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اثر الفجوة الغذائية للحوم الدواجن وبيض املائدة يف
حتقيق األمن الغذائي يف العراق
للمدة 7001-7991
د.سهام كامل محمد

جامعة بغداد  -مركز بحوث السوق وحماية المستهلك
الخالصة
أظهرت نتائج التحليل االقتصادي ان صناعة الدواجن في العراق شهدت تدهو اًر كبي اًر خاللل

عقالالد التيالالعينات حتال بلال اإلنتالالا عالالا  )8.3( 7991ألال
بيضة ائدة ،

طالالن الالن لحالالو الالالدواجن و( )9.9ليالالون

ا اضطرت الدولة إل التدخل في نهاية عالا  7991إلنقالا هال الصالناعة الحيويالة

لالالدع ال نتجالالين وال الربين وتالالر ي الحلقالالات ال هد الالة الالن خالاللل برنالالا ج إعالالادة تعهيالالل شالالاري الالالدواجن
نظ الالة الا ال اي والل ارعالالة الدوليالالة ( )FAOفانتعشالالت

وال ال ي أش الرفت عليالالة و الرة الل ارعالالة بالتعالالاون ال

الصالالناعة الالن جديالالد تالالدريجياً وفالالي عالالا  2002بلال اإلنتالالا ( )701.1ألال

و( )7009ليالالون بيضالالة ائالالدة  ،ال

طالالن الالن لحالالو الالالدواجن

الالرت ه ال الصالالناعة بانتكايالالة أخالالر فالالي عالالا  2008بيالالب

االحالتلل حيالت ت ارجال اإلنتالا إلال ( )91.8ألال

طالن الن لحالالو الالدواجن و( )109.9ليالون بيضالالة

ائدة وك ا بين في الجدول ( )7وبقي اإلنتا في تدهور يت ر لحد اآلن.
يلحظ ت ب

نيبة االكتفاي ال اتي الن لحالو الالدجا وباليم ال ائالدة خاللل يالنوات الد اريالة

فكانت أعل نيبة في عا  2007وهي ( )%97.9الن لحالو الالدجا واقلهالا فالي عالا  2009وهالي
( ،)%20.01أ الالا بالاليم ال ائالالدة فكانالالت ني الالبة االكتفالالاي ال ال اتي عالالا  7991هالالو( )%93.08وه الالي
أعل ال نيالالبة خالاللل يالالنوات البحالالت واقلهالالا عالالا  2009وتقالالدر( )%31.71ك الالا إن هنالالاب ت ب ال

فالالي

حج الفج وة الا ائية خلل تلالب اليالنوات لكالل ال الادتين الاال ائيتين فكالان اكبالر اتيالا للفجالوة بالنيالبة
إلال ال لحال ال الال الدجا وب الاليم ال ائ الالدة ه الالو أعال الوا  2009و  2001وه الالي األعال الوا الت الالي تل الالت االح الالتلل

للعرق و ا صاح
األ ريكي ا

ل

لب ن عقبات أ ا ه الصناعة الوطنية ال ه ة.
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The impact of food gap for poultry meat and table
eggs in achieving food safety in iraq for the period
1997-2007
Dr. Siham Kamel Mohamed
University of Baghdad
Market research and consumer
protection center
Abstract
The statistical analysis shows that poultry manufacturing in Iraq
witness a great regression through past decay till the production
reaches in 1997 to (3.8) thousand tans from poultry meat and (4.9)
millions from table egg and this oblige the government to intervene in
the end of 1997 to save this vital industry and to support the
producers and breeder and repair the ruined circles through the poultry
project rehabilitation program which supervised by agriculture
ministry cooperate with Food & Agriculture organization (FAO)and
gradually that this industry revived again .in 2002 the production
reaches (106.6) thousand tans from poultry meat and (1059) million
table egg , then this industry passed through another relapse in 2003
because of occupation and that cases a product regression to (46.3)
thousand tans from poultry meat and (604.4) million table egg as it
shows in table (1) and product regression is continue till now.
We can notice the oscillation of self-sufficiency rate from chicken
meat and table egg through study years the highest rates was in 2001
(%91.4) from chicken meat and the lowest was in 2004 ( %25.06) , as
for table egg the self-sufficiency rate was in 1997 is (% 98.03) which
was the highest rate through study years and the lowest was in 2004
which to be rated (%87.17) , also there is a oscillation in the food gap
volume through those years for both foodstuffs, the biggest expansion
of the gap as for chicken meat and table egg was in the years 2004
,2007 and those two years comes after the American Occupation for
Iraq and that causes many obstacles facing this important local
industry .
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يعتبر قطا الدواجن احد القطاعات اإلنتاجية ال ه ة في القطالر  ،وبالالر

ه ا القطا إال انه يبق

الن الديالاد أه يالة

رتبطا بحركة اليالوق العال يالة و لالب باعت الاد علال هال اليالوق فالي تالوفير

جاللي كبيالر الن يالتلل اته (بالاليم التفقالي  ،األعالل  ،األدويالة  ،اللقاحالات  ،واألدوات االحتياطيالالة).
وقد أوقفت ظالرو
الدواجن

الحصالار االقتصالادي أبالان عقالد التيالعينات ا لال

الحلقالات اإلنتاجيالة فالي قطالا

ا أ ر عل الك يالات ال نتجالة الن لحال الالدجا وباليم ال ائالدة وبالتالالي انخفالام عرضالها

بشالكل كبيالر جالالداً الرتفالا تكالالالي
ه ا القطا وتوق
بشالالكل كبيالالر

إنتاجهالا

الالا أضالر ب نتجالالي الالدواجن حيالالت الادر عالالدد كبيالر الالنه

عالن اإلنتالا  ،ك الا أد انخفالام عالرم نتجالات الالدواجن إلال ارتفالا أيالعارها

الالا انعك ال

يالاللباً عل ال رفاهيالالة ال يالالتهلب  ،وان تقليالالل إض الرار الحصالالار يتطل ال

االعت الالاد عل ال اإل كانيالالات ا ل اتيالالة فالالي تالالوفير يالالتلل ات اإلنتالالا وخاصالالة األعالالل

الجلي األكبر ن تكالي
ور ال توق ال

خيالالائر يالالت رة

ا ل ال

اإلنتا الكلية.7

ليالالادة

باعتبارهالالا ت الالل

شالالاري الالالدواجن عالالن اإلنتالالا إال إن لالالب ل ال ي ن ال ال نتجالالين الالن تح الالل

لالالة باالنالالد ارات التالالي تتعالالرم لهالالا حقالالوله  ،ف الالا حصالالل الالن انخفالالام فالالي عالالدد

ال شاري وطاقاتها ال تاحة للفترة ( )7991-7990كان كبي اًر جداً حيت تجاول االنخفام فالي عالدد
ال فاق

وطاقاتها ال تاحة ل ات الفترة ( )%90وكان االنخفام في عدد حقول التربية لفالرو اللحال

وطاقاتها ال تاحة قد قار ( )%10وانخفم عالدد ال جالالر بنيالبة ( )%37وتجالاول االنخفالام فالي

إنتا بيم التفقي

وبيم ال ائالدة ولحال الالدجا بنيالبة( )%32لكالل نها.وكالان إليقالا

شاري الدواجن األ ر الكبير عل فرص الع ل ال تاحة  ،حيت أد

الع الل فالي

لب إل ضيا عدد كبير ن

ه الفرص.

ولاالالرم تقليالالل الضالالرر الكبيالالر الال ي لحالالق بقطالالا الالالدواجن فقالالد شالالرعت و الرة الل ارعالالة ببرنالالا ج

إعالالادة تعهيالالل قطالالا الالالدواجن بكافالالة حلقاتالاله وب الالا يض ال ن تالالوفير لح ال دجالالا وبالاليم ال ائالالدة بعيالالعار
نايالالبة لل يالالتهلب ال ضال ان حالالدود جليالالة الالن الالربم لل نتجالالين الالن خالاللل تالالوفير األعالالل

التفقالالي

بعيالالعار تنافيالالية.وقد تال بالفعالالل إنتالالا

وبالاليم

الالا ج وعالاله ( )18983طالالن الالن لحال الالالدجا خالاللل

ع الا ي  ،7999-7993ت الالل ح الوالي  %30الالن اإلنتالالا الكلالالي فالالي القطالالر .وقالالد ترت ال

عل ال ليالالادة

.ا الالر الحصالالالار االقتصال الالادي علال ال ص الالناعة ال الالدواجن ف الالي الع ال الراق .ال ال ال ت ر العل الالي الخالالالا

لكليال الالة االدارة

7

كا الالل ح الالاي

واالقتصاد-جا عة باداد7992

ل
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عرم الالدجا إلال تخفاليم يالعر فالي اليالوق الن (2310دينالار) للكاال إلال (7100دينالار) للكاال .
أ الالا نتالالائج البرنالالا ج فالالي جالالال بالاليم ال ائالالدة فف التلخص بإنتالالا ( 272ليالالون) بيضالالة خالاللل العالالا ين

ال ال كوريين  ،إضالالافة ال ال التوي ال فالالي ايالالتخدا ال الواد ال نتجالالة حلي الاً فالالي صالالناعة أعالالل

وتنشيط األنشطة االقتصادية األخر

الالالدواجن

ات العلقة كقطا النقل واإلنشايات  ،وبالتالي توفير فالرص

ع الالل كبيالرة جالالداً يالالاه ت يالالاه ة فعالالالة فالالي تقليالالل نيال

البطالالالة  ،ك الالا شالالج البرنالالا ج علال إنتالالا

ينوياً ن اإلنتا ال حلي ت االيتاناي ب وجبها عن االيتيراد.

( 709ليون) بيضة تفقي
مشكلة البحث:
اتي الالا الفج الالوة الا ائ الالة للح الالو ال الالدواجن وب الاليم ال ائ الالدة ضال ال ن ي الالنوات البح الالت ناج الالة ع الالن عقب الالات
واجهت ه الصناعة الوطنية ال ه ة وخصوصا بعد عا  ،2008فترة االحتلل اال ريكي للعراق.
هدف البحث:
يهالالد البحالالت الال كشال الفجالالوة الا ائيالالة ونيالالبة االكتفالالاي الال اتي الالن لحالالو الالالدواجن وبالاليم
ال ائ الالدة وحص الالة الف الالرد الع ارق الالي الالن ه الالاتين ال الالادتين الاال ال ائيتين للعال الوا  2001-7991و قارنته الالا

بحصة الفرد عال يا".
طريقة جمع البيانات وأسلوب التحليل:
تال الحصالالول عل ال البيانالالات الالن و الرة الل ارع الة والجهالالال ال ركالاللي لإلحصالالاي الل ارعالالي وتقالالارير
ال نظ ة العربية للتن ية اللراعية ،وتقارير االتحاد العراقي ل نتجي الدواجن ،وقد اعت د التحليل عل

األيلو الرياضي ال بيط في ايتخ ار النتائج النهائية.
النتائج والمناقشة :
يلحالالظ الالن الجالالدول ( )7واقال إنتالالا القطالالر الالن لحالالو الالالدواجن وبالاليم ال ائالالدة حيالالت لالالوحظ
د التدهور ال ي لحق به الصناعة الوطنية أبان عقد التيعينات حيت كان إنتا لحو الدواجن

الالن عالالا  7991هالالو ( )8،3ألال

 2002حيت بل ( )701،1أل

طالالن و( )909ليالالون بيضالالة ،أ الالا أكبالالر انتالالا

حلالالي هالالو فالالي عالالا

طن ن لح الدجا و( )7009،7ليون بيضالة للعالا نفياله ،أ الا

في عا  2008وهو عا اإلحتلل األ ريكي للعراق انتكيت ه الصناعة حيت تالدن اإلنتالا إلال
( )91،8أل

طالن الن لحال الالدجا و( )109،9ليالون الن باليم ال ائالدة و ب بيالب

انحيالار دور

الدولة وانعدا الدع وتقلبات األيعار يببه إ راق اليوق العراقيالة وعالد وجالود قالوانين تح الي ال نالتج
وبنف

والنه
ل

الوقت تشجعه عل اإلنتا  ،إضافة إلال تالد ير اآلال

الن حقالول الالدواجن وع ليالات اليالل

التي لحقت بتلب الحقول خلل اإلحتلل األ ريكي للعراق .
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الجدول رق ( ) 2يوضم ني

اإلكتفاي ال اتي الن لحالو الالدواجن وكانالت أعلال نيالبة إكتفالاي

ن هال ال الادة هالو فالي عالا  2007حيالت بلاالت ( )%97،9وأوطالع نيالبة هالو فالي عالا 2009حيالت

بلاالالت ( ، )%20،01أ الالا بالاليم ال ائالالدة فكانالالت أعل ال نيالالبة إكتفالالاي عالالا  7993وبلاالالت ()99،10
وأقل إكتفاي في عالا 2001حيالت بلاالت ( )%33،1و لالب بيالب
بعد االحتلل باإلضافة إل تقليل االيتيراد بي
ال لحالالظ فالالي الجالالدول ( )8ت ب ال

التالد ير الال ي حصالل لهال ا القطالا

انتشار رم أنفلون ال الطيور.

حجال ال الفجالالوة الا ائيالالة بالالين األعال الوا ()2008 – 7991

وكانت اقلها في أعوا ( )7993 – 7991بالنيبة للحو الالدواجن وباليم ال ائالدة و لالب بيالب

قيالا

الدولالالة بإعالالادة الحيالالاة ال ال بعالالم شالالاري ال الالروة الحيوانيالالة الالن خالاللل برنالالا ج إعالالادة تعهيالالل شالالاري
شالاري النشالاط الخالاص بالتعالاون ال

الدواجن بالقطر ،و ن خلل دع الحكو ة ألصالحا

الاال ال اي والل ارع الالة الدولي الالة  FAOحي الالت قا الالت ال الالو الرة بت الالوفير ب الاليم التفق الالي

واألع الالل

نظ الة

واللقاح الالات

وبعيالالعار دع الالة ال قيالالا الالالو الرة بايالالتل  %30الالن إنتالالا الحقالالول بيالالعر  390دينالالارك كاال وبيعالاله

لل يتهلب بيعر  7800دينارك كا .

أ الالا بعالالد عالالا  2008بعالالد االحالالتلل األ ريكالالي للع الراق يلحالالظ اتيالالا حج ال الفجالالوة وظهالالور

عجالالل كبيالالر فالالي اإلنتالالا ال حلالالي لتاطيالالة احتياجالالات ال يالالتهلكين الالن لحالالو الالالدجا وبالاليم ال ائالالدة
بيالالب

انحيالالار دور الدولالالة وانعالالدا الالالدع وعالالد الوقالالو

للخيالالارة بيالالب

بجان ال

ال نالالتج ال حلالالي

الالا جعلالاله عرضالالة

نقليالالات األيالالعار والوضال األ نالالي وييايالالة اإل الراق وأنفلالالون ال الطيالالور وانعالالدا القالوانين

التي تح الي ال نالتج الن جهالة وتشالجعه علال اإلنتالا
ا يب

ن حقول الدواجن

الن جهالة أخالر  ،إضالافة الال تالد ير عالدة أال

انتكاية كبيرة له الصناعة الحيوية.

يلحالالظ إن اكبالالر اتيالالا للفجالالوة الا ائيالالة هالالو فالالي يالالنوات ( )2001 ، 2009وظهالالور عجالالل

كبير في إنتالا الالدجا والباليم لتاطيالة حاجالات ال يالتهلكين ،هال ا يالدل علال انتكايالة واضالحة لهال
الصالالناعة ال ه الالة بيالالب

تعرضت للتخري

توق ال

والتهدي والنه

الدولالالة عالالن دعال ال نتجالالين ،إضالالافة ال ال إن ا ل ال

شالالاري الالالدواجن

ا ا ر يلبا عل اإلنتا ال حلي وظهور ه ا العجل الكبير.

يلح الالظ الالن الجال الالدول رقال ال ( )9إن ع الالدد اليال الالكان ي الاللداد ب ع الالدل ن ال الالو ي الالنوي قال الالدار %8.0

وبال قابل فان ال تاح لليتهلب ن لحو الدجا كان ين و ب عدالت ن و نخفضة ال تتنايال

ال

قي تها وأه يتها الا ائية حيت كانت حصة الفالرد الن هال الياللعة الا ائيالة بحالدود  0.20كاال يالنوياً
للفرد الواحد إال إنها ارتفعت قليلً بعد عا  7993بعد ليادة اإلنتا ال حلي وأخ ت باالرتفالا حتال
ل
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عا  2002ال إن وصلت  0،90كاال كللفالرد يالنوياً إال إنهالا انخفضالت الال  8،3كا كللفالرد يالنوياً

و لالالب عالالا  2008لكنهالالا عالالاودت االرتفالالا وبلاالالت  0،9و  0،1كا كللفالالرد عالالا ي 2000، 2009
انخفضت حصة الفرد عا  2001لتصل ال  8،1بيب

قلة ايالتيراد لحالو الالدواجن بيالب

انتشالار

رم أنفلون ال الطيور بعدها ارتفعالت الال  1كاال فالي عالا  2001حصالة الفالرد الع ارقالي اليالنوية الن

بالاليم ال ائالالدة ك الالا يشالالير الجالالدول اتالاله ،فقالالد ارتفع الت الالن  73،9بيضالالة يالالنوياً عالالا  7991وأخ ال ت
باالرتفا التدريجي ال ان وصلت ال ( )92،2عا  2002وتعتبر أعل ك ية للفرد العراقي خاللل

ينوات الدراية اال إنها انخفضت وبشكل كبير حيت بلات  21،2بيضة ينوياً عا  2008وعادت
إل االرتفا التدريجي إل إن وصلت إل أعل

يتو لها ( )92بيضة ينويا" عا  2001وه

الليالالادة فالالي حصالالة الفالالرد الع ارقالالي ل ال تكالالن ناتجالالة عالالن ليالالادة اإلنتالالا ال حلالالي وان الالا جالالايت الالن ليالالادة

االيتيراد .

يلحظ إن هنالب نقص كبير جداً في نصالي

للفرد حيت يتناول  90-80كا

الفالرد الع ارقالي الن لحال الالدجا وباليم ال ائالدة

ن الدجا ويحتا ال  730بيضة ينوياً وفقالاً لل قالايي

العال يالة

الص الالحيحة للتا ي الالة ،الف الالرد الع ارق الالي لال ال يحص الالل إال علال ال  %20الالن احتياج الاله الالن ه الالاتين ال الالادتين

ال ه تين لبناي جي ه وعقله.

أشارت نتائج دراية االتحاد العراقي ل نتجي الدواجن عا  2001والتي تعك

الدواجن العراقية الح الية واه

واق صناعة

شاكلها وعوائق تطورها باالعت اد عل ايتطل أجرتاله علال

نتجالي

شالالاري بالاليم ال ائالالدة وفالالرو اللح ال والتالالي طالالت يالالاحة انتشالالار جيالالدة الالن الع الراق بض ال نها اقلالالي

كرديتان و ن أه ها ا يعتي :

 .7ان ج يال ال شالالاري تع الالل بعقالالل الالن طاقتهالالا التصال ي ية والقصالالو و لالالب يعالالود الال ج لالالة أيالالبا
نها-:

أ -قد ال شاري وتجاولها الع ر التشايلي.

 -الوض الشرعي ل لكية االراضي التابعة للدولة التي ال تشج عل االيت ار.

-عد توفر األجهلة و عدات التشايل.

ي -عد توفر ار

هال -عد
ل

ال ال الكافي لتشايل كا ل طاقة ال شرو .

جالفة صاح

ال شرو بتشايل كا ل الطاقة خوفا" ن حدوت خيارة ادية كبيرة.
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 . 2انعدا قطا صناعة االعل

ال ركبة ايوة ب ا وجود في كل بلدان العال

ال واد العلفية والعلئق ال يتع لة عل

 .8انعالدا اال الان فالالي العالراق ابعالد أصالالحا

يتو الحقول .

ال شالاري عالن ال تابعالالة ال باشالرة والتالي تعالالد يالعلة ه الالة

جداً في إنجاحها

 .9انيحا

ا ي ر عل جودة

الدولة ن رعاية ه ا القطا وح ايته بشكل كا ل تقريباً حيت ل تتلق

عظال ال شالاري

أي دع وخاصة الدع الحكو ي بايت ناي الدع ال تعلق بتوفير بعم ال واد العلفية.

 .0ارتفالالا كلال

اإلنتالالا حيالالت يالالجلت كلال

الكلفالالة الكليالالة تليهالالا كلال
وكل ال

التا يالالة األعلال حيالالت تراوحالالت نيالالبتها  % 10-10الالن

الوقالالود لتشالالايل ال ولالالدات بيالالب

تالالا ين يالالتلل ات أ الالان ال شالالرو وكل ال

وأجور الع ل والنقل .

االنقطاعالالات ال يالالت رة للتيالالار الكهربالالائي

األف الراق واألدويالالة واللقاحالالات واألدويالالة واللقاحالالات

 .1انتشار رم أنفلون ال الطيور في بعم دول العال و نها دول الجالوار وأخيال ار دخولاله العالراق أد
الال تخالالو

ال الواطن الن ايالالتهلب نتجالالات الالالدواجن بشالكل عالالا ويالالب

لالب ضالالع

اإلقبالالال بالالل

ع الاللوفه ع الالن شال الرايها وبالت الالالي انخف الالام أي الالعارها بش الالكل ح الالاد وخي الالائر الي الالة كبيال الرة ألص الالحا

شاري الدواجن كالل هال العوا الل قالد أوجعالت ومل الت بصالناعة الالدواجن والتالي تتصالاعد يو الاً بعالد

يو اً ويتصل ال حد االنهيار.

ل
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جدول ( )1واقع الفجوة الغذائية من لحوم الدجاج وبيض المائدة للفترة ()7001 – 1991
بيض المائدة (مليون

السنة

لحوم الدجاج (ألف طن)

7991

7.91-

3.22-

7993

1.99-

7.1-

7999

70.1-

1.8-

2000

78.1-

13.9-

2007

3.9-

99.79-

2002

82.3-

27-

2008

08.1-

31.1-

2009

720-

790-

2000

32.0-

777-

2001

07.2-

30-

2001

720-

790-

بيضة)

ال صدر :الجدول ن ع ل الباحت باالعت اد عل الجداول  2 ،7بايتخدا ال عادلة التالية:
الفجوة الا ائية= اإلنتا ال حلي – ال تاح لليتهلب

جدول ( )7الحصة للفرد العراقي من لحم الدجاج وبيض المائدة للفترة ()7001 – 1991
الينة

عدد اليكان
( ليون)

ال تاح لليتهلب
ن لحو الدجا

لحو الدجا

ن بيم ال ائدة

بيم ال ائدة

(كا كفردكينة)

( ليون بيضة)

(بيضةكفردكينة)

7991

22

0.11

0.217

971.2

73.9

7993

22.1

28.2

7.022

919.1

20.09

7999

28.9

09.19

2.00

199.8

21.1

2000

29.7

30.91

8.09

972.0

81.9

2007

29.3

708.71

9.70

929.29

81.2

2002

20.1

789.9

0.90

7030.09

92.2

2008

29.1

700

8.3

197.7

21.2

2009

21.7

710

0.9

7708.9

90.1

ل

(أل

طن)

حصة الفرد ن

ال تاح لليتهلب

حصة الفرد ن
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2000

21.9

797.3

0.1

7799

90.9

2001

23.3

701.3

8.1

7072

80.7

2001

29.1

270

1

7290

97.3

ال صدر :عدد اليكان ن بيانات الجهال ال ركلي لإلحصاي

ال تاح لليتهلب ن ع ل الباحت جدول رق 2
حص الالة الف الالرد الالن الي الالل

الالن ع الالل الباح الالت باالعت الالاد علال ال ج الالدول  2وبيان الالات الجه الالال ال رك الاللي

لإلحصاي حصة الفرد= ال تاح لليتهلب \ عدد اليكان
جدول ( )3متوسط أسعار لحم الدجاج والبيض المحلي والمستورد لعام 7001
تويط أيعار لحو الدجا

تويط أيعار لحو الدجا

دينارككا

دينارككا

ال حلي

ال يتورد

**

2913.3

تويط أيعار البيم ال حلي
أل

دينارككارتون

الصافي

*

8101.3

درجة أول  +انية

عا ل الح اية االي ي
***

7.0

تويط أيعار البيم ال يتورد
أل

**

دينارككارتون
*

93.100

7.8

83.1

ال صدر :الجدول ن ع ل الباحت باالعت اد عل بيانات الجهال ال ركلي لإلحصاي ويجلت شركات االيتيراد
* ايتخر الرق باالعت اد عل يجلت شركات االيتيراد

** ال صدر إحصائيات ويجلت ال روة الحيوانية
*** عا ل الح ايالة االيال ي الصالافي :وهالو عبالارة عالن نيالبة بالين يالعر الياللعة ال حلالي ويالعرها الحالدودي ويعالر

اليعر الحدودي بانه عبارة عن اليعر في اليوق العال ية حوال بالع لة ال حلية بايتخدا يعر الصر الحقيقي.

يلحالالظ الالن خالاللل الجالالدول رقال ( )0ان تويالالط أيالالعار لحالالو الالالدجا والبالاليم ال حلالالي هالالي

اك الر الن تويالط أيالعار ال يالتورد نه الا ،بظالل ارتفالا التكالالي
علو

عدد كبير الن ال نتجالين عالن اإلنتالا نظال ار الرتفالا تكالالي

ن جهة وارتفا تكالي

ولدات الكهرباي التي يتطلال

وانعالدا التيالار الكهربالائي اد الال
العلال

بشالكل لال ييالبق لاله يالل

تشالايلها ( 29يالاعة)

الا يال دي الال يالرعة

ايالالتهلكها فضالالل عالالن ارتفالالا ايالالعار الوقالالود .يلحالالظ ك ال لب ان عا الالل الح ايالالة االي ال ي الصالالافي
ل
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بالنيالالبة للحالالو الالالدجا والبالاليم هالالي اك الالر الالن واحالالد ه ال ا يعنالالي ان ه ال ا النالالو
بالح اي الالة ال وجب الالة بالني الالبة لل ن الالتج بين الالا تك الالون ي الالالبة لل ي الالتهلب اي الالتخر

الصافي ن خلل تطبيق ال عادلة التالية:

2

الالن الح ايالالة تي ال

عا الالل الح اي الالة االيال ال ي

pi d
Net NPC  bb
pi

حيت ان:

 = Net NPCعا ل الح اية االي ي الصافي

d

 = piاليعر ال حلي

bb

 = piاليعر الحدودي بايتخدا يعر الصر

فا ا كان عا ل الح اية االي ية الصافية اقل ن الواحد الصحيم ألي يلعة فه ا يعني ان

هناب عد تحفيل لل نتج ،أ ا إ ا كانت قي ة عا ل الح اية االي ية الصافية اكبر ن واحالد فيعنالي
ان لل نتج تحفيل او دع حقيقي.

ولكن بالحقيقة ل يكن لل نتج أي دعال حقيقالي ،هال ال حصاللة هالي نتيجالة عالد تالدخل الدولالة

لح اية ه ا ال نتو وعد فاعلية جهال الرقابة الحدوديالة

وا لبيم ال يتورد ال العراق عن طريق التهري

الن دول الجالوار وهالي ات نوعيالات رديئالة وأحيانالا

نتهيالالة الصالاللحية ،اال ان ال يالالتهلب قالالد يتجالاله لهالالا بيالالب

ظاهرة اإل راق بعد عا  2008فالي ختلال

الا يالب

دخالول ك يالات كبيالرة الن الالدجا

انخفالالام يالالعرها إضالالافة ال ال

لالالب بالالرول

اليالل و نهالا لحالو الالدواجن و نتجاتهالا فتالع رت صالناعة

الدواجن بشكل خطير بايت رار تدهورها ولحد أالن ،وتشير اإلحصايات الري ية ان في العا الال ي
يبق االحتلل وهو عا  2002كان ال نالتج حليالا الن لحالو الالدجا ( )701.1الال

ال يتوردة هالي ( )82.38ألال

طالن ،والك يالة

طالن ،ا الا بالنيالبة لل نالتج حليالا الن باليم ال ائالدة فكالان ()7009.7

ليون بيضة وال يتورد ( )20.99ليون بيضة .جدول ()2

العل ان عا  2002كان ال نتج ال حلي نه دعو ن قبل الدولة ،ل ا فال توق الدياد

الك يالات ال يالالتوردة الن لحالالو الالدجا والبالاليم فالي ظالالل اإل الراق يقابلهالالا انخفالام حالالاد و لحالوظ فالالي

اإلنتا .
2

ضحي ،عبد اهلل علي  ،7990تحليل اقتصادي لل ار ال ترتبة عل دع ايعار الحبو الحدي ة في العراق – اطروحة

دكتو ار – قي االقتصاد اللراعي ،كلية اللراعة ،جا عة باداد.

ل
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واإل راق اليلعي في عل االقتصاد له تعريال

حالدد فهالو احالد صالور ال نافيالة يالر العادلالة

و ير ال شروعة حيت يكون يعر نالتج الا عنالد بيعاله فالي البلالد ال يالتورد اقالل الن يالعر لالب ال نالتج

في يوق البلد ال صدر وقد يكون باقل ن يعر التكلفة في البلد ال صدر ،وبعالم الالدول تلجالع الال

ه ا األيلو للقضاي عل الصناعة الوطنية ال نافية في البلالد ال يالتورد ،لكالي تبقال اليالاحة خاليالة
أ ا ال نتج األجنبي

ا ي دي ال

نافية يالر عادلالة و لالب نتيجالة لالدواف اقتصالادية واإل الراق هالو

حالة ن الت ييل في تيعير نتج ا ،و لب عند ا يت بي

يقل عن يعر بيعه في يوق البلد ال صدر.

لب ال تالنج فالي يالوق بلالد يالتورد بيالعر

جدول ( )4متوسط أسعار لحم الدجاج والبيض المحلي والمستورد لعام 7002
من  7002/1/1ولغاية 7002/4/30
تويط أيعار لحو الدجا ال يتورد

تويط أيعار لحو الدجا ال حلي

دينارككا

دينارككا
9000

8900

تويط أيعار البيم ال حلي درجة اول  +انية

تويط أيعار البيم ال يتورد

01100

02200

ال

دينارككارتون

ال

دينارككارتون

 ال صدر  :حضالر اجت الا اللجنالة ال كلفالة بد اريالة وتحليالل أيالعار نتجالات الالدواجن وباليم
ال ائدةك و الرة اللراعة  ،دائرة التخطيط وال تابعة

لحظة  :ال عروم ن انتا الدجا ال حلي ال يتجاول .%0

الك يات ال عروضة ن البيم ال حلي إل ال عروم الكلي يصل إل .%10

ل
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جدول ( :)5متوسط كلفة وايراد الكغم الواحد من دجاج اللحم لسنة  7001حسب القطاعات
على مستوى العراق
قي ة الكلفة واإليراد بالدينار
التفاصيل

التفاصيل

التكالي

االيرادات

العليقة العلفية

981.0

قي ة البي

ن الفرق

108.3

قي ة فضلت القاعات

20

ال حروقات

913.10

إيرادات أخر

8

ال ص ال الالاري

االخ ال الالر (اج ال الالور ع ال الالال،

و صاري

تفرقة)

ال ال الالاي ،كهربال ال الالاي ،طه ال ال الرات ،ولقاحال ال الالات
ال ج و

899.0

2229

ال ج و

2201

2819.1

* ال صدر :الجدول ن ع ل الباحت باالعت اد عل أيعار اليوق ال حلية

عائد الدينار ال يت ر=  0.90 = 2819.1 \ 2201ن الدينار

صافي الربم=  701.1 - =2819.1 – 2201دينار خيارة لكل كا

إنتا الكا الواحد الن لحال الالدجا خاللل عالا  2001كالان يع الل بخيالارة  701.1دينالار لكالل كاال
واحد وان عائالد الالدينار ال يالت ر فالي الع ليالة اإلنتاجيالة هالو اقالل الن الواحالد وهال ا يعنالي إن ال شالرو

خاي اًر.

ل
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االستنتاجات :
 . 7هناب فجوة ائية للح الدجا وبيم ال ائدة يت رد ها الن خاللل االيالتيراد وأن نيالبة يالاه ة
اإلنتا ال حلي ب ا تاح لليتهلب نخفضة .

 .2الخيارة التي تح لها ال نتج ال حلي نتيجة رم أنفلون ال الطيور عا  2001وعد قيا الحكو ة
بتقدي أية ياعدات الية قد أ ر يلبا" عل إنتا عا . 2001

 .8إ الراق اليالالوق ال حليالالة وايالالتيراد ك يالالات كبي الرة الالن لح ال الالالدجا وبالاليم ال ائالالدة و ات النوعيالالات
الرديئة قد أضرت بال نتج وال يتهلب واالقتصاد الوطني .

 .9عد قدرة ال نتج ال حلي علال

نافيالة ال يالتورد و األيالعار الرخيصالة ،أ الا ألناله الدعو أو ألناله

ات نوعيات رديئة و اشوشة أو نتهية الصلحية.

 . 0عالالد ايالالتالل الطاقالالة اإلنتاجيالالة بيالالب

ضالالع

القالالدرة ال اليالالة لل يالالت رين والخالالو

األيعار والوض األ ني ال تردي .
التوصيات :
 .7تشري قانون لح اية ال نتج الوطني و ن يياية اإل راق .

الالن تقلبالالات

 .2نظرا" أله ية صالناعة الالدواجن باعتبارهالا كالون أيايالي لن الن الاال ائي فضالل"عن انعكاياله علال

الفالالرد واالقتصالالاد الالالوطني ،الت نالالي عل ال الحكو الالة إنشالالاي هيئالالة وطنيالالة لصالالناعة الالالدواجن ورفالالدها

بالكوادر العل ية و ي االختصاص .

 .8تقالالدي الالالدع ال الالالي ألصالالحا

اإلنتا ،إضافة إل تشايل مال

ال شالالاري الصالالايرة إلنتالالا الالالدواجن ل الالاله الالن تالالع ير كبيالالر عل ال
العاطلين عن الع ل .

 .9قيا ال صر اللراعي بتقدي قروم وبدون فائدة وتيديدها بعقياط ريحة .

 .0حت ال راكل البح ية عل إجراي ال ليد ن البحوت والدرايات التي تخد صناعة الدواجن .

 .1تفعيل دور األ الن االقتصالادي فالي ج يال ال حافظالات للحالد الن ظالاهرة الاالا فالي اإلنتالا ال حلالي
وك لب الحد ن ظاهرة تهري

تلب اليل إل البلد وهي ن ناشئ رديئة .

 .1ضرورة قيا و الرة النفط بتحديد الك ية ال طلوبة ن الكال والاال لكل حقل وبعيعار دع ة.
 .3تحديد ضرائ

ل

رتفعة عل ايتيراد لح الدجا وبيم ال ائدة .
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المصادر :
 .7كا ل حاي شديد ،أ ر الحصار االقتصادي عل صالناعة الالدواجن فالي العالراق ،ال ال ت ر العل الي
الخا

لكلية اإلدارة واالقتصاد ،جا عة باداد . 7992

 .2الجهال ال ركلي لإلحصاي وتكنولوجيا ال علو ات كدائرة اإلحصاي اللراعي .
.8

ضحي عبد اهلل علي  7990تحليل اقتصادي لآل ار ال ترتبة عل دع أيعار اليل والحبو

الرئييية في العراق ،أطروحة دكتو ار ،قي االقتصاد اللراعي كلية اللراعة  ،جا عة باداد .

 .9تقرير الدواجن لينة  2001ك الجهال ال ركلي لإلحصاي وتكنولوجيا ال علو ات ص. 71
 .0تقارير اإلتحاد العراقي ل نتجي الدواجن في العراق .
 .1قابلت شخصية

بعم نتجي الدواجن .

 .1ال نظ ة العربية للتن ية اللراعية ،الكتا

الينوي لإلحصايات اللراعية ،ينوات تفرقة .

 .3د .إي ال اعيل عبيالالد ح الالادي ومخالالرون ،د اريالالة عالالن صالالناعة الالالدواجن فالالي الع الراق ،الواق ال واآلفالالاق
ال يتقبلية قد ة إل اإلتحاد العراقي ل نتجي الدواجن .
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