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قياش انميسة اننسبيت إلنخاج فروج انهحم في محافظت انمثنى باسخعمال
مصفىفت ححهيم انسياست()PAM
مقذاد خاسم عبذ
خامعت انمثنى /كهيت انسراعت

أ.د عبذ هللا عهي مضحي انسوبعي
خامعت بغذاد  /كهيت انسراعت

انمسخخهص
يعد قطاع الدواجن أحد القطاعات اإلنتاجية الميمة ومكون أساسي في غذاء بعض الدول ،كما يعد موردًا

اقتصادياً ميماً في توفير العمالت األجنبية وتحقيق األمن الغذائي لمبمد  ،لغرض الوصول إلى رسم السياسات

االقتصادية الزراعية من خالل تحقيق االكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن .لذلك استيدفت الدراسة تسميط الضوء
عمى ىذا القطاع ومعرفة الميزة النسبية إلنتاج لحوم الدواجن في محافظة المثنى ومدى كفائتو محمياً وكذلك

معرفة طبيعة السياسة التدخمية إلنتاج لحوم الدواجن في العراق باستعمال أسموب تحميمي يعرف بمصفوفة
تحميل السياسة ( ، ) PAMحيث أشارت نتائج المصفوفة بأن العائد باألسعار الخاصة ( )2.1.33مميون

دينار  /لمقاعة واألرباح الخاصة نحو ( )4.847مميون دينار  /لمقاعة  ،بينما كانت األرباح اإلجتماعية موجبة
 ،أما صافي التحويالت ( )Lفقدر بحوالي ( )- 519.5مميون دينار  /لمقاعة والذي يمكن تفسيره بأن تأثير

السياسة اإلجمالية المتبعة من لدن الدولة ال تصب في مصمحة منتجي فروج المحم المحميين في المدى

القصير أي أنيا ذات تأثير عكسي ،كما أوضح معامل الحماية األسمي لممخرجات الذي جاء بقيمة موجبة

أقل من الواحد الصحيح بمغت قيمتو ( )41.0مما يعني أن المنتجين المحميين يستممون أسعا ًار أقل لمنتجاتيم

من األسعار العالمية (األسعار االجتماعية) ،أي أن الحماية سالبة لممنتج المحمي ،في حين بين معامل

الحماية االسمي لممدخالت المتاجر بيا والذي ظير بقيمة موجبة أقل من الواحد الصح يح بمغ قيمتو()4195
مما يدل عمى أن أسعار المدخالت المتاجر بيا أقل من أسعار نظيرتيا العالمية  ،وىذا ما يؤكد عمى وجود

دعم حقيقي مقدم ليذه المدخالت من لدن الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ،كما ظير معامل كمفة المورد المحمي(معامل المي ةز
النسبية) بإشارة موجبة بمغت قيمتو ( )0.33مما يعني أن المنتج العراقي يوفر عمالت أجنبية لصالح الميزان
التجاري وبذلك فأنو يتمتع بميزة نسبية وكفاءة إلنتاجو لحوم الدواجن محمياً ،في حين بين معامل الحماية

الفعال والذي جاء بقيمو موجبة بمغت قيمتو ( )41.4وىي أقل من الواحد صحيح وىذا يعني أن المنتجين
المحميين يتسممون عوائدىم في حالة وجود السياسة التدخمية السعرية أقل من العوائد في حالة غيابيا ،أي أن

القيمة المضافة باألسعار الخاصة ىي أقل من القيمة المضافة باألسعار االجتماعية وتقل عنيا بنسبة %30
وىذا يعني غياب الدعم الحكومي إلنتاج فـ ـ ـ ـ ـروج المحم،أما فيما يخص نسبة التكاليف الخاصـ ـ ـ ـة فقد بمغت

قيمتيا ( ) 0.57أي أقل من الواحد الصحيح مما يدل عمى أن االستثمار في مشاريع فروج المحم تحقق أرباحًا
خاصة مجزية لممستثمرين المحميين وليا قدرة عمى المنافسة محمياً ،توصي الدراسة بضرورة االىتمام والدعم

المتواصل من لدن الدولة والمنتج المحمي الستغالل ىذه الموارد واإلمكانيات بشكل كفوء يؤدي إلى زيادة
اإلنتاج المحمي  ،واالرتقاء بتطور ىذا القطاع وتنميتو وتقميص حجم الفجوة بين اإلنتاج المحمي واالستيراد .
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المقدمة
تسنيا الدولة ُبغية
تتجسد السياسات الزراعية في منظومة متكاممة من اإلجراءات والتشريعات التي ّ
ّ

تتضمنيا الخطط التنموية الزراعية ،ىذه األىداف غالبا ما ترمي إلى تشجيع زيادة
محددة
تحقيق أىداف ّ
ّ

اإلنتاج لتحقيق األمن الغذائي وكذلك تحقيق أقصى درجة من االكتفاء الذاتي وتعد الدواجن إحدى
مصادر الغذاء األساسية لإلنسان إذ تعد إحدى المصادر الرئ يسة الميمة لمبروتين الحيواني ومادة
ضرورية لبناء جسم اإلنسان وان كغم الواحد من لحم الدجاج يحتوي عمى ( )190غم من البروتين و
ويستيدف من تنمية وتطوير قطاع الدواجن تحقيق أبعادا أمنية
( )1490سعرة حرارية (عميُ )2002،
غذائية بإنتاج قدر أكبر من سمع البروتين الحيواني لتضييق الفجوة بين اإلنتاج واالستيالك ،لذا ترتب

عمى زيادة الطمب عمى منتجات الدواجن زيادة اىتمامات الدولة بتحقيق األمن الغذائي لمدواجن في توفير
المواد الغذائية (البيض والمحم ) لالستيالك البشري وارتفاع القيمة الغذائية لمحوم الدواجن حيث تحتوي
عمى نسبة بروتين عالية حوالي  %23من البروتين الحيواني وكذلك ارتفاع نسب الحوامض األمينية
األساسية في ىذه المحوم قياسًا بالمحوم األخرى (الفياض وسعيد )1979،والتي تتميز بقيمتيا الغذائية
العال ية وقابميتيا في سرعة تحويل األعالف وقصر دو ةر رأس المال في مشاريع تربيتيا وانتاجيا (الزبيدي
–البصرة  )1986-لقد قدر متوسط استيالك الفرد من لحوم الدواجن ( )0.4كغم شيريا حسب
(مؤشرات المسح االقتصادي واالجتماعي لألسرة في العراق لسنة  ) 2007وبعد ترجيحو بعدد سكان
العراق لسنة  2011فان كمية االستيالك لمحوم الدواجن في العراق تقدر بـ ( )138855طن في حين
قدر اإلنتاج المحمي ( )87156طن أي بكمية عجز قدرىا( )51696طن وبنسبة ( )%37.2من اإلنتاج
المحمي وأن نسبة الكفاية اإلنتاجية ( )%62.8فقط  ،لذا تأتي أىمية ىذه الدراسة لمعرفة المي ةز النسبية
إلنتاج دجاج المحم في محافظة المثنى لتحدد في ضوئيا رسم السياسات االقتصادية السميمو لتخطيط
عمميات اإلنتاج واالستيراد والتصدير وبما يحقق كفاءة الموارد المتاحو واستخداميا وفق أسموب تحميمي
يعرف بمصفوفة تحميل السياسة الزراعية لمعرفة مدى كفاءة إنتاج دجاج المحم محميًا وكذلك طبيعة
سياسة الدولة التدخمية النتاج دجاج المحم وانطالقا مما تقدم ييدف البحث قياس الميزة النسبية النتاج
لحم الدجاج في محافظة المثنى باستعمال مصفوفة تحميل السياسة وقياس اثر السياسة التدخمية في
قطاع الدواجن والتوجيو باالستمرار باالنتاج المحمي وتشجيعو او تركو استنادًا الى كفاءتو ،اعتمد البحث
أسموب الربط بين االتجاه الوصفي الذي يستند إلى الدراسات النظرية واالتجاه الكمي الذي يستند إلى
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أسموب التحميل باستعمال أسموب رياضي حديث يعرف بمصفوفة تحميل السياسة لقياس قيم معامالت
الحماية والميزة النسبية  .وأن ىذا األسموب يستعمل نوعين من الحسابات لنظام السمعة  ،األول يعرف
بحساب األربحية وىو الفرق بين اإليرادات والتكاليف  ،والحساب الثاني ىو تشوىات السوق وتدخالت
السياسة السعرية وتأثيرىا عمى نظام السمعة  ،وتبين حجم اتجاه ىذا التأثير ىل ىو لصالح المستيمك أم
الميزن الحكومي  ,وقد صممت مصفوفة تحميل السياسة عمى أساس معادلة
ا
لصالح المنتج أم لصالح
الربح اآلتية - :
).)Monke & Pearson,1989, P P.23-24
Profit = e (P q) Q – e (P t) It – (Pn) In – x
 = eسعر الصرف التوازني لمعممة المحمية.

 = P qسعر الناتج.

 = P tسعر المدخالت المتارر هاا
 = P nسعر المدخالت غير المتارر هاا (الموارد المحمية)
 = Qكمية الناتج.
 = Itكمية المدخالت المتارر هاا.

 = Inكمية المدخالت غير المتارر هاا.

 = Xتكاااااليف تاااا اير هعاااا

الحكومية )

العواماااا الغياااار المها اااارة مااااا (الااااني

لااااي المعمومااااات  ،احتكااااار الم سسااااات

وان حساب متغيرات المعادلة السابقة يتم بسعرين ،األول ىو سعر السوق الخاص ( )Private priceأو
سـعر السـوق المحمـي  ،والثـاني ىـو السـعر الحقيقـي أو الســعر االجتمـاعي (الظمـي) (, )Social Price
ويعطي الفرق في نتائج ىذه المعادلة باسـتعمال ىـذين النـوعين مـن األسـعار مقياسـا ميمـا لتـأثير السياسـة
السعرية ،ويتكون ىيكل المصفوفة االساس من ثالثة صفوف وأربعة أعمدة وكما موضحة بالجدول اآلتي
جدول ( ).ىيكل المصفوفة
Costs
Profits

D

Domestic

Tradable

Resources

In puts

C

B

Revenue

التفاصي

A

Private price
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H

G

F

E

Social price

L

K

J

I

Divergences

Monke, Eric, A. and Scott, r., Pearson, (1989), P.15

يمثل الصف األول لممصفوفة أسعار السوق الخاصة (األسعار المحمية) لنظام السمعة لكل من العائد
اإلجمالي ( )Aوالمدخالت المتاجر بيا ( )Bوكمفة الموارد المحمية ( )Cواألرباح الخاصة (.)Dأما
الصف الثاني فيمثل األسعار اإلجتماعية (أسعار الظل) لكل من العائد اإلجمالي( )Eوكمفة المدخالت
المتاجر بيا ( )Fوكمفة الموارد المحمية ( )Gواألرباح االجتماعية ( . )Hويمكن اشتقاق بعض المعايير
والمقايي س من مصفوفة تحميل السياسة منيا - :
األربحية الخاصة - :ىي عبارة عن الفرق بين المجموع الكمي لإليرادات ( )Aأو لكل وحدة مباعة
وتكاليف اإلنتاج والتي تشمل تكاليف المدخالت المتاجر بيا ( )Bوتكاليف الموارد المحمية ( )Cويمكن
الحصول عمييا وفق الصيغة اآلتية
)D = A – (B + C
األربحية االجتماعية- :ىي عبارة عن الفرق بين اإليرادات والتكاليف (المتاجر بيا والمحمية) والمقيمة
باألسعار اإلجتماعية  ،ويمكن الحصول عمييا وفق الصيغة اآلتية :
)H = E – (F + G
صافي التحويالت  :وىو معيار يبين مدى كفاءة النظام الزراعي ويوضح فيما اذا كانت سياسات التدخل
الحكوميــة ايجابي ــة او ســمبية عم ــى نظ ــام الســمعة ف ــالتحويالت الصــافية الموجب ــة تعن ــي بــان نظ ــام الس ــمعة
يتعرض لضرائب وانو غير مدعوم وتحسب

L=D–H

معامل الحماية اإلسمي لممخرجات :وىو عبارة عن قسمة اإليراد بأسعار السوق المحمية ) (Aإلى
اإليراد باألسعار االجتماعية ( )Eويتم الحصول عميو وفق الصيغة االتيو - :

معامل الحماية اإلسمي لممدخالت:

A
E
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وىو عبارة عن قسمة كمفة المدخالت المتاجر بيا ( )Bباألسعار الخاصة ( )Private priceإلى كمفتيا
( )Fباألسعار االجتماعية ( )Social priceويتم حسابو وفق الصيغة اآلتية:
B
F

= NPCI

معامل األربحية ( - : )PCوىو عبارة عن قسمة األرباح الخاصة ( )Dلنظام السمعة إلى األرباح
االجتماعية ( )Hويمكن الحصول عميو وفق الصيغة اآلتية :
A–B–C
E–F–G

D
H

=

= PC

معامل الحماية الفعال )- :(EPC
وىو يمثل نسبة القيمة المضافة بسعر السوق المحمي إلى القيمة المضافة بالسعر االجتماعي .والقيمة

المضافة بسعر السوق المحمي ىي عبارة عن اإليراد ( )Aبسعر السوق المحمي مطروحاً منو كمفة

المدخالت المتاجر بيا ( )Bبأسعار السوق المحمية ( ،)Private priceأما القيمة المضافة بالسعر

االجتماعي ىي عبارة عن اإليراد ( )Eبالسعر االجتماعي مطروحًا منو كمفة المدخالت المتاجر بيا ()F
باألسعار االجتماعية ،ويحسب وفق الصيغة اآلتية

A–B
E–F

= EPC

نسبة إعانة المنتج (- :)PSR
وىو مؤشر لمتعرف عمى نسبة صافي التحويالت ( )Lمن قيمة اإليراد االجتماعي ) )Eلنظام السمعة ،
وىو يوضح المدى الذي تزداد فيو أو تقل عوائد نظام السمعة بسبب سياسة التدخل الحكومي ويبين أيضًا
حصمية تأثير العوامل المختمفة في نظام السمعة كالتدخل الحكومي وبقية العوامل ويحسب وفق الصيغة
اآلتية
× 100

D–H
E

L
E

=

= PSR
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نسبة التكاليف الخاصة

( - :)PCRوىو مؤشر يعكس قدرة نظام

6

A–B

السمعة عمى المنافسة  ،ويمثل قسمة تكاليف الموارد المحمية ( )Cباألسعار الخاصة ()Private price
إلى القيمة المضافة باألسعار الخاصة ) (VA = A – Bويتم حسابو عمى وفق الصيغة اآلتية- :

كمفة المورد المحمي( - : )DRCوىو مؤشر لمميزة النسبية لنظام السمعة ومدى منافستو عمى المستوى
العالمي ويمثل قسمة تكاليف الموارد المحمية ( )Gباألسعار االجتماعية ( )Social priceإلى القيمة
المضافة باألسعار االجتماعية ) )VA = E – Fويحسب عمى وفق
الصيغة اآلتية

G
E–F

= DRC

مواد وطرائق العم
الحساب الميداني لمصفولة تحمي السياسة
تم تنفيذ الدراسة الميدانية عن طريق استما ةر استبانة اعدت ليذا الغرض  ،وبعد فرز وتويب البيانات
الواردة فييا تم الحصول عمى متوسطات الكميات والتي تمثل عناصر االنتاج من المدخالت المتاجر بيا
والموارد المحمية  ،والتي تمثل المعامالت الفنية  ،حيث يمكن وضعيا بالجدول  3والذي يبين حاجة
القاعة الواحدة سعة (.444طير) من عناصر االنتاج وكذلك االنتاجية المتحققة منيا ،وقد تم تقسيم
سب متوسط حاجة القاعة الواحدة من العمف
مدخالت االنتاج الى مدخالت متاجر بيا وموارد محمية و ُح َ
المركز بحوالي ( )22طناً ،أما فيما يخص األدوية والمقاحات  ،فيحتاج قطاع الدواجن إلى كمية من

المقاحات منيا لقاح نيوكاس ــل  ،لقاح كمبوره  ،المقاح الثالثي  IBولصعوبة تحديد كمياتيا فتم ذكر كمفتيا
دينار
ًا
دينار و()28000
ًا
وجاءت كمفة لقاح كمبو ار  ،لقاح نيوكاسل ،لقاح ( )IBبواقع )(56000
دينار بالتتابع  ،أما األدوية فتختمف باختالف األمراض التي تصيب الدواجن ولذلك تم أخذ
و()70000
اً
األدوية األكثر استعماال فدواء التايموسين بمتوسط( )3.33كغم ويستعمل لألمراض التنفسية  ،ودواء
االوكسيتتراسايكمين بمتوسط ( )2.87كغم وىو مضاد حيوي  .أما دواء كوكسيديا فيستعمل بواقع ()6.6
كغم كمتوسط ويستعمل ألمراض والتيابات االمعاء وجياز المناعة ومرض الجفاف وىنالك مجموعة من
األدوية األخرى ( عالج النشمة  ،عالج مقشع  ،فمورفين  ،سايبروكسن) حسبت بمتوسط ( )9.87كغم ،
وبع ض المضادات الحيوية الضرورية التي جاءت بمتوسط ( )12.83كغم وحسب متوسط حاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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القاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة من الفيتامينات ) (AD3Eبواقع ( )8.35كغم وحسب متوسط حاجة القاعة الواحدة من
الوقود بمتوسط حوالي ( )2187لتر ،خالل مدة التربية والتي تتراوح مابين ( )45- 35يوماً  ،أما
المدخالت غير المتاجر بيا (الموارد المحمية) فتشمل األرض بمتوسط ( 700م ، ) 2ورأس المال فقسم
إلى رأس المال العامل والذي يمثل (تكاليف شراء األفراخ) بواقع ( )5600000دينار ،ورأس المال
المستثمر والذي يمثل تكاليف إنشاء قاعة تربية الدواجن وتجييزاتيا  ،وبناء المخزن والمحرقة وتكاليف
دينار  ،أما العمل فينقسم إلى العمل الدائمي
شراء المضخات واآلالت بمتوسط قدره ()80.845.281
اً
بواقع ( )284ساعة والعمل المؤجر بواقع ( )334ساعة أما بالنسبة إلى الماء والكيرباء فتبين متوسط
دينار وكذلك استيالك الماء جاء بمتوسط ()418235
استيالك الحقل من الكيرباء شيرياً ()186411
اً
شتاء)
دينار .أما بالنسبة لمفرشة األرضية فيستعمل (نشارة الخشب بسمك  3سم صيفاً و 7- 5سم
اً
ً
وجاءت بمتوسط ( )600كغم ،وحسب متوسط كمفة الصيانة التي شممت المعالف والمناىل بواقع

دينار لموجبة الواحدة  ،أما نسبة اليالكات التي تحدث خالل الوجبة ( بمعنى أن أكثر
()150000
اً
اليالكات تحدث نياية فت ةر تربية الوجبة نتيجة الزيادة الوزنية ) فتم تقديرىا بمتوسط . %13
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ردو ( )2المعامالت الفنية إلنتاج لروج المحم لمياعة الواحدة سعة (  )7000طير لي محالظة المانى

عٌاصر اإلًراج

ًىع الوذخبلخ

هرىسط الكويح للماعح
ج

 - 1العمف

 - 2األدوية
 -تايموسين

 تتراسايكمين -كوكسيديا

مذخالث مخاخر بها
Tradable inputs

 -ادوية اخرى

 -مضادات حيوية

 22طن
 3.33لتر

 2.87كغم
 6.6كغم
 9.87كغم

 12.83كغم

 - 3ليتامينات a,d3,e

 8.35لتر

 -لياح كمهورو ()GD

---

 - 4المياحات

 لياح نيوكاس ()ND المياح الاالاي ()IB - 5الوقود

---- 2187لتر
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 - 1األر

9
2

 700م

 - 2رأس الما
 رأس الما المستامر -رأس الما العام

مذخالث محهيت
Domestic Resources

 80845281دينار
 5600000دينار

 - 3العم وي م :
 العم الدائمي العم الم رر - 4الماء

 - 5الكارهاء
 - 6الفر ة األرضية
 - 7الصيانة

 - 8نسهة الاالكات

متوسط إنتاجية القاعة

 284ساعة
 334ساعة
 418235دينار
 186411دينار
 600كغم
 150000دينار
%13

 10732كغم /الياعة

المصدر  :احتسهت من قه الهاحث هاالعتماد عمى نتائج الدراسة الميدانية.

حساب الصف األو لمصفولة تحمي السياسة (األسعار الخاصة) إلنتاج لروج المحم
يبين الجدول رقم ( )3عناصر الصف األول لمصفوفة تحميل السياســة ( )PAMويشمل إجمالي

التكاليف والعائد واألرباح محسوبـ ـ ـ ـة باألسعار الخاصة(  (private pricesإذ كانت أسعار السوق
المحمية لمدخالت اإلنتاج المتاجر بيا ىي العمف بواقع ( )800000دينا اًر  /لمطن ،أما األدوية التي
شممت التايموسين بواقع( )20000دينار /لتر واالوكسيتتراسايكمين بواقع ( )16000دينار /كغم

والكوكسيديا بواقع ( )19000دينار /كغم وأدوية أخرى بواقع ( )12000دينار  /كغم ومضادات حيوية
بواقع ( )15000دينار /كغم وفيتامينات ( )A,D3,Eبواقع ( )10000دينار  /لتر  ،أما المقاحات

فشممت لقاح كمبورو بواقع ( )8دينار /طير ولقاح نيوكاسل بواقع) )4دينار /طير والمقاح الثالثي ()IB
بواقع ( ) 10دينار /طير،أما الوقود فإن سعر المتر الواحد من زيت الكاز حوالي ( )600دينار /لتر  ،إذ

بمغ إجمالي التكاليف المتاجر بيا ( )Bحوالي ( )19.781مميون دينار /لمقاعة  ،بينما حسب إجمالي

تكاليف الموارد المحمية ( )Cوالتي شممت األرض المستغمة إلنشاء القاعـ ـ ـ ـ ـ ــة(  700م )2وحسب اإليجار
السنوي السائد في منطقة الدراسة لمقاعة الواحدة بمتوسط ( )5470588دينار  /لمقاعة  ،وان كمفة
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إيجار األرض ( ) 800000دينار  /لمدونم  ،أما بالنسبة الى كمفة العمل الكمية ( العمل الدائمي  ،العمل
المؤجر) فكانت بواقع ( )1307000دينا ًار .أما رأس المال فقسم إلى رأس المال العامل ( تكاليف شراء
األفراخ) وسعر شراء األفراخ ىو ( )800دينار لمفرخ ومتوسط حاجة القاعة إلى ( )7000طير .

أي أن رأس المال العامل =  5600000 =7000 X 800دينار
أي أن كمفة رأس المال العامل =  448000 =5600000 X 0.08دينار
إذ قدرت كمفة الفرص البديمة لرأس المال باحتساب سعر الفائدة  %8عمى رأس المال  ,اعتماداً عمى
الفائدة المفروضة عمى القروض الممنوحة لممزارعين من قبل المصرف الزراعي أما رأس المال المستثمر
الذي يمثل (تكاليف إنشاء قاعة تربية الدواجن وتجييزاتيا وبناء المخزن والمحرقة وتكاليف شراء
المضخات واآلالت) وتعذ حساتَ عي طريك لسط االًذشار فثلغد ليورَ (  ) ...053.1.دينار أما
تكاليف الماء والكيرباء فمصعوبة تقدير كمياتيا تم تقدير متوسط كمفة الماء وكانت بواقع ))418235
دينار ,وكمفة متوسط الكيرباء كانت بواقع ) )186411دينار ،وكذلك تم إضافة مصاريف الصيانة
كمتوسط وبواقع ( ) 150000دينار .وتم كذلك إضافة كمفة اليالكات كمتوسط ( )%13وكانت كمفتيا
باألسعار الخاصة ( )1820000دينار ،وحسبت كمفة الفرشة األرضية بواقع ( )600000دينار ،وبمغ
إجمالي تكاليف الموارد المحمية ( )Cحوالي ) (6.493مميون دينار.أما العائد الكمي باألسعار الخاصة
( ) Aفتم حسابو عمى أساس متوسط سعر الطن السائد في السوق بواقع  2900000دينار  /طن اي
مايعادل ( )31.122مميون دينار /لمقاعة وكانت األربحية الخاصة ( )4.847) )Dمميون دينار لمدجاج
الحي.
ردو ( )3تكاليف عناصر اإلنتاج والعائد (ميزانية الحي ) هاألسعار الخاصة لم روع انتاج لروج المحم
انمذخالث

انعنصر اإلنخاخي

سعر انىحذة انىاحذة

كهفت انعنصر اإلنخاخي
دينار /انقاعت
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 - 1العمف
 - 2األدوية

 -تايموسين

الوراجر تها
B

 800دينار
 20000دينار  /لتر

11

17600000
66600

 -تتراسايكمين

 16000دينار  /كغم

 -كوكسيديا

 -ادوية اخرى

 19000دينار  /كغم

45920

 12000دينار  /كغم

 -مضادات حيوية

 15000دينار  /كغم

118440

125400
275250

 - 3ليتامينات a,d3,e

 10000دينار  /لتر

83500

 -لياح كمهورو ()GD

 8دينار  /طير

56000

 10دينار  /طير

70000

 - 4المياحات

 لياح نيوكاس ()ND -المياح الاالاي ( )IB

 - 5الوقود

 4دينار  /طير
 600دينار

الوجوىع

28000
1312200

19781310
 - 1االر

 - 2راس الما
 رأس الما المستامر -رأس الما العام

 - 3العم وي م :

الوىارد الوحليح
C

 العم الدائمي -العم الم رر

 - 4الماء

800000

%8
 2250دينار /ساعة
---

418235
186411

 2000دينار /ساعة

 - 5الكارهاء
 - 6الفر ة االرضية

 1000دينار  /كغم

 - 8نسهة الاالكات

%13

---

الوجوىع
مرموع التكاليف الكمية لممدخالت المتارر هاا والموارد المحمية

العائذ الخاص A

1297421.35
448000
639000
668000

---

 - 7الصيانة

74543.42

 2900دينار  /كغم

االربحيت انخاصت D

600000
150000
1820000
6493734.01

26275044.01
31122800
4847755.99

المصدر  :أُحتسهت من قه الهاحث هاالعتماد عمى نتائج الدراسة الميدانية .

حساب الصف الااني لمصفولة تحمي السياسة (األسعار االرتماعية) إلنتاج لروج المحم
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يبين الجدول رقم ( )0عناصر الصف الثاني لمصفوفة تحميل السياســة ( ،)PAMويشمل إجمالي
التكاليف والعائد واألرباح محسوبـ ـ ـ ـة باألسعار االجتماعية (  ، )social pricesأدناه الخطوات العممية
لتحويل أسعار المدخالت المتاجر بيا والعائد من العممة األجنبية الى العممة المحمية باستعمال طريقة
معامل التحويل القياسي  ،وباالعتماد عمى سعر الطن الواحد من األعالف التي غالبًا ماتكون مصنعة
محمياً لكن المواد األولية مستوردة من خارج القطر وان سعر الطن الواحد من المواد األولية الالزمة
إلنتاج طن واحد من العمف (بمت) ىو  600دوالر  /طن كسعر حدودي (تجار الجممة ومعامل إنتاج
األعالف) ،لتحويل السعر من العممة األجنبية إلى العممة المحمية  ،ولمحصول عمى سعر الطن الواحد
من العمف الحدودي ُ ،يضرب سعر الطن الواحد من األعالف بسعر الصرف الرسمي  ،مع مالحظة أن
سعر الصرف الرسمي وحسب مؤشرات البنك المركزي العراقي لعام  34.3ىو ( )..11دينار  /دوالر ،
أما سعر الصرف التوازني وحسب مؤشرات السوق لمعام نفسو بمغ ( ).322دينار /دوالر.
* سعر الطن الواحد بالسعر الحدودي =  144دوالر ×  ..11دينار  /دوالر
=  199144دينار
السعر الحدودي

* سعر الطن الواحد بسعر الصرف التوازني = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
معام التحوي اليياسي

معامـل التحويـل القياسـي (  ) Standard conversion factorنحصـل عميـو وفـق الصـيغة الرياضـية
اآلتية :

حيث إن :
 = OERسعر الصرف الرسم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
 = EERسعر الصرف التوازن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
 = S.C.Fمعامل التحويل القياسي
..11
= 41905
.322
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إذن  :سعر الطن الواحد بسعر الصرف التوازني بالدينار:

13

دينار

 - 2القيمة المساواتية لإلستيراد = السعر الحدودي بسعر الصرف التوازني  +كمفة النقل من الحدود
إلى المخازن الرئيسة بسعر الصرف التوازني.
مالحظــة  :كمفــة النقــل لمط ــن الواحــد مــن البم ــدان المجــاورة لمع ـراق  .م ــثالً (ســوريا  ،الســعودية  ،مص ــر )
كمتوسط ىي =  .4دوالر /لمطن
إذن كمتوسط =  .4دوالر ×  .322دينار  /دوالر
=  .12.4دينار  /طن
إذن القيمة المساواتية لالستيراد = .12.4 + .042..101
=  .3113.101دينار
 - 0القيمة المساواتية لالستيراد عند باب المزرعة = القيمة المساواتية لالستيراد  -كمفة النقل من باب
المزرعة إلى المخازن الرئيسة
مالحظة  /إن كمفة النقل من المخازن الرئيسة إلى باب المزرعة ىو ( )24444دينار  /طن
إذن القيمة المساواتية لالستيراد عند بـاب المزرعـة =  .9113.101 =24444 – .3113.101دينـار /
طن  .وىي تمثل السعر االجتماعي (الظمي) لمطن الواحد من العمف

وبالطريقة نفسيا يتم تحويل أسعار باقي المدخالت المتاجر بيا من العممة األجنبية الى العممة
المحمية  ،بالنسبة إلى األسعار الظمية لألدوية والمقاحات (الييئة العامة لمبيطرة) وىي تمثل أسعار
مخازن ,أي مضاف ليا كمفة النقل والتأمين  ،إذ كانت كمفة استيراد التايموسين  1لتر ) )35.6دوالر أي
بكمفة ) ) 45651.70دينار والكمفة االستيرادية لالوكسيتتراسايكمين لمكيموغرام الواحد حوالي( )8.4دوالر
أي بكمفة ) )12090.64دينار  .والكمفة االستيرادية لمكوكسيديا كميو غرام حوالي( )9.3دوالر اي بكمفة
( ) 13201.12دينار والكمفة االستيرادية لألدوية األخرى حوالي ( )10.5دوالر  /كغم أي بكمفة
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( )14681.75دينار ،وكذلك الكمفة االستيرادية لممضادات الحيوية حوالي ( )9دوالر/كغم أي بكمفة
( )12830.96دينار  ،أما فيتامينات ( ,) AD3Eفكانت الكمفة االستيرادية لمتر الواحد حوالي ()11.7
دوالر أي بكمفة ( )16162.39دينار ،أما لقاح نيوكاسل ( )NDفكانت الكمفة االستيرادية لـ  ViaL 1مع
كمفة النقل حوالي ) )5دوالر أي بكمفة ( )6165دينار ،أما لقاح الكمبورو ( )GDفكانت الكمفة
االستيرادية لـ  ViaL 1مع كمفة النقل حوالي ) )8دوالر أي بكمفة ( )9864دينار وأما الكمفة االستيرادية
لمقاح الثالثي( )IBلـ  ViaL1كانت ( )7.5دوالر أي بكمفة ) )9247.5دينار .
مالحظة  ViaL 1 :يستعمل لتمقيح  1000طير.
أما الوقود فكان السعر االستيرادي لمبرميل الواحد من زيت الكاز واصل إلى المخازن الرئيسة في بغداد

بواقع  92.381دوالر/برميل وباستعمال سعر الصرف التوازني  1233دينار /دوالر فإن سعر البرميل

بالعممة المحمية  113905.7دينار /برميل وان سعر المتر 716.4دي نار /لتر ،أي مايقارب
( )1566766.8دينار.
أما بالنسبة لمموارد المحمية فتم اعتماد السعر االجتماعي (الظمي) كما يأتي - :
 - 1األرض  :حيث تم اعتماد متوسط سعر اإليجار السنوي السائد في منطقة الدراسة وبواقع
) )800000دينار /دونم أي بكمفة ( )266666.66دينار  /لمقاعة .

 - 2رأس المال العامل (كمفة شراء األفراخ) حيث تم اعتماد سعر الفائدة المعتمد عالمياً  %10باعتبار
أن العراق من الدول ذات الدخول المتوسطة وكانت كمفتو حوالي ( )56000دينار،أما رأس المال

المستثمر (تكاليف إنشاء القاعة مع ممحقاتيا) فكانت بكمفة ( )1297421.35دينار.

 - 3الم اء والكيرباء  :لصعوبة تحديد كمياتيا والمتاجرة بيا تم اعتماد األسعار المحمية كسعر ظمي وقد
كانت الكمفة الكمية (  )1086235دينار.

 - 4الفرشة فقد تم اعتماد السعر المحمي كسعر اجتماعي لصعوبة المتاجرة بيا وكانت بكمفة
( )600000دينار .

 - 5الصيانة  :تم اعتماد كمفة الصيانـ ـ ـ ــة لموجب ـ ـ ـ ـ ــة الواحدة كسعر اجتماع ـ ـ ــي وبواقع ( )150000دينار
 - 6أما بالنسبة لمعمل ولصعوبة انتقال العمال إلى مجاالت إنتاجية أخرى فـ ـ ــي األجل القصير فقد تم
اعتماد أجرة الساعة المحمية كسعر ظمي بواقع ( )2250دينار /ساعـ ـ ـ ـ ــة لمعمل الدائمـ ـ ـ ــي والعمل

المؤجر بواقع ( )2000دينار /ساعة.

 - 7تم إضافة تكاليف اليالكات كمتوسط بنسبة  %13من مجموع التكاليف الكمية باألسعار االجتماعية
وكانت بقيمة ( )1061060دينار .
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أما بالنسبة لإليراد االجتماعي ( )Eفقد كان السعر الحدودي لمطن الواحد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن لحم الدجاج حوال ـ ـي
 2700دوالر /طن
ولتحويل السعر الحدودي من العممة األجنبية إلى العممة المحمية نتبع الخطوات التالية - :
السعر الحدودي بسعر الصرف الرسمي =  3148200دينار  /طن
سعر الطن الحدودي بسعر الصرف التوازني =  3331428.57دينار/طن
أن القيمة المساواتية لالست يراد = سعر الطن الحدودي بسعر الصرف التوازني  +كمفة النقل من الحدود
إلى المخازن الرئيسة بسعر الصرف التوازني .
إن كمف ـ ـ ـ ــة النقل من الحدود إلى المخازن الرئيسـ ـ ـ ـ ــة في( بغداد  ،البصرة) ثم إلى محافظـ ـ ـ ــة المثنى

بمتوسط ( )100دوالر  /طن كمتوسط مضروبة بسعر الصرف التوازني  1233دينار  /دوالر فان كمفة

النقل =  123300دينار  /طن .

إذن القيمة المساواتية لالستيراد =

 3454728.57 = 123300 + 3331428.57دينار  /طن

أما القيمة المساواتية لالستيراد عند باب المزرعة = القيمة المساواتية لالستيراد – كمفة النقل من
المخازن الرئيسية الى باب المزرعة .

مالحظة  :إن كمفة النقل من المخازن الرئيسية إلى باب المزرعة متوسط ) )30000دينار/طن
 3424728.57 =30000 - 3454728.57دينار/طن
وىي تمثل السعر االجتماعي (الظمي ) لمطن الواحد من لحم الدجاج أي أن اإليراد االجتماعي ( )Eيسـاوي

) (3424728.57دينـار /طــن ،أي مايعــادل( )20301.3دينـار/كغم  ،وبمــغ إجمــالي تكـاليف الم ـوارد المحميــة
( )Gحوالي ) (5.342مميون دينار ،فيما كانت األربحية االجرواعيح ( )Hحىالي ( )10.763مميون دينار.
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ردو ( )4تكاليف عناصر اإلنتاج والعائد (ميزانية الحي ) هاألسعار االرتماعية لم روع لروج المحم
انمذخالث

عناصر اإلنخاج
 - 1العمف

سعر انىحذة انىاحذة
 826627.46دينار /طن

كهفت انعنصر
اإلنخاخي دينار
18185804.12

- 2األدوية
 -التايموسين

 35.6دوالر /نخر1233 xدينار/دوالر
=  43894.8دينار /نخر

152020.16

 -اوكسي تتراسايكمين

 8.4دوالر/كغم  1233 xدينار/دوالر
=  10357.2دينار/كغم
 9.3دوالر/نخر 1233 xدينار/دوالر =
 11466.9دينار /كغم
 8.4دوالر/كغم  1233 xدينار/دوالر
=  10357.2دينار/كغم

34700.13

 -مضادات حيوية

 8.4دوالر/كغم  1233 xدينار/دوالر
=  10357.2دينار/كغم

164621.21

 - 3ليتامينات AD3E

 11.7دوالر/نخر 1233 xدينار/دوالر =

134955.95

 -كوكسيديا

هذخبلخ هراجر تها
F

 -ادوية اخرى

 14426.1دينار /نخر

87127.39
144908.87

 - 4انهقاحاث
 نقاذ نيىكاسم ()ND نقاذ كمبىرو ()GD نقاذ ( )IB - 5وقىد (زيج انكاز)

 5دوالرvail /
 8دوالرvail /
 7.5دوالرvail /
 716.4دينار /نخر

الوجوىع

هىارد هحليح
G

20647840.13
 - 1االرض
 - 2راش انمال
 راش انمال انمسخثمر راش انمال انعامم - 3انعمم ويشمم - :
 انعمم انذائمي انعمم انمؤخر - 4انماء
 - 5انكهرباء

 800000دينار

266666.66

%10
%10

1297421.35
56000

 - 6انفرشت األرضيت

 2250دينار/ساعت
 2000دينار/ساعت
-------- 1000دينار  /كغم

600000

 - 7انصيانت

-----

150000

نسبت انهالكاث

%13

1061060
5342794.01
25990634.14
36754095.04
10763460.9

انمدمىع
مدمىع انخكهفت انكهيت نهمذخالث انمخاخر بها و انمىارد انمحهيت
 3424.72دينار  /كغم
انعائذ االخخماعي E
االربحيت االخخماعيت H

E

43155
69048
64732.5
1566766.8

639000
668000
418235
186411

بياناث اندذول رقم (  ) 3واألسعار انظهيت نهمذخالث وانناحح.
انمصذر  :من إعذاد انباحث باالعخماد عهى H
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مناق ة نتائج مصفولة تحمي السياسة ( )PAMلم روع لروج المحم
بع ــد إكم ــال حس ــاب التك ــاليف والعوائ ــد باألس ــعار الخاص ــة واألس ــعار اإلجتماعي ــة  ،يمك ــن وض ــع
تقـديرات لعناصـر مصـفوفة تحميـل السياسـة ( .)PAMوكمـا مبينـة بالجـدول ( )5إذ يمثـل تقـدير مصـفوفة
تحمي ــل السياس ــة لمقاع ــة الواح ــدة س ــعة ( ).444طي ــر إلنت ــاج ف ــروج المح ــم ف ــي محافظ ــة المثن ــى مايق ــارب
إنتاجيـة القاعــة ح ـوالي( ).41.طــن ،حيــث بمــغ إجمــالي كمفــة المــدخالت المتــاجر بيــا باألســعار الخاصــة
( )Bحـ ـوالي ( ).91...مميـ ــون دينـ ــار /لمقاعـ ــة  ،فـ ــي حـ ــين بم ــغ إجمـ ــالي كمفـ ــة المـ ــدخالت المتـ ــاجر بيـ ــا
باألس ــعار االجتماعي ــة ( )Fحـ ـوالي( ) 34110.مميـ ــون دين ــار /لمقاع ــة فيم ــا بمـ ــغ إجم ــالي تك ــاليف الم ـ ـوارد
المحميـ ــة باألسـ ــعار الخاصـ ــة واألسـ ــعار االجتماعيـ ــة ( Cو  )Gلمقاعـ ــة ح ـ ـوالي ( )11092مميـ ــون دينـ ــار ،
( )51203مميـون دينــار عمــى التتــابع  ،ىـذا بالنســبة لتكــاليف األســعار الخاصـة  ،أمــا فيمــا يخــص العائــد
باألســعار الخاصــة ( )Aلمقاعــة فحســب بح ـوالي ( )2.1.33مميــون دينــار  ،أمــا بالنســبة لمعائــد باألســعار
االجتماعية فحسب لمقاعة بحوالي ( )211.50مميون دينار .
خذول ( )5مصفىف ت ححهيم انسيــ است إلنخاج فروج انهحم نهقاعـت انىاحـذة سعـــت ( )7000طير محسىبت باألنف دينار

Costs
Profit

Domestic
resource

Tradable
inputs

Revenues

Details
انخفاصيم

D
4847755.99

C
6493734.01

B
19781310

A
31122800

Private price

H
10763460.9

G
5342794.01

L
-5915704.91

K
1150940

E
F
36754095.04 20647840.13
J
-866530.13

Social price

I
-5631295.04

Transfer

ومن مالحظة نتائج مصفوفة تحميل السياسة ( )PAMالمبينة بالجدول ( ، )5إذ أشارت ىذه التقديرات
ومن خالل تحويالت كل من العائد ( )Aوالمدخالت المتاجر بيا ( )Bوالموارد المحمية ( )Cإذ جاءت
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تحويالت العائد ( )Iسالبة وكانت قيمتيا) )-5.631مميون دينار والتي تمثل الفرق بين العائد باألسعار
الخاصة ( )Aوالعائد باألسعار االجتماعية ( ،)Eوىذا يدل عمى أن المنتجين المحميين يستممون عوائد
أ قل إذا كانت األسعار الخاصة ىي أسعار البيع قياساً بالعوائد االجتماعية .في حين ظيرت تحوي ـ ـ ـ ـ ـالت
المدخالت المتاجر بيا ( )Jبإشارة سالب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة والبالغـ ــة قيمتيا حوال ـ ـي ( )-866530.13ألف دينار والتي
تؤشر بأن األسعار االجتماعية لممدخالت المتاجر بيا ( )Fأكبر من األسعار الخاصة ( ،)Bمما يعني
وجود دعم حقيقي لممدخالت المتاجر بيا ضمن السياسة المتبعة .وجاءت تحويالت الموارد المحمية ()K
بإشارة موجبة وبقيمة ( )1150940دينار مما يدل عمى عدم وجود دعم لمموارد المحمية ألن قيمتيا
باألسعار الخاصة أعمى من قيمتيا باألسعار االجتماعية  ،بينما أشارت نتيجة األربحية الخاصة ()D
والتي بمغت قيمتيا حوالي ( )4847755.99دينار  ،بأن إنتاج فروج المحم يحقق أرباحاً خاصة جيدة
لممنتجين المحميين  ،في حين كانت األريحية االجتماعية ( )Hذات قيمة موجبة مقدارىا ()10.763
مميون دينار،أي أن المنتج المحمي يحقق أرباحاً إذا كانت األسعار االجتماعية ىي أسعار البيع أي أنو ال
يوجد دعم حكومي لمناتج  ،كما جاءت التحويالت الصافية ( )Lبإشارة سالبة بمغت قيمتيا حوالي
( )-519.5مميون دينار ،مما يدل عمى أن تأثير السياسة اإلجمالية المتبعة من لدن الدولة ال تصب في
مصمحة منتجي فروج المحم المحميين في المدى القصير أي أنيا ذات تأثير عكسي.

قياس أار السياسة التدخمية (معامالت الحماية والميزة النسهية)
باالعتماد عمى تقديرات مصفوفة تحميل السياسة المبينة بالجـدول ( )5يمكـن التوصـل إلـى بعـض

المؤشرات التي من خالليا يمكن قياس تأثير سياسة التدخل الحكومي في األسعار والتي تشمل معامالت
الحماية والميزة النسبية والمبينة بالجدول ( )1وىي كاآلتي - :
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ردو ( )6معامالت الحماية والميزة النسهية إلنتاج لروج المحم .

المعامالت

الصيغة الرياضية

القيمة

معام الحماية اإلسمي لممخررات
Nominal Protection
Coefficient for Outputs

0.84

معام الحماية اإلسمي لممدخالت
Nominal Protection
Coefficient for Inputs
معام الحماية الفعا
Effective Protection
Coefficient
معام األرهحية االرتماعية

0.95

0.70

0.46

Profitability Coefficient
نسهة إعانة المنتج
Producer Subsidy Ratio
نسهة التكاليف الخاصة

%16-

0.57

Private Cost Ratio
معام كمفة المورد المحمي
Domestic Resource Cost
Coefficient

0.33

معامل الحماية اإلسمي لممخرجات جاء بقيمة موجبة أقل من الواحد الصحيح بمغـت قيمتـو ( )41.0ممـا يعنـي
أن المنتجــين المحميــين يســتممون أســعا اًر أقــل لمنتجــاتيم مــن األســعار العالميــة (األســعار االجتماعي ــة) ،أي أن
الحمايــة ســالبة لممن ــتج المحمــي  ،وان معام ــل الحمايــة اإلس ــمي لممــدخالت جــاء بقيم ــة موجبــة أق ــل مــن الواح ــد
الصحيح بمغ قيمتو( )4195مما يدل عمى أن أسعار المدخالت المتاجر بيا أقل من أسعار نظيرتيا العالمية ،
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وىذا ما يؤكد عمى وجود دعم حقيقي مقدم ليذه المدخالت من لدن الدولة ،ومعامل الحمايـة الفعـال جـاء بقيمـة
موجبة بمغت قيمتو ( ، )41.4وىي أقل من الواحد صحيح وىذا يعني أن المنتجين المحميين يتسممون عوائدىم
فـي حالـة وجــود السياسـة التدخميــة السـعرية أقـل مــن العوائـد فــي حالـة غيابيـا أي أن القيمــة المضـافة باألســعار
الخاصة ىي أقل من القيمة المضافة باألسعار االجتماعيـة وتقـل عنيـا بنسـبة  %30وىـذا يعنـي غيـاب الـدعم
الحكـومي إلنتــاج فــروج المحــم  ،وان معامــل األربحيــة جــاء بإشــارة موجبــة بمغــت قيمتــو ( ،)0.46أي أقــل مــن
الواحـد الصــحيح أي أن نظــام الســمعة يفقـد أرباحــو لصــالح القطاعــات األخـرى بســبب تــأثير السياســة التدخميــة
لمدولــة فــي نظــام الســمعة  ،وان نســبة إعانــة المنــتج يمك ــن تفســيره عمــى ضــوء إشــارة ىــذه النســبة وقيمتيــا فق ــد
جاءت بإشا ةر سالبة وبقيمة ( ) %16-أي أن ىنالك مثبطات وضرائب تواجو المنتج المحمي وعدم وجود دعم
حقيقي لو  ،وان نسبة التكاليف الخاصة جاءت بقيمة أقل من الواحد الصحيح  ،إذ بمغت قيمتيا ( .)0.57مما
تؤشر بأن صافي القيمـة المضـافة ( )VA = A-Bالمتحصـل عمييـا باألسـعار الخاصـة تفـوق تكـاليف اإلنتـاج
أي أن االستثمار في مشاريع فروج المحم يحقـق أرباحـاً خاصـة مجزيـة بالنسـبة لممسـتثمرين المحميـين  ،أي أن
نظــام الس ـمعة ىــذا ل ــو قــدرة عمــى المنافس ــة ،وىــذا مــا أك ــد إيجابيــة الربحيــة الخاص ــة ( )Dوالتــي ظيــرت بإش ــارة
موجبة وقيمتيا حوالي ( )4.847مميون دينار ،كمفة المورد المحمي وىو مؤشـر لمميـزة النسـبية والتنافسـية لنظـام
السـمعة وجـاءت قيمتيـا ( )0.33وىـي أقـل مـن الواحـد صــحيح وىـذا يعنـي أن لمبمـد ميـ ةز نسـبية فـي إنتـاج فــروج
المحم والكفاءة في استخدام الموارد المحمية والمتاجر بيا وان ىذا اإلنتاج يعد مربحاً اجتماعياً.
عمى ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يمكن اقتراح بعض التوصيات التي من شأنيا اإلسيام في
رسم السياسات اإلنتاجية لمشاريع فروج المحم بما يتوافق مع المتغيرات العالمية والمـوارد المحميـة المتاحـة
ولعل أىميا  :توجيو السياسات الزراعية لتخدم أىداف زيـادة اإلنتاجيـة لممـوارد المحميـة (األرض ،العمـل،
رأس المال) ليذا القطاع ومن خالل تكثيف اإلنتاج واستخدام التقنيات الحديثة والكفوءة المسـتخدمة عمـى
مسـتوى العــالم  ،ومنيــا أنشــاء حقــول نموذجيــو واســتخدام المفــاقس واآلالت األعــالف والمقاحــات والتوجيــو
المتواصــل باس ــتعمال ى ــذه الط ــرق ف ــي اإلنت ــاج بأق ــل التك ــاليف ،وى ــذا يتطم ــب سياس ــات زراعي ــة واض ــحة
أن تكون ىناك سياسة
أن التنمية الزراعية المستدامة ال يمكن تحقيقيا دون ّ
ومستقرة  ،إذ أثبتت التجارب ّ

اسـتقرار واضــحة مبنيــة عمــى وفــق أسـس عمميــة تأخــذ بنظــر االعتبــار الميـ ةز النســبية إلنتــاج فــروج المحــم
وحاجـة البمـد إلــى ىـذا المنـتج الغــذائي الميـم  ،عمــى الـرغم مـن تمتــع محافظـة المثنـى بمي ـ ةز نسـبية إلنتــاج
فروج المحم  ،ونتيجة لتوفر اإلمكانيات والموارد المتاحة كافة في ال بمد  ،توصي الدراسة بضرو ةر االىتمام
والدعم المتواصل من لدن الدولة لممنتج المحمي الستغالل ىذه الموارد واإلمكانيات بشكل كفوء يؤدي إلى
زيادة اإلنتاج المحمي  ،ضرو ةر أن تسعى الدولـة بـأن يكـون سـعر الصـرف الرسـمي غيـر ثابـت بـل يـرتبط
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بسعر التوازن في سوق العمالت األجنبية وبما يضمن مصمحة كـل مـن المسـتورد والمنـتج المحمـي ألن
لســعر الصــرف تأثي ارتــو عمــى أســعار كــل مــن النــاتج والمــدخالت المتــاجر بيــا بصــو ةر مباش ـرة  ،وتوص ــي
الدراسة بوضع ضوابط عمى الكميات المستوردة ومنيا الضرائب والمنشأ لغـرض ضـمان تحقيـق المسـتوى
التوازني بين اإلنتاج المحمي والمس تورد لغرض حماية المنتج المحمي  ،ضرو ةر إعادة الشركات الحكومية
المتوقفة وانشاء معامل لألعالف التي ليا أىمية كبي ةر من حيث كون األعالف المستورده عالية السعر ،
توصي الدراسة بالقيام بدراسات أخرى مشابية من لدن الباحثين فـي المسـتقبل لمشـاريع اإلنتـاج الحيـواني
عمى مستوى العراق ُليستفاد منيا في توجيو الموارد بما يحقـق األربـاح الخاصـة  ،ورفـد االقتصـاد الـوطني
بعمالت أجنبية لصالح الميزان التجاري.
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ABSTRACT
poultry sector is considered is one of the important production sectors
and a basic component in nutrients some countries and a source to provide
foreign currency as well as achieving food security. The aim of this study is to
shed light on the performance of this sector and calculate the comparative
advantage of broilers production in Iraq and consequently to conclude the
nature of its efficiency domestically and its competitiveness on world level.
This could be achieved by using Policy Analysis matrix technique (PAM) .
the results showed that revenue in private prices was about (31.122) million
dinars / hall when the private profits are (4.847) million dinars / hall. On other
side the social profits were positive while net transfers (L) were about (-5.915 )
million dinars / hall which could be explained that the effect of total policy
followed by government is against the interests of domestic broilers producers
in short run. The result of nominal protection coefficient for output (NPCO)
was positive and less than one (0.84) which means that protection was negative
for domestic producers. On other hand the nominal protection coefficient for
tradable input was positive and less than one (0.95 ) which means that there
was support for such input while the result of domestic resource cost
(comparative advantage indicator) was positive with a value of (0.33) which
means that the broilers domestic production has a comparative advantage also
the effective protection coefficient value was (0.70) which means the absence
of government support for broilers production . the results showed that private
cost ratio was (0.57) which means that investment in broilers projects achieved
profits for private investors and has domestic competitiveness .the study had
arrived according to results at some conclusions and recommendation
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