد أفرزت هذه الثورة، فرصاٌ و تحديات جديدة لالقتصاد  الدول و و

مجتمعاتها . إذا أصبح من غير الممكن تحقيق تطور اقتصادي  مستمر من  
البنى التحتية المادية وغير المادية وخاصة العلمية    دون بناء وتطوير

والتقنية التكنولوجية وذلك لمواجهة تحديات ثورة المعلومات . وهذا 
رت الثورة فرصاٌ كبيرة لنهوض المجتمعات العربية وردم الفجوة التي ووف 

 تفصل بينهم وبين العالم المتقدم .
 
 
 

  

 


