
18671 Mat No 

 
Influence of the National Support  
& Investment in Re-Qualifying the 

Agriculture Projects 
- Poultry Industry Study 

 
 

Presented By 
Mohammed Jawad Kadhim Abdulmunem 

 
 

To the 
Council of St Clements University 

as part of the requirements for a PhD degree in 
Agriculture Business Administration 

 
 

Supervised By 
Ass. Prof . Dr. Basel Mohammed Hasaan Al-Azzawi 

 
 
 

Baghdad  2012 
 



bstractA 
     
   Study examined the importance of support and investment in the 
agricultural sector rehabilitation projects and the poultry industry as a 
specimen of the importance of poultry meat in the Iraqi economy as well as 
its importance in the diet of citizens, if that one kilogram of chicken meat 
contains on 190 g of animal protein and 1490 calories. 
 
      As well as the severe decline in the production of chicken meat in 
recent years because of high prices, production costs, especially feed which 
constitute 70% of the value of production, the inability of domestic 
production to compete with the importer, the loss of important links of the 
production processes such as loop assets, parents and the reluctance of 
investors for the operation of their fields. 
      Study aimed to achieve a number of goals, knowledge and practice By 
offering questionnaire which included all Iraqi governorates exception the 
Kurdistan region on the basis of the preparation of poultry farms in the 
certified statistics of the Central Agency of Statistics of the poultry farmers 
(sample) for the period from March 5, 2012 to April 15, 2012 for the 
purpose of evaluate and reach a of the extent to which there is significant 
correlation relationships and effect relationships between variables that 
have been out about through a questionnaire. 
       A search found a correlation with statistical relationships at 0.01 and 
0.05 of the moral, as shown below: 
1. Associated with the cost of chickens with academic achievement and 
professional decline is closely linked to moral and chickens tasked with the 
value of support (inputs or outputs of production) as well as with feed cost 
and cost of medicines and veterinary supplies. 
2. Support for production inputs and outputs on the one hand and the 
development of domestic investment 
3. Correlation of security and stability with the development of local and 
foreign investment 
4. Consumer preference for local products with support for production 
inputs and outputs that increase the production of good quality linked to 
moral 
     



      The existence of relationships and the effect as shown below: 
1. At the center of production costs was clear the impact of feed cost, cost 
of medicines and vaccines. 
2. At the center of power and fuel there was the impact of state support for 
fuel and the impact of power outages with a link to the development of the 
poultry industry to provide energy 
3. The effect was evident at the center of support for the support provided 
by the state, support of production inputs and outputs, the extent of the 
impact and contribution of funds, lending, and the impact of security and 
stability in the development of the poultry industry 
4. In the field of investment has been reference to the impact of Almmazjh 
between domestic investment and foreign investment, entry, investment 
companies, as well as the impact of determinants of investment such as the 
situation of security and investment laws. 
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 شكر وتقدير
 

 ينتفع ل الباري عز وجل أنأ     الحمد هللا رب العالمين الذي من علي إتمام هذه األطروحة ، اس

 .لباري جل جالله ل طاعة وان تكون في دراستي ب العلمبها طال

 قدوتنا ومعلمنا )صلى اهللا عليه وسلم( محمد    والصالة والسالم على سيد المرسلين الرسول الكريم

 .الذي أرجو أن نكون قد ارتوينا من علمه وخلقه نبعا صافيا إلى يوم الدين

 لشكر واالمتنان إلى أستاذي الدكتور باسل     يشرفني وإنا أنجز أطروحتي هذه أن أتقدم با

 والذي استطاع أن يثريها من علمه وجهده ، سائال األطروحة العزاوي المشرف على محمد حسن

  .المولى عز وجل له بدوام الصحة والعافية

     وأتقدم بالشكر والعرفان إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة لما أبدوه من نصائح وإرشادات 

طروحة لتظهرها بالمظهر الجيد، مع شكري وتقديري إلى األستاذ المقوم العلمي أغنت األ

 .   واألستاذ المقوم اللغوي لما بذلوه من جهد

كما وأتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة قي سبيل انجاز هذا     

 وبالذات منهم مديريات يهافالبحث وأخص منهم مديريات الزراعة في المحافظات والعاملين 

، كما وأتقدم بالشكر إلى السيد إياد جواد رئيس  )، واسطبابل، صالح الدين، القادسية (زراعة 

موه لي من جهد في  في الجهاز المركزي لإلحصاء لما قدضياء.  ، دقسم تحليل المعلومات

 أقدم خالص  كما و،  معي جهدلما بذلته من الغالية أم زينب أختي والى البيانات،تحليل وتفسير 

عبد الجبار محمد صالح .عبد الحسين الحكيم ، د.حسن الخطاب ، د.ري إلى السادة ديشكري وتقد

  .ةنئهم السديدة استمارة االستباآراب  أثروالذينن ججو، والسيد عبد الرزاق جاسم اشليمو.، د

 على يدي  ي وشدتتي التي آزرتنوختاما الشكر الموسوم بالمحبة والعرفان إلى زوج    

 .اللواتي بذلن الجهد الكثير لمساعدتي ) هاله ، مها ، وأيمان(لتدفعني إلى اإلمام والى بناتي 

اله على ن الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وأوأخر دعوانا    

 .وصحبه إلى يوم الدين
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 ـــــــتخلصالمســـــــــ
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 الجداول
 الجدول 

الدعم المقدم للقطاع الزراعي وما يشكله من تخصيصات القطاع من الموازنات االستثمارية للسنو) 1(جدول 

011 أيلول 30أعداد وحجم القروض المقدمة ضمن صناديق اإلقراض لمحافظات العراق لغاية  ) 2( جدول 

 1990للسنوات من ) ألف طن ( المنتج محليا والمستورد من لحوم الدجاج والمتاح لالستهالك  ) 3( جدول 

00ات القطاع الزراعي ، وتخصيص االستصالح إلى الموازنة العامة للدولة للسنوات تخصيص ) 4( جدول 

  2010 إلى 2004التخصيصات المرصودة للقطاع الزراعي وحسب األنشطة للسنوات  ) 5( جدول 

 تخصيصا وما تمثله من2011 إلى 2004التخصيصات المرصودة للبحوث الزراعية للسنوات  ) 6( جدول 

 وما تمثله من تخ2011 إلى 2004التخصيصات المرصودة لمشاريع الثروة الحيوانية للسنوات  ) 7( جدول 

 الزراعي

 إلى1990األهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للمدة  ) 8( جدول 

 األنشطة ضمن القطاع الزراعي

   2008 إلى 1994إنتاج لحوم الدواجن في العراق وبعض دول الجوار للسنوات من  ) 9( جدول 

 إلى1980كمية اإلنتاج للحوم الدواجن وعدد المشاريع المنتجة ومتوسط كلفة اإلنتاج للسنوات  ) 10( جدول 

 ع المدعومة عن تلك غير المدعومة تفوق المشاري) 11(جدول 

 2010 إلى 1980عدد مشاريع الدواجن المنتجة فعالً حسب التشغيل والتخصص للمدة ) 12(جدول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج
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 نتائج االستبانة من االستيراد ) 18( جدول 



 ة من التسويقنتائج االستبان ) 19( جدول 
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 المحور األول/ التباين الكلي المفسر  ) 21( جدول 

 المحور الثاني / التباين الكلي المفسر  ) 22( جدول 

 )كلف اإلنتاج( مقدار التباين في متغيرات المحور الثاني  ) 23( جدول 

 المحور الثالث / ين الكلي المفسر التبا ) 24( جدول 

 )الوقود( مقدار التباين في متغيرات المحور الثالث  ) 25( جدول 

 المحور الرابع/ التباين الكلي المفسر  ) 26( جدول 

 )الدعم( مقدار التباين في متغيرات المحور الرابع  ) 27( جدول 

 المحور الخامس/ التباين الكلي المفسر  ) 28( جدول 

 )االستثمار( مقدار التباين في متغيرات المحور الخامس  ) 29( جدول 

 المحور السادس/ التباين الكلي المفسر  ) 30( جدول 

 )االستيراد( مقدار التباين في متغيرات المحور السادس  ) 31( جدول 

 لسابعالمحور ا/ التباين الكلي المفسر  ) 32( جدول 
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 التباين الكلي المفسر اإلجمالي ) 34( جدول 

 مقدار التباين في إجمالي المتغيرات  ) 35( جدول 

 
 

 الرسوم البيانية والمخططات
 رقم الملحق الرسم البياني  أو المخطط

 )1 (ملحق االستبانة

مقارنة بين التخصيص االستثماري والتخصيص المعتمد للدعم  )1( رسم بياني 

  2010 إلى 1990للقطاع الزراعي للمد 

 )2(ملحق 

 )3(ملحق أعداد القروض في المحافظات حسب أنواعها لغاية  ) 2( رسم بياني 
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 )4(ملحق  هيكلية البحث) 1(مخطط 

 )5(ملحق  ستثمار في تأهيل مشاريع الدواجنتأثير الدعم واال) 2(مخطط 

 )6(ملحق  العالقة بين زيادة وتطوير اإلنتاج ومتغيرات استبانه البحث) 3(مخطط 
 

 

 

 

 



 

 المســـــتخلص

 

 
 

 

 

 
 

 المستخلص
 

صناعة (تناولت الدراسة أهمية الدعم واالستثمار في تأهيل مشاريع القطاع الزراعي       

 غذاء في أهميتها عن فضال في االقتصاد العراقي هأهمي من  للحوم الدواجنلما نموذجاًإ) الدواجن



 من البروتين غم)190(  يحتوي علىلحم الفروج الواحد من لوغرام الكيإن إذ. لمواطنينا

 الدجاج في لحوم إنتاج االنحدار الشديد في  عنفضال ،  حراريةسعره)  1490(الحيواني 

 % 70 نسبته ما تشكل التي األعالف السيما اإلنتاج كلف عارأسالسنوات األخيرة بسبب ارتفاع 

 حلقات مهمة فقدان ، كذلك المحلي على منافسة المستورد اإلنتاج قدرة عدم ،واإلنتاجمن قيمة 

واألجداد  األصول والتي تعد الحلقة االولى في صناعة الدواجن مثل حلقة اإلنتاجيةمن العمليات 

 المستثمرين عن تشغيل حقولهم فضال عن عزوف ،  العملية االنتاجيةالتي تشكل الحلقة الثانية في

. 

   من خالل تقديم استبانه إلى تحقيق جملة من األهداف المعرفية والتطبيقية إذ سعت الدراسة   

 أساس أعداد حقول الدواجن المعتمدة على كردستان  محافظات العراق باستثناء إقليمجميع شملت

 2012 أذار5للمدة من )  البحث مجتمع(  لمربي الدواجنكزي لإلحصاء الجهاز المرحصاءاتإل

وجود عالقة ارتباط ذات داللة  إلىمها والتوصل من خاللها وي تقلغرض 2012  نيسان 15إلى 

احصائية بين مقدار الدعم ، زيادة االنتاج ، حلقات االنتاج ،الوقود والطاقة ، وتطوير صناعة 

 . تأثير الدعم على كمية االنتاج المسوق والمستورد الدواجن فضال عن معرفة مدى 

 0.01   ومن خالل البحث تبين وجود عالقات ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية 

 :وكما مبين أدناه  0.05و

وترتبط ) التحصيل الدراسي واالنحدار المهني ( هناك ارتباط معنوي بين كلف األفراخ و -1

، كذلك الحال مع كلف ) مدخالت أو مخرجات اإلنتاج( لدعم  قيمة اوكلف األفراخ 

 .األعالف وكلف األدوية والمستلزمات البيطرية

هناك ارتباط معنوي بين دعم مدخالت و مخرجات اإلنتاج من جهة وتطوير االستثمار  -2

 .المحلي 

  .ارتباط االستقرار األمني مع تطوير االستثمار المحلي واألجنبي -3

لمنتج المحلي مع دعم مدخالت ومخرجات اإلنتاج والتي تعمل على تفضيل المستهلك ل -4

 .زيادة اإلنتاج نوعياً ارتباطا معنويا
 

 :  عالقات تأثير وكما مبين أدناه وجود



 في قيمة في محور كلف اإلنتاج كان واضحا تأثير كلف العلف، كلف األدوية واللقاحات -1

 .لإلنتاج الكلف الكلية لالكلف اإلجمالية في مجا

قطاع  التيار في محور الطاقة والوقود كان هناك تأثير لدعم الدولة للوقود وتأثير ان -2

 . تطوير صناعة الدواجن بتوفير الطاقةعلىالكهربائي 

 المقدم من قبل الدولة ، دعم مدخالت ومخرجات  األثر واضحا في محور الدعمكان -3

رار األمني في تطوير اإلنتاج ، مدى تأثير ومساهمة صناديق اإلقراض ، واثر االستق

 .صناعة الدواجن 

أثر الممازجة بين االستثمار المحلي واالستثمار إلى في مجال االستثمار قد تمت اإلشارة  -4

الوضع مثل ذلك تأثير المحددات االستثمارية األجنبي، دخول الشركات االستثمارية، وك

 .األمني وقوانين االستثمار

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل األول
 ل لدراسة الدعم في القطاع الزراعيمدخ

 تمهيد الفصل األول

 الدعم  اساسيات ومضامين   األولالمبحث  

 مفهوم الدعم 

 الدعم غير المباشر،  المباشرالدعم / أشكال الدعم 

 أهداف الدعم

 التكلفة االقتصادية للدعم

  الدعم في اإلسالم

  لسياسة السعريةا :المبحث الثاني 

 مفهوم السعر 

 ر السياسة السعريةتأثي

 أثر الدعم على السياسة السعرية

 دور السعر في االقتصاد العالمي

  الزراعية في العراقأهداف السياسة السعرية

  الزراعيةأهمية السياسة السعرية

 )سعر الناتج النهائي ، أسعار المدخالت (اآلثار المترتبة على الدعم 

 اثر السعر في سياسة الدعم الزراعي 

  في المشاريع الزراعيةاإلقراضدور التمويل و ألثالثالمبحث 

 صناديق االستثمار

  )المبادرة الزراعية( صناديق اإلقراض 

 



 الفصل األول

 مدخل لدراسة الدعم في القطاع الزراعي

 :تمهيد 
يعد الدعم من السياسات التي تهدف إلى معالجة حاالت معينة في االقتصاد الوطني وتقوم       

ديم الدعم وتغطيته من الموازنة الجارية لتغطية الخسائر التي تنجم عن فروق اسعار الدولة بتق

 الدعم كسياسة فعالة لمعالجة إلىأشار المبحث األول السلع والخدمات للوحدات االنتاجية وقد 

 التضخم حد من ظاهرةلق حالة من االستقرار والويهدف إلى ثبات األسعار لخ، كما  الخسائر

 .، والدعم غير المباشر الممكن حصرها في الدعم المباشر الدعم منأشكالن وهناك عدد م

 .وردت في القرآن الكريميات آل الزكاة واضحة للدعم من خالل  رؤيةوقد كان لإلسالم    

 بين عدد من الباحثين مفهوم السعر، كما إذ السياسة السعرية إلى     فيما تطرق المبحث الثاني 

 من خالل دعم المنتجات الزراعية وطرائق دعم وأهدافهالسياسة السعرية  اإلىوتمت اإلشارة 

 جانب إلى فاعلة ينبغي استعمالها أداة السياسة السعرية التي تعد أهميةاألسعار، مع اإلشارة إلى 

 . االقتصادية واإلجراءاتباقي السياسات 

 وأسعارسعر الناتج النهائي  المترتبة عن الدعم من خالل اآلثار   فضال عن اإلشارة إلى تقييم 

 ، واثر السعر في سياسة الدعم الزراعي لما للسعر من أهمية كبيرة إذ تعمد اإلنتاجمدخالت 

الدولة إلى  االعتماد على سياسة دعم األسعار الزراعية من اجل توفير المنتجات والسلع 

 .للمواطنين بأسعار مناسبة وتنافسية للمستورد 

 أن إذ المدعومة من قبل المبادرة الزراعية اإلقراض صناديق أهميةالث     وجاء في المبحث الث

  الفرصة تعد دعم للمزارعين من خالل عدم استفادة المصرف من قيمة كلفةاإلقراضصناديق 

 .  على مبالغ القرض إداريةالبديلة في استخدام مبلغ القرض وعدم وجود تحميالت 

 

 

 

 

 



 المبحث األول

 دعمأساسيات ومضامين ال

 التي تنتج في السوق وتهدف إلى خلق توازن بين ت فعالة لمعالجة االختالالسياسة:  الدعم

 .المحلية والعالمية لتحقيق أهداف اجتماعية وسياسة من خالل توسيع الخدمات المقدمة االسعار

 

 : مفهوم الدعم -1-1-1

) أدعم (ي عماد البيت وبالكسر أ) الدعامة (       ورد معنى الدعم على انه دعم الشــيء و

 .1 اتكأ عليه أي

 مسؤوليتهايمثل الدعم مجموع النفقات النقدية او العينية التي تتحملها الدولة كجزء من      

وتقدمها الدولة للمواطنين او المنتجين من اجل االرتفاع بالمستوى , االقتصادية والسياسية 

  . والخدميةاإلنتاجيةالمعاشي لهم وتطوير القطاعات 

 فالدعم أذن هو سياسة مقصودة لمعالجة حاالت معينة يعيشها االقتصاد الوطني كاالختالالت     

  .الخ........  واالستهالك اإلنتاج أو بين واألسعارمابين االجور 

 بعبارة أخرى تقوم الدولة بتقديم الدعم وتتحمل المبالغ المدفوعة على حساب العمليات      

لع والخدمات للوحدات اإلنتاجية التي ـ السعارسائر الناتجة عن فروق أسالجارية لتغطية الخ

ويستثنى من هذا المفهوم (  اقتصادية والتي استهدفت تغطية تكاليف إنتاجها ـستسير وفق أس

 .) الحكومية التي تمول من الموازنة العامة للدولة واإلداراتالمؤسسات ذات النفع العام 

 تعكس السعرية بوصفها التي تعتمدها السياسة اإلجراءات أهم  إن سياسة الدعم تمثل    

 اجتماعية أو اقتصادية أو (اإلجراءات واألسس الفاعلة المرتبطة بتحقيق أهداف محددة مسبقا 

،  م المحددة وفق برنامج معين ولمدة زمنية فتعكس في شكل مبالغ في ميزانية الدع)سياسية

 .2 للدولة والخاصة بالنفقات التحويلية الجاريةوتكون جزء من الميزانية االعتيادية

                                                 
   .205 ، ص 1983 دار الرسالة ، الكويت ،،مختار الصحاح  محمد أبو بكر الرازي ،.1  

.3، ص 2008وزارة التخطيط ،دائرة التخطيط االقتصادي ،  اقي،قضية دعم االقتصاد العر عبد الحسين ، قيس علي ،.2    



ي تقدم إلى األفراد لقيمة الت ا وهي على العمومأشكال يتمثل الدعم بعدة  الدعمكالأش -1-1-2

 نوع من التكافل االجتماعي ما بين أو الخدمي لغرض إيجادات الطابع اإلنتاجي أو المؤسسات ذ

 :وتتمثل هذه في الدولة والمواطن 

تقديم التمويل النقدي المباشر للتعويض عن ارتفاع التكاليف و  أي  لدعم المباشر ا :أوال

, الكهرباء ( اإلنتاجيسسات ذات الطابع الخدمي او قدم هذا النوع من الدعم إلى المؤكذلك ي

 في المرحلة أماو التي يتم تقديم الدعم لها ......) , الزراعة, التجارة, الصحةالتعليم ، 

 ومن )مدخالت اإلنتاجكدعم ( او في البداية) دعم مخرجات اإلنتاج(عة ل إنتاج السالنهائية بعد

إذ تقوم الدولة ) دعم األسعار (باإلنتاجذلك الدعم المقدم للمزارعين من اجل استمرارهم 

 من تلك التي في السوق وبذلك أعلى بأسعاربشراء المحاصيل الزراعية من المزارعين 

يبين مقدار  ) 1( لمترتبة وهذا مايسمى بدعم المزارعين والجدول تتحمل الدولة الفروقات ا

 إذ يتبين من خالله إن 2010 إلى 1990للمدة من  في العراق الدعم المقدم للقطاع الزراعي 

لقطاع الزراعي هذا الدعم قد وصل في بعض السنوات أكثر من قيمة المبالغ التي تم رصدها ل

،  % 196,6( فقد كانت  ) 2007 ، و2005 ، 2004 ، 1997 ، 1994( في السنوات 

 فيما% 100 بنسبة 1993 و 1991على التوالي  ولسنتي % ) 102,8،109,9%، 110,2%

نة ـلعدم وجود بيانات دقيقة كونها الس ( 2003كانت اقل نسب دعم مقدم لو استثنينا عام 

 ، كما ويبين %31,9 إذ كانت 1992هي للسنة ) التي حدث فيها االحتالل األميركي للعراق 

 إن هذا الدعم يقدم  الدعم المقدم إلى التخصيص في القطاع الزراعينسبة) 1(الشكل البياني 

 من  للمنتجينللمزارعين من اجل زيادة المردود الماديمباشرة أو غير مباشرة   بصورة

مالهم خالل زيادة أسعار شراء المحاصيل الزراعية وهذا مايؤدي إلى استمرار المزارعين بأع

 واآلالت أسعار بعض المعدات  اسعار المدخالت ومنهاالحقلية وكذلك من خالل دعم

 .الزراعية كمنظومات الري 

  الدعم غير المباشر : ثانيا

 :تمثل في ي  الدعم غير المباشرإن  

  . لمستلزمات اإلنتاج الضروريةشاريع من كافة الرسوم الكمركية المإعفاء –ا 



 من الضرائب و اإلنتاج الداخلة في األولية المواد بإعفاءلتصدير  اإعادة دعم حركة -ب

 .أخرىالرسوم و التي تستورد لغرض تصنيعها و تصديرها مرة 

و التي ) اي تلك التي تخدم مشاريع اخرى (إعانة بعض المشاريع ذات النفع العام  دعم و-ج

 .3تواجه مشاكل إنتاجية

اقتصادية فاعلة في محاربة التضخم من  أداةك سالم في اال الزكاةهذا فضال عن ماتمثله    

محاربة االكتناز ، وإدارة عناصر اإلنتاج بكفاءة  أداة فاعلة في خالل جبايتها وتوزيعها ، وإنها

النقدي  بالعقود اإلسالمية ، لتؤدي إلى التوازن بين العرض امتزاج عناصر اإلنتاج من خالل

يؤدي إلى زيادة التوسع  المصارف التجارية التقليديةلربوي في االتعامل  إن واقع. والسلعي 

إلى زيادة العرض النقدي ، ويؤدي إلى  وهذا يؤدي) بخلق النقود(ما يسمى النقدي ، أو

 منع استيراد المنتجات التي لها من خالل، كما وان من إشكال الدعم غير المباشر 4التضخم

 . نظير إنتاجي محلي 

 من مجاالت الدعم غير المباشر له األثر الكبير في تحفيز دعم الصادراتان      كذلك  ف

ن لهم  يقدم الدعم إلى المنتجين بهدف المحافظة على مستوى األسعار الذي يضماإلنتاج حيث

على العموم ففي الدول التي تعمل بسياسة السوق الحر  ، ويداالستمرار على هامش ربحي ج

 . 5 سياسةال  تلك المنتجات تحدد وفقفإن اسعار

    وهناك الكثير من دول العالم التي تقدم إعانات منها المادية المتمثلة بمنح مساعدات مالية 

أو تلك المتمثلة برفع الضرائب عن المنتجات التصديرية وهذا ما يمثل الدعم إلى صادرات 

 .تلك الدول

 

 أهداف الدعم -1-1-3

                                                 
.1987بغداد ، ) الملغى ( عار الجهاز المركزي لألسعبد الحسين ، قيس علي ، دراسة عن سياسة دعم األسعار االستهالكية ،.3    

والدراسات   مجلة الشريعة  تضخم ،ألعبادي ،احمد صبحي احمد ،السياسة النقدية والمالية في اإلسالم ودورها في معالجة ال.4 

   .6 ص 2003 ، السنة الثامنة عشر ،54اإلسالمية ، جامعة الكويت ،العدد 

 22ص . 1976.بغداد ) الملغى  ( لألسعارسياسة الدعم في العراق ، الجهاز المركزي ، دراسة عن الزيني ، فاطمة محمود .5 

.  



 من خالل بذلك فإنها تسعى والدعم لألفراد و  تقوم بتقديم  الدولةإن  الى       يشير مفهوم الدعم

 -: إلى سياسة الدعم بوصفه جزء من واجبها االقتصادي واالجتماعي

  .خالل ما تقدمه الدولة من دعم منالخدمية والصناعية و المشاريع الزراعية  تشجيع إقامة-أ

  . تشجيع عمليات التصدير-ب

  .ار العالمية المحلية و األسعاألسعار تحقيق التوازن بين -ج

 . تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين و كذلك تطوير نوعية المنتجات المقدمة -د

 . مناسبةبأسعارو ) الماء و الكهرباء ( اإلنتاجية السائدة للعمليات األساسية توفير السلع -هـ

 6.ديثة  الحمحليتان من خالل إدخال التقانة المساهمة في تطوير الزراعة و الصناعة ال-و

استقرار األسعار في ظل سياسة سعرية شاملة مرتبطة مع  الدعم يهدف إلى ثبات وإن    

استمراره ، واستقرار القوة الشرائية  استقرار االقتصاد وإلىدخول المواطنين مما يؤدي م

فرص للمنافسة في وخلق الحد من النتائج السلبية للتضخم مع تأمين دخول مناسبة للمنتجين و

 المساهمة في الناتج إلىيات التصديرية للمنتجات المحلية الفائضة عن الحاجة مما يؤدي العمل

قيق األهداف االجتماعية و السياسية المتمثلة في هذا فضال عن تح،  للبلداإلجماليالمحلي 

 .و رفع مستواهم المعاشي) كالصحة و التعليم( توسيع الخدمات المقدمة للمواطنين 

 

  القتصادية للدعمالتكلفة ا -1-1-4
 يتحملها المجتمع إذ تثار قضية الدعم عن السلع إن تكلفة الدعم من القضايا الرئيسية التي       

 السلبية أثارهم تكلفتها االقتصادية بسبب ظرات رفع الدعم التي تنحصر في تعاوالخدمات ومبر

الوطني فضال عن التي يمكن حصرها في سوء توزيع الموارد وأحداث تشوهات في االقتصاد 

 ،  قد اليكون قادرا على رفعها في المستقبل القريبأعباءكون حجم الدعم الكبير يحمل المجتمع 

ذات مردود مالي كبير على موازنة الدولة التي يجب إن ر الدعم له تكلفة اقتصادية استمراإذ إن 

 .7تحسب بدقة

 

 
                                                 

. 199، دائرة التخطيط االقتصادي ، ورقة نقاشية ، وزارة التخطيط  لتضخيم ،عار الحبوب بين تحفيز اإلنتاج واـ دعم أس.6    

.  مصدر سبق ذكره 22تصاد العراقي  ، صقضية الدعم في االق عبد الحسين ، قيس علي ،. 7     



 

 

 

 
             في العراق  للقطاع الزراعي عتمد الم الدعمالتخصيصات السنوية االستثمارية و ) 1 ( جدول

 )المبالغ بالمليون دينار(                                      2010 إلى 1990 مدةلل
 المخصص االعتماد السنة

للدعم المقدم للقطاع 

 راعيالز

 الفعلي من المصروف

 االعتماد

 للقطاع التخصيص

الزراعي بموجب 

 الموازنة االستثمارية

 الدعم المقدم إلى نسبة

التخصيص في القطاع 

 الزراعي

1990 372,9    * 327,9 1004 37,1% 

1991 215 145,5 215 100% 

1992 1304,4 405,4 4082,7 31,9% 

1993 8104,9 4647,6 8015 100% 

1994 19560,1  * 19560,1 9950,8 196,6% 

1995 22786,8 18577,3 22786,8 100% 

1996 20526,8 ** 18337,7 ** 19681.6 95.8% 

1997 18266,9 18098,1 16576,5 110,2% 

1998 25047,4 17661,8 25678,1 97,6% 

1999 41748,4 26588,1 45419 91,9% 

2000 60374,6 36511,2 61666 97,9% 

2001 90101,2 57202,1 107472,7 83,3% 

2002 88293,7 * 88293,7 149504 59,1% 

2003 7478,2  * 7478,2 260857,8 2,9% 

2004 300000 *** 300000 *** 270535 110,9% 

2005 300000 *** 300000 *** 272863 109,9% 

2006 300000 *** 300000 *** 319477 93,9% 

2007 392636 314978,6 381889 102,8% 

2008 1059680 682958,5 1511113 70,1% 

2009 864529,3 686573,2 1098255 78,8% 

2010 1361003,5 866796,5 1615563 84,2% 

 . لعدم وجود تخصيص للدعم فقد اعتمد المصروف الفعلي هو تخصيص الدعم *    

  .1997 ، 1995 فقد تم تقديرها متوسط عامي 1996 وجود بيانات عن عام لعدم**   



 ، 2005، 2004(روفات الفعلية للسنوات  اعتماد مقدار تخصيص الدعم كمصروف فعلي لعدم وجود بيانات عن المص***  

  ) .2006و 

  وزارة المالية ، دائرة المحاسبة ، قسم توحيد الحسابات إعداد الباحث عن بيانات:  المصدر 

 . التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ، مديرية الحسابات القومية ، و دائرة االستثمار الحكوميوزارةو      
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 في اإلسالم الدعم  -1-1-5



الدعم من السمات التي أكد عليها اإلسالم من خالل منظور التكافل بين أبناء المجتمع      

 الزكاة من أركان طاء الصدقات والزكاة المفروضة إذ تعدوذلك من خالل الكسب الحالل وإع

وس  تصفي بين نفعلى اعتبار أنهااإلسالم الخمس وهي من األعمدة األساسية لخيمة اإلسالم 

 .  وتدعم الفقير مما رزق اهللا الغني وتقضي على الحسد والبغضاء،األغنياء والفقراء
 وردت الزآاة في اثنان وثالثون موضعا في القرآن الكريم فقد وردت فيوقد     
            )277 ،177 ،110 ،83 ، 43 (  سورة البقرة في اآليات: أوال 

 )43  البقرة (الرَّاِآِعيَن  َواْرَآُعوْا َمَعَآاَة الزََّوَأِقيُموْا الصََّالَة َوآُتوْا 
َواْلَمَساِآيِن َوُقوُلوْا  اْلَيَتاَمىِإالَّ الّلَه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِذي اْلُقْرَبى َو َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَق َبِني ِإْسَراِئيَل َال َتْعُبُدوَن

 )83البقرة  (  ُثمَّ َتَولَّْيُتْم ِإالَّ َقِليًال مِّنُكْم َوَأنُتم مِّْعِرُضوَنلزََّآاَةا ِللنَّاِس ُحْسنًا َوَأِقيُموْا الصََّالَة َوآُتوْا
البقرة  (َبِصيٌر  مِّْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد الّلِه ِإنَّ الّلَه ِبَما َتْعَمُلوَنَألنُفِسُكم   َوَما ُتَقدُِّموْالزََّآاَةَوَأِقيُموْا الصََّالَة َوآُتوْا ا

110( 
َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب  َواْلَمْغِرِب َوَلـِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر لَّْيَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق

َوِفي الرَِّقاِب َوَأَقاَم  اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِآيَن َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّآِئِليَن النَِّبيِّيَن َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِويَو
َوِحيَن اْلَبْأِس ُأوَلـِئَك الَِّذيَن  ء والضَّرَّاءِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوْا َوالصَّاِبِريَن ِفي اْلَبْأَسا  َواْلُموُفوَنلزََّآاَةالصَّالَة َوآَتى ا

  )177البقرة  (  َصَدُقوا َوُأوَلـِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن
ْيِهْم َوَال ُهْم َعَل  َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوَال َخْوٌفالزََّآاَةالصََّالَة َوآَتُوْا  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َوَأَقاُموْا

 .)277 البقرة(َيْحَزُنوَن 
 ) ،71 ،18 ، 11 ،5(  في اآليات وفي سورة التوبة: ثانيا 

َمْرَصٍد َفِإن  تُُّموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوْا َلُهْم ُآلََّحْيُث َوَجد َفِإَذا انَسَلَخ اَألْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوْا اْلُمْشِرِآيَن
  )5التوبة ( َسِبيَلُهْم ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيٌم  َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصََّالَة َوآَتُوْا الزََّآاَة َفَخلُّوْا

  )11التوبة (َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّيِن َوُنَفصُِّل اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن  َةلزََّآاَفِإن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصََّالَة َوآَتُوْا ا
الّلَه َفَعَسى ُأْوَلـِئَك َأن   َوَلْم َيْخَش ِإالَّالزََّآاَةَواْلَيْوِم اآلِخِر َوَأَقاَم الصََّالَة َوآَتى  ِإنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد الّلِه َمْن آَمَن ِبالّلِه

  )18التوبة ( وُنوْا ِمَن اْلُمْهَتِديَن َيُك
َوُيْؤُتوَن  َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصََّالَة َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض

  71التوبة (ْرَحُمُهُم الّلُه ِإنَّ الّلَه َعِزيٌز َحِكيٌم َسَي َوُيِطيُعوَن الّلَه َوَرُسوَلُه ُأْوَلـِئَكالزََّآاَة 
  )55 ،13،31( وفي سورة مريم في اآليات : ثالثا 

  )13مريم ( (  َوَآاَن َتِقّيًا َزَآاًةَوَحَنانًا مِّن لَُّدنَّا َو
  )31مريم ( ْمُت َحّيًا   َما ُدَوالزََّآاِةِبالصََّلاِة  َوَجَعَلِني ُمَباَرآًا َأْيَن َما ُآنُت َوَأْوَصاِني

  )55مريم ( ِعنَد َربِِّه َمْرِضّيًا   َوَآاَنَوالزََّآاِةَوَآاَن َيْأُمُر َأْهَلُه ِبالصََّلاِة 
 

  )78 ، 41(  في اآليات  وفي سورة الحج: رابعا 
َوِللَِّه َعاِقَبُة اْلُأُموِر  َمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوَألزََّآاَةَوآَتُوا ا الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُهْم ِفي اْلَأْرِض َأَقاُموا الصََّلاَة

  )41الحج (
َسمَّاُآُم  َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍج مِّلََّة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم ُهَو َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُآْم َوَما

الزََّآاَة  َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َفَأِقيُموا الصََّلاَة َوآُتوا يَن ِمن َقْبُل َوِفي َهَذا ِلَيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيدًااْلُمْسِلم
  )78الحج ( النَِّصيُر   َواْعَتِصُموا ِباللَِّه ُهَو َمْوَلاُآْم َفِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم



  )57 ،  37(  اآليات  فية النور في سورو: خامسا 
اْلُقُلوُب َواْلَأْبَصاُر   َيَخاُفوَن َيْومًا َتَتَقلَُّب ِفيِهالزََّآاِةَوِإَقاِم الصََّلاِة َوِإيَتاء  ِرَجاٌل لَّا ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَلا َبْيٌع َعن ِذْآِر اللَِّه

  )37النور ( 
  )57النور ( َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن   َوَأِطيُعوا الرَُّسوَلالزََّآاَةَوَأِقيُموا الصََّلاَة َوآُتوا 

 )55 ،12 (في سورة المائدة في اآلياتو :سادسا 
َة َوآَتْيُتُم الصََّال ِمنُهُم اْثَنْي َعَشَر َنِقيبًا َوَقاَل الّلُه ِإنِّي َمَعُكْم َلِئْن َأَقْمُتُم َوَلَقْد َأَخَذ الّلُه ِميَثاَق َبِني ِإْسَراِئيَل َوَبَعْثَنا

َوُألْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن  َوَأْقَرْضُتُم الّلَه َقْرضًا َحَسنًا لَُّأَآفَِّرنَّ َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوآَمنُتم ِبُرُسِلي َوَعزَّْرُتُموُهْملزََّآاَة ا
  )12المائدة ( َواء السَِّبيِل َبْعَد َذِلَك ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ َس َتْحِتَها اَألْنَهاُر َفَمن َآَفَر

  )55المائدة ( (َوُهْم َراِآُعوَن الزََّآاَة الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصََّالَة َوُيْؤُتوَن  ِإنََّما َوِليُُّكُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا
 ) 162 ، 77(   في اآليات في سورة النساءو: سابعا 

اْلِقَتاُل ِإَذا َفِريٌق مِّْنُهْم َيْخَشْوَن   َفَلمَّا ُآِتَب َعَلْيِهُمالزََّآاَةَوَأِقيُموْا الصََّالَة َوآُتوْا   ِقيَل َلُهْم ُآفُّوْا َأْيِدَيُكْمَأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن
َأخَّْرَتَنا ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب ُقْل َمَتاُع الدَّْنَيا َقِليٌل   َلْوالَأَشدَّ َخْشَيًة َوَقاُلوْا َربََّنا ِلَم َآَتْبَت َعَلْيَنا اْلِقَتاَل النَّاَس َآَخْشَيِة الّلِه َأْو

 )77النساء  ( َخْيٌر لَِّمِن اتََّقى َوَال ُتْظَلُموَن َفِتيًال  َواآلِخَرُة
الصََّالَة  ِزَل ِمن َقْبِلَك َواْلُمِقيِميَنُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأنِزَل ِإَليَك َوَما ُأن لَّـِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن

 )162النساء  (اآلِخِر ُأْوَلـِئَك َسُنْؤِتيِهْم َأْجرًا َعِظيمًا   َواْلُمْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَيْوِمالزََّآاَةَواْلُمْؤُتوَن 
 3 في سورة النمل االية و: ثامنا 

  )3النمل ( ِباْلآِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن    َوُهماَةالزََّآالَِّذيَن ُيِقيُموَن الصََّلاَة َوُيْؤُتوَن 
 4وفي سورة لقمان اآلية 
  )4لقمان ( ِباْلآِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن   َوُهمالزََّآاَة الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصََّلاَة َوُيْؤُتوَن 

 33وفي سورة األحزاب اآلية 
َوَرُســــوَلُه ِإنََّما ُيِريُد   َوَأِطْعَن اللََّهالزََّآاَةاْلُأوَلى َوَأِقْمَن الصََّلاَة َوآِتيَن  َج اْلَجاِهِليَِّةَوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوَلا َتَبرَّْجَن َتَبرُّ
  )33االحزاب (اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُآْم َتْطِهيرًا  اللَُّه ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل

 13  في سورة المجادلة االيةو
 َوَأِطيُعوا الزََّآاَة َفِإْذ َلْم َتْفَعُلوا َوَتاَب اللَُّه َعَلْيُكْم َفَأِقيُموا الصََّلاَة َوآُتوا ُتْم َأن ُتَقدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواُآْم َصَدَقاٍتَأَأْشَفْق

  )13المجادلة   (  اللََّه َوَرُسوَلُه َواللَُّه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن
 20الية  في سورة المزمل او

اللَّْيَل َوالنََّهاَر َعِلَم َأن  َوِنْصَفُه َوُثُلَثُه َوَطاِئَفٌة مَِّن الَِّذيَن َمَعَك َواللَُّه ُيَقدُِّر ِإنَّ َربََّك َيْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمن ُثُلَثِي اللَّْيِل
َيْضِرُبوَن ِفي اْلَأْرِض  ُقْرآِن َعِلَم َأن َسَيُكوُن ِمنُكم مَّْرَضى َوآَخُروَنَما َتَيسََّر ِمَن اْل لَّن ُتْحُصوُه َفَتاَب َعَلْيُكْم َفاْقَرُؤوا

 الزََّآاَةَوآُتوا  ِفي َسِبيِل اللَِّه َفاْقَرُؤوا َما َتَيسََّر ِمْنُه َوَأِقيُموا الصََّلاَة َيْبَتُغوَن ِمن َفْضِل اللَِّه َوآَخُروَن ُيَقاِتُلوَن
َأْجرًا َواْسَتْغِفُروا اللََّه ِإنَّ  ِلَأنُفِسُكم مِّْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد اللَِّه ُهَو َخْيرًا َوَأْعَظَم ْرضًا َحَسنًا َوَما ُتَقدُِّمواَوَأْقِرُضوا اللََّه َق

  )20المزمل ( اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم  
 5  في سورة البينة االيةو

  )5البينة ( اْلَقيَِّمِة    َوَذِلَك ِديُنالزََّآاَةُحَنَفاء َوُيِقيُموا الصََّلاَة َوُيْؤُتوا  ِلِصيَن َلُه الدِّيَنَوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخ
  7 في سورة فصلت االية و

  )7فصلت  (   َوُهم ِباْلآِخَرِة ُهْم َآاِفُروَنلزََّآاَةالَِّذيَن َلا ُيْؤُتوَن ا
 4 سورة المؤمنون في االية و



  )4المؤمنون (  َفاِعُلون لزََّآاِةِذيَن ُهْم ِلَوالَّ
  81وفي سورة الكهف في اآلية 

  )81الكهف  ( َوَأْقَرَب ُرْحمًا  َآاًةَفَأَرْدَنا َأن ُيْبِدَلُهَما َربُُّهَما َخْيرًا مِّْنُه َز
  156 في سورة األعراف اآلية و

َوِسَعْت ُآلَّ  ِإنَّا ُهْدَنـا ِإَلْيَك َقاَل َعَذاِبي ُأِصيُب ِبِه َمْن َأَشاء َوَرْحَمِتي ي اآلِخَرِةَواْآُتْب َلَنا ِفي َهـِذِه الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِف
  )156االعراف ( َوالَِّذيَن ُهم ِبآَياِتَنا ُيْؤِمُنون الزََّآـاَة  َشْيٍء َفَسَأْآُتُبَها ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن

 73في سورة األنبياء اآلية و
االنبياء (َوَآاُنوا َلَنا َعاِبِديَن  الزََّآاِةِإَلْيِهْم ِفْعَل اْلَخْيَراِت َوِإَقاَم الصََّلاِة َوِإيَتاء  َجَعْلَناُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َوَأْوَحْيَناَو

73(  
 39 سورة الروم اآلية و

َك ُهُم َفُأْوَلِئ  ُتِريُدوَن َوْجَه اللَِّهَزَآاٍةَيْرُبو ِعنَد اللَِّه َوَما آَتْيُتم مِّن  اِس َفَلاَوَما آَتْيُتم مِّن رِّبًا لَِّيْرُبَو ِفي َأْمَواِل النَّ
  )39 الروم(اْلُمْضِعُفوَن

      إن تأكيد كتاب اهللا المجيد على الزكاة انما هو دعم للتكافل والتضامن االجتماعي بين الناس 

 .لما للدعم من أهمية كبرى بين الناس 

بحانه فرض في أموال إن اهللا س): عليه السالم(لمؤمنين علي ابن أبي طالب يقول أمير ا    و

 8.ما جاع فقير إال بما متع به غني األغنياء أقوات الفقراء، ف

 لم يكن المجتمع قائماً على مجموعة الفضائل كالورع و التواضع و  و ما كان هذا ليتحقق إن    

لعمل و هي صفات مؤثرة في االقتصاد إذ أنها الحاضنة األولى لالقتصاد أداء األمانة و إتقان ا

 وهذا من مايسمى في يومنا بدعم اإلسالمي القائم على مبدأي الضمان و التكافل حتى لغير المسلم

 .الفقراء 

 ديننا اإلسالمي الحنيف  صورة عن حدود تدخل الدولة في الشأن االقتصادي هو كذلك يرينا     

 اذ ،مالك األشترإلى واليه على مصر ) سالمعليه ال ( علي ابن أبي طالبير المؤمنينوصية أم

و أفسح له في البذل ما يزيل : (يوصيه أن يبذل األموال للتجار و الصناع إذا تعرضوا إلى أزمة

و أما المزارعون و أصحاب الحقول الذين يتعرضون ، ) علته و تقل معه حاجته إلى الناس

أو إحالة أرٍض ) إي المطر(فإن شكوا ثقالً أو علةً أو انقطاع شرب أو بالة : ( يعيةللكوارث الطب

، و ال يثقلن  اغتمرها غرقٌ أو أجحف بها عطشٌ خففت عنهم، بما ترجو أن يصلح به أمرهم

يء خففت به المؤنة عنهم فأنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بالدك و تزيين ـعليك ش

                                                 
، بيروت ، الطبعة  ، دار المعرفة 4 – 1  األجزاء،) ع  ( ابن أبي طالبشرح نهج البالغة لإلمام علياإلمام  محمد عبده ، .8   
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الرسالة يطلب اإلمام من واليه بأن يوازن بين الضرائب التي يجبيها وبين ففي هذه  ، 9 )واليتك

اإلنتاج ويأمره بأن يهتم باإلنتاج أوالً ألنه هو السبيل إلى زيادة الخراج أما في جانب اإلنتاج 

فيربط بينه وبين أصناف المجتمع كالتجار وذوي الصناعات والزراع وهم األساس في دائرة 

 يرعي شؤونهم ويدعم مواقفهم ويحل مشكالتهم ويأمره أيضاً أن يمنعهم من اإلنتاج فيأمره أن

االحتكار والتالعب باألسعار لرفع الضرر عن العامة ثم يأمره أن يتولى تدبير شؤون المحتاجين 

بأن يخصص جزاءاً من المال لهؤالء الفقراء، ثم يأمره بأن يرفق بأهل الخراج عند أخذ الضريبة 

بإقامة األمن ويحثه على طلب الصلح حتى مع أعدائه وتالياً فإن هذا النص هو منهم، ثم يأمره 

 : وثيقة اقتصادية في تحديد وظائف الدولة في الجانب االقتصادي وهي

 . القيام بتنفيذ خطط التنمية االقتصادية. 1

 . جمع الضرائب. 2

 . مكافحة الفقر والعوز. 3

 . ليةدعم التجارة بنوعيها الخارجية والداخ. 4

 . تشجيع ذوي الصناعات على القيام بأعمالهم الحرفية. 5

 . اقتضى ذلك االمتناع عن أخذ الخراج حتى لودعم اإلنتاج . 6

 . حفظ األمن والنظام. 7

 . كيد االستقرار االقتصاديتأ. 8

 . إخضاع التسعيرة لقاعدة التراضي. 9

من تجليات ف  وما شابه ذلكل االحتكارمنع ما يمكن أن يسبب في تكدس األموال مث. 10

دولة ، فال لمبدأ الضمان والتكافل االجتماعي الجانب اإلنساني في االقتصاد اإلسالمي إقراره 

الدخل الذي يستطيع أن يعيش من خالله، فإذا كان قادراً ضامنةُ ألي فرد في المجتمع بتوفير 

على العمل تضمن له ما وإذا لم يكن قادراً . على العمل تضمن له مجاالت العمل المناسب

 وفي مجال التكافل االجتماعي ، وهكذا يصبح كل فرد في  وعيالهيستطيع أن يعيش به هو

 استدان رضه إذا احتاج إليه، ويسدد ديونه إذا افتقر، يقأحضان هذا المجتمع يمده بالمال إذا

 . ولم يكن بإمكانه سداد دينه
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 المبحث الثاني

 ةيرالسياسة السع
لة التي تعمل على تنظيم اسعار المنتجات إذ تعمل على تعجيل التنمية اعمن السياسات الف       

 ، كما وترتبط السياسة السعرية مع الزراعية وذلك من خالل تحديد نوع المنتج ومستوى االنتاج

العالمية باقي السياسات االقتصادية وتعمل على تالفي التباين الذي قد يحصل بين اسعار السوق 

 واألسعار المحلية

 مفهوم الســـعر  -1-2-1



اتفق االقتصاديون على   ، وقد   هو ذلك المبلغ المدفوع لسلعة أو خدمة ما مقابل االنتفاع بها             

( علـى انـه     10عض التفاصيل عنه فقد عرفه هاربر     مفهوم السعر في االتجاه العام فيما اختلفوا بب       

 11عـرف ليـستر  ، و)  البائع لشراء سلعة أو خدمة معينـة  الىكمية النقود التي يدفعها المشتري      

 يعـرف كمـا و  ) انه كمية النقود المطلوبة للحصول على وحدة واحدة من سلعة أو خدمة           (السعر  

 .12) تعبير نقدي لقيمة السلعة التبادليةانه عبارة عن (عر الس

دي لقيمة نقتعبير (  إن السعر 13لعراقفي ا  لألسعارفيما أشار الجهاز المركزي      

وانه عموما يشير ) يها نفقة العمل الالزمة اجتماعيا إلنتاجهاالمتجسدة ف الخدمة ولعة أوـالس

 . دي لنسب التبادل للسلع و الخدمات التعبير النقإلى

 

 تأثير السياسة السعرية -1-2-2
مع ففي هذا المجت.  المحور األساسي الذي يدور حوله اقتصاد السوقسعرتشكل ظاهرة ال      

 سعربينما يمثل ال. ع بالطلب عليهايلتقي فيه عادة البائعون والمشترون، عبر التقاء عرض السل

العرض والطلب، يمكّن من : إن تحقيق التكافؤ بين المتناقضين. نقطة االلتقاء بين رواد السـوق

أو  تنظيم التبادل في اقتصاد تحررت فيه الوحدات اإلنتاجية من الخضوع للتنظيم االجتماعي

 كمقياس للقيمة التبادلية للسلع وفقاً لدرجة المنافسة التي تسود سعروتبرز هنا ظاهرة ال. المخطط

 . في السوق

 بقدر ما السوقوبقدر ما يبغي المستهلك تحقيق أكبر منفعة من جراء طلبه على السلع من      

 لألسعار التي تتناسب يسعى مالك رأس المال إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح عبر تحديده

لكن ال يستطيع أي من هؤالء االنفراد في التأثير على ثمن السلعة . مع عرض سلعته وتسويقها

 السلعة سعر يتم تحديد والطلبظروف العرض ففي ظل المنافسة الحرة و. ارتفاعاً أو انخفاضاً

ار يخضع لظروف إن تحديد األسع.  وبشكل مستقل تماماً عن إرادة كل منتج بمفردهالسوقفي 

                                                 
10  Ronald , V.Harper,Price Policy and Procedure( Harceunt Bance and world , 1966 ) . 
11  J . Lester  Clifford ., Principles of Economics , 9 th ed  , Barnes and Hoble, Ino ,New York , 1957 
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 مع الطلب على  وهذه األسعار تتناسب طردياًالسوقموضوعية نابعة من سلوك المتعاملين في 

 وعكسياً مع العرض يرتفع بانخفاضه وينخفض بانخفاضة بارتفاعه وينخفض سعر يرتفع الالسلع

 .وبذلك تتحقق قيمة السلعة. بارتفاعه

 بالـسعر، فالطلـب يمثـل جماعـة          إن العرض والطلب متعارضان من حيث عالقتهمـا        اذ

المستهلكين وهم يسعون للحصول على السلعة بأقل األسعار والعرض يمثل المنتجين وهم يسعون             

وفي الواقع ال الطلب وحده وال العرض وحده        . للحصول على أعلى األسعار وتحقيق ربح كبير        

دد بتفاعل قوى العرض    يستطيع إن يحدد السعر الذي تباع به السلعة في السوق ولكن السعر يتح            

 . 14والطلب معا

 

  أثر الدعم على السياسة السعرية -1-2-3
هناك صلة بين الدعم و السياسة السعرية ففي الكثير من بلدان العالم تم تنفيذ برامج للدعم     

 من اإلنتاجية و الوحدات لإلفرادمن اجل تحقيق مستويات سعرية تتالئم و الظروف االقتصادية 

 يحقق الرفاهية فبرامج الدعم ال تنفصل عن السياسات إنتاجياشي و مستوى معاجل تحقيق

 .15 تشابكيهادية األخرى وهي ذات عالقة االقتص

 متبادلة مع العديد من آثارجزء من السياسة السعرية و لها تعد  سياسة دعم األسعار إن     

 النامية وتتفاوت مادها في الدول للدعم غالبا ما يتم اعتوهناك أربع طرائقالسياسات االقتصادية 

 :ي أهميتها ووسائل تنفيذها وهي  تتفاوت فأنها كما أهدافهاهذه الطرائق في 

 و هذا يتضمن بيع المنتجات و ,االستهالكيةالسلع دعم المتخصص في ميزانية الغذاء و ال-1

وبيع المنتجات  ,مية تقل عما عليه هذه السلع والمنتجات في األسواق العالبأسعارالسلع المستهلكة 

 . للوحدة الواحدة و يمثل هذا اكبر قيمة من قيم الدعم اإلنتاج من كلفة بأقلو السلع 

 الزراعية و السلع الوسيطة و هذا يتحمل جزء من تكلفة اإلنتاج الدعم الخاص بمدخالت -2

تتحمل الدولة و غيرها و ,  البيطرية األدوية, المبيدات  , الكيماويالموارد الزراعية كالسماد 

 .فروقا سعرية ما بين سعر البيع و سعر التكلفة

                                                 
، لجنة تنظيم التجارة) الملغى ( لجهاز المركزي لألسعار نشرة لوزارة التخطيط ،    .… مصدر سابق  14  

الة ــ ، رسللرز في العراق  االعتبارات الواجب مراعاتها عند رسم السياسة السعريةالحيالي ، علي درب كسار ،.17 
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لتمويل عملية  األجنبيةهو المتمثل بتوفير نسبة من العمالت  دعم سعر الصرف و الضرائب و-3

 بعض المشروعات التي تراها الدولة من الضرائب إعفاء الصرف الرسمية وبأسعاراالستيراد 

 .لمدة معينة

 منخفضة و هذا قد يكون مع السلع بأسعار و هو بيع السلع سعاراأل الدعم الخاص بضبط -4

 .االستهالكية  او الوسيطة التي تنتجها شركات القطاع العام

 -: رئيسة تتمثل في أهداف تحقيق ثالث إلى أشكال الدعم هذه تهدف انو

 .  توزيع الدخولإعادة النسبية بطريقة تسهم في األسعار خفض -أ 

 . مع االجور المتحصل عليها األسعارفي  تحقيق استقرار -ب 

 . تحسين مستوى غذاء السكان-ج 

 و تحقيق زيادة في جانب العرض إنتاجهم    فضال عن مساهمة الدعم في استمرار المنتجين في 

 .األهداف الدعم هذه مجتمعه مع بعضها في تحقيق هذه إشكال الفائض للتصدير و تسهم إليجاد

ويلة وكذلك تم اعتماد  لمدة طاإلنتاجلزراعي على سياسة دعم مدخالت      وإذ اعتمد القطاع ا

 سياسات الدعم غير المباشر أهمعار من خالل سياسات سعرية ثابتة و التي تعد من دعم األسـ

 مناسبة للمواطنين و أسعار مجزية للمنتجين ، بأسعارالذي يوفر السلع و المنتجات الزراعية و 

 الزراعي من كميات المنتجات الزراعية إذ وصلت كميات اإلنتاج من مما أدى إلى تطور القطاع

 .16بعض المنتجات الزراعية إلى حد االكتفاء الذاتي 

 

 

 دور السعر في االقتصاد العالمي -1-2-4
لهـذه   ومـدى مالءمتـه    ومنها الـسعر  استخالص القوانين األساسية القتصاد السوق            ان  

اسة وتحليل المكانة التي يحتلها اقتصاد السوق لـدى األنظمـة           قتضي در ت. األيديولوجية أو تلك  

  واألساليب المختلفة التي يتم اللجوء إليها لتطبيق قوانين هذا االقتصاد ومبادئه           المتعددةاالقتصادية  

 : والتي تتمثل في 

 أوال : االقتصاد الرأسمالي
                                                 

في  برامج الدعم الحكومية وأثرها على السياســة السعرية لبعض الحاصالت الزراعية الجمسـي ، إمام محمد محمود ،.18 

  . 23  ص )غير منشورة( مصر ، رســالة ماجســتير 



 عندما بدأ الوسطىيات القرون تمت والدة األنظمة االقتصادية للرأسمالية ابتداء من نها      

وقد أسهمت حركات اإلصالح الديني على تقديس . التجار بالبحث عن وسائل جديدة لزيادة ثرائهم

أهمية العمل الفردي والمنافسة الحرة وتنامي رؤوس األموال الفردية، وبالتالي زيادة الثروات 

 التي يستند الحقيقةوالدعامة  وال يزال يشكل األساس التاريخي السوقوكان اقتصاد . الخاصة

 الذي لم يعد قاصراً على االكتفاء بتداول وتنشيط حركة السلع لرأسمالياإليها النظام االقتصادي 

 تطوير عمليات اإلنتاج أوربافي ة  بل أصبح يشمل حالياً ومنذ قيام الثورة الصناعيألتجارية

 على كافة نشاطات النقديةناعية  التجارية والصألفرديةأي سيطرة رؤوس األموال . والتسليف

 كما يشكل السوق هنا الميدان الرئيسي لتحقيق أقصى األرباح ، وفي ظل المنافسة التامةالسوق

 كلما كفل السوقوكلما اتسعت . عبر استغالل حاجة المستهلك إلى السـلعة أو الخدمة المطلوبة

عتمد اساسا على سياسة العرض ،وبذلك اصبح السعر يذلك مجاالً أوسع لنمو النظام الرأسمالي

.والطلب   

 ثانيا : االقتصاد االشتراكي 

 بل وتتعارض تماماً مع تلك السائدة لدى تختلفذا االقتصاد على مفاهيم عامة يعتمد ه      

 كسيادة الملكية الجماعية لوسائل اإلنتاج وتدخل السوقاالقتصاد الرأسمالي القائم أساساً على نظام 

 وتخطيط معظم النشاطات االقتصادية األساسية، بما في ذلك تحديد األسعار الدولة في توجيه

لكن يالحظ عادة ظهور أنماط اقتصادية .  بدالً من مراعاة تقلبات العرض والطلبواألجور

فإلى جانب القطاع االشتراكي .  في أثناء مرحلة االنتقال إلى االشتراكيةالبلدانمتعددة لدى بعض 

ات االقتصادية الرئيسة للدولة، يوجد أحياناً مجال لعمل القطاع الخاص في المسيطر على النشاط

 ويشمل هذا حده ،سي واالجتماعي لكل مجتمع على  قد يطول أو يقصر وفق الوضع السياالسوق

القطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين الحرفيين الذين احتفظوا بملكيتهم الخاصة 

السلطة االشتراكية تستطيع بوساطة اتخاذ عدة إجراءات اقتصادية الحد من  إالّ أن اإلنتاجلوسائل 

 وممارسة التأثير ألخاص كتحقيق الرقابة الفعالة على عمل القطاع السوقاتساع مجال اقتصاد 

 وبشكل يكاد يصبح فيه اقتصاد السوق لدى أالحتكاراتعلى األسعار واألجور واألرباح ومنع 

 ويفقد بالتالي إحدى أهم خصائصه، أال وهي التلقائية في مخططاً  اقتصادأالشتراكيالنظام 

.اإلنتاج والتبادل  

  ثالثا : االقتصاد في البلدان النامية



     تتميز اقتصاديات الدول النامية بانخفاض مستوى اإلنتاج الفردي والدخول وتراكم رأس 

 والستخراجيالقطاع الزراعي ، وتدني المستوى التنظيمي والتكنولوجي وسيطرة واالدخارالمال 

لميزان التجاري لصالح وضيق السوق المحلية واالعتماد على األسواق الخارجية واختالل ا

 كما يالحظ لدى معظم الدول النامية أشكال متعددة من العالقات االقتصادية  ،المستوردات

ان تصنيفها بين  وبشكل يجعل من الصعوبة بمكالحكوميةوالرأسمالية واإلقطاعية والتعاونية 

فإلى جانب تركز ملكية وسائل اإلنتاج لدى عدد محدود . عداد النظم الرأسمالية أو االشتراكيةا

ويتفاوت تطبيق قوانين السوق بدرجات .  يتوافر أحياناً قطاع إنتاجي عام مملوك للدولةأألفرادمن 

حالة الركود االقتصادي وتبقى . وال يساعد تدني مستوى القوى المنتجة في توسع السوق. مختلفة

 إذ يسهم انخفاض الدخل في إضعاف ألناميةإحدى السمات شبه الدائمة لألسواق لدى الدول 

 وبذلك يكون السعر محكوم الطلب على األسـواق وعدم قدرتها على النمو بوتيرة كافية

.ي بالقرارات السياسية للدولة فتارةً يميل إلى النظام االشتراكي وأخرى إلى الرأسمال  

 رابعاً : منظمة التجارة العالمية

، وهي تهدف إلى إقرار 1/1/1995دخل الميثاق المنشئ لهذه المنظمة حيز النفاذ بدءاً من      

 الجمركية وغير ألتجاريةمبدأ تحرير التجارة العالمية عبر تدعيم اقتصاد السوق وإزالة الحواجز 

 وقد جاءت وريثاً شرعياً لالتفاقية العامة . وإتاحة مجاالت أوسع للمنافسة الدوليةألجمركية

 التدخلية للدول بهدف تقييد  كرد فعل على السياسات1947التي تم إقرارها عام  GATTللتجارة 

جرت عدة جوالت تفاوضية متعددة األطراف بين الدول، بهدف التوسع في تخفيض و حرية

 ألعالميةم حوالي ثلثي التجارة الرسوم الجمركية أمام عدد كبير من السلع وفتح األسواق أما

 تهدف عامبشكل . وكذلك الحد من القيود غير الجمركية التي تعيق انسياب حركة التبادل التجارية

 يضمن لرؤوس حرالفلسفة االقتصادية لمنظمة التجارة العالمية إلى خلق اقتصاد سوق عالمي 

 التمييز في تنظيم التبادالت  وتحقيق مبادئ المساواة وعدمقيوداألموال حرية الحركة بدون 

وباعتبار أن االتفاق المنشئ للمنظمة يتضمن أحكاماً ملزمة للدول األعضاء بضرورة . التجارية

 فهذا يعني ضرورة تحول اقتصاديات أالتفاقيةتعديل تشريعاتها الوطنية لتتالءم مع نصوص 

ه الدول قبل  على هذكما يتوجب الدول األعضاء في المنظمة باتجاه اعتماد اقتصاد السوق

 من 12 من المادة 1الفقرة (التوصل إلى اتفاق معها يتضمن شروط االنضمام و االنضمام إلى 



 وبذلك تكون المنافسة بين المنتجات أي يجب عليهم انتهاج سياسة اقتصادية حرة) ميثاق المنظمة

.17وفق نظام الجودة والسعر المجزي  
.  

 في العراقزراعية  السعرية الالسياسة أهداف - 1-2-5
 على حد سواء من خالل  تقديم خدمة للمنتجين و المستهلكين السياسة السعرية علىهدف    ت

 عند زراعة أرباح من سيحققونه معرفة مسبقة للمنتجين بما إلىتنظيم سعر المنتج ما يؤدي 

 . حساباته في الكميات المشتراة من قبله إجراءالمحصول وكذلك يستطيع المستهلك من 

 : باالتي ياسة سعريه لكل ساسيةـيمكن حصر األهداف األس    

مل  دخل المزارع ال يوازي الذي يحصل عليه العاإن /  دخل مجزي للمزارعين  ضمان-1

 في سوق المنافسة التامة و إنتاجهم المزارعين يبيعون إن  و ذلك بسباألخرىفي القطاعات 

 و شبه احتكاري بسبب الطبيعة دعوم مق  من سواإلنتاجيشترون بالمقابل مستلزمات 

تحق ـو عليه يس, سمية للسلع الزراعية و كذلك عدد العاملين في القطاع الزراعي المو

 parity  في سعر المساواة إنتاجه أسعارالمنتج الزراعي حماية تعويضية من خالل دعم 

price) ( األخرىبين القطاع الزراعي و القطاعات. 

بسبب تغيرات العرض و الطلب فان ذلك يؤثر , ن التقلبات السعرية  حماية المزارعين م-2

 و كان هناك انخفاض في مستوى إنتاجهل معين في دورة و فان كان محصاألسعارفي 

 . انخفاض سعر هذا المحصول ثم انخفاض دخل المزارع إلىالطلب عليه فان ذلك يؤدي 

 من مستوى سعر معين قتربي  ) (floor price و جود سقف سعري إلىهذا يؤدي و   

 .األسعار معقولة من الضمانة و االستقرار في درجةبوقف خسارة المنتج الزراعي ويعطى 

د رؤية واضحة ألسعار المنتجات الزراعية و عدم وجبسبب/  التحكم في مستوى اإلنتاج -3

مع مستوى تخطيط إنتاجه مقدما لتوافق الكميات المنتجة  من ألي مزارع ا مما  اليتيح عالمي

طلب المستهلك و هذا هو سبب سعر دعم يعلن مسبقا كي يكون دليال للمزارع لتعديل 

موارده و بما يتفق و التغييرات في المستوى المطلوب و هذا يتحقق بما يسمى بسعر استعمال 

  forward priceالتسعير المسبق للمنتجات الزراعية 

                                                 
  17 Jon . kinywold . compare  various  economic  schools  4th  ed . center  of  economic and policy 
research . usa .2004.p 122- 140 .   
 



 .18 ملية التنمية الزراعية لتعجيل عةاأد إنها السياسة السعرية  توصف-4

لدعم تؤدي إلى االستقرار ا السياسات السعرية بشكل متقن كسياسة أنواع تطبيق بعض إن      

سيما ذات المساس المباشر بحاجات ال  المحليةاألسواقت الزراعية في  المنتجاأسعارفي تطوير 

 و من ثم إلنتاجايادة الناس كالمحاصيل الزراعية و الحبوب فضال عن تشجيع المنتجين على ز

التقدم التقني و توفير العملة الصعبة فضال عن تحقيق التوازن بين  استعمالزيادة الصادرات و

 .19 المحلية و العالمية و هو نوع من مظاهر التنميةاألسعار

 مستوى الدخل والرفاه إن 20كما بينت منظمة األغذية والزراعة التابعة األمم المتحدة      

 يتحدد بعوامل كثيرة تشمل تغير أسعار منتجاتهم ومستواهم من الزراعةللعاملين في االقتصادي 

،  ت اإلنتاج، والدخل الفردي الحقيقي، وتكاليف مدخوال  ومعدل نمو االقتصاد القوميالتعليم ،

 تؤدي وإن أي زيادة في أسعار المنتجات الزراعية ، والمحافظة على عائدات العمل الزراعي

 والتركيز على مكننة  استخدام األسمدة الجيدة وتطوير ال وذلك من خاللالمزارعينيز  تحفإلى

 . اسع الصيانة وغيرها على نطاق و

 

  أهمية السياسة السعرية الزراعية-1-2-6
 دورا مهما في القرارات اإلنتاجية ويساعد في تحديد نوع اإلنتاج ومن  السعر يؤدي     

 .االثنان يحددان مستوى الدخل الزراعي إن خالله يمكن بيان مستوى اإلنتاج و

 كانت أسعار المستهلك ادني من تكاليف اإلنتاج المدفوعة للمنتجين فالبد للدولة أن إنف    

ن األسعار الواطئة مهمة للمستهلكين من ذوي الدخل المحدود وان تدفع تعويضات للمنتجين أل

دعم المنتجين ضرورة لضمان استمرار العملية اإلنتاجية وعلى العموم فأن سوق المنتجات 

 هناك أعداد الزراعية سوقا تنافسيا أكثر مما هو ســوقا احتكاريا إال في حاالت معينة ألن

 .ذو حيازات متعددة اإلحجام ) رينارعين ومستثممز(كبيرة من المنتجين 
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معروضة أو إن تؤدي إلى نقصا األسعار المثالية هي التي التترك فائضا من السلع ال     إن 

، فكفاءة األسعار تكمن في التناسب بين المدخالت والمخرجات في العملية اإلنتاجية وان فيها

 . حد سواء تكون القرارات المتخذة في مصلحة المستهلكين والمنتجين على
 :اآلتيةح أهمية السياسة السعرية الزراعية من خالل االتجاهات ي توضيمكنو      

و  اإلنتاجية األهدافوهي القواعد واإلجراءات التي من شانها تحقيق ,  اتجاه المنتج -1

 . تعديالت زراعية إجراءتستهدف 

حقيق أهداف الخطة وهي اإلجراءات و الوسائل التي تعمل على ت,  اتجاه المستهلك -2

 . بين المنتج و المستهلكاألسعاراالستهالكية ومن خاللها تعرف التغييرات الحاصلة في 

والتي تعمل على وضع سياسة سعريه مع مستلزمات  , اإلنتاج اتجاه التعامل مع عناصر -3

 21 . سواء بوجود دعم او وجود إعانة أو من دونهمااإلنتاج

لة من األدوات االقتصادية عا السياسة السعرية تعد أداة فاحثيرى الب     على ضوء ماتقدم 

 االقتصادية في حل مشاكل واإلجراءاتالتي ينبغي استخدامها إلى جانب باقي السياسات 

 :  اعتبارين رئيسيين هما إلىالقطاع الزراعي والتي تستند 

ما يضمن تحقيق  ارتباط السياسة السعرية الزراعية مع باقي السياسات االقتصادية وب- 1

 .التنمية الزراعية 

 العالمية لتالفي التباين األسواق متابعة التغيرات الحاصلة بين أسعار السلع والمنتجات في -2

 .الذي يحصل بينها وبين األسعار المحلية

 

 ) أسعار المدخالت،سعر الناتج النهائي (دعم ال المترتبة على  اآلثار-1-2-7

 برامج منظمة لدعم تلك لمدخالت الزراعية إلىتخضع أسعار العالم        في العديد من دول ا

هناك   ، وفي بعض االحياناألعالف ، البذور ، الكيماوية األسمدة األخص وعلى األسعار

 .22منتج العارسأ سياسة دعم الدول من تعمل على استخدام بعض

الزراعية من جهة  المنتجات أسعار مفاضلة مستمرة بين التأثير في      فضال عن وجود

تعد برامج دعم أسعار ، و تحقيق أهداف الدولة  لغرضأخرى المدخالت من جهة وأسعار

                                                 
  13، ص 1985ستقبل  ، بغداد ، دراسة عن خصائص الواقع ومتطلبات الموزارة التخطيط  ، الجهاز المركزي لألسعار ، .19 

22 Tolley, G.S.et.al , Agricultural Price Policies in the developing countries , 1976 . 



 تعطي المنتجين المرونة الكاملة في اختيار ألنها المباشرة للمحفزات اإلشكالالمنتجات احد 

فز  فهي محاإلنتاج سياسة دعم مدخالت أما اإلنتاج كلفة من المدخالت لزيادة األقلالمزيج 

 للمورد لتحقيق الزيادة األعلىغير مباشر وتسهم في دعم الكفاءة في استعمال الموارد والكلفة 

 اإلنتاج مدخالتجابة الناتج لدعم أي من  استإن إلى وتشير بعض الدراسات نتاجاإلنفسها في 

  .23عر الناتجــدعم ستكون اقل اسـتجابة من 

 وذلك  االنتاجمدخالت ودعم  النهائيالمنتج بعض البلدان سياستي دعم  وقد تتداخل في   

 التي قد تضر بالمنتجين لمعالجة األسعار المتدنيةتأتي ار الناتج عياسة دعم أسـ سإدخالالن 

 المدخالت رعاياسة دعم أسـ في حين يتم استعمال سمما قد يدفعهم إلى التوقف عن اإلنتاج 

 يفضل استعمال مزيج من العموم الحديثة وعلى المدخالتلتشجيع المنتجين و من خالل 

 .السياستين 

  : الناتج النهائيأسعارسياسة دعم  : أوال     

ان الدعم  الزراعية واألسعار مباشرة لدعم  الناتج النهائي وسيلةأسعارتعد سياسة دعم       

 الدول ميات المنتجة و هذا ما يحصل فيالمباشر قد يتطلب تحديد المساحات المزروعة او الك

 في البلدان النامية فإن أما,  في اإلنتاج الزراعي  زراعيا و التي تعاني من وجود فائضمتقدمةال

 تذبذب  و و سوء استغالل الموارداإلنتاجية بسبب انخفاض اإلنتاجالمشكلة تكمن في نقص 

 .اإلنتاج يجب أن تكون السياسات و البرامج محفزة على زيادة  لذاألخر من موسم اإلنتاج

 في القطاع الزراعي و نمو المنتجين من شأنها ان تحقق عار الشراء منــ رفع أسإن     

اعي عاجز عن تطوير  المنتجات الزراعية منخفضة يجعل القطاع الزرأسعارذلك الن بقاء 

  .24 مما يشكل عبئا على االقتصاد الوطني اإلنتاجيةنفسه و تحديث العمليات 

على الحد األدنى للسعر فهي لكي تحافظ لفائضة من السلع  تدخل الدول لشراء الكميات ا     أما

ويدفعه   وهذا يؤدي إلى وضع المنتج في حالة من االستقرار,  الذي تحدده اللجنة التسعيرية

 قد ساعدت هذا السياسة في استمرار و,  و تحسين نوعيته ته و زيادباإلنتاجالستمرار ل

 .عية المدعمة كما حققت زيادة في جانب العرض للسلع الزراإنتاجهم الزراعيين في المنتجين

                                                 
. مصدر سبق ذكره 48ص .... هللا علي مضحي الزوبعي ، عبد ا.21    
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 اإلنتاجسياسة دعم أسعار مدخالت   :انياث 

 الزراعي اإلنتاج مدخالت أسعارهو تخفيض عار مدخالت اإلنتاج الزراعي يقصد بدعم أس     

 كاألسمدة الزراعي اإلنتاج مدخالت أسعار تقوم الدولة بتخفيض إذ.  مستوى الكلفة او دونها إلى

 , اإلنتاجية البيطرية و غيرها من المدخالت األدوية و األعالف و والمكائن بذور والمبيدات و ال

 محطات متخصصة في تقديم خدمات المكننة بأجور إنشاء البيع او أسعار دعم  عن طريقأما

 25ن و صيانتها مخفضة قياسا بالكلفة الحقيقية لتشغيل هذه المكائ

 أيلمنتج يمثل الفروق السعرية للوحدة الواحدة من السماد مثال إن الدعم الذي تقدمه الدول ل    

سعر المدخالت العالمي ستؤدي  زيادة في أي إن الفرق بين السعر العالمي و السعر المحلي و إن

 ارتفاع الكلفة التي تتحملها الدولة ألن سعر السماد المدعم هو اقل بكثير من السعر العالمي إلى

 .26  زيادة في دعم مدخالت اإلنتاج تكون مكلفةأي لذلك فإن الذي تستورده الدولة و

 

 ثر السعر في سياسة الدعم الزراعي  أ-1-2-8
 األمريكيةي الواليات المتحدة  ف1930 الزراعية عام األسعار بداية التدخل في مجال تعد     

 عام انياألمل الحبوب فضال عن القطن والصوف وكذلك الحال في  بعض السلع مثأسعاربتحديد 

 كبيرة في دول العالم على اختالف نظمها االقتصادية و االجتماعية بأهميةيتمتع  السعرف    1933

سلع  الزراعية من اجل توفير المنتجات و الاألسعار اعتماد سياسة دعم إلى تلجأ الدول عادة  إذ

 المالية و اإلعانات هيكل التكاليف و الرسوم و الهوامش و  تتناسب ووبأسعارللمواطنين 

ت  و قوى السوق في بعض القطاعااألسعارالضرائب غير المباشرة ذات التأثير في مستويات 

 الزراعية من الوسائل التي تستعمل لغرض  المنتجاتأسعار، وتعد سياسة دعم 27االقتصادية

 .يتحقيق التوازن االقتصادي و تشجيع االستثمار الخاص في القطاع الزراع
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 آللية يترك بصورة كلية أن السعر اليمكن إن الرأسمالية األنظمة من قد أدركت الكثيرو  

إذ إن تدخل الدول في تحديد االسعار الزراعية يعود  وتحت تأثير قوى العرض والطلب السوق

    :السوق والمتمثلة فيضعف آلية إلى 

رض  بسبب تعذر استجابة العاإلنتاجضعف العالقة بين أسعار السلع الزراعية وحجم  -1

  .  القصير ماينجم عن ذلك من ارتفاع السعر عند تقلص العرضاألجللتغيرات السعر في 

 . الخاضعة لألوضاع الطبيعية ضو والعراإلنتاج عار للتذبذب بفعل ظروفتعرض األس -2

  .28 تذبذب اإلنتاج الزراعي يكون مصحوبا عادة بتذبذب حاد في األسعار الزراعية-3

توفير المنتجات   لدعم اإلنتاج المحلي الذي نسعى من خالله إلىىومن األساليب األخر    

 . المستوردة وتحديد البعض منهافرض ضرائب على المنتجات الزراعيةسلع للمواطنين هي الو

 الذي تسعى إليه الدولة يكمن في حصول المنتجين على دخول مجزية  الهدف الرئيسإن    

كافئ وكذلك ضبط توالعيش بمستوى اجتماعي م نتاجيةاإللية لتساعدهم على االستمرار في العم

 إلى فقدان المستهلك تؤدي قد االحتكاريين من السيطرة على السوق والتي تمنع حتى األسعار

توفير  و  الزراعياإلنتاج في دعم ذلك فأن للسعر اثرل وأسعارها نتيجة الرتفاع األساسيةحاجته ل

 .  متكافئةوبأسعارالنتفاع من المنتجات الزراعية ل )كالمنتج والمستهل(نطرفيلالفرص الكفيلة ل

 لمختلف  المحرك األساسياالقتصادي ، إذ تعدبنيان ال  تؤدي دورا هاما فياألسعارإن و     كما 

 تعد اذ ية في توجيه الموارد المختلفة ، وظيفة أساس من لألسعارلما, األنشطة االقتصادية 

القتصادية والنقدية والمالية ة ومتكاملة مع باقي المشاكل االمشكالت السعرية ذات طبيعة متشابك

 . 29جتها اإل بتناول حزمة من التكامل االقتصادي اليمكن معالالتي

في  تأثر سلعة يأي المعروف أن سعر  آلية األسعار تحدد وفقا للعرض والطلب فمن أن     

 اإلدارة كفاءة إلىدواجن اليرجع تحقيق الربح او الخسارة في مزارع الف الكمية المنتجة منها ، 

 نتيجة الرتفاع إرباحا حققت بعض المزارع إذ السائد األسعار مستوى إلىرجع فقط وإنما ي

، فضال عن دور االدارة الجيدة التي تستطيع االستفادة من المتغيرات  تسويقالاألسعار وقت 
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يل االزمات والتحديات الى المحيطة ونجعلها في خدمتها وبذلك تستطيع االدارة الجيدة من تحو

 .وتنافس من خاللها فرص تحقق لها عوائد مجزية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المبحث الثالث

 دور التمويل واإلقراض في المشاريع الزراعية             



 ذلك من خالل  و يمكن مالحظة، تعد المعوقات المالية من أهم معوقات التنمية الزراعية      

في تنمية دوراً كبيراً  الدولة ، وتؤدي تثمارات في القطاع الزراعيـلكبير لالساالنخفاض ا

يعد االقراض من حلول إذ  ع الزراعي في ظل وجود التحديات لهذا القطاع كبيرة ،وتطوير القطا

صور  من ابسط  انه علىيوصف اإلقراض، و المعوقات المالية للنهوض بالقطاع الزراعي

 األساسية لتحقيق اإلرباح في ةطنشمن األتعد يات منح القروض عملف االئتمان الزراعي

.... واألعالف والمكائن  المصارف التجارية وتمنح هذه القروض لغرض شراء البذور واألسمدة

ن صناديق بصناديق اإلقراض وأخرى تمنح مق تسمى تمنح من صنادي قروض وهناك الخ،

 .تسمى بصناديق االستثمار

   

 ستثمارصناديق اال -1-3-1
ن حجما من يإن صناديق االســتثمار هي محافـظ تجمع فيها المدخرات الصغيرة لتكو     

ؤدي إلى تقليل المخاطر ويمكن إن تشـــرف عليها جهات حكومية ياألموال يمكن أن 

 . Investment Company  (30(متخصصة لتأخذ صفة شركة استثمار

 توجبي مما ، العقد أطراف بين العدالة تحقيق إلى ؤديت فإنها اإلسالمية االستثمار عقود أما    

 من الفعلية بالحقيقة إال الربح يجب وال ، اإلنتاج عناصر مع المال رأس مزج المتعاقدين على

 .  31االقتصادي التوازن إلى ويؤدي ، التضخم يمنع وهذا . والخدمات السلع

 المالية ذمتها في مستقلة استثمارية أوعية تعد والتي االستثمار لصناديق قهيةالف األحكام إن      

 ملكية تمثل متساوية وحدات أو أسهم صورة في مساهمات من تتكون لها المنشئة الجهات عن

 وحكمها الوكالة بالمضاربة وتدار الخسارة تحمل أو الربح استحقاق مع الموجودات في أصحابها

 .جائز

 - :بهما العمل يجري التي الصناديق إلدارة صورتان وهناك

 ) المضارب(للمدير الربح من معلومة نسبة بتحديد وهي المضاربة أساس على اإلدارة -1

 .32الموجودات قيمة صافي أوبنسبة من للمدير مقطوع مبلغ بتحديد وهي بالوكالة اإلدارة -2
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 فرصة يملكون ال الذين الصغار المدخرين لجذب مهمة أداة االستثمار صناديق     وتعد  

 الملكية قاعدة وتوسيع الخصخصة برنامج دعم في دورها عن فضال ،المالية السوق في ةالمشارك

 صناديق مزايا ومن ، بيعها شروط وتحسين المالية لألوراق السليم التقييم ضمان خالل من

 عائد الصناديق تحققو ، المالية األوراق وإدارة تحليلال في تجميعال على تعمل إنها االستثمار

 أعلى بسيولة الصناديق وتحظى . المصرفية الودائع من تحقيقه يمكن الذي العائد وقيف استثمار

 األسهم في األموال توظيف وعمليات ،المصارف في اآلجلة والحسابات المباشر االستثمار من
 . األخرى المالية واألوراق

 األوراق انتقاء ىعل القدرة توفر كما األفراد، من كبير عددل مدخرات لصناديق الحاجة ازدادت   

 التجارية البنوك دور تناقص بعد االستثمار متخصصين خبراء بواسطة تطوراتها ومتابعة المالية،

 الوحدة عرـس الصندوق، اختيار أساسها على يتم التي المعايير من،واإلقراض سوق في

 من معلنةال أهدافه تحقيق في الصندوق نجاح ومدى ،للصندوق والسندات األسهم في االستثمارية

 في المتوفرة السيولة وحجم ، رباحاأل توزيع وإمكانية االستثمار، على المتوقع السنوي العائد
 .الصندوق من الخروج أو ااستثماره أو نقوده بتسييل المستثمر قيام وإمكانية الصندوق

 تروج التي المؤسسة ومصداقية. إدارته على القائمين ومؤهالت السابق في الصندوق أداء إن    

 :في لالقتصاد االستثمار صناديق أهمية وتكمن الصندوق صفات أهم من الصندوق وتدير
 : خالل من الصغيرة المدخرات ألصحاب األموال توظيف ترشيد في تسهم  - 1

 .االستثمار توقيت واختيار األسعار حركة ومراقبة االستثماري القرار تخاذال الفنية الخبرة -أ
 العمليات تقارير في ،والتدقيق االستثمارية المحفظة تنويع عبر ماراالستث مخاطر تخفض -ب

 في تؤثر التي الطارئة االستثمار لمخاطر بمخصص الصندوق،واالحتفاظ قبل من ستمول التي

 .األرباح
 حقه ضمان خالل من والمالئمة المرونة ميزتي على االستثمار صناديق في المساهم يحصل -ج

 أراد ما إذا أسهمه قيمة استرداد في ضئيلة،وحقه رسوم مقابل آلخر صندوق من التحول في

 االستثمار إعادة أو فقط العائد وسحب ماله رأس إبقاء يمكنه جزئياً،كما أو كلياً منها التخلص
 .رغبته وبحسب
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 قبل األسواق في المربحة االستثمارية الفرص بدراسة االستثمار صناديق إدارة قيام إن -د

 الفرص انتظار إلى حاجتها لمشروعاتها،وعدم التشغيلية الكفاءة رفع ىإل يؤدي االكتتاب

 تسهم التي السيولة فائض ومشكلة االستثمار تأخر لمشكلة عالج هذا وفي.المناسبة االستثمارية

 .األرباح مستويات انخفاض في
 .علمية دراسات على والمبني األجل والطويل المتوسط االستثمار تشجيع في تسهم - 2

 والعراقيين واألجانب العرب مدخرات لتوظيف المجال تفسح التي األدوات أنسب من تعد - 3

 .العراق في تواجدهم إلى الحاجة دون في الخارج المقيمين
 باستخدام المصارف قيام خالل من التجارية للمصارف االستثماري الدور تعزيز في تسهم  - 4

 وبهذا ، لديها المتاح السيولة فائض خاللها نم وتوظف استثمارية، كأوعية االستثمار صناديق

 أقصى تحقيق مع اإلنتاجية، المشروعات في المباشر لالستثمار النقدية أصولها توجه أن يمكن

 تأسيس إلى تبادر أن التجارية للمصارف يمكن كما. المخاطرة درجات من درجة بأقل ممكن عائد

 .المشترك لالستثمار صناديق تأسيس في المساهمة أو
 الصغار، المدخرين جذب خالل من المالية األوراق سوق حركة تنشيط في تسهم أن يمكن  - 5

 من تشكيلة بشراء تقوم ،كما المحتملين المستثمرين وظروف تتناسب استثمارية أدوات تقديم و

 .السوق حركة تنشيط في يسهم ـما السوق فـي المتداولـة الماليـة األوراق
 الصغيرة المشروعات تمويـل عمليـة فـي االستثماريـة اديـقالصن تسهم أن يمكن - 6

 المنتجين وصغار الحرفيين مجموعات بين الجهود تضافر إلى يحتاج األمر وهـذا ، والمتوسطة

 .33أخرى جهـة مـن التمويلية والمـؤسسـات والبنـوك جهـة مـن

 

 )المبادرة الزراعية ( صناديق اإلقراض  1-3-2
 القرن من السبعينيات ةحقب في وواسع خاص بشكل العراق في الدواجن حقول انتعشت       

  .……) بسماية المدائن، الغالبية، الطارمية، غريب،أبو( ببغداد المحيطة المناطق شكلت إذ الماضي

 ودجاج البياض الدجاج بإنتاج تتميز وأخذت والمجازر والمزارع والحقول المفاقس من حزاما

   .اللحم
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 الصناعة هذه تلكأت) 2003 إلى 1991 (العراق على االقتصادي الحصار مدة لخال ولكن     

 واألمصال واألدوية األعالف استيراد توقف بسبب يمكن ما اقل إلى اإلنتاجية ترانحد ثم ومن

 تنفيذ سنوات المدة هذه من  مستقطعا، الدواجن إنتاج عملية في الداخلة العناصر من وغيرها

 إذ 2003 عام والى 1998 عام منذ به العمل بدء الذي الدواجن اريعمش تأهيل إعادة مشروع

 األوضاع وتردي والنهب لبـالس وإعمال الحرب بسبب 2003 عام بعد الدواجن قطاع دمر

 تربية مزارع اغلب وأغلقت الخاص القطاع في الدواجن صناعة تراجع إلى أدى ما األمنية

 منه المتوفر أسعار انخفاض إلى أدى ما البلد دخل يالذ العشوائي االستيراد عن فضال ، الدواجن

 .34 المنافسة على المحلي إمكانية وعدم األسواق في

 الغذائي األمن في ةمهم حلقة من تشكله لما الدواجن اجوإنت تربية تطوير المهم من كان ولما     

فقد شرعت  لة العاملة المتصاص البطااأليديفضال عن ما تساهم به في الدخل الوطني وتشغيل 

 لغرض تطوير وارتقاء القطاع  التي تشكل  نافذة مهمةاإلقراض صناديق إنشاءالدولة ومن خالل 

  عبر قروض والكبرى التنموي للمشاريع الصغيرة والمتوسطةاإلقراضالزراعي هي نافذة 

 إن يعلن المصرف الزراعي التعاون الزراعي إذ أبغية االرتقاء بواقع القطاع اإلنتاجي مدعومة 

 مليار دينار 968.679المبادرة الزراعية لقروض الصناديق التخصصية تجاوز إجمالي قروض 

من  %4.9 وبما يشكل   مليار دينار لمشاريع الدواجن48.161، منها  30/9/2011لغاية 

يشار إلى إن المصرف الزراعي يقوم بمنح  القروض المقدمة في صناديق اإلقراض ، وإجمالي

الزراعية للفالحين والمزارعين والشركات الزراعية دون أية فائدة مصرفية ، قروض المبادرة 

من كلفة المشروع ، وتقسم صناديق اقراض % 100الى 80 وبنسب مساهمة تتراوح بين 

 : 35 إلىالمبادرة الزراعية 

يع  على تمويل كافة المشار هذا الصندوقيعمل  : قروض صندوق الثروة الحيوانية : أوال   

وتشمل لقائمة والسمكية واإلحياء المائية أو توسيع وتطوير مشاريعها اة بالثروة الحيوانية الخاص

شراء مكائن تفريخ الدجاج و ،وتشغيلها  أنشاء حقول الدواجن وإعادة وتأهيل القائمة منها 
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 أنشاء معامل ، تربية الجاموس ،الماعز الشامي ،  تشغيل مشاريع تسمين العجول ،ومستلزماتها 

 .غرف التبريدتشييد  ، تشغيل بحيرات األسماك ،علف ال

 تمثل صناديق إقراض مشاريع الدواجن مليار دينار)  157 ( تجاوزت القروض فيه     لقد

معاملة قرض لمشـاريع الدواجن  ) 1171( و بواقع% 30.7مليار دينار بما نسبته  ) 48.161(

 العمل بقروض المبادرة الزراعية في  منذ انطالق)إنشاء، تشغيل، تأهيل وتشـغيل حقول ( 

يبين عدد معامالت القروض والمبالغ الممنوحة لها  ) 2(  والجدول 2008األول من آب 

 . والخاصة بالدواجن 

  ومن الممكن مالحظة ان هناك استفادة واضحة للمزارعين من خالل اقتراضهم من هذه 

 إلنشاء وصل عدد القروض المقدمة 2008الصناديق فمنذ انطالق المبادرة الزراعية في عام 

مليون دينار، قروض   )16706( قرض بمبلغ إجمالي قدره) 173(حقول الدواجن إلى 

) 878( ىــــــــــــــــــــــــــغيل حقول الدواجن إلـتشـ

(  قرض بمبلغ) 120(مليون دينار، و) 25719.73(  الي قدرهــــــقرض بمبلغ إجم

 .أهيل وتشغيل الحقول مليون دينار لت) 5735.58

 كانت القروض إذ كانت لمشاريع تشغيل الحقول في محافظة بابل إقراض نسبة أعلى إن   

مليون دينار وجاءت محافظة بغداد بعدها ) 5969.6(قرض تشغيل بمبلغ مقداره ) 229(المستلمة 

 اقل مليون دينار فيما كان) 2814.03(قرض بمبلغ مقداره  ) 116(بعدد قروض وصلت إلى 

 .قروض في محافظة النجف ) 4( مليون دينار وبواقع ) 122( مبلغ مستلم

مليون دينار بعدد قروض  ) 16706(     وجاء المبلغ المستلم لقروض إنشاء الحقول بقيمة 

 ) 32(  نسبة قروض مقدمة في محافظة كربالء بعددأعلىقرض وكانت ) 173( وصلت إلى

قرض بقيمة  ) 31(ءت بعدها محافظة بابل بواقع مليون دينار وجا) 3669(قرض بقيمة 

 . %مليون دينار وكانت اقل عدد قروض في محافظتي كركوك والبصرة وبنسبة صفر) 2522(

مليون )2063.48(بقيمة قرض )49(وبواقع فيما تفوقت محافظة بغداد في تأهيل وتشغيل الحقول

مليون دينار فيما كانت اقل  ) 1619( قرض بقيمة ) 34( لتأتي بعدها محافظة ديالى بواقع دينار

وبنسب ) ان، ذي قار ،النجف، البصرة ـــميس(المحافظات في تأهيل وتشغيل حقول الدواجن

 %.صفر



 حقول ، تشغيل إنشاء( إن عدد القروض المقدمة لقطاع الدواجن ) 2(     وكذلك يبين الجدول 

العراق في قطاع الدواجن ومنذ قرض لعموم ) 1171( إذ كانت) حقول ، و تأهيل وتشغيل حقول 

مليون دينار كانت الحصة  )48161.31( انطالق المبادرة الزراعية وبمبلغ إجمالي يصل إلى

قرض على  ) 92 ، 262( إلى بلغت القروض فيهما إذ محافظتي كربالء وبابل إلى منها األكبر

 الدواجن إنتاجاغلب  إنمليون دينار على التوالي ،  ) 6009 ، 86416(التوالي وبمبلغ قدره 

 اغلب القروض قد إنيتركز في بغداد والمحافظات المحيطة بها والذي يتبين من خالل الجدول 

 . تركزت في هذه المحافظات 

 .يوضح أعداد القروض ومقدارها حسب المحافظات ) 2(   والرسم البياني 



   

 
 

 )2(رسم بياني 

 )شغيل ، تأهيل وتشغيل انشاء حقول ، ت( اعداد القروض وحسب المحافظات

 



 الدواجن في عام إنتاجكمية إن هناك ارتفاع في ) 3(كما ومن خالل االطالع على الجدول 

 وكذلك زيادة في أعداد المشاريع 2008 عما كان عليه عند بدء قروض المبادرة في عام 2010

 .2003التي أخذت باالنخفاض التدريجي بعد أحداث 

يشمل تمويل كافة اإلغراض الزراعية التي لم تذكر ضمن  :  نصندوق صغار الفالحي: ثانيا 

المحاصيل الحقلية ، الخضر المتنوعة ، إنشاء البيوت البالستيكية ، مناحل (  مثل األنواع أعاله

وقد بلغت قيمة القروض المقدمة لهذا الصندوق من بدء ) العسل ، إنشاء البساتين الجديدة 

 .مليار دينار ) 296.9(  إلى 2011 المبادرة الزراعية ولغاية أيلول

 شراء المضخات والمكائن واآلالت إلىيهدف    :صندوق المكننة ووسائل الري الحديثة :ثالثا 

والمعدات الزراعية واإلنفاق على استصالح األراضي وإحيائها وشق الجداول والمبازل وحفر 

،منظومات الري بالرش بات الساح، شراء الحاصدات ،اآلبار فيها لإلغراض الزراعية ويشمل 

يهدف الصندوق ... أنشاء أحواض لخزن المياه، والتنقيط اآلبار االرتوازية ونصب طواقم الضخ 

إلى توفير كافة متطلبات من المكائن والمعدات واإلنفاق على استصالح األراضي وشق السواقي 

مكائن والمعدات وكلف  والسطحية ويكون القرض بمقدار قيمة الشراء بالنسبة لل وحفر اآلبار

وقد بلغت قيمة القروض المقدمة لهذا الصندوق من بدء المبادرة   اإلنفاق لإلغراض األخرى

 .مليار دينار) 341( إلى 2011 أيلولالزراعية ولغاية 

شمل أنشاء البساتين النخيل وأعمارها وشق الجداول وغرس  :  صندوق تنمية النخيل :رابعا 

وقد بلغت قيمة القروض المقدمة  ...تها وصيانتها وبناء غرف للخزنالفسائل وتطويرها وإدام

 .مليار دينار )43.3( إلى 2011لهذا الصندوق من بدء المبادرة الزراعية ولغاية أيلول 

مل أية خدمات ذات صلة بشؤون التمويل تيش   الكبرىاإلستراتيجيةصندوق المشاريع  : خامسا

السمكية وإنشاء األبنية والمخازن والمستودعات وغرف الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية و

عن التبريد وحفظ المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية واألحياء المائية والتي تزيد كلفتها 

مليون دينار، وقد بلغت قيمة القروض المقدمة لهذا الصندوق من بدء المبادرة الزراعية ) 250(

 .ليار دينارم ) 124.8(  إلى2011 أيلولولغاية 

 خدمات ذات صلة بشؤون التمويل الزراعي ال علىمل تيش :  صندوق تنمية األهوار : سادسا

في االهوار وتنمية االهوار وقد بلغت قيمة القروض المقدمة لهذا الصندوق من بدء المبادرة 

 مليار دينار)  4.6(  إلى2011الزراعية ولغاية أيلول 



لقروض المقدمة ضمن صناديق اإلقـراض لمحافظات يبين أعداد وحـجم ا ) 2( جـدول 

 2011/أيلول  /30العراق لغاية 

 )مليون دينار ( المبلغ )          المبادرة الزراعية (                                        

إنشاء المحافظة

 حقول

تأهيل  المبلغ تشغيل المبلغ

 وتشغيل

 المبلغ

 2063.48 2814.0349 116 615.5 9 بغداد

 - - 135.5 3 - - البصرة

 30 2098.351 68 305.5 5 االنبار

 80 1 280 7 - - كركوك

 1619 34 2554.1 73 2338.6 26 ديالى

صالح 

 الدين

3 172.4 52 1658.157 304.9 

 - - 122 4 176 2 النجف

 348 7 2192 63 3669 32 كربالء

 25 1 1627.6 51 1202 12 المثنى

 130 4 2293.3 74 2181.5 24 واسط

 936.2 14 1212.5 34 203 1 نينوى

 49 1 1923.6 65 2200 20 القادسية

 150 2 5969.6 229 2522 31 بابل

 - - 620.5 27 270 3 ذي قار

 - - 218.5 12 850.5 5 ميسان

 5735.6 25719.7120 878 16706 173المجموع

 

 ف الزراعي التعاوني، قسم االئتمان بيانات المصرد الباحث عنالجدول من إعدا   

 

 



 

 في العراق كمية اإلنتاج للحوم الدجاج وعدد المشاريع المنتجة ومتوسط كلفة اإلنتاج ) 3(الجدول 

 2010 إلى 1980للسنوات 

 كمية اإلنتاج  السنة ت

 )ألف طن ( 

عدد المشاريع 

 المنتجة

 متوسط كلفة اإلنتاج

 )دينار/كغم (
1 1980 57.8 --- * --- * 
2 1981 64.6 --- * --- * 
3 1982 154.6 --- * --- * 
4 1983 112.5 --- * --- * 
5 1984 160 --- * --- * 
6 1985 165.3 --- * --- * 
7 1986 172.2 --- * --- * 
8 1987 174.6 --- * --- * 
9 1988 182.5 --- * --- * 

10 1989 226.6 --- * --- * 
11 1990 147.9 --- * --- * 
12 1991 29.4 --- * --- * 
13 1992 27.2 --- * --- * 
14 1993 25.7 1196 39 
15 1994 7.4 508 300 
16 1995 4.6 302 1407 
17 1996 4.2 300 1621 
18 1997 4.4 365 1689 
19 1998 19.3 1029 749 
20 1999 50.7 1796 767 
21 2000 82.5 2490 870 
22 2001 108.4 2822 930 
23 2002 122.5 2753 945 
 كمية اإلنتاج السنة ت

 )ألف طن ( 

عدد المشاريع 

 المنتجة

 متوسط كلفة اإلنتاج

 )دينار/كغم (
24 2003 53,2 2684 1035 



 
مديرية اإلحصاء ( عن إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات الباحث  إعداد: المصدر

 .2010 إلى 1980 لألعوام من ) الزراعي 

 .عدم وجود أرقام عن هذه المدة  •

 الى 1980فادة الباحثين من بيانات االعوام  وذلك لغرض است1980تم اعتماد السنوات من عام  •

1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للدعم أهمية كبيرة في نمو نشاط الدواجن ضمن القطاع إن الباحث رى يومن خالل ماتقدم 

الزراعي وصوال إلى تنمية القطاع الذي سيؤدي إلى الوصول إلى االكتفاء المحلي من لحوم 

 .كميات المستورد منه الدواجن مما سينعكس على انخفاض 

  إن تطوير صناعة الدواجن ستعمل على رفد االقتصاد العراقي والمساهمة في خفض البطالة 

الكثير من دول العالم من خالل اتاحة فرص عمل للعاطلين واإلسهام في استقرار البلد ، اذ إن 

ن هذا الدعم بأسلوب وحتى الرأسمالية منها تعمل على تقديم الدعم إلى القطاع الزراعي وقد يكو

25 2004 46.3 1998 1299 
26 2005 59.7 1918 1545 
27 2006 55.6 1594 1855 
28 2007 40.3 1196 2197 
29 2008 36.9 1524 2210 
30 2009 44.1 1456 2260 
31 2010 52.8 1745 2331 



مباشر أو غير مباشر كأن يعمل على دعم الصادرات للمنتجات الزراعية وبذلك تكون قد وفرت 

 .أسواقا لمنتجاتها الزراعية

 من خالله مدى الذي يتبينيوضح مقدار الدعم المقدم للقطاع الزراعي و) 1(    والجدول 

 إذ وصل إنتاج العراق من 2003إلى  1990االزدهار الذي رافق القطاع الزراعي للمدة من 

 . المحاصيل الزراعية إلى مستوى االكتفاء الذاتي

 إذ انخفض اإلنتاج من 1997 الدواجن فقد تدهور اإلنتاج كثيرا وصوال إلى عام نشاط     أما 

 الشروع ببرنامج إعادة التأهيل إال ان ، 1997 ألف طن في عام 4.4لحوم الدواجن ووصل إلى 

 إذ من  خالله ارتفع إنتاج لحوم الدواجن 1998دواجن والذي بدء العمل به منذ عام لمشاريع ال

 .2002في عام  ألف طن 122.5وبشكل ملحوظ و وصل اإلنتاج إلى 

      إن الدعم المقدم من قبل الدولة في ذلك الوقت ينعكس بشكل ايجابي على زيادة اإلنتاج من 

ج دعم مدخالت اإلنتاج واستالم المنتج من المنتجين لحوم الدواجن فقد كانت تعمل وفق برنام

 . بأسعار تحدد من مسبقاً 

نرى ) 3(   كما إن صناديق االقراض قد ساهمت في تطوير صناعة الدواجن فمن خالل الجدول 

إن كميات االنتاج قد ارتفعت تدريجيا منذ بدء العمل بالقروض المقدمة عن طريق المبادرة 

 52.8 إلى 2008 الف طن في عام 36,9 فقد ارتفع انتاج الدواجن من 2008الزراعية في عام 

 مشروع 1524 كذلك الحال مع عدد المشاريع المنتجة اذ ارتفعت من 2010الف طن في عام 

 .2010 مشروع منتج في عام 1745 إلى 2008منتج في عام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني
 االستثمار في المشاريع الزراعية

 الفصل الثانيتمهيد 

  االستثمار الزراعي في اللغة والقران الكريم والسنة النبوية الشريفة:المبحث األول

 مفهوم االستثمار في اللغة واالقتصاد

 لسنة النبوية الشريفةامفهوم االستثمار في القران الكريم و

 معايير االستثمار في اإلسالم

 لكريم مجاالت استثمار األموال التي أشار بها القران ا

 مشروعية استثمار األرض عن طريق الكراء بالسنة النبوية

  االستثمار الزراعي من خالل السنة النبويةبيان

  االستثمار الحكومي في القطاع الزراعي:المبحث الثاني

 استصالح األراضي

 االستثمار في مجال البحوث الزراعية

 االستثمار في مجال الثروة الحيوانية

 الستثمار الخاص ا:المبحث الثالث

 االستثمار األجنبي 

 المحليالزراعي االستثمار 

  البيئة االستثمارية
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الفصل الثاني

 االستثمار في المشاريع الزراعية

  تمهيد 
 دورا كبيرا في عملية التنمية  فهو يؤديقتصاديأهم أوجه النشاط االيعد االستثمار من      

 . ... ) ة، الصناعيةالزراعي( لها كابكل إش لنهضة االقتصاديةأساسا ل وواالجتماعية االقتصادية

  هو دمج عوامل اإلنتاج المتوافرة فـي  agricultural exploitationإن االستثمار الزراعي و

وتشغيلها بقصد إنتاج مـواد زراعيـة لـسد حاجـات           ) األرض والعمل ورأس المال   (الزراعة  

 .36 ممكنةالمستهلكين وللحصول على أفضل النتائج ال

كما وان الزراعة تواجه اليوم تحديات كبيرة تتمثل بشح المياه وغـالء اسـعار المبيـدات                     

ومستلزمات االنتاج الزراعي ، وان االستثمار يمثل الحل الناجع إلنقاذ الواقع الزراعي والعـودة              

 .بالمحافظة الى سابق عهدها باعتبارها سلة العراق الغذائية 

في القطاع الزراعي يفتح افاقا واسعة من النشاط االقتصادي يمكن المستثمرين ان االستثمار     

ان يطورو من واقع الزراعة في العراق بجذب الكثير من رؤوس االموال اضافة الى خلق 

فرص عمل جديدة ويتيح اقامة مشاريع زراعية ورفع االنتاج الزراعي عن طريق تحسين اداء 

 .تغالل االمثل للموارد الطبيعية الزراعية وفعالية القطاع الزراعي واالس

ن االستثمار الزراعي قد ورد في القران الكريم والـسنة النبويـة و مفهـوم             أبين المبحث األول    

مفهوم االستثمار فـي الكتـاب والـسنة        االستثمار في اللغة وكذلك عند فقهاء المسلمين ووضح         

معايير االستثمار فـي   ، كما وبين ديننا عةأنواع األنشطة االقتصادية المشرو كل يشجع اإلسالمف

 هناك عدد من المعايير التي يجب أن تؤخذ بنظر االعتبار عنـد اسـتثمار األمـوال                 إذ اإلسالم

 .الغرض منها التطوير والتنمية في مجاالت الزراعة ، التجارة ، الصناعة ، والثروة الحيوانية 

 رسم الذي يؤدي إلى ي في  القطاع الزراعياالستثمار الحكومإلى      وتطرق المبحث الثاني 

تهدف إلى زراعية واضحة المعالم   إستراتيجيةسياسات واضحة في القطاع الزراعي من خالل

                                                 
 36 http://www.arab-ency.com     محمودياسين،  



من خالل البرامج االستثمارية التي تعمل في استصالح لنهوض بالواقع الزراعي نهضة حقيقية ا

 .األراضي ، البحوث الزراعية ، والثروة الحيوانية 

      

فيما وضح المبحث الثالث أهمية االستثمار الخاص في تطوير القطاع الزراعي من خالل 

االستثمار األجنبي الذي يعد من العوامل المهمة والمؤثرة في تطوير ونمو القطاع الزراعي ، 

فضال عن االستثمار المحلي الذي يعمل هو األخر على زيادة الطاقات اإلنتاجية ومن ثم ارتفاع 

 .تكوين رأس المال مما يزيد من مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي معدالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المبحث األول

  والسنة النبوية الشريفة الكريم القران اللغة و الزراعي فياالستثمار
  : واالقتصادمفهوم االستثمار في اللغة - 1 – 1 – 2

 وهو مصدر الفعل استثمر واستثمر المال وثمره ،        إن مفهوم االستثمار على وزن استفعال

بالتضعيف ، إذ نماه وثمر اهللا ماله إذا أكثره وقد جاء في قوله تعالى بسم اهللا الرحمن الرحيم 

إي وكان له مال وعلى هذا فأن االستثمار ) 34سورة الكهف ( صدق اهللا العظيم ))وكان له ثمر((

 .37هو طلب الحصول على الثمرة إي المال 

 : وقد جاء االستثمار في عدد من المفاهيم عند علماء االقتصاد ومنها

  .38هو زيادة أضافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع :   االستثمار-1

  .39  تنمية المال وزيادته :االستثمار -2

ن االستثمار في مفهوم علماء االقتصاد هو اإلضافة التي يمكن إن أ     ومما حاء أعاله يتبين 

) الخ.. ,مباني ، اآلالت ومعدات ، حيوانات ، أرض (قدمها المستثمر على أصل رأس المال ي

 .وتنمية األصل 

 

   والسنة النبوية الشريفة الكريمالقران في مفهوم االستثمار -2-1-2
القرآن  أنواع األنشطة االقتصادية المشروعة وهناك نصوص متعددة من اإلسالم كل يشجع       

من شأن  ن اإلسالم رفعإبل ، النبوية تحث األفراد على الكسب وتحصيل الرزق  سنةالكريم وال

 بالنية الصالحة النافع وجعله عبادة يتقرب بها اإلنسان إلى ربه طالما اقترن النشاط االقتصادي

                                                 
 ث الدولية الثالثة للحدييةنذير ، االستثمار الزراعي من خالل السنة النبوية ، دراسة حديثة تأصيلية ،الندوة العلم.حمادو ، . 2 

2008 ، الشريف   

.69، ص 1979حسين، موسوعة المصطلحات االقتصادية، دار الشرق، جدة، الطبعة الثالثة . عمر ، د . 3    

   .14 ، ص 1985 ، مطبعة السعادة ، مصر ، اإلسالمية ، االستثمارات المالية ألبدريالشرقاوي ، علي  . 4 



تحقيق النفع المادي  يهدف إلى ن النشاط االقتصادي في اإلسالم الإ إذوالتزم باألحكام الشرعية 

لتحقيق المنافع المعنوية والروحية التي   كما هو الحال في النظم االقتصادية األخرى بلفحسب

   .واآلخرة الدنيا تحقق السعادة لإلنسان في

    

 

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال ( الرحيم إذ جاء بقوله تعالى في محكم كتابه بسم اهللا الرحمن 

/ البقرة (صدق اهللا العظيم )  عند المشعر الحرام من ربكم فأن أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا

ي عز وجل على االستثمار حتى في أيام الحج وهو فريضة من فرائض اهللا و حث البار) 198

عز وجل على إن اليغالى بها وإنما إن يشعر اإلنسان أنها فضل من اهللا سبحانه وتعالى  ويمكن 

ر مع أهمية أن يكون ذلك حالال وأن اليتجاوز القول إن الشريعة اإلسالمية تحفز على االستثما

وعليه فأن استثمار األموال , اإلنسان فيه الظلم والطغيان بأكل مال الحرام من غير وجه حق 

  .  40بالكتاب والسنة هو طلب تكثيره وزيادته في إطار السبل التي شرعها اهللا سبحانه وتعالى 

على من استثمر ماله بالطريق المشروع من خالل  )مصلى اهللا عليه وسل(لقد أثنى رسول اهللا و    

دينار الشتري به ) صلى اهللا عليه وسلم(قال إعطاني النبي : الحديث إلى عروة بن أبي الجعد البارقي 

بشاة ) صلى اهللا عليه وسلم(أضحية أو شاة فاشتريت شاتين فبعت أحداهما بدينار واتيت رسول اهللا 

 .41لبركةودينار فدعا لي رسـول اهللا با

      ومما يدل على ضرورة استثمار األموال في السنة ما رواه انس ابن مالك أن رجال من 

يسأله فقال رسول اهللا أما في بيتك شيء  فقال الرجل بلى  ) صلى اهللا عليه وسلم(األنصار أتى النبي 

هللا عليه صلى ا(بعض حلس نلبس بعضه ونجلس على بعضه وقدح نشرب به الماء فقال رسول اهللا 

أتي بهما فأخذهما رسول اهللا وقال من يشتري هذه فاشتراها احد الصحابة بدرهمين ، ) وسلم

فأعطاهما للرجل وقال له اشتري بأحدهما طعاما ألهلك وباألخر فأسا وأذهب احتطب وبع وال 

أراك إال بعد خمسة عشر يوما ، فذهب الرجل وأصاب عشر دراهم من خالل عمله باأليام 
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هذا مايدل على أهمية استثمار األموال ولو القليل منها  42 عشر فأشترى الطعام واللباس الخمسة

 . على العمل باستثمار األموال  ) صلى اهللا عليه وسلم(وكيف يشجع رسول اهللا 

     وهناك مجاالت كثيرة لالستثمار في الكتاب والسنة إذ إن استثمار األموال قاعدة أساسية 

اد والغني للمجتمعات واإلفراد عنها وقد بين القران الكريم المجاالت والسبل يقوم عليها االقتص

التي ينمي اإلنسان من خاللها ماله ويستثمر ليكون المجتمع اإلسالمي مجتمعا قويا ومتماسكا 

 فاإلسالم 

 

 

يحرص على إقامة مجتمع متكامل متكافل يعمل على القضاء على البطالة 

جع العمل واالستثمار لضمان ـــــــــــــــــــــــــــــــويش

.43الحياة الكريمة لكافة إفراده  

 أكثر العلماء والفقهاء إلى االستثمار باللفظ هو النماء الذي يعني الزيادة ، فقد جاء في               وأشار    

 .  إي نماء المال) المضاربة( المقصود من االستثمار هو إن 44بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 المشكالت التي تواجه الحياة االقتصادية للمسلمين علـى اخـتالف أوطـانهم هـي               إن من     

وذلك ألن الدين االسالمي يحرم نمو االموال بالربا وهذا مايكون من           45االستثمار األمن ألموالهم    

 .وفق فائدة متفق  عليها مسبقاً) استثمارها( خالل تشغيل االموال 

لقيام عليه ويقال في الـدعاء ثمـر اهللا مالـه أي أكثـره           ويقال ثمر الرجل ماله أي أحسن ا      

 . 46ونماه

 

   معايير االستثمار في اإلسالم-2-1-3
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  - :47االتيتتمثل ب  عند استثمار األموالالمهمةن المعايير التي يجب  هناك عدد م    

 . أي أن األموال التلد أمواالً بل تلد أعماالً: معيار الكسب الحالل -1

أي ان االستثمار يعمل على بناء وتطوير المجتمع : قيق تنمية وتطوير المجتمع  معيار تح-2 

 ..وبما يحقق الرفاهية والتنمية 

 بتنمية االموال من خالل نمو قطاعات المجتمع وصوال الى هاوتنمينت األموال توظيف معيار -3

  .تنمية المجتمع 

 ما يمثل : معيار التوازن والتكامل -4

 .ن بقيمة االستثمار أي الفائدة المتحققة من االستثمار على ان ال تكون بالربا التواز–     أ 

 . ليجاد تكامل بين المستثمر والمستهلك من خالل العائد المتوازن والقضاء على البطالة – ب 

  

 

  :إليهاالقران الكريم  ارـاألموال التي أش استثمار مجاالت -2-1-5

 التجارة/ أوال 
صلى اهللا عليه   (يل مبارك ومجال رحب الستثمار االموال ؛ فقد عمل النبي الكريم            التجارة سب      

؛ وشاركه في   ) رضي اهللا عنها    (بها في بداية حياته وتاجر في اموال سيدتنا خديجة          ) واله وسلم   

ذلك الصحابة  ؛ فأبو بكر الصديق رضي اهللا عنه كان تاجرا ؛ وعثمان بن عفان رضي اهللا عنه                   

 .وكان رجال قريش يأتونه لعلمه وتجارته كان تاجرا 

بـسم اهللا   (قال تعـالى     إذ   ن اهللا به على قريش في رحلة الشتاء والصيف          موكانت التجارة مما    

سورة قريش  ) (   صدق اهللا العظيم ِإيالِفِهم ِرحلَةَ الشِّتَاِء والصيفِ  ِۚإليالِف قُريٍش   الرحمن الرحيم     

هذا االنعام طلب سبحانه وتعالى عبادة المنعم بان تعبده شـكرا لـه ان              وبناء على    ) 1،2االية  

 والمالبـس   الى اليمن في الشتاء لجلب العطور     جعلهم قوما تجارا ذوي اسفار في رحلتين رحلة         

وغيرها التي تأتي من بالد الهند والخليج الى تلك البالد ؛ ورحلة الصيف الى بالد الشام لجلـب                  

صـلى اهللا   ( بالدهم  وهذا عبد الرحمن بن عوف عندما أخى الرسـول             الحاصالت الزراعية الى  
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بينه وبين سعد ابن الربيع وعرض عليه سعد نصف ماله فيقول له عبد الرحمن  )  عليه واله وسلم  

قال سعد سوق قينقاع فغدا عبد الرحمن يتـاجر  . ال حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة         ( 

أن ) (رضـي اهللا عنـه      (ة وتنمية االموال فيها قول ابو هريرة        ومما يؤكد اشتغال الصحاب   ) بها  

وكان يشغل أخوتي من االنـصار عمـل        ... اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق االسواق        

ووجه االستدالل .. الصفق بفتح الصاد المهملة المراد التبايع ( قال ابن حجر رحمه اهللا     ) أموالهم  

 .وإطالعه عليه وتقريره له ) اهللا عليه واله وسلم صلى (منه وقوع ذلك في زمن النبي 

وذلك الن الناس ليـسوا     ) المضاربة(ولتنمية المال وزيادته بالتجارة شرع االسالم القراض             

جميعا على قدر من الكفاءة في ادارة االموال وتنميتها ؛ لكنه ال يملك المال ؛فكانت المـضاربة                 

بأن يستفيد المضارب صاحب الفهم والخبرة ويستفيد صاحب        وسيلة لتنمية مال المجتمع وزيادته      

 .المال بتنمية ماله بهذا الطريق 

 ال بد ان تكون محاطة باألمانة والصدق        كولكي تؤتي التجارة ثمارها في االستثمار المبار             

) مـة  التاجر االمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيا ( ك يقول عليه الصالة والسالم وفي ذل 

ويحرم منهج اهللا في الوقت نفسه كل تجارة في المحرمـات كالمـسكرات والمخـدرات وكبيـع              

 الحصاة 

 

كأن يقول البائع للمشتري بعتك من هذه االثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة بكذا ويرمي حصاة                

غرر وكذلك حرم االسالم بيع السمك بالماء او الطائر في الهواء قبل صيده لما فيها من ضرر و                

وقد جدت في هذا الزمان سـبل السـتثمار االمـوال            الن دفع المفاسد اولى من جلب المصالح        

 .كاستثمار االموال باألسهم والمستندات 

كذلك استثمار االموال في مقاهي االنترنت وقد اصبحت اليوم من وسائل االتصال الحديثـة                   

مار االموال فيها على ان تـستخدم وهـي         التي تشد الحاجة  لها يوما بعد يوم وال حرج من استث           

محمية بمنع فتح المواقع الخطيرة التي تؤدي الى فتنة الشباب ونشر الرذيلة بل يمكن ان تستثمر                

كوسيلة من وسائل الدعوة الى اهللا عز وجل وهي ال تمانع منه الشريعة من استثمار االموال فيها                 

بـسم اهللا الـرحمن   (لعلماء لعموم قوله تعالى ما دامت ضمن الضوابط الشرعية التي أشار اليها ا    

 )275سورة البقرة ، ) ( الرحيم  واحل اهللا البيع وحرم الربا  صدق اهللا العظيم 
 



  الصناعة/ ثانيا 

الصناعة التي هي ما يقوم به االفراد من حرفة وقد تحدث عنها القران وارشد الى اهميتها                      

لصناعة يوجه الكتاب المبين افراد المجتمـع الـى تنميـة           في اكتساب المال وتنميته ففي مجال ا      

اموالهم في هذا السبيل وذلك بتوجيههم الى وجود صناعات مختلفة يمكن ان تنمو فيها امـوالهم                

ويقووا فيها اقتصادهم فيرشدهم الى صناعة المالبس لستر اجسادهم واالسـتغناء بـصناعتها ؛              

لعفة الذي يغنيهم عن الحاجة وسؤال النـاس قـال          فيسترون بذلك عوراتهم ويلبسون بذلك ثوب ا      

 وِلبـاس   ۖا بِني آدم قَد َأنْزلْنَا علَيكُم ِلباسا يواِري سوآِتكُم وِريشًا           بسم اهللا الرحمن الرحيم  ي     (تعالى  

    رخَي ٰى ذَِٰلكۚالتَّقْو      ونذَّكَّري ملَّهاِت اللَِّه لَعآي ِمن سـورة االعـراف    ) ( صدق اهللا العظيم         ذَِٰلك

وفي عطف القران الريش على اللباس داللة على التغاير بينهما فاللباس يعم جميع ما يلبس               )26،

ومعنى انزال اللباس انه سبحانه . االنسان ويستر والريش عبارة عن سعة الرزق ورفاهية العيش 

لسماء والى صناعة ادوات القتـال  وتعالى قضى وكتب وجوده او انه حاصل بالمطر النازل من ا     

بسم اهللا الرحمن الرحيم  واللّه جعَل لَكُم من         (وبناء المسكن يرشدنا  القران الكريم في قوله تعالى          

م وِمن َأصواِفها   بيوِتكُم سكَناً وجعَل لَكُم من جلُوِد اَألنْعاِم بيوتاً تَستَِخفُّونَها يوم ظَعِنكُم ويوم ِإقَامِتكُ            

 واللّه جعَل لَكُم مما خَلَقَ ِظالَالً وجعَل لَكُم من الِْجباِل           ۚوَأوباِرها وَأشْعاِرها َأثَاثاً ومتَاعاً ِإلَى ِحيٍن         

          كُمْأساِبيَل تَِقيكُم برسو رالْح اِبيَل تَِقيكُمرس َل لَكُمعجَأكْنَاناً و         ونِلمتُـس لَّكُملَع كُملَيع تَهمِنع ِتمي كَذَِلك

  )81 -80النحل ،(صدق اهللا العظيم 

 

بـسم اهللا   (بقوله تعالى   إذ يرشدنا القران الكريم     فادة منه في االستثمار     ستوالى صناعة الحديد واال   

 )25الحديد ، ) ( العظيمالرحمن الرحيم   وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس   صدق اهللا

ففي الحديد منـافع كثيـرة      (وفي تعميم القران للمنافع في الحديد داللة بينة على التوجيه الستثمار          

للناس في شؤون معاشهم وتحقيق حاجياتهم في المنازل والمصانع والمعامل والمباني واألسـلحة             

: يقول ابـن عطيـة      ) والجوية  واآلالت الزراعية ووسائل النقل والمواصالت البرية والبحرية        

باإلنزال لكون االمر بكون االشياء لما تلقـي         والحديد جنس من المعادن عبر عن خلقه وإيجاده         

 .من السماء جعل الكل نزوال منها 

ويخبرنا القران ان الصناعة من النعم التي امتن اهللا بها على نبيه داوود عليه السالم حيث                      

له وعمل الدروع التي تحفظه من بطش العدو وتقيه اذا اشـتدت الحـرب              سخر له الحديد وأالنه     



وحمي الوطيس فلقد علمه اهللا صناعة الدروع وقد كانت صفائح فجعلها حلقا تمنع بأس االعـداء                

عه ولَقَد آتَينَا داوود ِمنَّا فَضالً يا ِجباُل َأوِِّبي م        بسم اهللا الرحمن الرحيم         (واذى الحرب قال تعالى     

   ِديدالح َألَنَّا لَهو ـرالطَّيو                لُـونما تَعا ِإنِّي ِبماِلحلُوا صماعِد ورِفي الس قَدِّراِبغَاٍت وْل سمَأِن اع

ِصيرا   ب ِمنالِقطِْر و نيع لْنَا لَهَأسو را شَههاحورو را شَههوغُد الرِّيح انملَيِلسـُل  ومعن يلِجنِّ م

يعملُون لَه مـا يـشَاء ِمـن         ۚبين يديِه ِبِإذِْن ربِِّه ومن يِزغْ ِمنْهم عن َأمِرنَا نُِذقْه ِمن عذَاِب السِعيرِ            

 وقَِليـٌل مـن ِعبـاِدي       محاِريب وتَماِثيَل وِجفَاٍن كَالْجواِب وقُدوٍر راِسياٍت اعملُوا آَل داوود شُكْرا         

13- 10سورة سبأ (   صدق اهللا العظيم الشَّكُور. (  

بـسم  (والى صناعة الفلك يشير القران الكريم في قوله تعالى مخاطبا نبيه نوحا عليه السالم                   

 )37هود،) (اهللا الرحمن الرحيم   واصنع الفلك بأعيننا ووحينا  صدق اهللا العظيم

نة الصناعة وضرورة استغاللها في االستثمار يخبرنا رسولنا عليـه الـصالة            ولبيان فضل مه  

) رضي اهللا عنه    (والسالم ان الصناعة كانت مهنة لنبي اهللا زكريا عليه السالم ؛ فعن ابي هريرة               

 )كان زكريا نجارا ) (صلى اهللا عليه واله وسلم(قال رسول اهللا : قال 

مار االموال في الصناعات النفطية والغازية وهذا القـسم             وقد ظهر في زماننا ما يسمى باستث      

من الصناعة يحتاج الى اموال كثيرة وكبيرة الستثمارها في هذه الصناعة ؛ ويحقق الناس مـن                

خالله أرباحا جيدة ولكن وبكل أسف نجد ان الدول والشركات االجنبية تسيطر على هذا النـوع                

 يتحقق من هذه الصناعة لألمة اال القليل من الكسب اذا           من االستثمارات في البالد االسالمية فال     

قارناه بالكسب الذي تناله تلك الدول االجنبية وشركاتها  وهذا االمر يلقي علـى كاهـل أوليـاء                  

 االمور في 

 

لية كبيرة في ايجاد القوى المدربة والمصانع القادرة على االنتـاج لهـذه             والبالد االسالمية مسؤ  

 اجل الحفاظ على ثروات االمة واستثمارها بما يعود عليها بالخير والبركة             الصناعات المهمة من  

. 

 ان التنمية عن طريق الصناعة قد تكون واجبة في  لحظة من اللحظات اذا كانت االمة     

بحاجة اليها كصناعة السالح لصد العاديات ورد غارات العدو والذود عن حياض المسلمين ، 

ارضنا وحماية مقدساتنا والذود عن حياضنا وحماية اعراضنا   لتحريروما احوجنا اليوم اليها

 .ةولمنافسة اعدائنا في االسواق العالمية التي يسيطر اليوم بصناعاته المختلف



 

 الزراعة/ ثالثا 

     إن الزراعة من المهن األولى التي امتهنها اإلنسان وذلك لحاجته إلى سـد رمقـه اليـومي                 

الزراعة جانـب اقتـصادي كبيـر       ففي  , وفر الغذاء الضروري لإلنسان     فالزراعة حرفة مهمة ت   

أألهمية  في حياة الناس  أذ من خالله تقوم كثير من امور معاشهم في حياتهم اليومية ومعامالتهم                 

الخارجية والداخلية فالزراعة حرفة مهمة توفر الغذاء الضروري لإلنسان على سـطح االرض             

د الخام االولية مثل القطن والمطاط وقصب السكر وغيرهـا مـن            وتمد الصناعة بكثير من الموا    

 .المحاصيل العديدة 

    يوجه القران الكريم المؤمنين الى االستثمار في الزراعة من خالل بيان ما في االرض مـن                

وفي األرض قطـع    بسم اهللا الرحمن الرحيم       (مزروعات ينبغي على الناس استغاللها قال تعالى        

متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحـد ونفـضل               

  ) صدق اهللا العظيم    بعضها على بعض في األكل إن في ذلك آليات لقوم يعقلون

بسم اهللا الرحمن الرحيم    هو الَِّذي َأنزَل ِمن السماء ماء لَّكُم              (وقوله تعالى   ) 4عد ،   الر سورة( 

       ونِفيِه تُِسيم رشَج ِمنْهو ابشَر نْهِمن كُـلِّ            ۚمو نَاباَألعالنَِّخيَل وو تُونيالزو عرنِبتُ لَكُم ِبِه الزي  

ومما من اهللا به    ) 11-10النحل ،   ) (  ك آليةً لِّقَوٍم يتَفَكَّرون   صدق اهللا العظيم        الثَّمراِت ِإن ِفي ذَلِ   

بسم اهللا الرحمن الـرحيم      (على سبأ انعامه عليهم بالزرع واستثمار اموالهم بالزراعة قال تعالى           

دة طيبة  لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بل                 

 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل             ۚورب غفور   

  فقد   )17 - 15سبأ ،   ) ( وشيء من سدر قليل، ذالك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إال الكفور           

سد عـال   انعم عليهم بالخصب والمطر وقد هداهم اهللا بما اعطاهم من فكر وفهم وعقل الى اقامة                

 بين جبلين 

 

 وانشئوا الحدائق   لوادي وصرفوه بحكمة وهندسة فأينعت ارضهم وزرعوا        حجزوا فيه الماء في ا    

 .الفيحاء ذات الثمار الكثيرة 

ما من مسلم يغرس غرسا أو يـزرع        ) (صلى اهللا عليه واله وسلم    (   وفي اهمية الزراعة يقول     

وبذلك يعالج صلى اهللا عليه واله      )  ن له به صدقة   زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كا         



اد من االنـسان فـي    وسلم مشكلة اقتصادية تنبع في كثير من االحيان من عدم السعي الدائم والج            

من الخيرات الوفيرة في االرض فقديما كانت االرض تمثل ندرة بما تغله مـن انتـاج                االستفادة  

التحسينات والتقنية في زراعـة االرض ادى       زراعي وعندما سعى االنسان بشكل مكثف وادخل        

الى وفرة المحصول نع ان مساحة االرض نفسها لم تتغير وإنما كان العنصر الذي تغيـر هـو                  

 .االجتهاد وجهد االنسان 

    ارشدنا الكتاب والسنة الى ضرورة احياء االرض بالزراعة والعمارة وغير ذلك قال تعـالى              

وآية لهم األرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنـه يـأكلون             بسم اهللا الرحمن الرحيم           (

ـ                 ديهم وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أي

 أفال يشكرون سبحان الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم وممـا ال يعلمـون  

 ) صدق اهللا العظيم

الموات بقولـه   وجاء التوجيه النبوي تبعا لذلك بتمليك من يحيي االرض            )35-33سورة يس   ( 

لمـؤمنين بـأن ال     فهذا تشجيع واضح ل   ) من احيا ارضا مواتا فهي له       ) (  وسلم   صلى اهللا عليه  (

يتركوا أرضهم عاطلة عن االنتفاع بها وان يستغلوها باالستفادة من االرض البور فـي عـالج                

مشكلة البطالة التي تعاني منها االن كثير من الدول وفيه توسيع لرقعة االنتـاج فـي الدولـة ؛                   

غذائية بـسبب   وانتشار للثروة الخضراء حتى تصبح جميع اراضي الدولة منتجة ؛ فتكثر المواد ال            

ما تدره االرض من زروع وثمار ولذا يأمر عليه السالم بالحرص على الزراعـة حتـى فـي                  

ان قامت على احـدكم القيامـة       ( وسلم   العصيبة بقوله صلى اهللا عليه    الظروف الصعبة والمواقف    

 48.)وفي يده فسلة فليغرسها 

ار االرض مع االشارة الى     من هذه االحاديث دعوة الى ضرورة العناية بالزرع والغرس واستثم         

 :قدسية الزراعة فقد بين االسالم طرائق االستثمار باالتي 

  المزارعة  :أ 

عية الستثمار األرض يتعاقد مالك األرض والعامل أو المزارع ا وهي نوع من الشراكة الزر   

 .ا على أن تكون األرض والبذار من المالك والعمل من المزارع والمحصول بنسبة يتفق عليه
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  - :شروط عقد المزارعة

 . اإليجاب من صاحب األرض وقبول المزارع -1

 .المتعاقدين أهلية -2

 ) .العقد المبرم (  أن يتم توضيح حصة كل منهما حسب االتفاق -3

 . التجوز المزارعة بين أكثر من أثنين -4

 .ين مدة العقد ي تع-5

 .أن تكون األرض قابلة للزراعة -6

 

 المساقاة:  ب

تلك التي تبقى أصولها في األرض أكثر من سنة ( وهي عقد على استغالل األشجار      

وهي عقد بين شخصين األول مالك لهذه األشجار )  ألخ ... كالنخيل والزيتون والحمضيات

 .والثاني يتعهد بسقيها وإصالح شؤونها في مدة محددة 

 -:شروط المساقاة 

 . من العامل  اإليجاب من صاحب األشجار والقبول-1

 .  أهلية المتعاقدين-2

 . أن تكون المدة محدودة -3

 .اة قبل نضوج الثمر  أن تجري المساق-4

 . أن تحدد حصة كل منهم -5

معلومة ) األشجار ( تحديد األعمال المطلوبة التي يجب أن يقدمها العامل وأن تكون األصول -6

 .عند الطرفين 

 . بقاء األصول  أن يتم االنتفاع بثمن المنتج مع-7

  في مجال الثروة الحيوانية/ رابعا 

     أن الثروة الحيوانية من النعم العظيمة التي من اهللا تعالى بها على عباده ويبين لنا القران 

الرحيم الكريم ضرورة االهتمام واالستثمار في الثروة الحيوانية بقوله تعالى بسم اهللا الرحمن 

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين , ء ومنافع ومنها تأكلون واإلنعام خلقها لكم فيها دف(



, تسرحون وتحمل إثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إال بشق األنفس إن ربكم لرؤوف رحيم 

 بوها والخيل والبغال والحمير لترك

 

 ، إن ما يعني به األنعام  فهي من ) 8 -5  اآلية/ سورة النحل () وزينة ويخلق ما التعلمون 

ابل وبقر وغنم وماعز هي من نعم اهللا عز وجل وفيها منافع كثيرة فمن أصوافها ووبرها وجلدها 

 حليبها ولحومها ، كما وتبين اآلية الكريمة إلى علىتصنع المالبس والفرش و يقتات الناس 

  استثمار األموالوعليه فأن القران الكريم يرى ضرورةُ, استثمار الثروة الحيوانية في النقل 

  .ضمن مفهوم الحالل وعلى أساس الصدق في التعامل 

أن االستثمار في القران الكريم يرتبط ارتباطا وثيقا باألخالق ويعمل الكتاب الكريم على تنمية 

 .49الوازع الديني لدى المستثمر والمستهلك على حد السواء

   

 السنة النبوية بمشروعية استثمار األرض عن طريق الكراء -2-1-6

 إن الكراء يعني تمليك منفعة األرض الزراعية لغرض استثمارها مقابل مايتم االتفاق عليه     

بين مالك األرض وطالب الكراء ، ووردت عدة نصوص تبين مشروعية هذا إذ جاء عن رافع 

ورجل ,  رجل له ارض فيزرعها  يزرع ثالثةإنما() صلى اهللا عليه وسلم(بن خديج عن رسول اهللا 

 .50)ستكرى أرضا بذهب أو فضة إورجل , رع مامنح منح ارض فيز

      والواضح من الحديث ، أن حق التصرف باألرض يقع بين ثالث أما المالك يتصرف في 

ملكه أومن قد وهب األرض لينتفع بها دون مقابل أومن يستكريها مقابل مال فيكون له حق 

 . المنفعة

 كان أصحاب المزارع يكرون في زمن رسول قال) رضي اهللا عنه(     وعن سعد بن أبي وقاص 

صلى (مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فاشتكوا إلى رسول اهللا  ) صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 

وبهذا  ، 51اكروا بالذهب والفضة  ) : صلى اهللا عليه وسلم(فنهاهم أن يكروا بذلك وقال ) اهللا عليه وسلم
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ان تيم االتفاق بين صاحب االرض والمزارع بأن يستأجر  ) وسلمصلى اهللا عليه (يوجهنا رسول اهللا 

 بالمؤاجرة حال الثاني االرض من االول مقابل مبلغ معلوم يتم االتفاق عليه وهذا مايسمى

لإلشكاالت التي قد تقع ولقد شرعت السنة النبوية حكم االستكراء ألنه يحقق  جملة من الحكم 

 :والغايات منها 

 .لكليهما من المؤجر والمستأجر وذلك من خالل تحقيق المنفعة يحقق المصلحة لكل -1

  

 االستفادة من خبرتهم إال يعقد مكن توفير األيدي العاملة المتخصصة وذلك ألن أهل الخبرة الي-2

 .ليضمن حقوق الطرفين 

 سبل العمل والرزق بين الناس ومحاربة البطالة داخل المجتمع فالزراعة من المهن  توفير-3

 .كبيرةتصة للبطالة وبأعداد المم

 

  االستثمار الزراعي من خالل السنة النبوية بيان -2-1-7
 لنا دعوة الرسول الكريم والتي توضح     من خالل األحاديث النبوية التي سبق اإلشارة إليها 

استثمار االرض ) المالك ، المستأجر ،الممنوح( إلى أهمية مباشرة الرجل) صلى اهللا عليه وسلم(

من كانت له )  ( صلى اهللا عليه وسلم(  وعليه فأن لالستثمار مفاهيم تتمثل بقول رسول اهللا راعياز

 :52 لنا سبل االستثمار باالتييتوضحومن هنا ) أو ليزرعها أخاه ,ارض فليزرعها 

 االستثمار الخاص وهو أن ينمي صاحب الوسيلة أرضه ضمن الضوابط واألخالق -1

 . اإلسالمية

وهي المزارعة والمضاربة وإن كانت المزارعة عقدا على االستثمار : ستثمار عقود اال-2

والتنمية فأن المضاربة عقد غايته إيجاد أصول ينتفع بثمارها وتكون ملكية األصل مناصفة بين 

 .المتعاقدين
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 المبحث الثاني                                   

  ار الحكومي في  القطاع الزراعياالستثم                       

زراعية واضحة   إستراتيجية      لغرض رسم سياسات واضحة في القطاع الزراعي فالبد من

 بالقطاع لنهوضالتحتية المطلوبة ل المعالم للنهوض بالواقع الزراعي نهضة حقيقية فالبني

ومات العراقية  الحكومي وقد عملت الحك تعتمد بالدرجة األساس على االستثمارالزراعي

 إن االستثمار إذيالء االستثمار في مجاالت القطاع الزراعي درجة من األهمية إالمتعاقبة على 

األساسية للقطاع الزراعي وقد   التحتيةالبنىالحكومي في القطاع الزراعي يعمل على تهيئة 

 الذي  )4( خالل الجدول رصدت لذلك التخصيصات الالزمة والذي من الممكن مالحظته من 

 تمثل مبالغ اليستهان  وهي2010 إلى عام 2000 للقطاع منذ عاميبين التخصيصات المرصودة

الذي يوضح رصد التخصيصات  ) 5( وكذلك الجدولبها في تطوير ونمو القطاع الزراعي 

 . 2010 إلى 2003 للقطاع الزراعي حسب األنشطة لألعوام

 

  استصالح األراضي-2-2-1

صالح األراضي الزراعية في العراق إلى عهد بعيد وذلك لقدم استثمار هذه       يعود تاريخ است

م ، وتشير المصادر أن من أسباب .  ق2400 إذ ذكر أنها تعود إلى عام يةاألراضي الزراع



انهيار الدولة السومرية هو تدهور األراضي الزراعية وضعف قابلية اإلنتاج، أما في العراق 

  .53 1950ستصالح مع تأسيس مجلس األعمار عام الحديث فقد بدءت مشاريع اال

 مشكلة الملوحة في األراضي العراقية تعد من أهم المشكالت التي تواجه الزراعة العراقية   إن 

وتقدر األراضي المروية المتأثرة بالملوحة السيما في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق ،  ،

ة المعرقلة لتطور  الرئيسكلة الملوحة من المشاكل وتعد مش، %) 80 – 70( بأخر  بشـكل أو

 .54 العراقالقطاع الزراعـي في الكثير من دول العالم والبلدان العربيـــة ومنهـا

       لذلك فان االستثمار سيحقق زيادة في الطاقة اإلنتاجية لألراضي الزراعية وبالتالي زيادة 

  مرتفعة في الناتج الزراعي من خالل زيادة  في العراق ، ويحقق معدالت نمووطنيفي الدخل ال

 

المساحات المزروعة نتيجة لالستثمار اإلنتاجي في استصالح األراضي ، فضال عن زيادة 

كما وأشارت الدراسات . إنتاجية وحدة المساحة الزراعية من خالل القضاء على الملوحة 

دي إلى تحسين نوعية التربة ومن الميدانية لألراضي إلى أن انخفاض نسبة الملوحة في التربة يؤ

 يبين) 4(والجدول  ،55ثم إلى زيادة خصوبتها ما ينعكس على زيادة كمية اإلنتاج الزراعي

التخصيصات السنوية المرصودة إلى نشاط االستصالح والنسبة الممثلة لهذا النشاط إلى 

  .  2011 إلى 2000تخصيصات القطاع الزراعي للمدة من عام

السيئ والعشوائي لألرض ومياه الري السيما في المناطق ن االستغالل أادر وتؤكد المص     

راضي األ الماضية، أدى إلى تحول ة عشرةالوسطى والجنوبية من العراق خالل السنوات الخمس

 . 56ر صالحة للزراعة مرة أخرى يمستصلحة إلى أراضي غال
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 ، تخصيص االستصالح إلى الموازنة العامة يبين تخصيصات القطاع الزراعي )  4( جدول 

  .2011 إلى 2000للدولة لألعوام 

 )المبلغ مليون دينار                                                                ( 
 إجمالي الموازنة السنة

)1( 

تخصيص 

القطاع الزراعي 

)2( 

تخصيص 

 االستصالح

)3( 

 2 إلى 3نسبة  1 إلى 2نسبة 

2000 570299 61666 29683 10.8% 48%  
2001 985619 107472 20739 10.9% 19.2% 
2002 1379051 151437 32131 11.0% 21.2% 
2003 3105450 210986 19624 6.8% 9.3% 
2004 5752212 270535 80015 4.7% 29.5% 
2005 6131500 272863 96415 4.5% 35.3% 



2006 12177645 319477 129263 2.6% 40.4% 
2007 12723770 381889 85669 3.0% 22.4% 
2008 30708376 1511113 234105 4.9% 15.4% 
2009 14951323 1098255 432222 7.3% 39.4% 
2010 25403244 1615563 548629 6.4% 33.9% 

الزراعي ، ودائرة االستثمار / إعداد الباحث عن وزارة التخطيط ، دائرة تخطيط القطاعات:المصدر 

  .الحكومي

 

 

 

 

 

 

 في تمويل المشاريع الزراعية السيما مشاريع البنى )الحكومي (  أهمية استمرار القطاع العام إن

يعة في حين تتحكم التحتية تكمن في إن االستثمارات في القطاعات األخرى ذات ربحية سر

 عن طريق إالمتغيرات كثيرة في القطاع الزراعي لذا اليمكن تنمية القطاع الزراعي ومشاريعه 

 في إنفاقهااالستثمارات الحكومية ، وإن معظم التخصصات االستثمارية للقطاع الزراعي يتم 

 .57ي العراق تطوير البنى االرتكازية للقطاع الزراعي لزيادة معدل نمو اإلنتاج الزراعي ف

 نشاط استصالح األراضي أهمية كبرى 58 2014 - 2010ولقد أولت خطة التنمية الوطنية      

من مشاكل التملح والتغدق والتصحر  تعاني شاسعة من األراضي الزراعية   أن مساحةإذ

 فقد استهدفت السياسات والخطط الزراعية للعقود الماضية مواجهة هذه المشاكل والجفاف وعليه

اإلنتاجية ومن ثم الدخول  توسعت الدولة في إنشاء شبكات للري والبزل لتحسين التربة وقابليتهاو

الزراعية المستصلحة بشكل كامل وبمواصفات   بلغت مساحة األراضيإذفي استصالح األراضي 
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لغاية البدء في  مليون دونم 3.7واألراضي شبه المستصلحة بحدود   مليون دونم2.5قياسية عالية 

ومحافظات  موزعة على مختلف مناطقوهذه 2014 – 2010إلعداد لخطة التنمية الوطنية ا

  .دونم بحاجة إلى استصالح  مليون8العراق وال يزال هناك بحدود 

االستثمار فقد تم تصنيف االراضي الزراعية الى صنفين االولى االراضي التي    وضمن قانون 

نف وحسب النظام يتم تقدير قيمة هذه االرض ثم وبهذا الص) مستصلحة ( تمتلك حصة مائية 

من قيمة ايجار هذه االرض من المستثمر % 20يقدر ايجار تلك االرض وبعد ذلك يتم استيفاء 

غير ( الراغب باستثمارها  ، اما الصنف الثاني فهو االراضي التي ال تملك حصة مائية 

 .59ستثمر الراغب باستثمارها من قيمة ايجارها من الم% 1وهنا يتم استيفاء ) مستصلحة 

االستصالح المتكامل من جهة وإهمال أعمال الصيانة  إن عدم االستمرار في تنفيذ برامج     

أدى إلى تدهور وضياع األراضي المستصلحة والشيء نفسه  التـخصصية من جهة أخرى

 متجدد يها خزيناالستثمار الجدي للمياه الجوفية والسيما في المناطق المتوفر ف ينسحب على عدم

 .  وأراضي خصبة

      

من المساحات % 95أكثر من  إن أسلوب الري السطحي يستـخدم على نحو واسع وبنسبة    

من % 5اقل من  الصحيحة في الري السطحي وان عدم تطبيق األساليب العلمية ترافقه المروية

بير من هذه المساحات تروى جزء كإذ أن , الري بالرش والتنقيط  بنظم المساحات المروية مغطاة

الجوفية و أكثر من نصف هذه المساحات تعاني من مشاكل تشغيلية ونقص  اعتمادا على المياه

تكاليف ضخها أدى  إن انخفاض تكلفة إتاحة مياه الري أو ، الغيار والوقود ومشاكل أخر  قطع

  وتسبب في اإلسراف فياإلنتاج الزراعي إلى التقليل من أهميتها كعامل اقتصادي هام من عوامل

مياه تتم على أساس المساحة ال مازالت تكلفة إتاحة  إذ استعمال المياه وعدم ترشيد االستهالك

 .كمية المياه التي يتم استهالكها أو عدد الريات أو نوع المحصول الزراعية بغض النظر عن

تحديات  ؤلم حقا لوجودواقع االستصالح الزراعي الذي كشفت عنه خطة التنمية الوطنية م إن    

المستصلحة أصال والتي  كبيرة تواجه استصالح األراضي يتمثل باألخطار التي تواجه األراضي

إلى أراضي غير مستصلحة   على استصالحها جهود وأموال كبيرة ونجدها تتحول الدولةأنفقت

ساحات ال المستصلحة الذي أدى إلى تحول م نتيجة إهمال أعمال الصيانة التخصصية لألراضي
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إلى أراضي غير مستصلحة وهذا يشكل تراجعا في  يستهان بها من األراضي المستصلحة

أوال وكذلك يعتبر هدرا كبيرا بالثروة الوطنية المتمثلة  مساحات األراضي غير المستصلحة

 .  التي تعتبر بال شك عماد الثروة الوطنية باألراضي المستصلحة

ح األراضي الزراعية في العراق له جدوى اقتصادية و هو      أن االستثمار لمشاريع استصال

أفضل بكثير من تكاليف الفرص البديلة لرأس المال ، وأن متوسط قيمة اإلنتاج النباتي المتحقق 

في المساحات المستصلحة في العراق أعلى مما عليه في المساحات الديمية ، ما يبين أهمية 

 .60المرويةراضي الزراعية االستثمار اإلنتاجي لزيادة مساحة األ

 فق خطط التنمية ويخضع للتخصيصات االستثماريةوإن االستثمار في العراق يتحدد   كما و    

في استصالح األراضي الزراعية في  باعتماده على إيرادات النفط لذلك فان االستثمار اإلنتاجي

إلى زيادة الناتج الزراعي األراضي الزراعية ما يؤدي  في زيادة مساحة العراق يؤدي دورا مهما

  .الذي ينعكس أثره على زيادة الناتج المحلي اإلجمالي في العراق

نرى إن أعلى تخصيصات رصدت إلى نشاط استصالح األراضي  )  5( ومن الجدول     

صات يبة التخصــإن نس ) 4(  ، كما ويتبين من الجدول 2010 إلى 2004لألعوام من 

 عن ما كانت عليه في 2010 إلى 2003قد تدنت كثيرا للسنوات من المرصودة للقطاع الزراعي 

إذ تراوح معدل التخصيص 2002 و،2001 ، 2000ا والمتمثلة للسنواتالسنوات التي سبقته

 2010 إلى 2003نوات ـ فيما كان للس10.9للقطاع الزراعي من مجمل تخصيصات الموازنة 

 .منه %50  بانخفاض بنسبة  أي5.025بحدود 

ذا االنخفاض بالتخصيص جاء نتيجة إلى إهمال القطاع الزراعي وتوجه الدولة نحو  إن ه

 العشوائي للكثير من المنتجات الزراعية وإغراق االستيراد ، وهذا ما أدى إلى قطاعات أخرى

 .األسواق بها مما جعل الفالح اليستطيع منافستها لعدم وجود حماية للمنتجات المحلية 

 

 في مجال البحوث الزراعية االستثمار  -2-2-2
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   .82 ، ص 2008 بغداد ،معةا الزراعة ، جكلية ، ) غير منشورة( ،رسالة ماجستير2006 - ا1989



 أن البحث الزراعي في النمـو والتطور االقتصادي وا د البحث الزراعــي مكونا رئيس    يع

 .61أقدم إشكال البحوث في العالم يصنف من 

في  قيمة التوفير  إجراء تقييم كمي لالستثمار في البحث الزراعي عن طريق حسابوقد تم    

الناتج  قدر مقارنة بكلفة البحث والتطوير، وكفاءة ليب إنتاج أكثرباستعمال أسا مدخالت اإلنتاج

 في 1910عما عليه في عام %32اكثر بحدود 1950لوحدة اإلنتاج المتحصل عليها في عام 

 .62في البحث الزراعي القيمة االقتصادية التي يحدثها االستثمار

حقق عائد تإلى أن االستثمار د االستثمار من خالل تقدير معدل عائو وفي بحوث الدواجن      

 .63ابتداء من تاريخ االستثمار  % 30 - 20سنوي أعلى 

يار  مل8.4بلغ بحدود   مجموع االستثمار العام في البحث الزراعي على مستوى العالم أما    

عما كان % 2.6بزيادة مقدارها 1985  عام إلى1981دوالر كمتوسط للسنة الواحدة للمدة من عام

 .64مين عليه قبل عا

       

 أن البحث الزراعي  تبيننقل التقنيات لبعض المحاصيل البقولية في النيجرفي تحليل بحث ل     

سين اإلنتاجية من خالل إنتاج التقنيات المالئمة التي تقلل من معوقات حفي ت يمكن أن يساعد

 يجابية في نموفي البحث ونقل التقنيات يساهم مساهمة ا اإلنتاج ، وتوصل إلى أن االستثمار

 .65اإلنتاج واإلنتاجية في الزراعة في النيجر 

 دراسة لتقييم االستثمار في مجالي البحث العلمي واإلرشاد لمحصول الذرة الصفراء في في     و

جيدة البنغالدش توصلت الدراسة إلى أن تمويل بحوث الذرة الصفراء يعد من االستثمارات 

بالمضي قدما في البحوث وتكثيف الخدمات لممولين وتوصي الدراسة الجهات الحكومية وا

 .66اإلرشادية
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     ومن خالل دراسة معدل العائد لالستثمار البحثي لمحصول الحنطة في الواليات المتحدة 

 تجعل من غير الممكن أن يقوم به كفءأن الحجم والمهارات المطلوبة لنشاط بحثي وجد 

يعة المنتجات الزراعية وطبيعة المبتكرات العلمية عن ذلك فان طب الفالحون والمنتجون ، فضال

والتغيرات التكنولوجيا تجعل من الصعب على المنشآت الصغيرة تحصيل العوائد المتأتية من 

البحث أو الجهود العلمية ، وعليه فإن هذه البحوث والنشاطات من المهم تنفيذها من قبل الدولة 
67 . 

بحوث القمح الصلب في المغرب إلى أن البحث وتوصلت دراسة األثر االقتصادي ل     

 . 68الزراعي هو استثمار مثل غيره من االستثمارات تترتب عليه تكاليف وتتحقق له عوائد

    إن أهمية البحوث الزراعية تتمثل في تطوير اإلنتاج الزراعي النباتي والحيواني من خالل 

ظروف البيئية ، واالستخدام األمثل يعني االستخدام األمثل للموارد والتقنيات والمستلزمات وال

تقليص تكاليف اإلنتاج ورفع إيراد المنتجات الزراعية من خالل زيادة معدالت اإلنتاجية وتحسين 

المواصفات النوعية لالستهالك البشري ، وتشير الدراسة إلى أن قيمة البحث العلمي تقاس بمقدار 

 .69ما يحققه من قيمة مضافة إلى الدخل الوطني 

     

 وهناك إمكانية عالية ومدى واسع للعمل البحثي للتغلب على المحددات المسببة للفجوة بين     

فضالً عن تطوير اإلنتاجية الممكن الوصول إليها على مستوى المزارع واإلنتاجية المتحققة 

ج عنه لبحث العلمي نشاطا استثماريا له مدخالت وتنتل كما انفعال ، وتحسين النوعية المنتجة 

مخرجات وهناك جدوى اقتصادية موجبة تترتب على االستثمار في  البحث الزراعي حيث 

تتوافر في العراق إمكانيات بشرية ومالية وفنية تساعد على ديمومة البحث الزراعي بما يحقق 

 . 70النتائج المرجوة منه 
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 – 2004 يوضح التخصيصات المرصودة للبحث الزراعي لألعوام من ) 6(     والجدول 

 تخصيصات القطاع الزراعي إذ يتبين إن هناك اهتمام في البحوث إلى وما تمثله 2011

والدراسات الداعمة للقطاع الزراعي فقد تراوح مستوى االستثمار الحكومي في مجال البحوث 

 فيما 2005في عام  % 30.4 وهذا في اقل نسبة له إلى 2010لعام  % 1.8الزراعية من 

 ، هذا و إن اغلب دول العالم التي تطمح لبناء انخفاضا وبنسب متباينةسنوات  باقي الاختلفت

وتطوير قطاعها الزراعي تضع من أولى أولوياتها االرتقاء بالبحوث الزراعية وتضع 

 .التخصيصات الالزمة لذلك

ر   مما جاء اعاله يرى الباحث إن للبحث العلمي دوراً كبيراً يتمثل في زيادة االنتاجية وتطوي

نوعية االنتاج من خالل استنباط الهجن واألصناف الجديدة الجيدة المقاومة فضال عن رفد العملية 

 .االنتاجية بالبدائل المحسنة 

  ان االختالف في نسب ما تمثله البحوث والدراسات في القطاع الزراعي انما يعود إلى اسباب 

على الرغم إن الكثير من دول العالم السياسات المتبعة في البلد وتغيرها بين الحين واألخر 

المتقدمة تهتم بالبحوث والدراسات سواء الزراعية منها ام الغراض االخرى وترصد الكثير من 

 .  مبالغ الميزانية لذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وما تمثله 2011 – 2004 من لألعوامالتخصيصات المرصودة للبحث الزراعي  ) 6( جدول 

  تخصيصات القطاع الزراعيإلى



 )المبلغ مليون دينار                                                                      ( 
تخصيص القطاع  السنة

  )1( الزراعي 

التخصيص للبحوث والدراسات 

  )2(الزراعية 

 )1 (إلى) 2(نسبة 

2004 270535 48229.6 17.8% 
2005 272863 82999 30.4% 
2006 319477 80168.4 25% 
2007 381889 95469.7 24.9% 
2008 1511113 235540.6 15.6% 
2009 1098255 20125.5 1.9% 
2010 1615563 293873.5 1.8%  

 ودائرة البرامج الزراعي ،/ إعداد الباحث عن بيانات وزارة التخطيط ، دائرة تخطيط القطاعات : المصدر 

 .االستثمارية الحكومية 

 جال الثروة الحيوانية االستثمار في م-2-2-3
ان إلى تدجين الحيوانات وكان للطيور الداجنة النصيب األكبر لكونها توجه  اإلنس       

حيوانات هادئة وغير شرسة وسهلة التدجين  ، فضالُ عن كونها سهلة التربية وذات قيمة غذائية 

 .عالية 

راتب المتقدمة من سياسات تلك  وقد نالت أهمية توفير الغذاء في مختلف بلدان العالم الم     

 غير بعيدة من السلع الغذائية غالية الثمن لكون إنتاجها  ، ولما كانت الطيور الداجنة ولمدةالبلدان

يعتمد على األساليب القروية المتوارثة والتي تمتاز بمحدودية اإلنتاج واالعتماد على األصناف 

المربين والمختصين في إحداث قفزات ونقالت المحلية وألجل تطوير تربية الطيور الداجنة أهتم 

 لم يعد هاجس المنتجين والمختصين إذنوعية كبيرة وبالتحديد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 

 انتقلوا من تربية األنواع إذفي تربية وتحسين الطيور الداجنة منحسراً بتربية األنواع النقية ، 

ذلك للحصول على ظاهرة قوة الهجين من خالل استخدام  النقية إلى إنتاج السالالت الهجينة و

 .التضريب 

 

بالنظر لما تشكله  وشهدت صناعة الدواجن في العراق تطوراً ملحوظاً خالل عقد الثمانينات     

 لما توفره من بروتين حيواني فضالً عن ارتفاع في نسبة  جيدةلحوم الدجاج من أهمية غذائية



لحوم ستهالك فقد أدى ذلك إلى زيادة ار الحالة المعاشية والثقافة التصافي فيه ، ونتيجة لتطو

وبيض الدجاج وذلك مما أدى إلى حدوث تطور في تربية وتسمين الدجاج وإنتاج بيض المائدة ، 

 ألشهرين اوزفضالُ عن سرعة دورة رأسمال المستثمر واإلرباح المتأتية خالل مدة قصيرة التتج

. 

تثمارات في مشاريع صناعة الدواجن جاء لما تتميز به من ارتفاع  ارتفاع  االسإنكما      

البروتين بمعدل  العائد و سرعة دوران رأس المال ، وانخفاض تكاليف الحصول على وحدة

ت الطاقة  ، و كلما زاد ) كغم لحم1 كيلو غرام علف تعطي 2.3(أي إن  2.3تحويل غذائي 

 .71ة  اإلنتاجيت الكفاءةداإلنتاجية لمشاريع الدواجن ازدا

 مع ةًها قيمة غذائية عالية مقارن أن تزايد الطلب على منتجات الطيور الداجنة نتيجة الحتوائ    

 أن نسبة األحماض األمينية األساسية في فضال عن إنها غنية بالبروتين ، إذالمنتجات النباتية 

ض مهمة جداُ في تغذية البروتين الحيواني أعلى منه في البروتين النباتي  وتعد هذه األحما

اإلنسان ألن جسم اإلنسان ال يستطيع تصنيعها ولهذا يشترط وجودها في الغذاء ، كما وان قالب 

ي يحتاجها تمشابه لقالب الحوامض األمينية الالحوامض األمينية المتوفر في البروتين الحيواني 

ــم اهللا الرحمن ـ بساء في الكتاب الحكيمجسـم اإلنسـان في تصنيع بروتينه الخاص وقد ج

 وهذا ما ) 21االية/ سورة الواقعة(  صدق اهللا العظيم ) ولحم طير مما يشـتهون  (الرحيم 

بقا مع األحماض كثر تطااألافه أن األحماض األمينية في لحم الطيور هي الكتش  إليه العلمتوصل

 .         72م اإلنسـاناألمينية في جس

سبة وزن الذبيحة بعد استخالص األجزاء غير المأكولة منها إلى تعني ن( التصافيإن نسبة        

 في الطيور الداجنة أعلى مما عليه في األبقار واألغنام حيث تكون في الطيور )الوزن الحي 

كذلك الحال مع % . 55واألغنام % 60في حين تكون في األبقار % 75الداجنة 

 تكون إذ ) الذبيحة إلى الوزن الحينسبة اللحم المشفى من( بة التشافيــــــــــــنس

                                                 
 ، كلية )غير منشورة( ، حسن مغاوري ،اقتصاديات السعة لمزارع الدواجن في محافظة القليوبية ، رسالة ماجستيرمنصور . 36 

   .88 ، ص 1981،الزراعة ، جامعة المنيا 

 دواجن ومشاريع فروج اللحم ،وزارة التعليم العالي والبحث إنتاج عبد الوهاب ، حامد  الحسين واحمدبدعناجي ، سعد  . 37 

   .21 – 19 ، ص 1985، األولى الفنية ، دار التقني للطباعة والنشر ، الطبعة المعاهدالعلمي ، مؤسسة 



كما ويالحظ انخفاض في % 35واألغنام % 38فيما تكون في األبقار % 51 الطيور الداجنةفي 

 نسبة الدهون في لحوم الطيور 

 

% 24وفي لحوم األغنام % 17كون في لحوم األبقار تفي حين % 4الداجنة فتصل إلى      

ذلك أعلى منه في لحوم األبقار وهي ب% 19طيور الداجنةتين في لحوم البة البروـوكذلك فأن نس

طيور الداجنة على مجموعة عن احتواء لحوم ال،هذا فضالً %18 –13واألغنام  % 19 –16

ل ، وبذلك تكون لحوم الطيور الداجنة من اللحوم المستساغة لدى المرضى واألطفا) ب(فيتامين

ين المهمة في البناء وإعادة البناء ألنسجة بة عالية من البروتوكبار السن ألحتواءه على نسـ

                                                            .الجسم

عناصر (الهيكلية المحددة لصناعة الدواجنإن هناك عالقة معنوية ألغلب المتغيرات و       

, نوعية العلف ,  التربية مدةطول  ,السعة اإلنتاجية ,الساللة ( المتغيرات وتشــمل هذه) اإلنتاج

أهمية األعالف كأحد مستلزمات ، فضال عن ل الغذائييوهذه ارتبطت بعالقة معنوية مع التحو

  .73 وان ارتفاع أسعارها يؤدي الرتفاع سعر لحوم الدواجن اإلنتاج فياإلنتاج الهامة التي تؤثر 

أن تغذية الدواجن لها دورا  فيها  ذكرت74 لمنظمة العربية للتنمية الزراعية لدراسةوفي      

 العلف دورا مهما في ويؤديمهما في الظروف الصحية للقطيع ومقدرتها على المقاومة كما 

، فضال عن مدى مساهمة انخفاض قيمة العلف في الربحية االقتصادية لصناعة استهالك الماء 

    الدواجن 

ثرة في كمية اإلنتاج في لحم  المؤ أن من أهم العواملبينت 75 وفي دراسة لجامعة أيوا األميركية

 الوحدة الحيوانية وكذلك فأن األعالف تعتبر من أكثر هي نوعية األفراخ التي تعدجاج الد

وقد كان هناك  ، من قيمة تكاليف اإلنتاج % 75-65مستلزمات اإلنتاج تكلفة حيث أنها تمثل 

أتها ـــمنش العامة للدواجن بقد كانت المؤسسةاهتمام كبير من قبل الدولة في صناعة الدواجن ف

في عقد السبعينات ثم اتجهت بعد ذلك إلى دعم القطاع الخاص ) الشمالية والوسطى والجنوبية ( 
                                                 

 ،كلية الزراعة )غير منشورة(راسة اقتصادية للدواجن في محافظة الشرقية ،رسالة ماجستيرالشحات ،علي إبراهيم احمد ،د . 38 

   .113 ، ص 1980 ، ازيق، جامعة الزق

 صناعة الدواجن في الوطن العربي وأجهزة لزماتالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، دراسة إمكانية بعض مست . 39 

  . 7 ، ص 1993،الخرطوم ، السودان ،
75 Heady ,E,O,Agricultural Production Function ,Iowa University Press,Ames Iowa, USA,1960 ,P94. 



وع األجداد في سامراء من اجل رواالكتفاء بالمشاريع اإلستراتيجية الداعمة لصناعة الدواجن كمش

ساللة من ( قية فكانت ساللة الفاوبرو الوصول إلى ساللة عراقية معتمدة متأقلمة مع البيئة العرا

الطيور الداجنة العراقية التي تم استنباطها من عروق عالمية ومحلية وتمتاز بكفاءتها الوزنية 

، هذا فضال عن الدعم المقدم من خالل تجهيز ) ومقاومتها لإلمراض واألوبئة المستوطنة 

 األعالف وبأسعار جيدة 

 

 يبين مدى دخول الدولة )7(والجدول الدواجناجل تطوير قطاع والقيام باألبحاث والتجارب من 

قطاع الدواجن جزء أساسيا منها  والذي يشكل 2010 إلى 2004في االستثمار الحيواني للسنوات 

 ليس بالمستوى المطلوب إال انه يمثل استثمارا لحيوانية لقطاع الثروة اةسبة المقدمرغم  إن الن

هو جديد فقد كانت تخصيصات  د القطاع بكل مارفالتجارب للهذا القطاع من خالل البحوث و

وهذه % 2.8إلى % 1.5الثروة الحيوانية من مجمل تخصيصات القطاع الزراعي تتراوح من 

راع الثاني في القطاع الزراعي بعد \النسبة على انخفاضها في نشاط الثروة الحيوانية التي تعد ال

بأس به اذا ما استثمر بشكل جيد من خالل رفد مشاريع االنتاج النباتي إال انه يمثل مستوى أل

الثروة الحيوانية بالدراسات والبحوث التي تعمل على تطويره ، اذ ان اغلب النشاط الحيواني من 

 .  االنشطة الخاصة التي بحاجة الى الدعم والتأهيل من خالل البحوث والدراسات 
 

 

 2011 – 2004ة الحيوانية لألعوام من التخصيصات المرصودة لمشاريع الثرو ) 7( جدول 

 وما تمثله إلى تخصيصات القطاع الزراعي

 )المبلغ مليون دينار                                                                    (

تخصيص القطاع  السنة

  )1( الزراعي 

التخصيص الثروة 

  )2(الحيوانية 

 )1(الى ) 2(نسبة 

2004 270535 4180 1.5% 
2005 272863 7516.8 2.8% 
2006 319477 5810.8 1.52% 
2007 381889 8205.5 2.1% 



2008 1511113 23492 1.6% 
2009 1098255 20084 1.8% 
2010 1615563 29519 1.8% 

 ودائرة البرامج الزراعي،/ إعداد الباحث عن بيانات وزارة التخطيط، دائرة تخطيط القطاعات : المصدر

 الحكوميةستثمارية اال

 

 

  الثالثالمبحث

  الخاصاالستثمار                                  

النتشاله   افر الجهود الحكومية والقطاع الخاصظلواقع الزراعي بأمس الحاجة إلى تبات ا      

منذ عقود إلى ادني مستوياته    انخفض اإلنتاج الزراعيإذ ،من حالة التدهور التي يعيشها 

 جعل األنظار تتجه صوب االستثمار في القطاع مما، حاجةالصبح اليغطي إال جزء محدد من وأ

  .الزراعي
تحقيق اكبر عائد لإن للقطاع الخاص أهداف محددة حينما يستثمر رأسماله في مشروع       

 وان مجاالت االستثمار في أمامهممكن ولهذا يعمل على إعداد دراسات للمشـاريع المتاحة 

 : اع الزراعي في العراق عديدة وذات جدوى اقتصادية بسبب القط

األرض الزراعية المتاحة بمساحات كبيرة الغير المستغلة ، مياه (اإلنتاج  توفر عوامل •

 ).الري إذ ما استغلت بالطرق العلمية، وفرة األيدي العاملة، وتنوع البيئة الزراعية

   76جاح االستثمار في القطاع الزراعيتوفر الكوادر العلمية الفنية التي تساهم في إن •

  .77 أهمية عوامل اإلنتاج في النمو االقتصاديرغم أن االستثمار يبقى العامل األكثر أهمية     

أن عدم مو االقتصادي للبلد ، وإن االستقرار السياسي ضروري للقيام باالستثمار والن    كما و 

االستثمار وهذا ما يؤدي إلى تثمرين على جيع المساقتصادي يؤدي إلى عدم تشوجود استقرار 

 .78الركود االقتصادي حدوث  و النموإعاقة
                                                 

  
77 Behrman ,Jere , R ,1972. Soctoral Investment Determination in a developing Economy , The 

American Economic Review , 62 (5); P.825-841 . 
78 Chales , w, l . 2001 , Global Business , Mc Graw- Hill ,Co , 2 nd  Edition , USA , P (75 ) . 



 إن االستثمار العام ساهم  في المجتمع الصيني تبينالعام وأثره االستثمار دراسةمن خالل       

االستثمار (  وان االستثمار الخاص يشمل الزراعي،معدل نمو اإلنتاج في القطاع في زيادة 

 .79 ) واالستثمار المحلياألجنبي ،

 

 

 

  األجنبي االستثمار-2-3-1

ألنه قاد اإلنتاج  الرئيسة في سيادة اقتصاد العولمة األدوات احد يعد األجنبي االستثمار إن      

العالمي نحو النمو وبشكل متسارع من خالل الشركات متعددة الجنسية وأسواق رأس المال ، 

ة ضمن آليات التوازنات الدولية التي تهدف إلى تحقيق النمو فضال عن ارتباطه بالتجارة الخارجي

االقتصادي وانتعاش أسواق البلدان المعولمة، إال أن الدور الذي يؤديه هذا االستثمار في البلدان 

النامية يعتمد على طبيعة القطاعات المستوعبة والمهارات المتقدمة فيها ونوعية الحوافز 

ان النامية المضيفة لهذا النوع من االستثمار التي وضعت قيودا أمام الممنوحة له ، لذا فان البلد

 االقتصادي ، ومن ثم فانه من المحتمل نموالعمله جعلت عدداً من أثاره غير مرغوب فيها على 

إن يؤدي هذا االستثمار أدوارا متباينة على وفق نمط البيئة أو المناخ االقتصادي لالقتصاديات 

 .80المضيفة له 

 األجنبي المباشر يعد أحد العوامل المؤثرة في تطور ونمو األقطار، ومؤشرا االستثماروإن      

على قدرة االقتصاد في التكيف مع التطورات العالمية والتحول نحو آلية السوق، وسيطرة 

                                                                                                                                                                    
44 Zhang ,Xiaobo ; Shenggen , Fan,2004 , Public Invistment and regional in equality in rural china . 

Journal of Agricalture Economic , 30: P,89- 100 . 
 

 

 ، كلية )غير منشورة(  دكتوراهأطروحة الزراعي في بلدان نامية مختارة ، األداءولمة في  ، قيس نديم ، أثر العغزال . 45

237، ص 2003 واالقتصاد ، جامعة الموصل ، اإلدارة   



الشركات متعددة الجنسية على حركة السلع والخدمات، وانفتاح األسواق يساهم في زيادة حجم 

 .لمالية نحو األقطارالتدفقات ا

 االستثمار األجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا، ويساعد على تعويض النقص ويساهم    

الحاصل في المدخرات المحلية، لذلك يعد مصدر تمويلي مهم، ويستطيع ربط األقطار بشبكة 

ية المباشرة إنتاج عالمية، لذلك كان التركيز على السياسات المالئمة لجذب االستثمارات األجنب

 االقتصادية يرات المتغيالذي يعد محرك للنمو، والتنمية االقتصادية، ومدى تأثير التدفقات ف

 .81المختلفة

      

 

طرق ( التقانات الزراعية الحديثة والمتمثلة في في تهيئةتسهم  األجنبيةتثماراتـاالس ن إ   

 في إنتاج المحاصيل المستخدمة ) نةـسح ، والمبيدات، والبذور المألسمدةالري الحديثة ، وا

 يسهم وكذلك ،) الحبوب(الزراعية مساهمة فعالة في رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية والسيما 

 للنبات ألنه يعمل على توفير االحتياج يعي الري التكميلي في توفير أجواء النمو الطبأسلوب

أي عندما يكون النبات بحاجة إلى ) عند انخفاض رطوبة التربة(المائي أثناء انقطاع األمطار أو

 يؤدي إلى رفع معدل إنتاجية المحاصيل الزراعية مما في أي مرحلة من مراحل النمو،ياهالم

 .82واستقرارها

 في األهمية في مجال تحقيق التنمية االقتصادية غاية األجنبي يعد االستثمار إن كما      

 االستثمار األجنبي  وان،في الدول الفقيرة منها السيماًواالجتماعية والبيئية في الدول النامية 

                                                 
 بالتأكيد المباشر األجنبي في جذب االستثمار ديةا ، أثر بعض المتغيرات االقتصجميلالمرتضى ، شيماء محمد نجيب  . 46 

 واالقتصاد اإلدارةالة ماجستير ،كلية ــ ، رس2003 إلى 1980لعينة مختارة للمدة من ) دراسة مقارنة( على دور الخصخصة 

81.    11 ، ص 2006 جامعة الموصل ،،)غير منشورة(    

 رسالة) محافظة نينوى أنموذجا ( ، عالء وجيه مهدي ، دور التقدم التقني في تنمية القطاع الزراعي في العراق ،النعمة . 47 

   .119 ، ص 2005 واالقتصاد ، جامعة الموصل ، اإلدارة ، كلية )غير منشورة( ماجستير



المباشر يتكون من أشكال مختلفة لها مميزات وعيوب مختلفة وخصائص متنوعة يمكن االستفادة 

 األنواع األكثر ختيارال أفضل المكاسب علىميزات  لحصول افي التنوع واالختالف من هذا

 .  للواقع االقتصادي ئمةمال

ي بحاجة إلى حوافز مختلفة ليعمل بصورة جيدة وفي حالة توافر هذه  األجنباالستثمار    و

الحوافز فأنه يتدفق بكثرة بدون الحاجة إلى سياسات جاذبة له أما في حالة عدم توفر هـذه 

 ويكون بحاجة إلى سياسات جاذبة محدودةالحوافز فان تدفقات االستثمار األجنبي المباشر تكون 

اين حوافز االستثمار األجنبي المباشر بين دولة وأخرى وحسب  تتبإذكبيرة من أجل تدفقه، 

ظروف كل دولة وان حجم السكان واالستقرار السياسي واالنفتاح وسعة السوق الداخلية والبنية 

 .83التحية هي من المحفزات األكثر أهمية لتدفق االستثمار األجنبي المباشر ألية دولة

األجنبية في البلدان المتقدمة كان نتيجة حتمية للتباين ان التركيز األساسي لالستثمارات      

التنموي بين البلدان المتقدمة والنامية، وعليه أصبحت البلدان المتقدمة تبني سياستها االستثمارية 

على أساس التملك وليس على أساس االستثمار المتبادل، مما تولد عملية تبعية اقتصادية للبلدان 

 . المتقدمة

      

ن  المباشر الاألجنبي رئيسا لخلق بيئة جذب لالستثمار طلبا السياسي يعد ماالستقرار إنكما      

الستثمار في أي بلد إال بعد أن يطمئن إلى النظام السياسي القائم لالمستثمر األجنبي ال يأتي 

 .84 وإمكانية استقرار ذلك النظام ، حتى لو توفرت جميع عناصر الجذب األخرى

 نمو د  ويعاإلنتاج نمو بشكل إيجابي مع رتباطه في اتكمن الزراعي االستثمار ميةأه      إن 

 منظمة تقدر إذ األزمة حل في زيادة العرض مما يساعد في العوامل المؤثرة أهم احد اإلنتاج

 إلطعام 2050 لحين عام %50 هناك حاجة إلى زيادة االستثمارات الزراعية بنسبة إنالفاو 

 من المنظمات الصادرة التوصيات كافة وإن  األمن الغذائيوتوفير زايدة أعدادهم المتسكان العالم

                                                 
غير (  ـتير الصيني ، رسالة ماجسـاد ودوره في االقتصـراش المباألجنبي ارـثم محمد ، االستـقتيبة ، صالح . 48  

   .160 إلى 157 ،ص 2005 واالقتصاد ، جامعة بغداد ،اإلدارة  ،كلية )منشورة

غير ( ، رسالة ماجستير)تجربة مصر (  على البلدان النامية وأثره المباشـر األجنبيمحمد ، نهاد عباس ،االستـثمار  . 49 

129 ، ص 2007 واالقتصاد ، جامعة بغداد ،اإلدارة  ، كلية )منشورة   



سواء " المختلفة بأنواعه الزراعي االستثمار على أن العالمي  الغذاءزمة أ  للتعامل مع الدولية

  .85 كفيل بالمساعدة على حل األزمة أجنبي أو  منه محلىال  غير مباشرأو باشراستثمار م

 األجنبية إلى االستثمارات ل حثيثة لجذب وتسهيجهودا تبذل النامية من البلدان ركثيال      إن

 الحاصلة  االستثمار األجنبي مساهما مهما في سد الفجوةد منها و يعالزراعية السيماقطاعاتها 

 . الزراعي قطاع في الفي االنتاج في

 لديه ستثمار األجنبي المباشر االن وهو أأال ألنامية لدوللهناك مصدر قلق رئيسي بالنسبة      

 تنموية أهداف تحقيق في الضرر بالبلدان المضيفة، فالدول المضيفة ترغب إيقاعالقدرة على 

 من الذاتيعلى سبيل المثال تحقيق االكتفاء " الزراعيةوسياستها "اإلنمائيةمحددة تتفق وسياستها 

 تتفق مع سياسة الدولة  قد الأخرى أهداف تحقيق في ما، ولكن المستثمر يرغب ولمحص

 وقد تلحق بالدولة المضيفة الضرر، لذا تعمل الدول على تحفيز االستثمار للدخول  المضيفة

 مع المحافظة على التوازن بين مصلحة اإلنمائية تدخل ضمن سياساتها التيضمن القطاعات 

   .الدولة المضيفة و المستثمر االجنبى

االرتفاع وألن العرض ال يزال محدوداً أو أنه ال يتزايد ب  ألن الطلب على الغذاء آخذنظراً    

 الراهنة من دون ضخ المزيد ائية فال يمكن التغلب على األزمة الغذ، الطلبنسبياً بالمقارنة مع 

 . من االستثمارات في اإلنتاج الزراعي 

    

 على يتطلب مما،  نمو الطلب جعل االستثمار في الزراعة مربحاًواستمرار  ارتفاع األسعارنأ   

 حشدل ة والدولية واإلقليميةالحكومات أن تضع السياسات الضرورية على المستويات الوطني

 وغيرها من لغذائية إنتاج الحبوب اوتعزيز زيادة لغرض المحلية واألجنبية تثماراتـاالس

لية النشاط  أن يساعد االستثمار األجنبي المباشر وإشراك الشركات دويمكن إذ المنتجات الغذائية

 ظل سياسة في   يكون هذا االستثمار يعملإنعلى التخفيف من حدة األزمة الحالية ، بشرط 

 االستثمار أهداف مع الحفاظ على ( اإلنمائية أهدافها تحقيق فيالدولة الزراعية ويساهم بالطبع 

 ) .ة االستثمار االجنبى  ومصلحة الدولأهداف الموازنة بين في يكمن فاألمراالجنبى ، 

    

                                                 
 ، مطبعة دار الجامعة الجديدة  المباشر وغير المباشراألجنبيزينب حسين ، المزيد حول االستثمار .  اهللا ، دعوض . 50 

   .173 ، ص 2011،



  المحلي  الزراعي االستثمار-2-3-2
 ذلك من أتي برامج التنمية الزراعية ويتنفيذ من أهم وسائل  المحليالزراعي االستثمار يعد     

 الطاقات ادة بدورها تساعد على زيوالتي الزراعي الموجهة للقطاع االستثماراتخالل زيادة 

 مساهمة القطاع بةــــ رأس المال ونس كل من معدالت تكوينارتفاعاإلنتاجية ومن ثم 

 بدرجة كبيره الزراعية التنمية ات يتوقف نجاح سياس ، إذ الناتج المحلى اإلجماليفي الزراعي

  .المختلفة بين القطاعات اإلقتصاديه المتاحة االستثماراتعلى حجم وكفاءة توزيع 

 بالنسبة للدول  من الغذاءالغذائي الذاتي عن أهمية االكتفاء كشفت ةالعالمي الغذاء أزمة إن     

 مجال الزراعة بسبب أسعار الغذاء في إذ أن كثير منها كانت قد تجاهلت االستثمار ، النامية

 مع استمرار انخفاض خصوبة لكنه  ،  الماضية25العالمية المنخفضة خالل األعوام الـ

تجات المحاصيل الزراعية  وشح المياه الالزمة للزراعة انخفضت من، المناخي والتغير األراضي

 الدول النامية بسبب زيادة عدد فيبشكل مستمر، ومن جانب آخر، ارتفعت الواردات الزراعية 

 النقص الحاصل في لسد زيادة الواردات الزراعية لىإ أدى ما مسكانها والطلب المتزايد عليها

 تثمارــــمن اس الزراعي ما يستحقه قطاعها بعض الدول النامية أولتسلة الغذاء ، وقد 

 ومن هذه الدول الصين التي ، ودعم واهتمام ربما تكون هي األقدر على تخطي هذه األزمة

 منذ كانت تحصل على مساعدة من برنامج الغذاء العالمي غير أنها أصبحت حاليا دولة مانحة 

 القطاع يف خفضت فيه العديد من الدول النامية االستثمار والتمويل الذي الوقت ففي ،2005عام 

  ظلت الصين تهتم الزراعي،

 

 

 

 أن تتعلم من  على الدول الناميةينبغي أصبحت دولة نموذج وبالتالي وتنمية هذا القطاع، بتطوير 

 .86 هذا المجالفيتجاربها 

 االستثمارات عن منظمة األغذية والزراعة أكدت على تشجيع لصادرة االتوصياتإن        

 اإلستراتيجية لزيادة إنتاج الغذاء والحاصالت  )حكومي ال تدخل استثمار ( شعاروفقالزراعية 
                                                 

 واألفاقالواقع والتحديات (  المالية العالمية على الغذاء في مصر األزمة تداعيات  بدير سامي ،امةـأس ، محمود . 51 

. 13 ص ، 2009 والفالح ، القاهرة  ، األرض ، سلسلة اإلنسان لحقوق األرض، مركز ) المستقبلية    



 على لهامع مطالبه الحكومات بالحد من تدخ.  بأسره الزراعي سلسة اإلنتاج امتدادعلى 

 التوصيات  بالمنتجين ، كما أشارتضر األسواق الداخلية أو يتشويه يؤدى إلى الذي النحو

 و  الزراعيةتثماراتاالستعبئة وهو ما يعنى زيادة  تحسين ظروف التسويق والتوزيع وال على

  .87 النقل والتخزين قطاعي لدعم الية المتخصصاتزيادة ال

 هذه  ضمنومن  , إجراءاتباتخاذ   فقد أوصىالمتحدة مم لألالعالمي برنامج الغذاء أما      

 هو األمل اعيالزر والبحوث الزراعية طالما أن القطاع الزراعي االستثمار تشجيع التوصيات 

  .88 األسعاروانخفاضالوحيد فى زيادة أنتاج الغذاء 

 فضال عن توفير االحتياجات الغذائية ولالمسؤ القطاع الرئيس  القطاع الزراعي يعد إن      

 في مساهمته و الالزمة لقيام الصناعات التحويلية اإلنتاجية المدخالت توفير فيعن دوره الهام 

 االقتصاد في أكثر القطاعات أهمية د الالزمة لعملية التنمية ومن ثم يعتوفير العمالت األجنبية

 القطاع الرائد والمحرك األساسي للتنمية الشاملة بشقيها االقتصادي و د يعإذ وطنيال

 . 89االجتماعي

لتطوير   المهمة احد الحلوليعد الزراعي االستثمارالباحث يرى إن  فأن أعاله      مما ذكر

مجابهة  ي ويعمل على ايجاد التوازن بين العرض والطلب لمواجهة االحتكار والقطاع الزراع

لسلع الزراعية من الخارج و ل  ستيراداال وهو السبيل للتخلص مناألسعار ارتفاع و الغذاء أزمات

يبين كمية لحوم الدجاج المستوردة للمدة  ) 8 ( والجدول   الذي نأمله الذاتي لالكتفاءالوصول 

  إلى 1990من عام 

 

 تشجيع البد من ولذلك، واالنخفاض بكمية االنتاج الذي يسد جزء من كميات االستهالك  2010

 . وجود سياسة استثمارية أهمية معاالستثمارات الزراعية المختلفة 

                                                 
 للدراسات األهرام الغذاء العالمية وانعكاسها على السياسة الزراعية المصرية ،مركز أزمة ، ين ، نادر نور الدمحمد . 52 

   .17 ، ص 2009 ، لسنة 200 ، العدد واإلستراتيجيةالسياسية 

)  المستقبلية واألفاقيات الواقع والتحد(  في مصر غذاء المالية العالمية على الاألزمة بدير سامي ،تداعيات أسامة ، محمود . 53 

   .13 ص ،2009 والفالح ، القاهرة  ، األرض ، سلسلة اإلنسان لحقوق األرض، مركز 

ي المصري ، ـمار الفعلي في القطاع الزراعـى ، تحليل قياسي لالستث شـاهيناز عبد موسو  ،محمد  ، محمد عليشـطا  . 54

   .12 ، ص 2009مركز البحوث الزراعية ،مصر ، 



 أو األجنبي إن االستثمار الزراعي يعد سواء دراسةمؤشرات الخالل     إذ يرى الباحث من 

المهمة في تطوير وتنمية القطاع الزراعي ونخص  السبل من) ه الباحثوهو الذي يفضل( المحلي 

منه نشاط الدواجن في العراق من خالل توفير كميات من اللحوم البيضاء ذات الجودة العالية من 

االنتاج المحلي في األسواق اذ إن المستهلك العراقي يفضل الدجاج المحلي بسبب عادات 

 وان العمل الجاد في تقديم الدعم وصوال إلى االكتفاء الذاتي لعراقياجتماعية ودينية في المجتمع ا

للدعم تأثيراً يعد نقطة االرتكاز األساسية التي ينبغي التوقف بها ومراجعة إشكال الدعم المقدم 

وبذلك فأنه يساعد في ) صناعة الدواجن ( كبيرا في تأهيل البنية التحتية في القطاع الزراعي 

 إذ يالحظ من خالل جدول شركات االستثمارية المحلية منها واألجنبية التمهيد لدخول ال

الحاجة الفعلية لدعم قطاع الدواجن لسد الفجوة من االستيراد فالمنتج المحلي من اللحوم إلى )8(

 شكل االستيرادهذا مايعني إن % 18.7 إلى مانسبته 2010المتاح لالستهالك قد وصلت في عام 

 الزراعية في دانتاح لالستهالك وهذه نسبة عالية في بلد كان يعد من البلمن الم% 92.3ما نسبة 

المنطقة ، هذا فضال عن إن النهوض بقطاع الدواجن يحتاج إلى دخول االستثمار لسد الفجوة 

 .التي تم اإلشارة إليها 
 

  البيئة االستثمارية -2-3-3

 الصعيد الوطني واإلقليمي والمالي يأخذ القطاع الزراعي ابعادا استراتيجية هامة على كل من  

اذ يعول عليه كثيرا في تنمية وانطالق اهم قاعدة موارد بالبالد تتصل بمركز الثقل لحياة ومجال 

عمل الغالبية مرتكزا على المزايا النسبية النادرة ذات االهمية المتزايدة في تحقيق االمن الغذائي 

 .تكامل االقتصادي والتجاري وتحقيقه ال

 اهمية تحقيق االستقرار االقتصادي بالبالد وتوفير عوامل المناخ المواتية لتشجيع ان    

 :زراعي على وجه الخصوص توجب تهيئة االستثمار عامة على مستوى االقتصاد العام و ال

 

 نوعية وبيئة االعمال : أوال  

ا من تأثيرات  محوريا في النشاط االقتصادي بما لهاالعمال تلعب دورانوعية وبيئة    إن 

االجراءات واألنظمة (اصرها الرئيسية وإنجاح االستثمارات وتشمل عنمباشرة في استقطاب 

 الحكومية ، وضعية 



 

ستخدمة ، ظروف العمل ، العمالة ، االدارة ، االنظمة  التحتية والمرافق ، التقنيات المالبنية

 ).عمال والقوانين ، التمويل وأسواق المال ، نوعية ودرجة مخاطر اال

 وفاعلة بقدر سطةمن خالل جعل االنظمة واإلجراءات مب :  الجوانب المؤسسية واإلجراءات-

ء عمل جديد ، ظمة المعنية ذات العالقة هنا تشمل االجراءات والنظم المطلوبة لبداالمكان واألن

 العمل ، ، انظمة العمالة وقوانين) الخ .. تجديدات ، اعفاءات ( ظمة ذات الصفة المستمرة االن

انظمة االستثمارات االجنبية ، االنظمة ذات العالقة بالبيئة ، انظمة االستيراد والتصدير ، القوانين 

التجارية ، انظمة النقل والمواصالت ، انظمة التمويل ، انظمة التسهيالت واإلعفاءات  الضريبية 

 .ستويات المرغوبة ثم العمل على تعديل تبسيط ما يتطلبه  من اجراءات نحو الم والكمارك

 امكانيات تعتبر اهم عناصر االعمال لدورها المباشر في تحديد : وضعية البنية والمرافق -

تهيئة بيئة االستثمار الزراعي تحديداً والتسويق وغيرها ولليات االنتاج ونوعية وتكلفة مختلف عم

من االهتمام بالطرق ، سعار منافسة لذا البد ر مرافق وخدمات جيدة المستوى وبأفالمطلوب توفي

خدمات النقل بالسكة حديد والنقل البري والبحري والمواني ، النقل الجوي والمطارات ، التخزين 

والمستودعات ، خدمات االتصاالت ، خدمات ومصادر الطاقة الكهربائية والمحروقات خدمات 

 ومرافق تجهيز اللحوم مياه الري باالستثمار الزراعي مثل المحاجر الزراعية البيطرية ، لمسالخ

 . الخ ... ، النقل المبرد ، خدمات تجهيز المنتجات الزراعية والخدمات األحرى

 

 :  سوق العمل والعمالة  :ثانياُ

وجود سوق عمل يتسم بالمرونة والفاعلية بحيث تتوفر قوى عاملة بالمواصفات المطلوبة من    

 . لتقنية بالتكلفة المناسبة احيث السلوك والكفاءة والقابلية للتطور واستيعاب 

إلدراك ذلك البد من االهتمام بقوانين العمل وشروط الخدمة اضافة لمؤسسات التدريب ورفع و

 . الكفاءة ضمن برامج وخطط بناء القدرات الفنية واإلدارية 

ة  تكمن في تهيئة بيئة مستقرة توفر الثق التياهمية التشريعات والقوانين االدارية     فضال عن 

واالطمئنان لقطاعات االعمال للمستثمرين المحتملين في القطاع الزراعي على وجه الخصوص 

وذلك طبيعة هذا النشاط عالي المخاطر وتقييم هذا الجانب يهدف الى تحديد كفاءة وفاعلية انظمة 



وصيانة حقوق اصحاب القوانين التجارية وذلك لبلوغ غايات تهم المستثمر ممثلة في حفظ 

  ل االعما

 

 

 تحقيق الشفافية ؛منع االغراق وتوفير قوانين فاعلة لتسوية تحجيم االحتكار وتشجيع المنافسة ، ،

 .النزعات التجارية 

 

       التمويل واألسواق المالية: ثالثاُ 

 تعد)   اسواق راس المال وغيرها البنوك التجارية ؛ شركات التمويل ؛(النظمة المالية     إن ا

هات الهامة التي يلزم  االتجا بيئة االعمال ، اذ منلحرجة في كفاءة ونوعيةمن العناصر ا

 تطوير السهم ، تطوير التمويل للشركات ،أنشاء شركات للتمويل وتطوير سوق ا(تطويرها هي 

 ). ة اضافة لتمويل وضمانات الصادراتتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط
 

  عوامل جذب االستثمار: رابعاً 

لتهيئة بيئة االستثمار شروطا ضرورية لتحقيق تقدم ذو معنى وانجاز االستثمارات نحو    ان 

 القطاع الزراعي وتفعيل ذلك من خالل ثالث مكونات رئيسة 

ومعاملة الشركات ر   وتعني القوانين المنظمة لدخول االستثمااطر السياسات التنظيمية -

 .االجنبية معاملة الشركات الوطنية 

من خالل السعي نحو توفير سياسات استثمار منافسة من تطوير   االعمالاجراءات تحفز -

 .للخدمات االجتماعية وترويج االستثمار 

  وتتمثل في مدى توفر الموارد الطبيعية ، كبر حجم العوامل االقتصادية ذات الصلة -

 . 90السوق ، رخص االيدي العاملة 
 

 

 

                                                 
جامعة . ة العاشر مؤتمر آلية الزراع, لزراعي ورقة عمل االصالح المؤسسي من أجل ترقية االستثمار ا. احمد نور . مصباح  .55

   .  6 -4ص  .2009. ـــودان الس. الخرطوم 



 

 

 

 

 

 

نسبة اللحوم المنتجة إلى 

 كالمتاح لالستهال

المستورد من لحوم  المتاح لالستهالك

 الدجاج

 المنتج من لحوم الدجاج
 

 السنة

99.8% 148.13 0.231 147.9 1990

96.3% 11.94 1.14 29.4 1991

96.5% 25.09 0.987 27.2 1992

60.7% 42.27 19.67 25.7 1993

95.6% 6.72 0.32 7.4 1994

90.9% 3.45 0.46 4.6 1995

56.2% 6.97 3.27 4.2 1996

69.2% 5.67 1.96 4.4 1997

74.9% 23.24 6.44 19.3 1998

76.6% 59.64 15.54 50.7 1999

85.8% 85.64 13.66 82.5 2000

92.4% 103.16 8.86 108.4 2001

78.9% 155.33 32.83 122.5 2002

---** 53.2* --- 53.2 2003

---** 46.3* --- 46.3 2004

--- ** 59.7* --- 59.7 2005

---** 55.6* --- 55.6 2006

--- ** 40.3* --- 40.3 2007

282.9% 49.94 13.04 36.9 2008



 للمدة في العراق) ألف طن (  المنتج محلياً والمستورد من لحوم الدجاج والمتاح لالستهالك) 8(الجدول 

 2010 إلى 1990من

  الزراعيالجدول مديرية اإلحصاء / إعداد الباحث عن بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء  

 .2007 إلى 2003 من األرقام التمثل المتاح فعال لعدم وجود بيانات عن المستورد للسنوات *

 . لم يتم اعتماد النسبة لوجود انحراف عن الرقم الحقيقي لعدم وجود استيراد**
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

83.1% 97.69 53.059 44.1 2009

22.1% 289.14 236.34 52.8 2010



 الفصل الثالث
القطاع الزراعي و مساهمته في االقتصاد الوطني وواقع مشاريع الدواجن 

 في العراق
  

 تمهيد الفصل الثالث

 قطاع الزراعي ومساهمته في االقتصاد الوطنيالدور   :األولالمبحث 

 الدعم في نشاط الدواجن  :المبحث الثاني 

  في العراق)دجاج اللحم  ( واقع مشاريع الدواجن

 )دجاج اللحم (  مشاريع الدواجن الدعم في

 أثر الدعم في مشاريع الدواجن

 برنامج إعادة تأهيل قطاع الدواجن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث



  وواقع مشاريع الدواجنلقطاع الزراعي ومساهمته في االقتصاد العراقيا

 تمهيد
 ، إذ كان إنسان وادي الرافدين مهنة الزراعة من أوائل المهن التي امتهنها اإلنسانكانت       

وادي الرافدين ، (السباق في امتهان هذه المهنة وكانت ارض العراق تسمى بمسميات شـتى

 .ويقال إنها سميت عراق لقدمها وتشابك عروق األشجار بها) ض السواد الهالل الخصيب ، ار

 اعتماد القطاع الزراعي المدخالت االستيرادية قليل نتيجة لوفرة عناصر على الرغم من     

العمل والموارد الطبيعية ، فضال عن ميل الموازنات السعرية للقطاع الزراعي إلى التدني مقارنة 

حين كانت المؤسسات التسويقية تعجز عن توفير المستورد من مدخالت بباقي القطاعات ففي 

المنتج وبمعدالت نمو )عدا قطاع النفط(اإلنتاج كان القطاع الزراعي القطاع السلعي الوحيد 

 .91سنوية مركبة تجاوزت معدل النمو السكاني

الناتج  واالقتصاد الوطني    تضمن هذا الفصل في مبحثه األول دور القطاع الزراعي في 

 ما أتيحت له السبل الكفيلة لذلك من خالل االستفادة من تجارب الدول إذاالمحلي اإلجمالي 

 ى وبما لديه من إمكانيات وموارد زراعية قادر على أن يصل إلى مستوالعراق ، فالمتقدمة

ضع االكتفاء الذاتي واالستغناء عن االستيراد إذ ما تبنى سياسة سعريه وتسويقية مجزية مع و

 وبذلك سيعمل على زيادة مشاركة القطاع في الزراعيعل للبحوث واإلرشاد ابرنامج مكثف وف

 .الناتج المحلي اإلجمالي واالكتفاء الذاتي 

 في العراق مع تقييم المشاريع ) دجاج اللحم (  واقع نشاط الدواجن       فيما ناقش المبحث الثاني

   المنطقة الشمالية منها كمشروعي المرادية ومشاريعالمدعومة

 الذي كان له األثر الكبير في تطوير برنامج إعادة تأهيل قطاع الدواجن   مع اإلشارة إلى أهمية 

سرعة دورة رأس  ,سرعة اإلنتاج ( صناعة الدواجن  تتصف ذإصناعة الدواجن في العراق، 

  .)ة التصافيارتفاع نسب,ربية عدم الحاجة إلى مساحات كبيرة للت, المال 

 

 المبحث األول

                                                 
ي ، قسم اسماعيل عبيد ، التطورات الهيكلية في القطاع الزراعي ، ورقة مقدمة الى المؤتمر السنوي الثان.  ، دحمادي. 1 

   .3 ، ص 2001الدراسات االقتصادية ، بيت الحكمة ، بغداد ،



 القطاع الزراعي في الناتج المحلي دور
  منهاالقابلة للزراعة،  مليون دونم 174أي   كيلو متر مربع435052 تبلغ مساحة العراق    

  .92  مليون دونم12.5 للزراعة نم والمتاحة مليون دو42

اضي من  تعمل على تبوير األراضي وعلى مر الزمن تخرج أر والتملح    إن عملية التغدق

من مساحة العراق ، إذ % 68الصالحة للزراعة إلى أراضي عديمة اإلنتاج وتشكل هذه ما نسبته 

   .  93 )ترب ملحية ، ترب صودية ، ترب ملحية وصودية (تقسم الترب المتأثرة باألمالح إلى 

عة      وتحتل المحاصيل الحقلية مساحة كبيرة من اإلنتاج الزراعي إذ قدرت المساحة المزرو

 تشير اإلحصاءات إلى و في محافظة نينوى ، مساحة الحبوب% 34 مليون دونم 6.5منها 

 2010 مليون نخلة في عام 16 إلى 1960 مليون نخلة في عام 32تناقص أعداد النخيل من 

 .94نخلة تقريبا / كغم 20وبمعدل إنتاجية 

دونم 10الصغيرة اقل من (     وفي دراسة بينت إن الملكيات والحيازات الزراعية تقسم إلى 

في معظم األراضي الموزعة على الفالحين بموجب قانوني ) دونم20 إلى 10والمتوسطة من 

من إجمالي %95 على التوالي والتي تشكل 1975 و1970 لسنتي 90 و117اإلصالح الزراعي 

صادية الملكيات والحيازات الزراعية في العراق ، ونتيجة لذلك تكونت ملكيات زراعية غير اقت

يمكن زراعتها بالحبوب من  التسمح للفالح بزراعتها وفق الدورة المجدية اقتصاديا من جهة وال

جهة أخرى ، فضال عن عدم إمكانية استخدام التقانات الحديثة في العمليات الزراعية لصغر حجم 

  95.هذه الملكيات

لغ معدل استخدام الساحبات       إن استخدام المكننة الزراعية في العراق  مازال منخفضا إذ ب

 1000لكل / ساحبة  188.8 مزارع مقابل 1000 ساحبة لكل 10.8 ما مقداره 1987في عام 

                                                 
 ، مطبعة اليرموك ، بغداد ، ، االمن الغذائي في العراق ومتطلباته المستقبلية ، بيت الحكمةد الغفور ابراهيماحمد ، عب. 2 

   .68، ص 1999

 في الدول العربية ، السودان األراضي استخدام كفاءةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، دراسة مشاكل ومعوقات رفع . 3 

   .18 ، ص2007،الخرطوم ،

 . 8 ص 2009ة ، بغداد ، ي للخطة الخمساألول المؤتمر إلىة مقدمة ي نقاشورقة  تنمية قطاع الزراعة والموارد المائية ،لجنة. 4
  

 الزراعي في العراق للمدة اإلنتاجعية على  الزراياسةــــ جميل خلف ، أثر السمــــــــــــ بالس،الدليمي . 5 

   .92 ، ص 1993 واالقتصاد ، جامعة بغداد اإلدارة ، كلية )غير منشورة(  دكتوراهأطروحة ، 1990 إلى 1970



 مزارع في الدول األوربية، أما 1000لكل /  ساحبة 371.3مزارع في الدول المتقدمة و

صدة  حا33.9 مزارع مقابل 1000لكل  / حاصدة 0.9الحاصدات فقد بلغ عددها في العراق إلى 

 مزارع في الدول األوربية 1000لكل  / حاصدة31.3 مزارع في الدول المتقدمة و1000لكل / 

ونتيجة إلى انخفاض معدالت استخدام المكننة الزراعية فقد انخفضت كفاءة اإلنتاج الزراعي مما 

 .  أسهم في االعتماد على االستيراد لتغطية عجز اإلنتاج  

من زيادة معدل اإلنتاجية % 20مدة الكيماوية بحوالي     وعلى الرغم من مساهمة األس

للمحاصيل الزراعية من القرن الماضي ، إال إن معدل استخدامها كان منخفضا في العراق وللمدة 

 ألف طن  1500 ألف طن سنويا في حين إن مقدار الحاجة 781 إذ كانت 2002 – 1998من 

 ألف طن 400 إنتاج األسمدة إلى  وصلد فق2003، إما بعد أحداث عام %  47.9بعجز نسبته 

من مجمل االحتياج فضال عن ارتفاع أسعار األسمدة ما أدى إلى ارتفاع كبير %26.5مانسبته 

 .96في تكاليف اإلنتاج 

 دور  التي بينت أن للقطاع الزراعي97      ومن خالل دراسة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية 

 إذا ما أتيحت له السبل الكفيلة لذلك باالستفادة وطني الالقتصادا في إحداث تغيرات فيهام وفعال 

استخدام  ب في المجال الزراعي ومن خالل االستفادة من وسيلتي إلنتاجمةمن تجارب الدول المتقد

 .التقانات الحديثة والبحث العلمي مع وضع سياسة سعريه مجزية ومحفزة لإلنتاج  

 وتبعتها الدول األوربية لماضي الربع األول من القرن اي ف     وهذا مافعلته الواليات المتحدة

الغربية في الخمسينات واليابان في الستينات من القرن الماضي إذ كانت الدول األوربية من 

 االدول المستوردة ولكنها أصبحت في سنوات قليلة مصدرة للمحاصيل الزراعية بسبب استخدامه

 . فضال عن استخدام سياسة حماية المنتج الحديثة والسعر المجزي االتكنولوجي

 الناتج المحلي اإلجمالي في الزراعي الناتج المحلى ةساهم ميتبين ) 9 ( الجدول      ومن خالل 

 من خالله ضعف المشاركة وعدم الوصول إلى الطموح يتبين إذ  )2010 إلى 1990 (للسنوات

 المحلي الناتجالزراعي في على الرغم من إن أفضل سنوات تحسن فيها مساهمة القطاع 

                                                 
الفخري ، عبد اهللا قاسم ، الزراعة في الوطن العربي ، الطبعة االولى، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل . 6 

   .36 ، ص 1982،

، مصدر سابق.تخدام األراضي في الدول العربيةدراسة مشاكل ومعوقات رفع كفاءة اسمنظمة العربية للتنمية الزراعية،ال. 7  

19ص    



 ، ذلك يبدو بسبب الحصار الذي فرض على 1998 إلى 1991اإلجمالي للسنوات من عام 

العراق في حينه ما أدى إلى التركيز على الزراعة من اجل تأمين قوت الشعب في حينه فيما 

 وحتى  2004 الناتج المحلى تتناقص منذ عامفي ي نسبة مساهمة القطاع  الزراعإن يظهر لنا

 جعل  االستثمارات الزراعية مماوضعف ، الزراعي القطاع إهمال ىل عيدل ما هو 2010 عام

 .ورد أعاله   ضوء ماعلى المحلى تتراجع تج النافي مساهمته ةسبن

يمكننا مالحظة مدى تدني إنتاج الدواجن في العراق مقارنة  ) 10(    ومن خالل الجدول 

 كان متدنيا نسبةً إلى بعض 1998 إلى 1994اج العراق للمدة فنرى إن انتببعض دول الجوار ، 

الدول المجاورة المبينة في الجدول اال انها تفوقت وبشكل بسيط على دولة الكويت ثم بدء االنتاج 

 إلى إن وصل إلى مستوى مقارب النتاج 2002 إلى 1999باالزدياد التدريجي في السنوات 

 الف طن هذا في مدة تنفيذ 122.5 اذ وصل إلى 2002سوريا وفاق الكويت واالردن في عام 

 ، ولكن االنتاج 1998مشروع اعادة تأهيل مشاريع الدواجن الذي تدء العمل به نهاية العام 

 حتى اصبح اقل انتاجا حتى مع دول 2008 إلى 2003انخفض وبشكل متذبذب للمدة من العام 

ادية أو البشرية الموجودة في العراق ونتيجة علما إن هذه الدول التمتلك اإلمكانات المالمقارنة 

 االستيراد مما كان له األثر يقلذلك كان البد من تغطية العجز بين اإلنتاج واالستهالك عن طر

السلبي على الدخل الوطني وكذلك الناتج المحلي اإلجمالي إذ إن األيدي العاملة في القطاع 

 . العاملة جملة األيديمن بها أسب ال بنسبة تساهم)  الزراعيةالعمالة(الزراعي 

 إن القطاع الزراعي من القطاعات التي تستوعب األعمار المختلفة من العاملين ومن إذ     

الجنسين ألنه يعتمد في غالبه على العمالة األسرية وبالطبيعة الموسمية في العمل  وحسب التعداد 

 من 11297ع الزراعي لم يتجاوز  فأن أعداد العمال الدائمين في القطا2001الزراعي لعام 

 عامل وبلغ عدد العاملين من األسر 373212الذكور واإلناث في حين بلغ عدد العمال المؤقتين 

عمالة أسرية ، % 85 عامل وبذلك تكون نسبة مساهمة العمالة الزراعية 2185638

  .عمالة دائمية%0.5عمالة وقتية ، و14.5%

من مجموع القوى %20.5ع الزراعة والصيد والغابات قد بلغ  نسبة العاملين في قطاان كما     

 .200898العاملة الكلية وفق نتائج مسح التشغيل والبطالة في العراق لعام 

                                                 
 ثناء عباس سلمان ،العمالة في القطاع الزراعي في العراق ، ورقة نقاشية مقدمة إلى منظمة و حسون ،عبد الرزاق جاسم ،. 8 

   .2010 كانون ثاني 23 إلى 22مكتب العراق  في عمان للمدة من / لزراعة الدولية األغذية وا



    إن العراق وبما لديه من إمكانيات وموارد زراعية قادر على أن يصل إلى مستوى االكتفاء 

عريه وتسويقية مجزية مع وضع برنامج  إذا ما تبنى سياسة سستيرادالذاتي واالستغناء عن اال

مكثف وفعال للبحوث الزراعية واإلرشاد الزراعي ، ألن العراق التنقصه الموارد واإلمكانيات 

الالزمة وإنما يعاني من قصور السياسات الزراعية وسؤ اإلدارة ، كما وإن وضع السياسات 

سيعمل على زيادة مشاركة القطاع الزراعية المناسبة وفق متطلبات واحتياجات العراق الزراعية 

 .الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي واالكتفاء الذاتي 

 األهمية القصوى ألي إستراتيجية  يحتل الدعم الحكومي للقطاع الزراعي  هذا فضال عن إن 

زراعية يراد لها إن ترسم النهوض بالواقع الزراعي فلبنى التحتية الزراعية المطلوبة للنهوض 

.   بالدرجة األساس على الدعم الحكومي تعتمد  

 يشكل أفضل بيئة جاذبة لالستثمارات األجنبية ألسباب كثيرة أهمها انه بلد الن العراق يمكن إن

إال إن المستثمر اليمكن إن يغامر في العمل . غني زراعي ويمكن إن يكون بلد صناعي زراعي 

لذا فان الدولة إذا أرادت فعال جذب . في أجواء سياسية وأمنية واقتصادية غير مستقرة 

 المناسبة لخلق بيئة حقيقة جاذبة لرأس المال فليها إن  توفر هذه الظرواالستثمارات األجنبية فع

. األجنبي في العراق   

ات جدوى اقتصادية كبيرة قطاع الزراعي في العراق عديدة وذان مجاالت االستثمار في ال    

 وتعمل على زيادة المساهمة في الناتج المحلي االجمالي الذي يمكن إن يتحقق من للمستثمرين

 :ألسباب اآلتية الل اخ

 توفر عوامل اإلنتاج الزراعي وبتكاليف زهيدة : اوال  

كما .  األرض الزراعية متاحة بمساحات كبيرة غير مستغلة بصورة مؤقتة او بصورة دائمة -

ان الترب الزراعية لو استغلت االستغالل األمثل فإنها تستطيع إن ترقى بإنتاجيتها إلى مستويات 

 . ها الكامنة قريبة من طاقات

 .  مساحات اكبر من المساحة المستغلة سنوياً حالياً ة توفر مياه الري لتغطي- 

 .  األيدي العاملة الزراعية منتشرة بإعداد كبيرة وتعمل بأجور زهيدة نسبياً -

 البيئة الزراعية متنوعة من حيث المناخ ومجريات الطقس ومن حيث الطبيعة المتباينة وتوفر -

 . المائية وتباين الغطاء النباتي الطبيعي المسطحات 



 االستثمار في مشاريع يتكامل فيها اإلنتاج الزراعي والتصنيع ، أي تتطابق الكميات :     ثانيا 

المنتجة من المنتج الزراعي مع الطاقات التصنيعية ويكون موقع اإلنتاج الزراعي محيطا 

 فنية أو تكاليف باهضة تؤثر في الجدوى بالمصنع أو بالقرب منه بحيث اليسبب النقل مشاكل

 . االقتصادية للمشروع 

 إن مجاالت االستثمار في التصنيع الزراعي في العراق كبيرة ، بسبب زيادة الطلب على السلع -

 . الزراعية المصنعة نتيجة زيادة السكان وازدياد توجه السكان باستهالك السلع المصنعة 

تفتقر إلى ابسط شروط الصحة ) عدا بعض مجازر الدواجن ( ق  إن المجازر الحالية في العرا-

إن إنشاء مجازر عصرية للمدن العراقية تفي بكامل الشروط الصحية والبيئية ومجهزة . والتنظيم 

 . باألجهزة والمعدات الالزمة للجزر والتحميل والنقل وغير ذلك من األمور 

 الذين لديهم ن مصدرين ومستوردين من التجار مالتعامل مع األسواق الخارجية يحتاج إلى: ثالثا 

 المالية وأصحاب رؤوس األموال أو من الذين يعتمدون على المصارفرؤوس أموال كافية 

 .لتغطية إعمالهم التجارية 

وجود عدد كبير من الكوادر العلمية والفنيين الزراعيين والبيطريين التي تستطيع ، لو :  رابعا 

كانيات ، إن تساهم بشكل فعال في إنجاح االستثمار في القطاع الزراعي أتيحت لها الفرص واإلم

 .   ، دون إن تشكل ثقال كبير على كاهل التكاليف 

المفروض ان تفهم التنمية الزراعية ليس فقط نمو الناتج المحلي    مما تقدم يرى الباحث انه من 

تكوين راس المال الزراعي الثابت الزراعي ونسبة مساهمته في تكوين الناتج المحلي االجمالي و

وإدارتها االدارة ) كلما امكن ذلك ( بل ادامة او تنمية الموارد والثروات الطبيعية وعوامل االنتاج 

المثلى وزيادة وتحسين الحالة المعاشية لسكان الريف وتطوير الريف من مقاربته لحياة المدن 

) تقليص البطالة والبطالة المقنعة (  العمل عبر توفير البنى التحتية والخدمات المختلفة وفرص

( يولوجي وتلبية االحتياجات التغذوية للسكان بوالعالقات االجتماعية وتحسين البيئة والتنوع ال

والتنمية الزراعية المستدامة هي . وتوفير المواد االولية للصناعات الزراعية ) االمن الغذائي 

 . و السكنيمخذ بنظر االعتبار النللجيل الحالي واألجيال القادمة مع اال

حجم وكفاءة االستثمار الزراعي يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الزراعية ، اذ ان    كما وان 

رفع االنشطة  والمجاالت الزراعية المختلفة االمر الذي ينعكس ايجابا على تنمية وزيادة االنتاج 

 فاءة استغالل الموارد المائية الزراعي ونصيب وافر من اهداف االمن الغذائي ورفع ك



 

 اإلجمالي باألسعار الجارية للمدة محلياألهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج ال ) 9 ( جدول

 واألهمية النسبية لنشاطات القطاع الزراعي ضمن القطاع الزراعي للمدة 2010 إلى 1990من 

 2010 إلى 2004من 
 مساهمة نسبة السنة

القطاع 

 الزراعي

 مساهمة بةنس

اإلنتاج النباتي 

في القطاع 

 الزراعي

 مساهمة نسبة

اإلنتاج الحيواني 

في القطاع 

 الزراعي

 مساهمة نسبة

اإلنتاج السمكي 

في القطاع 

 الزراعي

 مساهمة الغابات نسبة

 في القطاع الزراعي

1990 8.03 --*   --*   --*   --*   

1991 14.96 --*  --*  --*  --*  

1992 19.4 --*  --*  --*  --*  

1993 15.28 --*  --*  --*  --*  

1994 19.97 --*  --*  --*  --*  

1995 20.48 --*  --*  --*  --*  

1996 18.41 --*  --*  --*  --*  

1997 8.41 --*  --*  --*  --*  

1998 10.86 --*  --*  --*  --*  

1999 7.18 --*  --*  --*  --*  

2000 4.62 -- *  -- *  -- *  -- *  

2001 6.9 --*  --*  --*  --*  

2002 8.52 --*  --*  --*  --*  

2003 8.32 --*  --*  --*  --*  

2004 6.9 88.88 10.10 0.94 0.08 

2005 6.85 89.08 8.83 2.01 0.09 

2006 5.8 86.32 10.88 2.72 0.09 

2007 4.91 85.19 11.83 2.86 0.14 

2008 3.61 82.96 14.6 2.37 0.09 

2009 5.2 96.94 1.82 1.07 0.17 

2010 5.0 81.9 15.43 2.53 0.16 

 مديرية الحسابات القومية/ الجهاز المركزي لإلحصاء/ إعداد الباحث عن بيانات وزارة التخطيط : المصدر

  توفر بيانات خالل هذه المدةعدم *



 

 1994للسنوات من  لجوارإنتاج لحوم الدواجن في العراق وبعض دول ا) 10( جدول 

 2008إلى 
 )ألف طن: ( الوحدة                                                             

 السعودية الكويت سوريا األردن العراق السنوات

1994-1998 39.6 97.8 74.2 30.23 388,9 

1999 50,7 110.7 102.8 38.99 418 

2000 82,5 118.5 105 32,96 483 

2001 108,4 111.4 114.2 32,69 505 

2002 122,5 116 123.1 37,36 467,59 

2003 53,2 117.5 159 37,42 466,75 

2004 46,3 114 170 37,42 522,2 

2005 59.7 126,2 178,3 38,4 518,6 

2006 55.6 129,1 184 39,5 524,8 

2007 40.3 133 190,2 44,9 527,1 

2008 36.9 136.6 196,1 45,2 561,3 

 
المنظمة العربية /  إعداد الباحث عن بيانات لسلسلة من الكتب السنوية لإلحصاءات الزراعية العربية: المصدر

 للتنمية الزراعية 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث الثاني

  الدواجننشاطالدعم في 

 في العراق )دجاج اللحم (واقع مشاريع الدواجن 3-2-1 
 إبراهيم  عندما أقام1905عام الطيور الداجنة في العراق كانت البداية في تطوير صناعة      

 أقيم مشروعاُ إلنتاج 1922باشا في مدينة الموصل مشروعاً صغيراً وبمعدات بسيطة ، وفي عام 

الطيور الداجنة في مدينة الحلة من قبل أكوب بونجيفان معتمداً على بعض المعدات المستوردة 

 أقيم مشروع في منطقة الرستمية الذي انتقل في 1935ام والخبرة البيطرية المتوفرة ، وفي ع

 إلى منطقة أبو غريب وبدء بتربية األصناف المحلية وقد حاول بعض الباحثين إدخال 1939عام 

لغرض تحسـين السالالت ) اللكهورن األبيض والرودبالد األحمر( بعض السالالت األجنبية مثل

 تم إنشاء 1950 في منطقة اليوسفية ، وفي عام  انشيء مشروع آخر1948المحلية ، وفي عام 

 خلق كوادر فنية وتوسع نشاط القطاع  ونتاجاإلبعض المشاريع اإلنتاجية التعليمية لغرض 

 نحو مليون فروجه 1960الخاص وانتشرت عشرات المشاريع اإلنتاجية وبلغ إنتاجها في عام 

 تم تشكيل ثالث 1973وفي عام  أنشئت الشركة العامة للدواجن ، 1965سنوياً ، وفي عام 

   :شــــركات وزعت حســب مناطق العراق الجغرافية

  المنطقة الوسطى \الشركة العامة للدواجن )1

 المنطقة الشمالية\الشركة العامة للدواجن )2

  المنطقة الجنوبية\الشركة العامة للدواجن )3

 8 إلنتاج فروج اللحم و روعاً مشـ18وضمت  وكان لكل من هذه الشركات مشاريع خاصة بها

  الدواجناريعـكما وأولت الحكومة العراقية عناية كبيرة لمش. مشـــاريع إلنتاج البيض 

فنجد أن مشـــــاريع  ) 1985 – 1980  و1980 – 1976(ضمن الخطط التنموية 

 .99 ورت بشــكل ملحوظ خالل هذه المدةالطيور الداجنة قد تط

 ور الداجنة قد أدى إلى تقليص مدة التربية بنســبةنتاج الطي       إن التطور في صناعة وإ

وزيادة في كفاءة التحويل الغذائي فقد كانت  أسابيع 8 إلى 7 إذ تصل مدة التربية % 60إلى 

                                                 
.1 ، ص1975دليل مشاريع الثروة الحيوانية في القطاعين العام والتعاوني ، وزارة التخطيط ، هيئة التخطيط الزراعي  ، . 9    



 1.68وصلت إلى  فيما 1950كغم لحم حـــــي في عــــــام / م علف  كغ3.25

 . 100كغم لحم حي في حالة التربية الجيدة / كغم علف 

،   مما يعني إضافة قيمة اقتصادية نتيجة للتقليص في كمية العلف المقدم إلنتاج كغم لحم حي     

 . من قيمة تكلفة إنتاج الدجاجة % 75 إلى 65 إن تكاليف العلف تشكل إذ

 قدمت الدعم إلنتاج فروج اللحم من خالل  في مجال القطاع الخاص فان وزارة الزراعةأما      

 باالرتفاعبدء اإلنتاج وتلك المشاريع وتوفير مستلزمات اإلنتاج وبأسعار مدعومة تمويل وتسليف 

نتيجة للدعم   لسد االحتياج من لحوم الدجاج وذلك1990 إلى 1980 لألعوام من بشكل ملحوظ

 1980كمية اإلنتاج من عام تطور  والذي يبين )3(الجدول بين في مالمقدم من الدولة وكما 

 .2010 إلى 1980ذلك يوضح أعداد مشاريع الدواجن من عام  وك1990 ولغاية عام

والذي أدى إلى شحه كبيرة في إنتاج  1998      ثم االنحدار الملحوظ للمدة التي تلتها إلى عام 

لحوم الدجاج وارتفاع أسعارها إال أن بداية مشروع إعادة تأهيل مشاريع الدواجن في العراق 

 عند البدء بمشروع إعادة التأهيل إذ  حقق نتائج باهرة قد1998ي بداء العمل به منذ عام الذ

 .101ارتفع اإلنتاج وبشكل كبير

  مرة اخرىبدء بالتعكزال أدت إلى انخفاض اإلنتاج مرة أخرى ثم 2003 أن أحداث عام      إال

  .2008 من خالل صناديق اإلقراض من خالل المبادرة الزراعية والتي بدء العمل بها عام

 واكتفت بإدارة 1987اللحم قد انتهى منذ عام  لدجاج ول الدولة في قطاع اإلنتاجإن دخ     

إلى  صمام األمان لمشاريع إنتاج فروج اللحم وتحتاج والتي تعد) اإلباء واألجداد(ول حلقات األص

 في توفير الدعم واإلشراف على اإلنتاج والتسويق فضال عن تقنيات عالية في التربية وكذلك

من خالل  توجه وزارة الزراعة ة البيطرية لمشاريع القطاع ،  كاناد العلفية واألدويتوفير المو

 لحوم الدجاج والبيض من خالل ما قامت به من دعم للمشاريع لتوفير) مشروع إعادة التأهيل(

الت اإلنتاج خ يوفر هذا البرنامج جميع مدلى البرنامج إلنتاج الدجاج إذالخاصة المشتغلة ع

  :ومة إلى المربين والمتمثلةوبأسعار مدع

  دينار120سعر الكتكوت  -1

                                                 
1990 ،  مايس  التخطيط الزراعي وزارة التخطيط ، هيئة،واقع صناعة الدواجن والبيض في العراق . 10      

 ، محمد جواد كاظم ، االمن الغذائي ودور مشروع اعادة تأهيل مشاريع الدواجن لتحقيق ذلك ،  دائرة التخطيط الخطاب. 11 

    . 2001 ، 9الزراعي ، هيئة التخطيط ، دراسـة رقم 



  كغم/  دينار200 -185سعر العلف  -2

  دينار لكل فرخه30األدوية واللقاحات  سعر -3

وبعد أن يتم تربية األفراخ يتم استالمها من قبل الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية     

 كغم لتصل إلى\ دينار 1300إلى الوكالء بسعر كغم ليتم جزرها وبيعها \ دينار 911بسعر 

ادى إلى ارتفاع اإلنتاج  مام نتائج جيدة  قدمهذا البرنامج، إن كغم \ دينار 1350ر المواطن بسع

واالستعاضة عن جزء كبير من االستيراد كما وانه أدى إلى ارتفاع حصة الفرد من لحوم الدجاج 

 .102بعد إن وصلت إلى حدود متدنية جدا 

 

 )دجاج اللحم ( الدعم في مشاريع الدواجن  -3-2-2

ات الزراعية التي يجب تركيز االهتمام عليها ألنها عصناعة الدواجن من الصنا إن :   والأ

عدم الحاجة إلى مساحات , سرعة دورة رأس المال ,سرعة اإلنتاج ( تتصف بمزايا عديدة منها 

ناعات أخرى كصناعة وتجهيز وإعداد وترتبط بها ص )ة التصافيارتفاع نسب,ربية كبيرة للت

، صناعة األمصال واللقاحات ، صناعة األعالف ، صناعة تعليب اللحوم ،وحفظ اللحوم

  .)الدواجنانتاج والصناعات مخلفات 

أظهرت 103لدواجن المنطقة الشمالية  دراسة التقييم االقتصادي للشركة العامة من خالل   و

 : الدراسة

 .إلجمالية لمنتجات الدواجن تطور القيمة المضافة ا -1

من خالل التطور الذي طرأ ر تسير في طريق النمو كما ونوعا إن صناعة الدواجن في القط -2

  .على اإلنتاج لكل من لحم الدجاج وبيض المائدة

   . ارتفاع نصيب الفرد العراقي من منتجات الدواجن بصورة كبيرة -3

  للمدةةءة اإلنتاجية المستقبلية التي وضعت للمنشاأظهرت نتائج التقييم االقتصادي للخط_ 4

 علمية وبمساعدة ذوي الخبرة واالختصاص في مجال س والتي تمت على أس2000 -1986

   .ب العوائد إلى التكاليفـصناعة الدواجن ارتفاع نس

                                                 
   ذكرهسبقمصدر ...  حسين علي الوائلي ، سرمد. 12 

 إلى 1976للمدة من )اربيل (  العامة لدواجن المنطقة الشمالية للمنشاة الدين عبد المسيح ، تقييم اقتصادي كاكو ، صالح. 13 

     .1985 واالقتصاد ، جامعة بغداد ، اإلدارة ، كلية ) غير منشورة(  ، رسالة ماجستير1983



تبين من خالل تحليل الحساسية الذي جرى للخطة المقترحة إن الخطة تتمتع بالجدوى  -5

 .دية المربحةاالقتصا

 المنشاة العامة للدواجن في المنطقة الشمالية كانت ذات مردود  جاء أعاله يرى الباحث إنمما    

اقتصادي جيد وتعمل على تشغيل األيدي العاملة وامتصاص البطالة كما وتساعد في تقليل 

لفرد من  منتجات الدواجن مما كان له األثر في زيادة اإلنتاج وزيادة حصة امن االستيراد

      .منتجات الدواجن

  :104 المرادية أظهرت الدراسة مشروع دواجن دراسة تقيم من خاللو :ثانيا 

 ) لحوم الدجاج وبيض المائدة(تطور اإلنتاج المحلي من منتجات الدواجن  -1

  ارتفاع متوسط نصيب الفرد من اإلنتاج المحلي من منتجات الدواجن  -2

 والتي وضعت على أسس 2000 -1988اجية المقترحة للمدة أظهرت نتائج الخطة اإلنت -3

صافيا جيدا مما يشير مشروع يمكن أن يحقق عائدا رأسماليا علمية وبمساعدة ذوي الخبرة إن ال

تبين من نتائج الحساسية للخطة المقترحة الجدوى االقتصادية للمشروع مريحة وإلى أن دراسة 

 . جيداأن المشروع سيحقق عائدا رأسماليا صافيا

ومن خالل ما ورد أعاله يتبين لنا أن المشروع ساهم في إنعاش صناعة الدواجن في      

العراق برفع كمية اإلنتاج المحلي الذي أدى بدوره إلى زيادة حصة الفرد وهذا ماانعكس على 

   .التقليل من قيمة المستورد من المنتج وتوفير العمالت األجنبية في العراق

 

  مشاريع الدواجن دعم في اثر ال-3-2-3
       إن أهمية األثر االقتصادي لبرنامج إعادة تأهيل قطاع الدواجن في تحسين كفاءة استخدام 

عناصر اإلنتاج و ذلك من خالل تقدير الفائض االقتصادي الذي يتكون من فائض المستهلك 

واحتساب معدل , وق وفائض المنتج لدراسة اثر إعادة تأهيل مشاريع فروج اللحم في مستوى الس

عائد االستثمار الداخلي لمعرفة كلفة االستثمار في إعادة مشاريع إنتاج بيض المائدة ودراسة أثره 

  1999 ,1998االقتصادي في مستوى المزرعة وتبين إن نسبة ماانتجه البرنامج خالل عامي 

                                                 
( تير ، رسـالة ماجــس1984 إلى 1977ن داوود ، ماجد حبو ، تقويم اقتصادي لمشــروع دواجن المرادية للفترة م. 14 

     .   1985 واالقتصاد ، جامعة بغداد ، اإلدارة ، كلية )غير منشورة



 لحم الدجاج من من اإلنتاج الكلي للعراق وكذلك بين دور البرنامج في تخفيض سعر% 85شكل 

 دينار 2500 كغم وكذلك تخفيض سعر بيض المائدة من \ دينار 1600 كغم  إلى \ دينار2875

طبقة بعد البرنامج ،  وتوصلت الدراسة إلى إن المستهلكين \ دينار 1150طبقة قبل البرنامج الى \

 . 105منها% 37من قيمة المنافع الكلية فيما حصل المنتجين على% 63قد حصلوا على 

      إن قدرة برنامج إعادة التأهيل على تحسين كفاءة استخدام موارد اإلنتاج الداخلة في إنتاج 

الذي يعكس المنافع التي يحصل عليها المجتمع (فروج اللحم من خالل حساب الفائض االقتصادي 

ليها فإن المستهلكين حصلوا على القدر األكبر من المنافع التي يحصل ع) في ظل هذا البرنامج 

ويرجع ذلك إلى توفير السلعة بكميات , المجتمع نتيجة إلعادة تأهيل مشاريع تربية فروج اللحم 

أما منتجي فروج اللحم فقد انخفض مقدار المنافع التي يحصلون عليها إال أنهم ,اكبر وأسعار اقل 

أنهم حصلوا على فرصة إعادة تشغيل حقولهم بعد أن كانت متوقفة وعرضه لالندثار وكذلك ف

 انخفاض أسعار لحم ستمرار في العملية اإلنتاجية رغميحصلون على أرباح معقولة تمكنهم من اال

 فروج الدجاج إال أن ذلك صاحبه انخفاض في تكاليف اإلنتاج وزيادة في الكميات المسوقة من

 .اللحم 

جمالي  إلى أن إ2011    أشار تقرير الدواجن الصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء لعام 

اإلنتاج من لحوم الدواجن اليحقق متطلبات األسواق المحلية ويسد العجز عن طريق االستيراد إذ 

 كغم شهريا حسب مؤشرات المسح 0.4قدر متوسط استهالك الفرد العراقي من لحوم الدواجن 

 وبعد ترجيحه بعدد السكان فأن كمية 2007االقتصادي واالجتماعي لألسرة في العراق لسنة 

 ألف طن في حين قدر اإلنتاج المحلي 134.89ستهالك للحوم الدواجن في العراق تقدر اال

فيما تشكل  % 60.8 ألف طن والتي تشكل نسبة 82.08 ألف طن بكمية عجز مقدارها 52.81

 . 106% 39.2الكفاية نسبة 

لت       ومن خالل دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية لمشاريع إنتاج فروج اللحم والتي شم

 إن اإلنتاج المحلي من لحوم الدواجن اليكفي لتلبية احتياجات  تبينالمنطقة الوسطى من العراق

                                                 
محمد ، عبد االله حميد واخرون ، االثر االقتصادي لبرنامج اعادة تاهيل قطاع الدواجن في تحسين كفاءة استخدام عناصر . 15 

  . 1999االنتاج ، وزارة الزراعة ،

عكيلي ، اسامة كاظم جبارة ، العوائد االقتصادية لمشاريع تربية فروج اللحم في ظل برنامج اعادة التاهيل لقطاع الدواجن ال. 16 

   .2000 ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد  ، )غير منشورة( ، رسالة ماجستير



السكان إذ قسمت المشاريع إلى نوعين مشاريع مدعومة من قبل الدولة و غير مدعومة ، و 

أظهرت الدراسة إن مشاريع المنطقة الوسطى تتمتع بكفاءة عالية نسبيا إذ تفوقت المشاريع 

ومة على المشاريع غير المدعومة في مقياس نسبة العائد إلى التكاليف وكذلك اثبت تحليل المدع

 . 107الحساسية إن هناك جدوى اقتصادية  للمشاريع المدعومة عن تلك غير المدعومة 

مشاريع ثالث , مشاريع قاعتين ,    وكانت الدراسة قد قسمت المشاريع إلى مشاريع قاعة واحدة 

) 9( الجدولومشاريع ثماني قاعات ومن , ومشاريع ست قاعات , أربع قاعات مشاريع , قاعات 

 /Bيالحظ تفوق المشاريع المدعومة على تلك غير المدعومة في معيار نسبة العائد إلى التكاليف 

C Ratio  فيما يالحظ انخفاض باقي قيم المعايير في المشاريع المدعومة عن تلك غير ،  

 دينار 911لمشاريع المدعومة ببيع إنتاجها حسب تسعير وزارة الزراعة المدعومة بسبب التزام ا

 .كغم في حين غير المدعومة كانت تبيع بسعر مفتوح \

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
لحم في المنطقة الوسـطى من العراق ، النوري ، كريمة احمد ، دراسـة الجدوى الفنية واالقتصادية لمشاريع فروج ال. 17 

     2000 ، كلية الزراعة ، جامعة     بغداد ،  )غير منشورة( تيرـــــــــــ ماجـسالةـــــــــــرس

.  



 

 

 

 يوضح تفوق المشاريع المدعومة عن تلك غير المدعومة) 11( جدول 

 بالغ بآالف الدنانير                                                               الم

   

  
 

   قاعات8  قاعات6 قاعات 4  قاعات3 قاعتان قاعة
مدعو

 م

غير 

مدعو

 م

غير  مدعوم

 مدعوم

غير  مدعوم

 مدعوم

غير  مدعوم

 مدعوم

غير  مدعوم

 مدعوم

غير  مدعوم

 مدعوم

إجمالي 

 اإليراد

 367 527 735 1055 1103 1563 1519 2159 2275 3235 3038 4318 

صافي 

 الدخل

350 496 701 991 1088 1615 1450 2031 2173 2963 2902 3604 

الربح 

 القتصاديا

349 495 699 990 1085 1521 1447 2021 2168 3039 2896 4063 

القيمة 

 المضافة

354 506 708 1012 1098 1554 1451 2072 2194 3105 2930 3686 

 معيار 

 العائد 

إلى 

 التكاليف

1.95 1.57 1.97 1.58 1.96 1.58 03.2 1.61 2.04 1.61 2.04 1.62 



النوري ، كريمة احمد ، دراسـة الجدوى الفنية واالقتصادية لمشاريع فروج اللحم في المنطقة  :المصدر 

  .2000الوسـطى من العراق ، رسالة ماجـستير ، كلية الزراعة ، جامعة  بغداد ،  

 بتصرف من الباحث
  واجن الدمشاريعبرنامج إعادة تأهيل  -3-2-4

فرص  من الج إعادة تأهيل قطاع الدواجن يعدإن تربية فروج اللحم ضمن برنام       

  يفوق سعر الفائدة مما يدل على أن إن معدل العائد الداخلي الحدياالستثمارية عالية العائد إذ

 ارسع في االستثمواالستثمار في فروج اللحم الزال دون الحد األمثل وان تعظيم الربح يتطلب الت

 قدرة البرنامج على تحسين كفاءة استخدام موارد اإلنتاج الداخلة في إنتاج فروج اللحمفضال عن 

انخفاض مقدار كذلك المنتجين رغم  حصول المستهلكين على القدر األكبر من المنافع و، و

 حصلوا على فرصة لتشغيل حقولهم بعد أن كانت متوقفة وكذلك حصولهم على أرباح هم إذمنافع

 .108مستقبالولة يمكنهم من إعادة تشغيل حقولهم معق

إن فضال عن ع المدعومة تحقق مستويات ربح أعلى من تلك غير المدعومة يالمشار ان       

, األفراخ ,األعالف (اصرالمشاريع المدعومة تحقق وفرا في تكاليف اإلنتاج يتمثل في عن

  .) األدوية

قت قيما أعلى من  تبين إن المشاريع المدعومة حقمن خالل تقيم كفاءة األداء للمشاريع     و

 المدعومة في مجال اإلنتاجية الكلية وإنتاجية الموارد وإنتاجية رأس المال المشاريع غير

أن سياسة المدعومة، كما وغير المشاريع المدعومة عن المشاريع يعزز جدوى ما المستثمر وهذا 

 .   109ة ألنها تتطلب اقل كلفة في ميزانيتهادعم مدخالت اإلنتاج هي السياسة المفضلة للدول

قد أدت من القرن الماضي  دعم السياسة السعرية خالل الثمانينات  سياسةإن النتائجبين ت و      

  .تهالك دجاج اللحم دورا جيدا في زيادة إنتاج واس

انت  وهذه ك2002إن أفضل إنتاج كان في عام  ) 10 ، 3(    كما ويالحظ من خالل الجدولين 

اخر سنة انتاج محسوبة لمشروع إعادة التأهيل إذ يالحظ إن اعلى عدد من المشاريع المنتجة كان 

في السنة ذاتها ، ومن الممكن مالحظة إن هذه المدة كانت المدة الذهبية للمنتجين والمستهلكين 

 معدل إن أفضل) 11( وكان من الممكن إن يقدم األفضل لو كتب له االستمرار، ويبين الجدول 

                                                 
   ذكرهسبقمصدر .....  كاظم جبارة ،أسامةالعكيلي ، . 18 

   . ذكرهسبقمصدر .... النوري ، كريمة احمد ، . 19  



 رغم توقف الكثير من الحقول لألعوام 2002 إلى 1991لعدد الحقول المنتجة كان للمدة من 

ل عدد مشاريع و وصقد ادى الى ، 1998 إلى بدء مشروع إعادة التأهيل عام 1997 إلى 1991

ومشاريع التفقيس )  مشروع 91(ومشاريع التربية إلى )  مشروع 917(التسمين إلى

كل القطاع الخاص النسبة العظمى منه فيما كان القطاع الحكومي معدوما و ، ش) مشروع 17(إلى

 . لم يكن للقطاع التعاوني إي دور يذكر 

تم تفعيله سيكون له مساهمة فاعلة في      مما تقدم أعاله يرى الباحث أن القطاع الزراعي إذا ما

ال عن التنوع الزراعي مساحات األراضي الزراعية فض الناتج المحلي اإلجمالي وذلك التساع

والحيواني فيه ، وإن اثر الدعم في صناعة الدواجن سيكون من خالل مساهمة الدواجن في الناتج 

المحلي اإلجمالي إذا ما اتيح للمنتج المحلي من االرتفاع إنتاجيا وهذا ما حدث خالل مدة العمل 

 من قبل وزارة 1998م ببرنامج إعادة تأهيل مشاريع الدواجن الذي بدء العمل به  منذ عا

 فضال عن مساهمة صناديق اإلقراض في حل مشكلة 2003الزراعة واستمر لغاية أحداث 

التمويل لمربي الدواجن والتي ساهمت في بدعم القطاع الزراعي واالرتقاء به إذ ارتفعت أعداد 

  وبنسبة مقدارها1010 إلى 2003 حقل خالل المدة من 589حقول تسمين الدواجن بمقدار 

 ألف 55.6على الرغم من عدم وجود زيادة محسوسة على اإلنتاج إذ إنها تراوحت بين ى% 38

 2002 ألف طن في عام 122.5 فيما كانت 2008 ألف طن في عام 36.9 و 2006طن لعام 

 ألف 4.4 بحدود 1997شروع إعادة التأهيل إذ كان اإلنتاج قبل البدء به في عام منتيجة للعمل ب

 . طن 

االرتقاء بصناعة الدواجن في العراق يتطلب تكاتف الجهود والعمل على إحياء برنامج      إن 

إعادة تأهيل مشاريع الدواجن بصيغة أخرى مما سيؤدي بدوره إلى زيادة اإلنتاج في لحوم 

الدواجن الذي سينعكس على خفض كمية المستورد وبالتالي زيادة مشاركة المنتج المحلي في 

 . ن لحوم الدواجن مما سيؤدي إلى ارتفاع مشاركته بالناتج المحلي اإلجمالي المتاح لالستهالك م

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 )12 ( جدول

عدد مشاريع الدواجن المنتجة فعال حسب سنوات التشغيل والتخصص والقطاع في 

 2010  إلى1980العراق للمدة من 
 التخصص  التشغيلسنة القطاع

 تعاوني حكومي خاص

 المجموع

 40 - - 40 تسمين

 1 - - 1 تفقيس

 1990 إلى 1980

 8 - - 8 تربية

 917 - 1 916 تسمين

 17 - - 17 تفقيس

 الى1991

2002 

 91 - - 91 تربية

 590 - 1 589 تسمين

 9 - - 9 تفقيس

 الى2003

2010 

 73 - - 73 تربية 

 1547 - 2 1545 تسمين

 27 - - 27 تفقيس

 لغاية المجموع

31/12/2010 

 172 - - 172 بيةتر
  .الزراعيركزي لإلحصاء، مديرية اإلحصاء  إعداد الباحث من بيانات الجهاز الم :المصدر    

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل الرابع

 قياس أثر الدعم واالستثمار في تقييم مشاريع الدواجن في العراق

  إجراءات البحث:المبحث األول 

 منهجية البحث 

 مجتمع العينة

 بحثعينة ال

 أداة البحث

 صدق األداة

 ثبات االستبانة

 تحليل محاور االستبانة

  تحليل النتائج اإلحصائية:المبحث الثاني 

 تفسير عالقات االرتباط

 التحليل العاملي



 تفسير نتائج التحليل العاملي للبيانات

 خالصة الفصل والنتائج المتحققة من تحليل االستبانة

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع

 الدعم واالستثمار في تقييم مشاريع الدواجنقياس أثر 

 :دراسة إجراءات ال :المبحث األول
 :الخطوات عملية وفق الفقرات اآلتية د من عدتم اعتماد   إلثبات فرضيات البحث عملياً 

 :دراسة  منهجية ال:أوالً 

بحث علمية إلثبات صحة فرضياته ، إذ اتبع أسلوب الالمناهج ال  اعتمد الباحث عدد من   

 بيان رأي المخططين والزراعيين في الوصفي لتدوين المالحظات الشخصية للباحث من خالل

 تجواله مع المربين في حقولهم أهمية الدعم واالستثمار على صناعة الدواجن فضال عن

ومشاهداته ألعمالهم اليومية والمقابالت الشخصية للكثير منهم لمعرفة مكامن الضعف التي أثرت 

في العراق والوقوف على السبل التي تعمل على ) تربية فروج اللحم ( الدواجن  صناعة في

الستثمار والدعم في اإلسالم ا واتبع المنهج التاريخي من خالل استقراء .النهوض بها من جديد 

من ماورد في الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة ، كما وتم اعتماد المنهج التحليلي لقراءة ما 

 .ى صناعة الدواجن في العراق من دعم لسنوات سابقة طرء عل

    وللتحقق العلمي من الفرضيات النظرية التي تم التوصل إليها اتبع الباحث منهج التحليل 

) فروج اللحم (الوصفي من خالل تقديم استبانه لمرحلتين كانت األولى منها إلى مربي الدواجن 

أما ) فروج اللحم ( رات أخرى في إنتاج لحوم الدواجن لبيان مدى تأثير الدعم واالستثمار ومؤث

 .الثانية فكانت إلى المخططين الزراعيين ومن ثم تم تحليل اإلجابات إحصائيا 

 



 :دراسة  مجتمع ال:اثانًي

والثانية ) المخططين الزراعيين(     حرص الباحث أن يكون مجتمعه من مجموعتين األولى 

 ، إن 2012  نيسان 15 إلى 2012 أذار5ع االستبانة من وكانت مدة توزي) مربي الدواجن(

 في مشروع 2003االستبانة محاكاة لواقع الدواجن في المرحلة الحالية وتلك التي سبقت عام 

إعادة تأهيل مشاريع الدواجن مع بيان لنقاط الضعف والتهديدات وإمكانية تحويلها إلى نقاط قوة 

 في العراق وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وفرص نجاح من اجل تطوير قطاع الدواجن

 .اإلجمالي والوصول إلى مرحلة االكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن 

 :دراسة عينة ال:  ثالثا

تعرف العينة على إنها جزء من المجتمع المدروس ، ويتم اختيارها من قبل الباحث إلجراء 

 110إجراء الدراسة على كامل إفراد المجتمعالدراسة عليها، ويستعين الباحثين بالعينات لصعوبة 

. 

 استمارة موزعة على مسارين األول تم 120     حدد الباحث أن تكون عينة البحث مؤلفة من 

 والصادر 2010 استمارة لمربي الدواجن استنادا إلى تقرير الدواجن لعام 87توزيعه على أساس 

 إذ ورد فيه إن عدد 2011ي في تموز من الجهاز المركزي لإلحصاء ، مديرية اإلحصاء الزراع

( عدا ) المجتمع ( مشـروع لجميع محافظات العراق1545المشاريع المنتجة من فروج اللحم 

من مجتمع % 5، وقد تم توزيع االستبانات على عدد مشاريع المحافظات وبنسبة )إقليم كردستان 

 . الدراسة وبشكل عشوائي 

 استبانه للمخططين الزراعيين في مديريات الزراعة 33ع      أما المسار الثاني فقد تم توزي

 استمارة 18و وزارة التخطيط ، استمارة15بواقع )* إقليم كردستان( لعموم محافظات العراق عدا

 . وزارة الزراعةالى 

 

 :دراسة  أداة ال: رابعاً

                                                 
للطباعة والنشر ،بغداد ، العراق ،  ور حسين عبد الرحمن ، مناهج البحث التربوي ، مطبعة دار الحكمةداود ،عزيز وأن. 1  

67 م ، ص 1990   



ميزات تميزها تعد االستبانة من أكثر وسائل جمع المعلومات البحثية شيوعا ، لما لها من      

تخصصون في ميتم جمع المعلومات الضرورية لذا يؤكد ال عن غيرها ، فعن طريق االستبانة

 .111االستبانة مجال البحث العلمي أهمية االهتمام بتصميم 

 فرضياته ونسب نجاحها إذ تألفت واقعيةاعتمد الباحث االستبانة أداة بحثه لمعرفة مدى لذلك     

كانت الفقرة األولى منها معلومات عامة عن مالئ االستمارة سواء  : االستبانة من سبع فقرات

من مربي الدواجن أو من المخططين الزراعيين إلعطائهم التفاعل واالستجابة العفوية على 

مفردات االستبانة ، أما الفقرة الثانية فقد تناولت نسب ماتشكله فقرات كلف اإلنتاج إلى التكاليف 

 الثالثة تناولت الوقود والطاقة لبيان مدى تأثيرهما في اإلنتاج إذ جاءت بستة اإلجمالية ، والفقرة

المقدمة من قبل الدولة إلى )المبلغ أو اإلعانات ( أسئلة ، فيما أشارت الفقرة الرابعة إلى الدعم 

مربي الدواجن بثماني أسئلة لبيان مدى األثر في تطوير صناعة الدواجن،والفقرة الخامسة تناولت 

ستثمار في ستة أسئلة ، والفقرة السادسة استبينت عن االستيراد ومدى تأثيره في المنتج المحلي اال

 .في سبعة أسئلة، وأخيرا تناولت الفقرة السابعة أثر التسويق في صناعة الدواجن في ثمان أسئلة

 أن يحدد يمكن) الثالثة إلى السابعة (     إذ كان جواب المستبان محدد بخمس حقول للفقرات من 

) اتفق تماما ، اتفق ، اتفق إلى حد ما ، ال اتفق ، وال اتفق تماما ( إجابته في واحدة منها وهي 

وفق مقياس لنكر، وتم  معالجتها إحصائيا إلى درجات توافق تتدرج من خمس درجات إلى درجة 

 .واحدة

 

  صدق األداة:خامسا 

إذ يعد  ،112 دقيقا بوضوح قياساً علميا      يقصد بصدق األداة هو أن تقيس مامفروض قياسه

الصدق من أهم الشــروط الواجب توفرها في األداة، ومن الخصائص المهمة التي يجب 

                                                 
 ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، المملكة العربية 2العساف ، صالح حمد ، مدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ، الطبعة .2 

  .341ص   ،2000السعودية ،

حصول على المعلومات عن إقليم كردستانلصعوبة ال*    

 ،مطبعة شفيق بغداد ،العراق 1ألعبيدي ،غانم سعيد ، حنان عيسى الجبوري ، التقويم والقياس في التربية والتعليم ، الطبعة  . 3

   .146 ، ص 1970،



مراعاتها عند بناء األداة في البحوث ، ويعد الصدق الظاهري من مســتلزمات بناء المقاييس 

  . 113بنائهاة التي تعتمد على أراء الخـبراء والمحكمين في مواصفات األداة بطريق

والمرفقة في ملحق  )االستبانة ( ولتحقيق الصدق الظاهري في األداة التي أعدها الباحث      

البحث فقد تم عرض االستبانة على الخبراء من ذوي االختصاص في االقتصاد الزراعي وإدارة 

 ) .الدواجن ( اإلعمال واإلحصاء الزراعي ومختصين في مجال الثروة الحيوانية 

 : تم عرض االستبانة على مجموعة من الخبراء والمختصـين وكما مبين بالجدول التاليوقد

 

 

   

 

 

 موقع العمل المنصب االســــم ت
 وزارة المالية خبير واستشاري حسن عبد المنعم الخطاب. د 1
 وزارة الزراعة خبير عبد الحسين الحكيم.د 2
كة العامة الشر/وزارة الزراعة  خبير شليمون حنا ججو.د 3

 لخدمات الثروة الحيوانية
 الدائرة االقتصادية/وزارة التخطيط خبير عبد الجبار محمد صالح.د 4

الجهاز المركزي / وزارة التخطيط خبيرالسيد عبد الرزاق جاسم حسون 5

 لإلحصاء
 الرضوانية/ صاحب حقل في بغداد مربي دواجن علي فياض سهر السيد 6

) أصحاب الحقول ( المربين  باليد فضال عن لقاءلى المخططين الزراعيين االستبانة إمتوقد     

 تم لقائهم شخصيا و تسليم االستمارة إليهم واإلجابة عن استفساراتهم وهذا ماجعل منها أكثر إذ

 وأهمية وضمان الهتمام الشخص المستبان مع االستفادة من جميع اآلراء والخبرات واقعية

 .تم أخذها بنظر االعتبارالمالحظات الشخصية التي 

                                                 
 ص  ،1990 ، بغداد ، العراق ، ، وزارة التعليم العالي والبحث العلميحسين ، وآخرون ، التقويم والقياس، صباح العجيلي.4 

27.   



 

  ثبات االستبانة :سادسا

 تعطى النتائج نفسها في حالة إعادة تطبيق األداة ألكثر من مرة، وفي أن    يعرف الثبات 

 .114الظروف ذاتها 

 . 115      أن االختبار الذي اليكون ثابتا اليمكن أن يكون صادقا فيما يقيس 

نتائجها أن تم تقسيم العينة المستبانة إلى مجموعتين وكان من مصادر قوة االستبانة وثبات صحة 

 استمارة منها ، والثانية  27 استمارة قدمت إلى مخططين زراعيين تم استرداد 33األولى كانت 

 استمارة منها ، إذ 83  استمارة قدمت إلى مربين وصاحبي حقول لتربية الدواجن تم استرداد 87

   .% 82.1بين النتيجتين من األجوبة أكثر)  Reliability( كان التوافق والثبات 

 من صواب فرضية البحث وكذلك التعرف على عالقة االرتباط بين كل فقرة من للتحققو   

 تأهيل مشاريع الدواجن ، فقد تم صياغة نموذج  المفحوصة وبيان مدى تأثيرها فياتالفقر

اعتمادها في المعالجة والتحليل إحصائي اعتمادا على نتائج إجابات العينة المستبانة التي تم 

 : تبين ) 19 إلى 13(  اإلحصائي االلكتروني والجداول 

 . الدواجن لمربي اإلجابات ضمن أسئلة كل فقرة تم استبيانها عدد - 1

 . للمخططين الزراعيين  عدد اإلجابات ضمن أسئلة كل فقرة تم استبيانها - 2
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. 146، ص 1970العراق ،    
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 ستبانة من المعلومات العامةنتائج اال) 13(جدول 
 أخرى مشارك مستثمر مالك الحقل

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

 مربي
X1  صفة

 المربي

 53  15  15   
 ذآر أنثى

 مربي مهندس زراعي مربي مهندس زراعي
X2 الجنس 

2 3 25 80 
  سنة45أآبر من   سنة40-35  سنة35-25  سنة25أقل من 
مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

 مربي مهندس زراعي مربي
X3 العمر 

 3 5 15 12 30 10 35 
 إعدادية أو معهد متوسطة ابتدائية دون االبتدائية

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

 مربي

 1  13  26 2 16 
 شـــهادة عليا آلية

 مربي مهندس زراعي مربي مهندس زراعي

X4  التحصيل
 الدراسي

15 25 10 2 
 مهنة من التحصيل الدراسي مهنة إضافية راغب بالمهنة مهنة العائلة

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

 مربي
X5  االنحدار

 المهني

 23  32  11  17 
  سنة15أآثر من   ســنة15- 10  سنة10 – 5  سنوات5أقل من 
مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

 مربي
X6  مدة

ممارسة 
 المهنة

 15  19  20  29 
X7  أخرى مشارآة إيجار ملكعائديه 



مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

 الحقل  مربي

 48  23  12  0 
  قاعة8أآثر من   قاعة8 – 5  قاعة4- 2 واحدة

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

 مهندس مربي
 زراعي

 مربي
X8  عدد

 القاعات

 30  35  14  4 
  فرخه10000أآثر من   فرخه10000أقل من 

 مربي مهندس زراعي مربي ندس زراعيمه
X9  حجم

 القاعة
 39  44 

  يوم56 – 45  يوم45أقل من 
 مربي مهندس زراعي مربي مهندس زراعي

X10 مدة التربية 

 45  38 
 أآثر من وجبتان اثنان واحدة
 مربي زراعي مهندس مربي مهندس زراعي مربي مهندس زراعي

X11  عدد وجبات
التربية في 
 62  16  5  السنة

من قبل ) x2.x3.x4( تم تأشير االستبانة لكافة الحقول من قبل المربين ، فيما تم تأشير الفقرات : مالحظة 
 الجدول من اعداد الباحث  .... المخططين/ المهندسين الزراعيين 

 
 

 كلف اإلنتاجمحور نتائج االستبانة من  ) 14( جدول 

 %10أآثر من  %10 %10أقل من 
مهندس 
 زراعي

 مربيمهندس زراعي مربي مهندس زراعي مربي
X12 آلف األفراخ 

1 7 9 36 17 40 
 %70أآثر من   %70 – 50 %50أقل من 

مهندس 
 زراعي

 مربي مهندس زراعي مربي مهندس زراعي مربي
X13 آلف العلف 

2 6 18 59 7 18 
 %5ثر من أآ  5% – 3  3% – 1

مهندس 
 زراعي

 مربي مهندس زراعي مربي مهندس زراعي مربي
X14  آلف األدوية

واللقاحات واإلشراف 
 البيطري

7 45 17 30 3 8 
 %7أآثر من  7% – 5 5%
مهندس 
 زراعي

 مربي مهندس زراعي مربي مهندس زراعي مربي
X15 أجور العمال 

13 33 13 39 1 11 
 %15أآثر من  %15 – 10 %10أقل من 

مهندس 
 عيزرا

 مربي مهندس زراعي مربي مهندس زراعي مربي
X16 مصاريف الوقود 

12 30 9 36 6 17 
 %20أآثر من   %20 – 10 %10أقل من 

مهندس 
 زراعي

 مربي مهندس زراعي مربي مهندس زراعي مربي
X17  الوفيات ( الخسائر(

10 21 10 42 7 20 



 %5أآثر من   %5 – 3 %3أقل من 
مهندس 
 زراعي

 مربي مهندس زراعي مربي مهندس زراعي بيمر
X18 مصاريف أخرى 

17 48 7 30 3 5 
 

 الجدول من اعداد الباحث
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 الوقود والطاقةمحور نتائج االستبانة من  ) 15( جدول 

 ال اتفق تماما ال اتفقاتفق إلى حد ما اتفق اتفق تماما الفقرة ت
مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

ارتفاع أسعار الوقود  X19 مربي
أدت إلى ارتفاع أسعار 

 2 0 4 0 17 3 23 10 37 14 دواجنال

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

 التيار انقطاع X20 ربيم

 في سلبا اثر الكهربائي

 الدواجن صناعة

 

14 52 7 21 3 8 2 2 1 0 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

 للوقود الدولة تجهيز X21 مربي

 مناسب الحالي بسعره

 صناعة لتطوير

 الدواجن

 

1 9 2 11 9 21 8 23 7 9 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

 للوقود الدولة تجهيز X22 مربي

 سيعمل مدعوم بسعر

 صناعة يرتطو على

 الدواجن

10 49 9 20 6 11 2 2 0 1 

X23  مربيمهندس  مربيمهندس  مربيمهندس  مربيمهندس  مربيمهندس 



 التيار تحسين زراعي زراعي زراعي زراعي زراعي

 على سيعمل الكهربائي

الدواجن صناعة تطوير
 

15 63 6 15 4 5 0 0 0 0 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

 صناعة الدواجن تطوير X24 مربي

 0 0 2 2 10 6 15 9 55 10 ترتبط بتوفير الطاقة

 
 الجدول من اعداد الباحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الدعم محورستبانة مننتائج اال ) 16( جدول 

 ال اتفق تماما ال اتفقاتفق إلى حد ما اتفق اتفق تماما الفقرة ت
مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 قبل من المقدم الدعم X25 مربي

 بمستوى الدولة

 الطموح
0 5 1 6 7 13 10 26 9 33 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 X26 مربي
 

 قراضإ صناديق

 لصناعة حال الدواجن

 الدواجن

 

0 12 5 11 10 36 10 18 2 6 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

دس مهن مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 صناديق ساهمت X27 مربي

 في الدواجن إقراض

 6 1 9 6 35 12 25 5 8 3الدواجن صناعة تطوير

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 X28 مربي
 

 النهائي المنتج دعم

 تطوير في يساعد

 الدواجن صناعة

 

7 42 11 28 6 12 3 1 0 0 

X29 مهندس  اإلنتاج مدخالت دعم
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 مربي



 1 1 2 3 14 6 31 10 35 7 الدواجن عةصنا يطور 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
راعيز

مهندس  مربي
زراعي

 X30 مربي
 

  النهائي المنتج دعم

 اإلنتاج ومدخالت

 تطوير في سيساعدان

 الدواجن صناعة
 

15 57 7 22 5 3 0 1 0 0 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 التأهيل إعادة برنامج X31 مربي

 تطوير في ساهم

 2 0 4 3 5 7 28 7 44 10 الدواجن صناعة

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 يؤدي األمني االستقرار X32 مربي

 اعةصن تطور إلى

 2  5 1 10 3 25 10 41 13 الدواجن

 
 الجدول من اعداد الباحث

 
 

  االستثمار محورنتائج االستبانة من ) 17( جدول 

 ماال اتفق تما ال اتفقاتفق إلى حد ما اتفق اتفق تماما الفقرة ت
مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

 تطوير في الحل X33 مربي

 من الدواجن صناعة

 دخول خالل

 الشركات

 االستثمارية

 

8 17 10 22 6 15 3 18 0 11 

مهندس 
 زراعي

مهندس  ربيم
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

 X34 مربي
 

 االستثمار تطوير

 على سيعمل المحلي

 صناعة تطوير

 الدواجن

10 35 10 37 5 8 2 3 0 0 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 يزراع

 صناعة تطوير X35 مربي

 من الدواجن

  بين الممازجة

 األجنبي االستثمار

 المحلي واالستثمار

 

7 12 9 25 3 33 6 11 2 2 



مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

 X36 مربي
 

 االستثمار تحديد

 جزء في األجنبي

 صناعةمن  

 يترك فيما الدواجن

 لالستثمار الباقي

 المحلي

3 13 13 28 4 25 5 10 2 7 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

 الشركات دخول X37 مربي

 يحدثستثمارية اال

 يةمنافسة في كم

 اإلنتاجونوعية 

 

13 33 8 26 5 16 1 6 0 2 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

 X38 مربي
 

 محددات وجود

 األجنبي لالستثمار

 أو األمني كالوضع

 االستثمار قوانين

12 22 12 35 3 20 1 5 1 1 

 
 الجدول من اعداد الباحث

 
 
 
 

 االستيرادمحور نتائج االستبانة من  ) 18( جدول 
 ال اتفق تماما ال اتفقاتفق إلى حد ما اتفق اتفق تماما الفقرة ت

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 X39 مربي
 

 رسوم كمركية فرض

 سيعمل المستورد على

 إنتاج زيادة على

 الدواجن

 

10 46 6 24 4 7 5 5 2 1 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 في المنافسة خلق X40 مربي

 من المحلي السوق

 المستورد خالل

 في زيادة إلى سيؤدي

 الدواجنإنتاج 

1 7 6 16 7 18 10 26 2 16 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 X41 مربي
 

 والطلب في العرض

 صناعة يطور السوق

 1 1 3 1 16 5 30 10 33 10 الدواجن



  
مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 تطوير يعيق راداالستي X42 مربي

 1 1 5 1 6 6 25 10 46 7 الدواجن صناعة

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 مهندس مربي
زراعي

 X43 مربي
 

 العراقي المستهلك

 المحلي المنتج يفضل

 
15 57 7 20 3 5 2 1 0 0 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 اإلنتاج في التوسع X44 مربي

 تطوير إلى سيؤدي

 الدواجن صناعة

 من والتخفيف

 االستيراد

18 55 6 23 3 3 0 2 0 0 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 السوق إغراق X45 مربي

 سيؤدي بالمستورد

 صناعة على القضاء

 العراق في الدواجن

15 56 9 17 2 8 1 2 0 0 

 
 الجدول من اعداد الباحث

 
 
 

  التسويق محورنتائج االستبانة من ) 19( جدول 
 ال اتفق تماما ال اتفقمااتفق إلى حد  اتفق اتفق تماما الفقرة ت

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 X46 مربي
 

 يواجه المربي

صعوبات في التسويق 

 حاليا

 

8 34 13 31 5 10 0 5 1 3 

ندس مه
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 منافذ مع التعاقد X47 مربي

 مدة خاللالتسويق 

التربية له أهمية في 

 تطوير اإلنتاج

16 38 7 40 4 3 0 2 0 0 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 X48 مربي
 

 المنتج يحدد وزن

 السوقحسب رغبة 

 
8 33 12 36 4 12 3 0 0 2 

X49 مهندس  إلى يدفع الطلب زيادة
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 مربي



 1 0 1 1 12 3 24 11 45 12 زيادة اإلنتاج 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
اعيزر

مهندس  مربي
زراعي

 X50 مربي
 

 الطلب يؤثر في زيادة

 اإلنتاجنوعية 

 
6 30 12 24 6 16 3 10 0 3 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 الطلب يؤثر في زيادة X51 مربي

 2 0 3 0 9 3 34 12 35 12 سعر المنتج

مهندس 
 عيزرا

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 X52 مربي
 

 مع المجازر التعاقد

 تسهل عملية التسويق
 14 61 7 19 3 3 2 0 1 0 

مهندس 
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
 زراعي

مهندس  مربي
زراعي

مهندس  مربي
زراعي

 وجودة التعبئة طريقة X53 مربي

في المجازر تساعد في 

ازدياد الطلب على 

 المنتج

13 49 8 22 6 10 0 1 0 1 

 
 الجدول من اعداد الباحث

 

 األتي ظهر خالل االستبانة التي تم توزيعها على المربين والمخططين الزراعيين من       

 : وحسب المحاور

   معلومات عامة: األول المحور
 % 18.1فيما كانت  % 63.9 إن نسبة مالكي الحقول كانت أعلى نسبة إذ بلغت  – 1

 .للمشاركة % 18.1ستثمرين  و للم

و كانت %  96.4 استمارات مربي الدواجن كانت أعلى نسبة في الجنس للذكور ي ف– 2

و نسبة اإلناث  %  92.6فيما كانت أعلى نسبة في الجنس للذكور  % 3.6نسبة اإلناث  

 .في استمارات المخططين الزراعيين % 7.4

تلتها فئة % 41 سنة  45الدواجن  اكبر من  كانت فئات األعمار في استمارات مربي – 3

 سنة إذ 25وأخيراً كانت فئة اقل من %18.1 سنة 35 -25ثم فئة % 33.7 سنة45 -35



 45 األعمار اكبر من ، فيما كانت في استمارات المخططين الزراعيين فئة % 3.6كانت 

 % .18.5 سنة 35 -25وأخيراً كانت فئة % 44.4 سنة45 -35تلتها فئة % 3 كانت  سنة

،  %33.7 أعلى نسبة في التحصيل الدراسي كانت لحملة الشهادات مابين المتوسطة – 4

والشهادات العليا % 15.7فيما شكلت دون االبتدائية % 19.3، و المعهد   % 31.3والكلية

في استمارات مربي الدواجن  أما في استمارات المخططين الزراعيين فكانت أعلى  % 1.2

 % 37، والشهادات العليا % 55.6ل الدراسي لخريجي الكلية إذ كانت نسبة في التحصي

أما خريجو المتوسطة و % 7.4لحملة الشهادات العليا فيما كان خريجي المعاهد يشكلون 

  ..ر أي نسبة تذكناالبتدائية ودون االبتدائية فلم يشكلو

تلتها مهنة % 39.8 شكلت نسبة االنحدار المهني لراغب المهنة أعلى نسبة فكانت  – 5

كمهنة % 2.4وأخيرا كانت   % 13.3ثم مهنة نتيجة التحصيل الدراسي % 28.9العائلة   

 .إضافية 

 سنة 15-10، ثم  % 34.9 سنة 15 بلغت نسبة مدة ممارسة المهنة ألكثر من – 6

 % .22.8 سنة بنسبة 5، وأخيرا كانت اقل من % 24 سنة 10 – 5، % 26.4

إيجار ، والمشاركة إذ كانت  % 28.9ملك ،   % 57.8 ما نسبته  شكلت عائديه الحقل– 7

14.5. % 

% 16.9قاعة واحدة ، % 36.1 قاعة ، 4-2% 42.2 تراوحت نسب أعداد القاعات – 8

 . قاعة 8ألكثر من % 4.8 قاعة ،و5-8

 كانت 10000واقل من  % 53 فرخه كانت بنسبة 10000 قاعات التربية ألكثر من – 9

46.9. %  

 % .45.8 يوم  56 – 45،و % 54.2 يوم  كانت 45مدة التربية ألقل من  -10

  %.6،ووجبة واحدة%19.3 وجبتان ، % 74.7من وجبتان عدد وجبات التربية ألكثر– 11

من قبل المخطط الزراعي أما باقي فقرات االستبانة  ) 4، 3، 2( تم مليء الفقرات لقد      

 لم يتم ملئها من قبل المخطط الزراعي ألنها تخص المربين  ف) المعلومات العامة( للمحور األول 

 ن نسبة مساهمة اإلناث كانت تقريبا متطابقة بين المربين والمخططين الزراعيين جاء أعاله فامما

وهي في كالهما مشاركة ضعيفة مما يعطي انطباعا إن صناعة الدواجن من المهن الذكورية ، 

 لحد ما أما في التحصيل نالمربين والمخططين الزراعييفيما تطابقت الفئات العمرية بين 



الدراسي فهناك اختالف بين ماهو عليه من المخططين والمربين إذ كانت النسبة األعلى لحملة 

 فيما كانت حملة شهادة المتوسطة هي األعلى بين نالشهادات العليا من المخططين الزراعيي

لذين يمارسون المهنة كرغبة بها اونتيجة لكونها المربين مما يدل على إن اغلب المربين من ا

 .مهنة العائلة 

 

  كلف اإلنتاج : الثانيالمحور
 % 10،% 42.2   كانتلكلف األفراخ من كلف اإلنتاج% 10 من  أكثر التي تكوننسبةال -1

في استمارات مربي الدواجن أما في  % 8.4هي % 10 من اقل، و % 50.6 شكلت

لكلف األفراخ من كلف اإلنتاج  % 10ين فكانت نسبة أكثر من استمارات المخططين الزراعي

 %.3.7هي  % 10، و اقل من  % 33.3فكانت % 10، اما% 63.3

هي التي حصلت على أعلى %10،و% 10   وبذلك تكون النسب لكلف األفراخ التي أكثر من 

 هذه  ، وهذه تشكل عبء على المربي إذ ترتفعن الزراعييننسب لدى المربين والمخططي

النسبة نتيجة لحدوث الهالكات لألفراخ في األيام األولى وهذا قد يكون نتيجة لعدم اكتمال 

 . في توفير بيض التفقيس محليا وليس عن طريق االستيرادلةحلقات اإلنتاج المتمث

، فيما شكلت أكثر من % 72.3من كلف اإلنتاج  % 70-50 كلف األعالف شكلت -2

 مربي الدواجن استماراتفي  % 7.2مانسبته % 50ن ،و اقل م % 22.9مانسبته % 70

من كلف اإلنتاج % 70-50أما في استمارات المخططين الزراعيين فكانت كلف األعالف 

،و اقل من % 25.9مانسبته  % 70، فيما شكلت أكثر من  % 66.7أعلى نسبة إذ كانت 

 . كلف اإلنتاج إذ يتبين من خالله إن للعلف الثقل األكبر من،% 7.4مانسبته  % 50

كلف األدوية واللقاحات واإلشراف البيطري من كلف اإلنتاج تشكل % 3-1  إنتبين -3

في  % 28.9مانسبته% 5وأكثر من % 32.9مانسبته % 5-3، فيما شكلت  32.5%

كلف % 5-3 انبيناستمارات مربي الدواجن أما في استمارات المخططين الزراعيين فقد ت

، فيما %63البيطري من كلف اإلنتاج تشكل النسبة األعلى  األدوية واللقاحات واإلشراف 

 % .11مانسبته % 5وأكثر من % 25.9مانسبته % 3-1شكلت 

كانت تشكل أعلى نسب % 5-3   وعليه فان نسب كلف األدوية واللقاحات البيطرية

 . والمربين رغم اختالفها راعيينللمخططين الز



% 5كذلك % 48.1اإلنتاج مانسبته  من كلف % 7-5 أجور العمال بنسبة كلف جاءت -4

في استمارات مربي الدواجن أما في %  3.7كانت % 7، وأكثر من  % 48.1تشكل  

من كلف اإلنتاج % 7-5جاءت كلف أجور العمال بنسبة  استمارات المخططين الزراعيين فقد

 .%15تشكل % 7 من  وأكثر،%39تشكل  % 5فيما كانت نسبة  % 46مانسبته 

   .يينسب متقاربة بين المربين والمخططين الزراع    وهذه الن

% 10، اقل من % 42.2ما نسبة % 15-10كانت مصاريف الوقود والطاقة بنسبة -5

في استمارات مربي الدواجن أما في  % 20.5انتك% 15،و أكثر من % 38.6كانت  

نسبة شكلت ال% 10استمارات المخططين الزراعيين فان مصاريف الوقود والطاقة بنسبة 

 % .22.2كانت % 15 من أكثر،و% 33.3كانت  % 15-10، % 44.4 ىاألعل

 كلف الوقود والطاقة اختلف تقديرها بين المخطط الزراعي وبين المربي إذ أشار ب إن نس

وربما يعود هذا % 15-10فيما أشار الثاني إلى إنها تشكل % 10األول في أعلى نسبة إلى 

 يحسب قيمة الوقود على أساس سعر الدولة فيما يحسب االختالف إلى إن المخطط الزراعي

 .من قبل المربي على أساس سعر السوق 

، فيما تراوحت اقل من  % 50.6فكانت نسبتها % 20-10 نسب الخسائر والوفيات أما -1

في استمارات مربي الدواجن %  25.3مانسبته % 20، وأكثر من % 26.5مانسبته % 10

فكانت % 20-10زراعيين فان نسب الخسائر والوفيات أما في استمارات المخططين ال

 وهذه ،% 25مانسبته % 20، وأكثر من % 37مانسبته % 10، و اقل من % 37نسبتها  

 النسب العلمية فيما يتم حسابها من قبل فققد تعود إلى حساب المخطط الزراعي للخسائر و

 .  المربي نتيجة للخبرة 

من المصاريف األخرى % 3كانت نسبة اقل من  في استمارات مربي الدواجن وأخيرا -2

أما في  % 6إال ماقيمته% 5 تشكل أكثر من م،و ل% 36.1بنسبة % 5-3،% 57.8بنسبة 

من المصاريف األخرى كانت األعلى % 3استمارات المخططين الزراعيين فان نسبة اقل من 

 وهذه ،% 11إال ماقيمته % 5،و لم تشكل أكثر من % 25بنسبة % 5-3،% 63بنسبة 

 .كانت متقاربة بين المخطط الزراعي والمربي 

 

  الوقود والطاقة : الثالثالمحور 



بنسب االتفاق المختلفة على إن ارتفاع أسعار الوقود أدت إلى ارتفاع %92.8 أشار -1

في استمارات مربي الدواجن أما في استمارات  % 7.2أسعار الدواجن ولم يؤيد ذلك  

وبنسب االتفاق المختلفة على إن ارتفاع أسعار الوقود % 100اتفق  قدالمخططين الزراعيين ف

 إن تقارب النسب بين المربي والمخطط الزراعي لما تمثله ،أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن 

 .من اثر ارتفاع أسعار الوقود التي أثرت على صناعة الدواجن 

ي صناعة الدواجن فيما لم يتفق  إن انقطاع التيار الكهربائي قد اثر سلبا ف% 98.8 أيد   – 2

بذلك في استمارات مربي الدواجن أما في استمارات المخططين الزراعيين فقد أيد % 1.2

% 11.2  قإن انقطاع التيار الكهربائي قد اثر سلبا في صناعة الدواجن فيما لم يتف% 77.8

 . صناعة الدواجن مايعكس أهمية التيار الكهربائي ومدى استمراريته في تطوير ،وهذابذلك 

على إن تجهيز الدولة للوقود بسعره الحالي مناسب لتطوير صناعة % 50.6 اتفق  – 3

على ذلك في استمارات مربي الدواجن أما في استمارات % 49.4الدواجن ولم يتفق  

على إن تجهيز الدولة للوقود بسعره الحالي مناسب % 44.4المخططين الزراعيين اتفق  

 .على ذلك % 55.6دواجن ولم يتفق  لتطوير صناعة ال

إن تجهيز الدولة للوقود بسعر مدعوم سيعمل على تطوير صناعة % 97.6 بين  – 4

منهم على ذلك في استمارات مربي الدواجن أما في استمارات % 2.4الدواجن فيما اختلف 

إن تجهيز الدولة للوقود بسعر مدعوم سيعمل على % 92.6المخططين الزراعيين فبين  

 ، مما جاء أعاله فان لدعم الوقود منهم على ذلك% 7.4 اختلف يماتطوير صناعة الدواجن ف

 . األثر الكبير في تطوير وإنعاش صناعة الدواجن 

 اتفق الجميع على إن تحسين الطاقة الكهربائية سيعمل على تطوير صناعة الدواجن في – 5

على إن % 92.6زراعيين اتفقاستمارات مربي الدواجن أما في استمارات المخططين ال

 .خالف ذلك% 7.4تحسين الطاقة الكهربائية سيعمل على تطوير صناعة الدواجن فيما بين 

% 2.4إلى أن تطوير صناعة الدواجن ترتبط بتوفير الطاقة فيما اختلف % 97.6 أشار  – 6

فق على ذلك في استمارات مربي الدواجن أما في استمارات المخططين الزراعيين فقد ات

 . الجميع على أن تطوير صناعة الدواجن ترتبط بتوفير الطاقة

  

  الدعم : الرابعحورالم



إلى أن نسبة الدعم المقدم من قبل الدولة بمستوى الطموح فيما اختلف % 28.9 أشار -1

 أما في استمارات المخططين اجنعلى ذلك  في استمارات مربي الدو% 71.1

سبة الدعم المقدم من قبل الدولة بمستوى الطموح إلى أن ن% 29.6الزراعيين فقد أشار 

 وعليه فان هناك اتفاق بين المربين والمخططين ،على ذلك % 70.4فيما اختلف 

 . على إن الدعم المقدم من قبل الدولة ليس بمستوى الطموح نالزراعيي

وبنسب االتفاق المختلفة على أن صناديق اإلقراض تمثل الحل في تطوير  % 71.8بين -2

 وفيفي استمارات مربي الدواجن % 28.9عة الدواجن ولم يتفق على ذلك  صنا

 المختلفة على أن تفاقوبنسب اال% 55.6استمارات المخططين الزراعيين فقد بين 

  ،%44.4 الدواجن ولم يتفق على ذلك صناعةصناديق اإلقراض تمثل الحل في تطوير 

اديق اإلقراض تمثل جزء من  من خالل إن صنن فان رؤية المخططين الزراعييوبذلك

  .الحل فيما بين المربين أنها تمثل الثقل األكبر من الحل 

تأيدهم إلى مساهمة صناديق اإلقراض في تطوير صناعة الدواجن فيما % 81.9 بين -3

عن ذلك في استمارات مربي الدواجن أما في استمارات المخططين % 18.1اختلف 

مساهمة صناديق اإلقراض في تطوير صناعة تأيدهم إلى % 74.1 فقد بين زراعيينال

 . وهذا يتطابق مع ماتم ذكره أعاله،عن ذلك % 25.9الدواجن فيما اختلف 

لدعم مدخالت اإلنتاج ، و  % 95.2من المؤيدين لدعم المنتج النهائي ، % 97.6  كان -4

 النهائي في استمارات مربي الدواجن أما في لمنتجلدعم مدخالت اإلنتاج وا% 98.8

من المؤيدين لدعم المنتج النهائي ، % 88.9مارات المخططين الزراعيين فقد كان  است

 وهذا ،لدعم مدخالت اإلنتاج والمنتج النهائي% 100لدعم مدخالت اإلنتاج ، و  % 85

 والمربين من أهمية تقديم نمايشير بوضوح في تطابق الرؤية بين المخططين الزراعيي

 . مدخالت ، مخرجات ، مدخالت ومخرجات اإلنتاج  الثالثة من دعم وبإشكالهالدعم 

على أهمية برنامج إعادة تأهيل مشاريع الدواجن في تطوير صناعة % 92.8 اتفق - 5

 مربي الدواجن أما في استمارات تفي استمارا % 7.2الدواجن فيما لم يتفق على ذلك 

 مشاريع الدواجن على أهمية برنامج إعادة تأهيل% 88.9المخططين الزراعيين فقد اتفق 

 فان المخططين ،وبذلك% 11.1في تطوير صناعة الدواجن فيما لم يتفق على ذلك  



الزراعيين والمربين يؤيدون مشروع إعادة التأهيل لما له من أثر كبير في تطوير صناعة 

 .الدواجن 

إن االستقرار األمني له تأثير فعال في تطوير صناعة الدواجن فيما % 90.4كان رأي-6

إلى عدم وجود أهمية لذلك في استمارات مربي الدواجن أما في استمارات % 9.6ار  أش

إن االستقرار األمني له تأثير فعال في تطوير  % 96.3المخططين الزراعيين فقد كان رأي 

 وهذا يأتي من أهمية الوضع ،إلى عدم وجود أهمية لذلك % 3.7صناعة الدواجن فيما أشار  

 .اعة الدواجن كحلقة من حلقات االقتصاد العراقي األمني وتأثيره في صن

 

  االستثمار : الخامسحورالم
على إن دخول الشركات االستثمارية سيعمل على تطوير صناعة الدواجن % 63.9 اتفق – 1

في استمارات مربي الدواجن أما في استمارات المخططين  % 36.1واختلف بذلك 

الشركات االستثمارية سيعمل على تطوير على إن دخول % 88.9الزراعيين فقد اتفق 

 إذ أن أي تطور في مجاالت االقتصاد يتطلب ،% 11.1صناعة الدواجن واختلف على ذلك 

 . منها أو األجنبية محليةمشاركة القطاع الخاص المتمثل بدخول الشركات االستثمارية ال

ر في تطوير صناعة تأيدهم إلى أن تطوير االستثمار المحلي له دور كبي% 96.4 أبدى  – 2

في استمارات مربي الدواجن أما في استمارات المخططين % 3.4 ذلكالدواجن فيما لم يؤيد 

تأيدهم إلى أن تطوير االستثمار المحلي له دور كبير في تطوير % 92.6الزراعيين فقد أبدى 

مربي  إن تطابق اآلراء بين المخطط الزراعي وال،% 7.4صناعة الدواجن فيما لم يؤيد ذلك 

 .نتيجة ألهمية تنمية االستثمار المحلي الذي سيعمل بدوره على تطوير صناعة الدواجن 

إن الممازجة بين االستثمار االجنبي والمحلي سيؤدي إلى تطوير  % 83.1 كان رأي  – 3

 إن تحديد جزء لالستثمار االجنبي وترك الباقي لالستثمار %79.5صناعة الدواجن فيما بين 

 له القدرة على تطوير صناعة الدواجن في استمارات مربي الدواجن أما في المحلي سيكون

إن الممازجة بين االستثمار األجنبي % 70.4استمارات المخططين الزراعيين فقد كان رأي 

إن تحديد جزء لالستثمار %  74.1والمحلي سيؤدي إلى تطوير صناعة الدواجن فيما بين 

 إن ،محلي سيكون له القدرة على تطوير صناعة الدواجن األجنبي وترك الباقي لالستثمار ال

هذا جاء نتيجة ألهمية و دور االستثمار من خالل مشاركة الشركات االستثمارية األجنبية لما 



 متطورة وبين الشركات المحلية ذات الدراية بواقع الدواجن في اتمتلكه من خبرة وتكنولوجي

 . العراق 

ات االستثمارية سيحدث منافسة في كمية ونوعية اإلنتاج إن دخول الشرك % 92.8 بين – 4

في استمارات مربي الدواجن أما في استمارات المخططين % 7.2واختلف على ذلك  

إن دخول الشركات االستثمارية سيحدث منافسة في كمية ونوعية % 96.3الزراعيين فقد بين 

بقا من ما تمتلكه الشركات  وكما تم اإلشارة إليه سا،% 3.7اإلنتاج واختلف على ذلك  

 .  متطورة ستؤدي إلى رفع اإلنتاج كما ونوعا ااالستثمارية من خبرة وتكنولوجي

إلى وجود محددات لالستثمار االجنبي كالوضع األمني وقوانين % 91.6 أشار  – 5

على ذلك في استمارات مربي الدواجن أما في استمارات % 8.4االستثمار فيما اختلف   

إلى وجود محددات لالستثمار األجنبي كالوضع % 92.6الزراعيين فقد أشار المخططين 

 أهمية إلى وكما اشرنا سابقا ،على ذلك % 7.4األمني وقوانين االستثمار فيما اختلف   

الوضع األمني وكذلك من خالل اختصار الروتين في التقليل من المحددات التي تؤدي تعطيل 

 .االستثمار

 

 الستيراد ا : السادسالمحور
 على المنتج المستورد سيعمل كيةالكمرمن المربين إلى أن فرض الرسوم  % 90.4أشار -1

في استمارات مربي الدواجن أما في  % 9.6على زيادة إنتاج الدواجن واختلف عن ذلك 

 على ةإلى أن فرض الرسوم الكمر كي% 74.1استمارات المخططين الزراعيين فقد أشار

 إن هذا ،% 25.9على زيادة إنتاج الدواجن واختلف عن ذلك  المنتج المستورد سيعمل 

األمر معمول به في اغلب الدول من خالل فرض الرسوم الكمركية الذي قد تستخدم في دعم 

      .العمليات اإلنتاجية 

  زيادةإن خلق المنافسة بالسوق المحلي من خالل المستورد سيؤدي إلى% 50.6 يؤيد لم  -2

في استمارات مربي الدواجن أما في % 49.4 اتفق على ذلكمايفي إنتاج الدواجن ف

إن خلق المنافسة بالسوق المحلي من % 48.1استمارات المخططين الزراعيين فلم يؤيد 

 إذ أن ،% 51.9خالل المستورد سيؤدي إلى زيادة في إنتاج الدواجن فيما اتفق على ذلك 



مل على إنهاء اإلنتاج المحلي لعدم المستورد إذا كان بأسعار اقل من المنتج المحلي سيع

 .إمكانيته من منافسته 

% 7.2إن للعرض والطلب دور في تطوير صناعة الدواجن فيما اختلف   % 92.8 اتفق -3

على ذلك في استمارات مربي الدواجن أما في استمارات المخططين الزراعيين فقد وضح 

على % 7.4 اختلف إن للعرض والطلب دور في تطوير صناعة الدواجن فيما% 92.6

 . ذلك

على ذلك % 4.8 يعيق تطوير صناعة الدواجن فيما اختلف  االستيرادإلى أن % 95.2 أشار -4

إلى % 92.6في استمارات مربي الدواجن أما في استمارات المخططين الزراعيين فقد أشار 

  . ذلكعلى%7.4 صناعة الدواجن فيما اختلف رأن االستيراد يعيق تطوي

عن ذلك في % 1.2رغبة المستهلك العراقي بالمنتج المحلي واختلف أن % 98.8  بين -5

أن رغبة % 92.6استمارات مربي الدواجن أما في استمارات المخططين الزراعيين فقد بين 

 وهذا ما يتطابق مع أهمية ،عن ذلك % 7.4المستهلك العراقي بالمنتج المحلي واختلف 

 .ي قد يعمل سلبا على تطور اإلنتاج المحلي تطوير المنتج المحلي بدال من االستيراد الذ

أن التوسع في اإلنتاج سيعمل على تطوير صناعة الدواجن والتقليل  % 98.8 كان رأي - 6

في استمارات مربي الدواجن أما في استمارات  % 1.2 فيما اختلف معهم االستيرادمن 

يعمل على تطوير المخططين الزراعيين فقد كان رأي الجميع أن التوسع في اإلنتاج س

 وبذلك يتناسب مع العرض زيادة العرض المحلي ،صناعة الدواجن والتقليل من االستيراد 

 .والتقليل من االستيراد

 على أن إغراق السوق بالمستورد سيعمل على القضاء على صناعة  % 98.8 اتفق  - 7

ا في استمارات في استمارات مربي الدواجن أم % 1.2   الدواجن فيما لم يتفق على ذلك 

على أن إغراق السوق بالمستورد سيعمل على % 96.3المخططين الزراعيين فقد اتفق  

 % .3.7القضاء على صناعة الدواجن فيما لم يتفق على ذلك

  التسويق : السابعحورالم
 صعوبات في التسويق بشكله الحالي فيما لم يتفق على واجهيإن المربي %92.8 أشار – 1 

استمارات مربي الدواجن أما في استمارات المخططين الزراعيين فقد في % 7.2ذلك  

 .%3.7 لم يتفق علىو صعوبات في التسويق بشكله الحالي واجهيإن المربي %96.3أشار



أن التعاقد مع المنافذ التسويقية خالل مدة التربية له أهمية في تطوير  % 97.6 بين – 2

استمارات مربي الدواجن أما في استمارات في  %  2.4صناعة الدواجن واختلف عن ذلك 

 مع المنافذ التسويقية خالل اقد أن التعنالمخططين الزراعيين فقد بين كل المخططين الزراعيي

ربما لكون التسويق ) 1،2( وهذا االتفاق في،مدة التربية له أهمية في تطوير صناعة الدواجن 

تذليل العقبات أمام التسويق سيعمل على يمثل أهم مفاصل العملية اإلنتاجية وان العمل على 

 .تطوير صناعة الدواجن 

يؤيدون % 98.8إلى أن وزن المنتج يحدد حسب رغبة السوق ، وان   % 98.8 أشار – 3

يؤيدون زيادة الطلب يؤثر في نوعية % 81.9إن زيادة الطلب يؤدي إلى زيادة اإلنتاج  ، 

ي سعر المنتج  في استمارات مربي يؤيدون زيادة الطلب يؤثر ف % 96.4اإلنتاج ، و

إلى أن وزن المنتج يحدد % 88.9الدواجن أما في استمارات المخططين الزراعيين فقد أشار

يؤيدون إن زيادة الطلب يؤدي إلى زيادة اإلنتاج  ، % 92.6حسب رغبة السوق ، وان  

الطلب يؤثر يؤيدون زيادة % 100يؤيدون زيادة الطلب يؤثر في نوعية اإلنتاج ، و % 88.9

 أن مجمل العملية اإلنتاجية تعتمد عل العرض والطلب والمواصفات التي إذفي سعر المنتج 

 . يحددها السوق

إن التعاقد مع المجازر يسهل عملية اإلنتاج ويدعمها في استمارات مربي % 100 بين – 4

ع المجازر إن التعاقد م % 88.9الدواجن أما في استمارات المخططين الزراعيين فقد بين 

  ،%11.1يسهل عملية اإلنتاج ويدعمها فيما لم يؤيد ذلك  

إن طريقة وجودة التعبئة في المجازر تساعد في ازدياد الطلب فيما % 98.8 كان رأي   – 5

منهم على ذلك  في استمارات مربي الدواجن أما في استمارات المخططين  % 1.2اختلف 

 إن طريقة وجودة نستمارة  من المخططين الزراعيي االمالئيالزراعيين فقد كان رأي  جميع 

 ذلك يعتبر جزء من العملية التسـويقية في ألن ،التعبئة في المجازر تساعد في ازدياد الطلب 

)4، 5. (  

 

 : علىنسيعمالواالستثمار  خالل ماجاء يرى الباحث إن الدعم ومن

 المحلي اإلجمالي الذي  صناعة الدواجن التي بدورها ستؤدي إلى زيادة الناتجتطوير -1

 .سيكون له تأثير على تطوير البنى التحتية لقطاع الدواجن



 زيادة اإلنتاج وتطوير عمليات التسويق اللذان سيؤديان إلى اإلقالل من االستيراد وبالتالي  -2

 التحتية لقطاع لبنىإلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي الذي سيكون له تأثير على تطوير ا

 .الدواجن

اللذان سيشاركان ) األجنبي والمحلي ( وفر الطاقة والوقود مما سيدفع تشجيع االستثمار  ت -3

 .في تطوير صناعة الدواجن

) األجنبي والمحلي (  تطوير البنى التحتية سيكون لها تأثير كبير في جذب االستثمارإن -4

 .وذلك ماسيؤدي إلى تطوير صناعة الدواجن

  .أعاله ما جاء بالفقرات يوضح ) 2 (والمخطط
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 تأثير الدعم واالستثمار في تأهيل مشاريع الدواجن
 
 

  اإلحصائية تحليل النتائج: الثانيالمبحث

زيادة 
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تطور 
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 من
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 الدعم  

 الطاقة والوقود  

االستثمار المحلي
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 زيادة
 الناتج
 المحلي
 اإلجمالي



لدراسات والبحوث تكفي بعرض  الهائل في كافة ميادين الحياة لم تعد ا   في ظل التقدم التقني 

المشاكل ودراسة الظواهر وتحديد األسباب واستخالص النتائج واتخاذ القرارات بشكل سطحي 

بعيدا عن أسلوب الموضوع والقياس ، وأصبح االتجاه العام في مثل هذه البحوث من خالل 

وإبراز خصائصها استخدام طرائق القياس الكمية والمناهج اإلحصائية لتصنيف الظواهر العلمية 

 .لة بين الظواهر على أساس موضوعي مع تحليل العالقات المتباد

 :إذ تم استخدام أسلوبين لتحليل النتائج إحصائيا

  قياس مقدار االرتباط بين المتغيرات: أوال 

 :وفق معامل االرتباط البسيط وحسب الصيغة التي وضعها كارل بيرسون كاألتيإذ تم قياسه 
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 يقال إن 1فإذا كانت قيمته تساوي ) 1(+و) 1-(    بمعنى إن قيمة االرتباط تتراوح بين 

 .االرتباط تام وإذا كانت قيمته صفر يقال إن االرتباط معدوم 

 30 المتغيرات وصلت إلىتتضح وجود عالقة ارتباط بين مجموعة من ) 13(ومن الجدول 

  0.01 ارتباط عند مستوى المعنوية 15 ، و0.05ارتباط عند مستوى المعنوية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبين قيم االرتباط بين المتغيرات ) 20(الجدول 
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 تفسير عالقات االرتباط
هناك عالقة ارتباط معنوي بين االنحدار المهني من جهة وبين التحصيل الدراسي وكلف  -1

األدوية واللقاحات والتأثير السلبي النقطاع التيار الكهربائي على صناعة الدواجن ومن 

 . المتوارثة ترتبط مع المتغيرات نتيجة لتراكم الخبرة هذا يتبين أن المهنة



ترتبط كلفة األفراخ مع التحصيل الدراسي واالنحدار المهني ارتباطا معنويا إذ إن  -2

للدراسة التخصصية والخبرة تأثير في التقليل من كلف األفراخ ، وترتبط كلف األفراخ 

 كذلك الحال مع كلف األعالف ،) مدخالت أو مخرجات اإلنتاج( مع قيمة الدعم بإشكاله

كلف األفراخ ،كلف األعالف (وكلف األدوية والمستلزمات البيطرية إذ إن هذه الكلف 

 .تشكل نسب الكلف األكبر من تكاليف اإلنتاج ) ،وكلف األدوية والمستلزمات البيطرية

يتبين ترتبط الخسائر والوفيات بكلف األدوية والمستلزمات البيطرية ارتباطا معنويا إذ  -3

من خالله كلما تيسرت كلف األدوية البيطرية والمستلزمات أدى إلى التقليل من الخسائر 

 .والوفيات في الوجبة اإلنتاجية 

هناك عالقة ارتباط معنوي بين تحسين التيار الكهربائي من جهة وبين كلف الوقود  -4

ود والذي يتبين من والتأثير السلبي النقطاع التيار الكهربائي وتأثير ارتفاع أسعار الوق

خاللها إن تحسين التيار الكهربائي سيعمل على تطوير صناعة الدواجن فضال عن التقليل 

 .من كلف اإلنتاج المتمثلة بكلف اإلنتاج 

ترتبط مساهمة صناديق اإلقراض بتطوير صناعة الدواجن مع الدعم المقدم ارتباطا  -5

 من الدعم الذي أصبح دون معنويا إذ إن صناديق اإلقراض قد ساهمت في حل لجزء

 .مستوى الطموح  

كان لبرنامج إعادة التأهيل ارتباط معنوي مع كلف األدوية واللقاحات إذ كانت ومن خالل  -6

البرنامج تقدم بشكل شبه مجاني إلى المربين ، كما وترتبط مع نسب الدعم لمدخالت 

ارتباطا  لمنتجومخرجات اإلنتاج فضال عن ارتباط برنامج إعادة التأهيل مع وزن ا

معنويا إذ أن السوق يحدد وزن المنتج المرغوب به وبذلك تؤثر زيادة الطلب في نوعية 

 .اإلنتاج ، إذ أن لبرنامج إعادة التأهيل الريادة في صناعة الدواجن 

ارتباطا معنويا إذ كلما استقرت األوضاع األمنية  ارتباط االستقرار األمني وكلف الوقود -7

واستقرار أسعار الوقود التي ستؤدي إلى انخفاض كلف اإلنتاج، فضال أدى ذلك إلى توفر 

 .عن ارتباط االستقرار األمني مع تطوير االستثمار المحلي واألجنبي معنويا 

يرتبط تفضيل المستهلك للمنتج المحلي مع دعم مدخالت ومخرجات اإلنتاج التي تعمل  -8

 .على زيادة إنتاج ذو نوعية جيدة ارتباطا معنويا



تبط التوسع في اإلنتاج مع دعم مدخالت مخرجات اإلنتاج من جهة وتطوير االستثمار ار -9

ارتباطا معنويا إذ إن دعم مدخالت مخرجات اإلنتاج سيؤدي إلى  المحلي من جهة أخرى

 زيادة اإلنتاج والتوسع به فضال عن تطوير االستثمار المحلي يؤدي إلى زيادة اإلنتاج

دار المهني إذ إن للخبرة دور في تأمين متطلبات السوق  يرتبط وزن المنتج مع االنح -10

 .ارتباطا معنويا للوزن المقبول

هناك عالقة ارتباط معنوي بين التعاقد مع المجازر والتحصيل الدراسي إذ إن للخبرة  -11

األكاديمية دور في طرق التسويق من خالل التعاقد مع المجازر فضال عن ارتباط التعاقد 

 .الدعم المقدممع المجازر ومستوى 

وأخيرا ترتبط التحصيل الدراسي مع طريقة وجودة التعبئة و وزن المنتج اللذان يعمالن  -12

 .معا على زيادة اإلنتاج ارتباطا معنويا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 التحليل العاملي: ثانيا 
 األساليب اإلحصائية الهامة الذي يستخدم في من تحليل متعدد المتغيرات   أسلوب وهو   

االت جديدة لغرض التعرف على خصائصها ومتغيراتها وان طرائق التحليل تنظيم مج

ألعاملي احد أساليب التحليل المتعدد المتغيرات الذي تم استخدامه في هذا البحث  إذ يستهدف 

تفسير معامالت االرتباط التي لها داللة إحصائية بين مختلف المتغيرات والتوصل إلى 



عالقة بين هذه المتغيرات ، ويهدف هذا األسلوب إلى تحديد العوامل المشتركة التي تصف ال

اصغر عدد من العوامل المحددة التي يمكن تفسير العالقات التي نالحظها بين عدد كبير من 

 . الظواهر الواقعية والى أي مدى يؤثر كل من هذه العوامل في كل متغير 

مة التي ترتبط بدراسة مجموعة من يعتبر التحليل ألعاملي من الوسائل اإلحصائية المه      

لتفسير العالقة بين هذه المتغيرات من خالل االرتباطات بينها، ) صفات أو ظواهر(المتغيرات 

إذ أن معامالت االرتباط بين المتغيرات تبين فقط مقدار هذا االرتباط الذي قد يكون ناتجا عن 

ح االرتباطات بين المتغيرات عبر وجود عامل أو أكثر يؤثر فيها لذلك فالتحليل ألعاملي يوض

العوامل المشتركة التي تكّون نسبة كبيرة من التباين الكلي، وهذا يعني إن االهتمام في العمل 

على إرجاع مسببات تلك االرتباطات  ينصب على دراسة االرتباطات ويعتمد التحليل ألعاملي

إن تفسير  .ببساطة ووضوحإلى اقل عدد من العوامل التي يتم من خاللها وصف المشاهدات 

 ،العالقة بين متغيرين أو عدد قليل من المتغيرات يمكن تفسيرها بواسطة معامالت االرتباط

 ي يعدولكن تفسير العالقة بين عدد كبير من المتغيرات سيصبح معقداً، لذلك فالتحليل ألعامل

 .116ذه العالقات تسهيال لتفسير الباحثوسيلة لتلخيص ه

 متعدد المتغيرات والتي تستخدم في تحليل  تحليلعاملي هو احد طرائق   إن التحليل أل

مصفوفة االرتباط أو مصفوفة التباين والتباين المشترك للحصول عل تفسير دقيق واختزال 

البيانات الكثيرة إلى عدد اقل وذلك من خالل العالقات بين المتغيرات الناتجة بواسطة العوامل 

 الكامنة وراء هذه العالقات والتي هي متغيرات ولكن بعدد ) Common Factor( المشتركة

، كما وإن أسلوب التحليل ألعاملي يقوم أساسا على معامالت اقل من المتغيرات األصلية

االرتباط بين المتغيرات أي انه يعتمد في إظهار أهمية كل من هذه المتغيرات على أساس 

متغير باستخدام ) 53(يل مصفوفة ارتباط عالقة المتغير بالمتغيرات األخرى ولقد تم تحل

ويعرف التحليل األسلوب المذكور لتحليل مصفوفة االرتباط الخاصة بالمتغيرات أعاله ، 

                                                 
غير ( ، رسالة ماجستير  "اإلسكان ريع في تقييم مشاإحصائية كطريقة ألعاملياستخدام التحليل "  محمود، أسامة صالح،. 7   

                      .87 ص ،  1978، كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، ) منشورة



يوضح العالقة بين ) Mathematical Model (ألعاملي انه عبارة عن نموذج رياضي 

  .117مجموعة كبيرة من المتغيرات بداللة عدد قليل من العوامل األساسية

 :  تم احتساب مصفوفة االرتباط بين المتغيرات حسبوقد

  ) Pearson(الصيغة  -1
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 ومستوى n-2وبدرجة حرية  ) t- test( وتم اختبار معنوية هذه االرتباطات حسب اختبار
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 لعاملي للبيانات تفسير نتائج التحليل ا

) 11( والبالغة )معلومات عامة (  تم تحليل االرتباطات الخاصة بين متغيرات المحور األول      

عوامل رئيسية تمثلها ) 5(متغير تشمل المعلومات العامة لمالئي االستمارات إذ بينت النتائج وجود 

                                                 
محمود، تحليل إحصائي عن األهداف اإلنمائية لأللفية باستخدام أسلوبي التحليل ألعاملي والتحليل العنقودي، كاظم، فريال . 8 

   .18 ، ص 2006المعهد العربي للتدريب و للبحوث اإلحصائية، 



وهذه  ) 21( التي اكبر من الواحد وكما مبين في الجدول ) Eigen Values(عدد القيم القاعدية 

المستخلصة على الرغم ) Factors(القيم مرتبة حسب أهمية تأثير كل عامل ، وان هذه العوامل 

من إنها تشكل نسب مختلفة من التباين ولكنها مهمة في تأشير المتغيرات المؤثرة ، يبين العمود 

من التباين الكلي لمحور المعلومات ) 62.623( ن هذه العوامل تشـكل إ ) 21( السابع من الجدول

 .  العامة 

 )1(المحور / فسر يبين التباين الكلي الم ) 21( جدول 
Total Variance Explained /Sector( 1 ) 

 القيم المميزة االبتدائية
Initial Eigen value 

 مجموع مربعات التحاميل
Extraction Sums of Squared Loadings 

 المكونات
Compone

nt 
 المجموع
Total 

 %نسبة التباين
% of Variance 

 %النسبة التجميعية
% Cumulative 

 المجموع
Total 

 %نسبة التباين
% of Variance 

 %النسبة التجميعية
% Cumulative 

1 1.88017.094 17.094 1.88017.094 17.094 
2 1.44413.128 30.222 1.44413.128 30.222 
3 1.34212.202 42.424 1.34212.202 42.424 
4 1.14910.445 52.869 1.14910.445 52.869 
5 1.0739.754 62.623 1.0739.754 62.623 
6 0.9738.847 71.470    
7 0.8507.725 79.195    
8 0.7326.651 85.847    
9 0.5995.447 91.294    

10 0.4884.434 95.728    
11 0.4704.272 100.000    

 الجدول  من اعداد الباحث

 

 كلف اإلنتاج: المحور الثاني 

متغيرات تشمل كافة ) 7(تم تحليل االرتباطات الخاصة بين متغيرات المحور الثاني والبالغة      

وامل ع) 3(الكلف والمصاريف والتي نتوقع إنها تؤثر في موضوع الدراسة وقد بينت النتائج وجود 

 15,15 وفي العامل الثالث 17.58 وفي العامل الثاني 18.90رئيسة مقدار التباين في العامل األول 

 ) 22( التي اكبر من الواحد وكما مبين في الجدول ) Eigen Values(تمثلها عدد القيم القاعدية 

تخلصة على المس) Factors(وهذه القيم مرتبة حسب أهمية تأثير كل عامل ، وان هذه العوامل 



الرغم من إنها تشكل نسب مختلفة من التباين ولكنها مهمة في تأشير المتغيرات المؤثرة ،إذ يبين 

 من التباين الكلي لمحور) 51.638( إن هذه العوامل تشـكل  ) 22(  العمود السـابع من الجدول

 .  الكلف والمصاريف
  

 )2(المحور / فسر يبين التباين الكلي الم ) 22( جدول 
Total Variance Explained / Sector ( 2 ) 

 القيم المميزة االبتدائية
Initial Eigenvalue 

 مجموع مربعات التحاميل
Extraction Sums of Squared Loadings 

 المكونات
Compone

nt 
 المجموع
Total 

 %نسبة التباين
% of Variance 

 %النسبة التجميعية
% Cumulative 

 المجموع
Total 

 %التبايننسبة 
% of Variance 

 %النسبة التجميعية
% Cumulative 

1 1.32318.901 18.901 1.32318.901 18.901 
2 1.23117.586 36.487 1.23117.586 36.487 
3 1.06115.151 51.638 1.06115.151 51.638 
4 0.98414.063 65.700    
5 0.92213.178 78.878    
6 0.80511.505 90.384    
7 0.6739.616 100.000    

 الجدول  من اعداد الباحث

 

 

 ) 18.90(يبين مدى تـأثيرا لعامل األول الذي فسر أعلى تباين بمقدار  ) 23(والجدول     

، ) 0.527( ،أجور العمال  ) 0.377(  كلف األدوية واللقاحات  والذي تنتج من تفاعلللمتغيرات

والذي  لمتغيرات) 17.58( تأثير العامل الثاني مقدار التباين وفسر) . 0.364( ومصاريف الوقود

، ومصاريف أخرى ) 0.645(، األدوية واللقاحات ) 0.304( كلف العلف تنتج من تفاعل

 لمتغيرات الخسائر) 15.15(فيما فسر العامل الثالث مقدار التباين ) . 0.515(
  

 )كلف اإلنتاج(ور الثاني يبين  مقدار التباين في متغيرات المح ) 23( الجدول 
  )F3( العامل الثالث  )F2(العامل الثاني   )F1( العامل األول 

X12    
X13  0.304  



X14 0.377 0.645  
X15 0.527   
X16 0.364   
X17   0.561 
X18  0.515 0.467 

 الجدول  من اعداد الباحث

 

  الوقود والطاقة: المحور الثالث 

متغير تشمل ) 6(تباطات الخاصة بين متغيرات المحور الثالث والبالغة      تم تحليل االر

 Eigen(عوامل رئيسة تمثلها عدد القيم القاعدية ) 3(الوقود والطاقة وقد بينت النتائج وجود 

Values ( التي اكبر من الواحد وكما مبين في الجدول )وهذه القيم مرتبة حسب أهمية  ) 24

المستخلصة رغم إنها تشكل نسب مختلفة من ) Factors(العوامل تأثير كل عامل ، وان هذه 

التباين ولكنها مهمة في تأشير المتغيرات المؤثرة على هذا المحور ، يبين العمود السابع من 

الوقود  من التباين الكلي لمحور) 58.789( إن هذه العوامل تشـكل  ) 24( الجدول 

 . والطاقة

 

 

 )3(المحور / فسر كلي الميبين التباين ال ) 24( جدول 
Total Variance Explained / Sector ( 3 ) 

 القيم المميزة االبتدائية
Initial Eigenvalue 

 مجموع مربعات التحاميل
Extraction Sums of Squared Loadings 

 المكونات
Component 

 المجموع
Total 

 %نسبة التباين
% of 

Variance 

 %النسبة التجميعية
% Cumulative 

 المجموع
Total 

 %نسبة التباين
% of Variance 

%النسبة التجميعية
% 

Cumulative 

1 1.398 23.296 23.296 1.398 23.296 23.296 
2 1.123 18.717 42.012 1.123 18.717 42.012 
3 1.007 16.776 58.789 1.007 16.776 58.789 
4 0.959 15.981 74.770    
5 0.830 13.841 86.610    
6 0.683 11.390 100.000    

 الجدول  من اعداد الباحث



 

 

 ) 23.29(يبين مدى تـأثيرا لعامل األول الذي فسر أعلى تباين بمقدار  ) 25(والجدول         

  التيار الكهربائي )0.352(  تجهيز الدولة للوقود بسعره الحاليوالذي تنتج من تفاعل للمتغيرات

وفسر تأثير العامل ) . 0.445(  صناعة الدواجن بتوفير الطاقة ، وارتباط تطوير) 0.693( 

، تجهيز الوقود ) 0.484(لمتغيرات اثر انقطاع التيار الكهربائي ) 18.71(الثاني مقدار التباين 

فيما فسر ) . 0.456(، وارتباط تطوير صناعة الدواجن بتوفير الطاقة ) 0.541(بسعر مدعوم 

، تجهيز ) 0.600(لمتغيرات اثر انقطاع التيار الكهربائي ) 16.77 (العامل الثالث مقدار التباين

 ) .0.405( ، و تجهيز الوقود بسعر مدعوم) 0.409( الوقود بسعره الحالي 

 

 

 

 

 

  )الوقود والطاقة( يبين  مقدار التباين في متغيرات المحور الثالث  ) 25(الجدول 

  )F3(  الثالث العامل )F2(العامل الثاني  )F1( العامل األول 
X19    
X20  0.484 0.600 
X21 0.352  0.409 
X22  0.541 0.405 
X23 0.693   
X24 0.445 0.456  

 الجدول  من اعداد الباحث

 

 

 الدعم: المحور الرابع 

متغير تشمل الدعم ) 8(     تم تحليل االرتباطات الخاصة بين متغيرات المحور الرابع والبالغة 

التي اكبر ) Eigen Values(عوامل رئيسة تمثلها عدد القيم القاعدية ) 4(نتائج وجود وقد بينت ال



وهذه القيم مرتبة حسب أهمية تأثير كل عامل ، وان  ) 26( من الواحد وكما مبين في الجدول 

المستخلصة رغم إنها تشكل نسب مختلفة من التباين ولكنها مهمة في ) Factors(هذه العوامل 

( إن هذه العوامل تشكل  ) 26( يرات المؤثرة ، يبين العمود السابع من الجدول تأشير المتغ

 . الدعم  من التباين الكلي لمحور) 63.070

 

 

 

 

 

 

 

 

 )4(المحور / فسر يبين التباين الكلي الم ) 26( جدول 
Total Variance Explained / Sector ( 4 ) 

 القيم المميزة االبتدائية
Initial Eigenvalue 

 مجموع مربعات التحاميل
Extraction Sums of Squared Loadings 

 المكونات
Compone

nt 
 المجموع
Total 

 %نسبة التباين
% of Variance 

 %النسبة التجميعية
% Cumulative 

 المجموع
Total 

 %نسبة التباين
% of Variance 

 %النسبة التجميعية
% Cumulative 

1 1.65720.711 20.711 1.65720.711 20.711 
2 1.32016.503 37.214 1.32016.503 37.214 
3 1.06313.286 50.500 1.06313.286 50.500 
4 1.00612.570 63.070 1.00612.570 63.070 
5 0.91711.461 74.531    
6 0.80410.047 84.578    
7 0.6808.502 93.081    
8 0.5546.919 100.000    

 اعداد الباحثالجدول  من 

 



) 20.71( يبين مدى تـأثيرا لعامل األول الذي فسر أعلى تباين بمقدار ) 27(والجدول       

، مساهمة صناديق ) 0.595(  الدعم المقدم من قبل الدولة والذي تنتج من تفاعل للمتغيرات

ني مقدار وفسر تأثير العامل الثا) . 0.374( ، وتأثير االستقرار األمني ) 0.552( اإلقراض 

، دغم ) 0.405(لمتغيرات اثر صناديق اإلقراض في تطوير صناعة الدواجن ) 16.50(التباين 

( دعم مدخالت ومخرجات اإلنتاج ) . 0.600(، دعم مدخالت اإلنتاج ) 0.625(المنتج النهائي 

) 13.28(فيما فسر العامل الثالث مقدار التباين ) . 0.385( ، وتأثير االستقرار األمني) 0.364

، دعم ) 0.441( ، مساهمة صناديق اإلقراض ) 0.396(لمتغيرات الدعم المقدم من قبل الدولة 

قيما فسر العامل ). 0.398( ،و دعم مدخالت ومخرجات اإلنتاج) 0.312( مدخالت اإلنتاج 

،  وتأثير ) 0.480( لمتغيرات دعم مدخالت ومخرجات اإلنتاج)  12.57( الرابع مقدار التباين 

 ) .0.519( تقرار األمني االس

 

 )الدعم(يبين  مقدار التباين في متغيرات المحور الرابع   ) 27( الجدول 
( العامل األول 

F1(  

العامل الثاني 

)F2( 

 العامل الثالث 

 )F3(  

 العامل الرابع 

 )F4(  
X25 0.595  0.396  
X26  0.405   
X27 0.552  0.441  
X28  0.625   
X29  0.600 0.312  
X30  0.364 0.398 0.480 
X31     
X32 0.374 0.385  0.519 

 الجدول  من اعداد الباحث

 

 

 االستثمار: المحور الخامس 

متغير تشمل ) 6(     تم تحليل االرتباطات الخاصة بين متغيرات المحور الخامس والبالغة 

) Eigen Values(يم القاعدية عامل رئيسي تمثل عدد الق) 2(االستثمار وقد بينت النتائج وجود 



وهذه القيم مرتبة حسب أهمية تأثير كل عامل ، ) 28( التي اكبر من الواحد وكما مبين في الجدول 

المستخلصة رغم إنها تشكل نسب مختلفة من التباين ولكنها مهمة في ) Factors(وان هذه العوامل 

( إن هذه العوامل تشكل ) 28( ل تأشير المتغيرات المؤثرة ، يبين العمود السابع من الجدو

 .  االستثمار من التباين الكلي لمحور) 39.744

 

 

 

 

 )5(المحور / فسر يبين التباين الكلي الم ) 28( جدول 
Total Variance Explained / Sector ( 5 ) 

 القيم المميزة االبتدائية
Initial Eigenvalue 

 مجموع مربعات التحاميل
Extraction Sums of Squared Loadings 

 المكونات
Component 

 المجموع
Total 

 %نسبة التباين
% of 

Variance 

%النسبة التجميعية
% 

Cumulative 

 المجموع
Total 

 %نسبة التباين
% of 

Variance 

%النسبة التجميعية
% 

Cumulative 

1 1.307 21.791 21.791 1.307 21.791 21.791 
2 1.077 17.952 39.744 1.077 17.952 39.744 
3 0.981 16.345 56.089    
4 0.947 15.791 71.880    
5 0.876 14.605 86.485    
6 0.811 13.515 100.000    

 الجدول  من اعداد الباحث

 

) 21.79( يبين مدى تـأثيرا لعامل األول الذي فسر أعلى تباين بمقدار) 29( والجدول      

تطوير صناعة الدواجن من خالل دخول الشركات االستثمارية  والذي تنتج من تفاعل للمتغيرات

، ومحددات االستثمار ) 0.444( ، الممازجة بين االستثمار المحلي واألجنبي ) 0.381( 

) 17.95(وفسر تأثير العامل الثاني مقدار التباين ) . 0.558( كالوضع األمني وقوانين االستثمار 

 ) .0.575 (لي واألجنبيلمتغير الممازجة بين االستثمار المح

  )االستثمار(يبين  مقدار التباين في متغيرات المحور الخامس   ) 29( الجدول 



 )F2(العامل الثاني   )F1( العامل األول 
X33 0.381  
X34   
X35 0.315 0.575 
X36   
X37   
X38 0.558  

 االستيراد: سادسا 

متغير تشمل كافة ) 7(ات المحور السادس والبالغة      تم تحليل االرتباطات الخاصة بين متغير

 Eigen(عوامل رئيسة تمثلها عدد القيم القاعدية ) 4(الكلف والمصاريف وقد بينت النتائج وجود 

Values ( التي اكبر من الواحد وكما مبين في الجدول )وهذه القيم مرتبة حسب أهمية  ) 30

 المستخلصة رغم إنها تشكل نسب مختلفة من )Factors(تأثير كل عامل ، وان هذه العوامل 

 30( ابع من الجدول ــــالتباين ولكنها مهمة في تأشير المتغيرات المؤثرة ، يبين العمود الس

 .  االستيراد  من التباين الكلي لمحور) 68.422( إن هذه العوامل تشـكل ) 

 

 )6(المحور / فسر يبين التباين الكلي الم ) 30( جدول 
Total Variance Explained / Sector ( 6) 

 القيم المميزة االبتدائية
Initial Eigenvalue 

 مجموع مربعات التحاميل
Extraction Sums of Squared Loadings 

 المكونات
Compone

nt 
 المجموع
Total 

 %نسبة التباين
% of Variance 

 %النسبة التجميعية
% Cumulative 

 المجموع
Total 

 %نسبة التباين
% of Variance 

 %النسبة التجميعية
% Cumulative 

1 1.36719.526 19.526 1.36719.526 19.526 
2 1.24517.781 37.306 1.24517.781 37.306 
3 1.13816.251 53.557 1.13816.251 53.557 
4 1.04114.865 68.422 1.04114.865 68.422 
5 0.83611.947 80.370    
6 0.74810.689 91.059    
7 0.6268.941 100.000    

 الجدول  من اعداد الباحث

 



 

 

 

) 19.52( يبين مدى تـأثيرا لعامل األول الذي فسر أعلى تباين بمقدار) 31( والجدول 

، العرض والطلب ) 0.658( الرسوم الكمركية على المستورد  والذي تنتج من تفاعل للمتغيرات

( ، واغراق السوق بالمستورد يقضي على صناعة الدواجن ) 0.444( يؤدي إلى تطوير المنتج 

لمتغيرات فرض الرسوم الكمركية ) 17.78(وفسر تأثير العامل الثاني مقدار التباين ) . 0.459

، والمستهلك يفضل المنتج ) 0.798(، االستيراد يعيق صناعة الدواجن ) 0.361(على المستورد 

لمتغيرات والمستهلك يفضل ) 16.25(لثالث مقدار التباين فيما فسر العامل ا) . 0.380(المحلي 

، ) 0.626( ، التوسع في اإلنتاج يؤدي إلى تطوير صناعة الدواجن ) 00.604(المنتج المحلي 

فيما فسر العامل الرابع مقدار ) 0.455( واغراق السوق بالمستورد يقضي على صناعة الدواجن 

 التباين 

فسة في السوق المحلي من خالل المنتج المحلي يؤدي إلى زيادة لمتغيرات خلق المنا)  14.86( 

، والمستهلك يفضل ) 0.625( ،  العرض والطلب يؤدي إلى تطوير المنتج ) 0.569( اإلنتاج 

 ).0.477(المنتج المحلي
 

 )االستيراد (يبين  مقدار التباين في متغيرات المحور السادس  ) 31( الجدول 
 العامل األول 

 )F1(  

عامل الثاني ال

)F2( 

 العامل الثالث

 )F3(  

 العامل الرابع

 )F4(  
X39 0.656 0.361   
X40    0.567 
X41 0.444   0.625 
X42  0.798   
X43  0.380 0.604 0.447 
X44   0.626  
X45 0.459  0.455  

 الجدول  من اعداد الباحث

 



 

 

 التسويق: سابعا 

متغير تشمل كافة ) 8(ة بين متغيرات المحور السابع والبالغة تم تحليل االرتباطات الخاص     

 Eigen(عوامل رئيسة تمثلها عدد القيم القاعدية ) 4(الكلف والمصاريف وقد بينت النتائج وجود 

Values ( التي اكبر من الواحد وكما مبين في الجدول )وهذه القيم مرتبة حسب أهمية  ) 32

المستخلصة رغم  إنها تشكل نسب مختلفة من ) Factors(ل تأثير كل عامل ، وان هذه العوام

إن  ) 32( التباين ولكنها مهمة في تأشير المتغيرات المؤثرة ، يبين العمود السابع من الجدول 

 .  التسويق من التباين الكلي لمحور) 61.265( هذه العوامل تشـكل 

 

 )7(العامل / فسر يبين التباين الكلي الم ) 32( جدول 
Total Variance Explained / Factor ( 7 ) 

 القيم المميزة االبتدائية
Initial Eigenvalue 

 مجموع مربعات التحاميل
Extraction Sums of Squared Loadings 

 المكونات
Component 

 المجموع
Total 

 %نسبة التباين
% of Variance 

 %النسبة التجميعية
% Cumulative 

 المجموع
Total 

 %ايننسبة التب
% of 

Variance 

 %النسبة التجميعية
% Cumulative 

1 1.34116.763 16.763 1.34116.763 16.763 
2 1.26515.809 32.572 1.26515.809 32.572 
3 1.15214.396 46.968 1.15214.396 46.968 
4 1.14414.297 61.265 1.14414.297 61.265 
5 0.96112.010 73.275    
6 0.81610.200 83.475    
7 0.7008.751 92.226    
8 0.6227.774 100.000    

 الجدول  من اعداد الباحث

 

 



) 16.76( يبين مدى تـأثيرا لعامل األول الذي فسر أعلى تباين بمقدار) 33( والجدول 

 ، زيادة الطلب) 0.465(  وزن المنتج يحدد حسب رغبة السوقوالذي تنتج من تفاعل للمتغيرات

، التعاقد مع المجازر ) 0.344( ، الطلب يؤثر في سعر المنتج ) 0.496( يدفع إلى زيادة اإلنتاج 

وفسر ) 0.429( ، وطريقة وجودة التعبئة تؤدي إلى زيادة الطلب) 0.589( تسهل عملية اإلنتاج 

 لمتغيرات وزن المنتج يحدد حسب رغبة السوق) 15.80(تأثير العامل الثاني مقدار التباين 

فيما فسر العامل الثالث مقدار ) . 0.654(، زيادة الطلب يؤثر في نوعية اإلنتاج ) 0.559(

، التعاقد مع ) 0.517(لمتغيرات المربي يواجه صعوبات في عملية التسويق ) 14.39(التباين 

لى ، وزيادة الطلب يدفع إ) 0.547( المنافذ التسويقية خالل مدة التربية لع اثر في تطوير اإلنتاج 

لمتغيرات المربي )  14.29( و فسر العامل الرابع مقدار التباين ) . 0.516( زيادة اإلنتاج 

،  ) 0.673( ،  الطلب يؤثر في سعر المنتج ) 0.532( يواجه صعوبات في عملية التسويق 

 ) .0.433(وطريقة وجودة التعبئة تؤدي إلى زيادة الطلب 

 

 )التسويق ( متغيرات المحور السابع  يبين  مقدار التباين في ) 33( الجدول 

 العامل األول 

 )F1(  

العامل الثاني 

)F2( 

 العامل الثالث

 )F3(  

 العامل الرابع

 )F4(  
X46   0.517 0.532 
X47   0.547  
X48 0.465 0.559   
X49 0.496  0.516  
X50  0.654   
X51 0.344   0.673 
X52 0.589    
X53 0.429   0.433 

 لجدول  من اعداد الباحثا

 
بواسطة العامل ) 53(فيبين تحليل االرتباطات الخاصة بالمتغيرات ) 34(    أما الجدول 

عوامل رئيسة تمثلها ) 5(، إذ اتضح وجود ) التحليل الكلي لكافة المتغيرات( ي ـــــالرئيس

وهذه  ) 34( لجدول التي اكبر من الواحد وكما مبين في ا) Eigen Values(عدد القيم القاعدية 



المستخلصة رغم إنها ) Factors(القيم مرتبة حسب أهمية تأثير كل عامل ، وان هذه العوامل 

تشكل نسب مختلفة من التباين ولكنها مهمة في تأشير المتغيرات المؤثرة ، يبين العمود السابع من 

 . اناتمن التباين الكلي للبي) 77.547( إن هذه العوامل تشكل  ) 27( الجدول 

 

 Total Variance Explainedفسريبين التباين الكلي الم ) 34( جدول 

 القيم المميزة االبتدائية
Initial Eigenvalue 

 مجموع مربعات التحاميل
Extraction Sums of Squared Loadings 

 المكونات
Compone

nt 
 المجموع
Total 

 %نسبة التباين
% of Variance 

 %النسبة التجميعية
% Cumulative 

 المجموع
Total 

 %نسبة التباين
% of Variance 

 %النسبة التجميعية
% Cumulative 

1 2.201 20.010 20.010 2.201 20.010 20.010 
2 1.719 15.625 35.635 1.719 15.625 35.635 
3 1.318 11.978 47.613 1.318 11.978 47.613 
4 1.165 10.590 58.203 1.165 10.590 58.203 
5 1.105 10.043 68.246 1.105 10.043 68.246 
6 1.026 9.328 77.547 1.026 9.328 77.547 
7 0.792 7.203 84.777    
8 0.667 6.062 90.840    
9 0.544 4.948 95.788    

10 0.463 4.212 100.000    

 الجدول  من اعداد الباحث

 

 

 
ان تأثير العامل األول الذي فسر أعلى تباين  فسر مجمل المتغيرات إذ كالذي)  35  ( الجدول

، ومتوسط التسويق ) 0.336(، متوسط الدعم )0.604( لمتغيرات متوسط الكلف )  20.01(

)0.699 . ( 

) 0.666( لمتغيرات التحصيل الدراسي ) 15.62( تأثير العامل الثاني مقدار التباين وفسر     

) 0.501(،و متوسط التسويق ) 0.414(الستثمار ، متوسط ا) 0.438(، متوسط الطاقة والوقود 

 . 



، ) 0.438( لمتغيرات متوسط الطاقة ) 11.97(  مقدار التباين سر   إما العامل الثالث فقد ف

 ).0.572( ومتوسط االستيراد 

لمتغيرات التحصيل الدراسي ) 10.59(      فيما كان تأثير العامل الرابع في مقدار التباين

،و متوسط الكلف ) 0.549(،مدة ممارسة المهنة ) 0.480(ار المهني ،االنحد) 0.348(

)0.418 .( 

، والكلف ) 0.444(لمتغيرات عائديه الحقل ) 10.04(   والعامل الخامس قد فسر مقدار التباين 

)0.309.( 

، ) 0.589(لمتغيرات مدة ممارسة المهنة ) 9.32(   وأخيرا فسر العامل الخامس مقدار التباين 

 ).0.507(، و متوسط االستيراد ) 0.339(ه الحقل عائدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبين  مقدار التباين في إجمالي المتغيرات ) 35( الجدول 
 العامل 

 األول

 العامل

 الثاني

 العامل

 الثالث

 العامل

 الرابع

العامل 

 الخامس

العامل 

 السادس
X4  0.666  0.348   
X5    0.480   
X6    0.549  0.589 



X7     0.414 0.339 
متوسط 

 الكلف

0.604   0.418 0.309  

متوسط 

الطاقة 

 والوقود

 0.438 0.438    

متوسط 

 الدعم

0.336      

متوسط 

 االستثمار

 0.414     

متوسط 

 االستيراد

  0.572   0.507 

متوسط 

 التسويق

0.699 0.0.501     

 الجدول  من اعداد الباحث

 

 

 

 

  : متحققة من تحليل االستبانة الالنتائجخالصة الفصل و
     من خالل تحليل ما تم التوصل إليها من االستبانات المقدمة فقد ظهرت مجموعة من النتائج 

 : والمتمثلة بـ

 .في محور كلف اإلنتاج كان واضحا تأثير كلف العلف ، كلف األدوية واللقاحات  -1

قود وتأثير انقطاع  التيار الكهربائي في محور الطاقة والوقود كان هناك تأثير لدعم الدولة للو -2

 .مع ارتباط تطوير صناعة الدواجن بتوفير الطاقة



كان األثر واضحا في محور الدعم للدعم المقدم من قبل الدولة ، دعم مدخالت ومخرجات  -3

اإلنتاج ، مدى تأثير ومساهمة صناديق اإلقراض ، واثر االستقرار األمني في تطوير صناعة 

 .الدواجن 

ال االستثمار قد تمت اإلشارة ألثر الممازجة بين االستثمار المحلي واالستثمار في مج -4

األجنبي ، دخول الشركات االستثمارية،وكذلك تأثير المحددات االستثمارية كالوضع األمني 

 .وقوانين االستثمار

كية على المستورد إذ أن الكمرفي محور االستيراد كان واضحا أهمية فرض الرسوم  -5

د وإغراق األسواق ستؤدي إلى إعاقة تطوير صناعة الدواجن فضال عن إن االستيرا

 المستهلك يفضل المنتج المحلي وان التوسع في اإلنتاج سيؤدي إلى تطوير صناعة الدواجن 

كان واضحا أثر وزن ونوعية وسعر المنتج في زيادة اإلنتاج فضال عن أن التعاقد مع  -6

األثر في تسويق المنتجات وبالتالي تدفع إلى زيادة المجازر ونوعية التعبئة وجودتها لها 

 .اإلنتاج 

أما في التفسير الكلي فقد كان هناك تأثير واضح لمتوسط كلف اإلنتاج والدعم ومدى تأثيرهما  -7

 .على زيادة اإلنتاج 

فيما كان هناك تأثير للطاقة والوقود، واالستثمار تأثير على مجمل العملية اإلنتاجية  -8

 .والتسويقية

ن مجمل المعلومات العامة كان للتحصيل الدراسي واالنحدار المهني ومدة ممارسة المهنة م -9

 . أثرا واضحا في تطوير صناعة الدواجن 

 .يوضح العالقات المشار اليها أعاله  ) 3(والمخطط 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

فرض  آلف االنتاج
الرسوم 
الكمرآية

التســـويق
 آلف العلف

آلف االدوية والمستلزمات آلف االفراخ

نوعية وزن ونوعية وسعر المنتج
وجودة 
 التعبئة



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 ) 3( مخطط 

  العالقات بين زيادة االنتاج ، تطوير االنتاج ومتغيرات البحث
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدعم

الطاقة والوقود

الكهربائي التيار انقطاع 

الوقود ارتفاع اسعار

 االستقرار االمني

 جنتازيادة وتطور اال

االســــتثمار

 محلياالستثمار ال الممازجة بين
 دخول واالستثمار االجنبي

 الشرآات
 االجنبية

 
االسـتيراد

تفضيل 
المستلك 
للمنتج 
 المحلي

إغراق 
السوق 
بالمستورد

 نةمدة ممارسة المه

التحصيل 
الدراســي

االنحدار 
 المهني



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االستنتاجات

 

 والتوصيات



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاجات
العلف ، (  صناعة الدواجن في العراقفي توصل الباحث إلى أن الكلف ذات التأثير األكبر -1

وان الدعم المقدم من قبل الدولة ليس بمستوى الطموح ، إذ أن ) ت األدوية البيطرية واللقاحا

تحتاج إلى قاعدة علفية تغطي  مشاريع الدواجنلكلف اإلنتاج  تأثيرا في مجمل العملية اإلنتاجية ف

لحاجة على أن تكون ضمن خطة لدعم المربين ، وبذلك يكون الباحث قد اثبت إن الدعم سيعمل ا

.التي بدورها ستعمل على تشجيع المربين لزيادة اإلنتاج على تخفيض كلف اإلنتاج   

  تبين من خالل مخرجات االستبانة إن زيادة اإلنتاج تتطلب تقديم الدعم المادي والمعنوي -2

لمربي الدواجن إذ أشارت اغلب المؤشرات إلى أن اكبر نهضة حدثت في قطاع الدواجن كانت 

جن وذلك من خالل دعم مدخالت ومخرجات اإلنتاج من خالل مشروع إعادة تأهيل مشاريع الدوا

الذي كان له األثر الواضح  ، فضال عن االستقرار األمني الذي يؤدي بدوره إلى االرتقاء 

 وإيجاد فرص العمل مما  االقتصادبصناعة الدواجن إذ إن زيادة اإلنتاج ستعمل على تحريك

ك االقتصاد وبذلك تكون العملية مركبة يساعد في االستقرار األمني الذي بدوره يعمل على تحري

بين زيادة اإلنتاج واالستقرار األمني، وبذلك يكون الباحث قد توصل إلى أن زيادة اإلنتاج من 

.  زيادة الناتج المحلي اإلجمالي خالل الدعم سيؤدي لزيادة دخول المربين الذي سينعكس على  



شخص إن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة استطاع الباحث ومن خالل االستبانة المقدمة أن ي -3

وكثرة االنقطاع للتيار الكهربائي كان له األثر السلبي على تطور إنتاج وصناعة الدواجن فضال 

.  عن قلة االستثمارات في هذا المجال  

 أشارت البيانات إلى أن لالستثمار دور كبير في حركة االقتصاد وتطوير صناعة الدواجن  -4

ول الشركات المحلية واألجنبية في هذا القطاع فضال عن أهمية الممازجة بين وذلك من خالل دخ

لالستثمار   من خالل ترك بعض المفاصل في صناعة الدواجن والمحلياالستثمار األجنبي

 إلى أن الطلب على منتجات الدواجن كبير نتيجة إلى ارتفاع المستوى اً نظر -5االجنبي 

تبين للباحث إن وزن ونوعية المنتج اثر يحدده السوق  ، يتماعاالقتصادي وتغير في النمط االج

. .فضال عن نوعية التعبئة وجودتها واللذان يؤديان دورا مهما في التسويق  
 

 أشارت النتائج إلى إن النسبة األعلى من مربي الدواجن من أصحاب الشهادات الدراسية -6

، فيما كانت  وكمهنة عائلية حدار المهنيالمتوسطة ودخولهم للمهنة جاء في الغالب نتيجة لالن

.نسبة ممارسة المهنة من النساء قليلة جدا  

 اثبت الباحث وجود عالقة ارتباط بين ما يمثله الدعم المقدم من قبل الدولة، صناديق -7

.اإلقراض ، وبرنامج إعادة التأهيل  

اط بين تطوير صناعة ارتبعالقة  توصل الباحث من خالل تحليل نتائج االستبانة إلى وجود -8

السياسة التسويقية من خالل التعاقد مع ، والدواجن من خالل الشركات االستثمارية ، وزن المنتج 

.المنافذ التسويقية   

 أشارت نتائج تحليل االستبانة إلى وجود عالقة ارتباط بين مصاريف الوقود والطاقة ودعم -9

. مدخالت اإلنتاج   
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات :
وطنية لتطوير قطاع صناعة الدواجن تتضمن إيجاد بيئة محفزة لالستثمار  وضع إستراتيجية -1

من خالل تسهيل اإلجراءات ووضوح التشريعات ووفرة المعلومات والمعطيات ، وتقديم الدعم 

إلنشاء البنى التحتية مع وضع السياسات التي تعمل على تطوير األنشطة الساندة لصناعة 

. الدواجن  

من خالل استغالل األراضي الزراعية من قيمة اإلنتاج % 70 األعالف التي تمثل  توفير-2

 مقابل إجراءات التعاقد مع الفالحين والمزارعين لزراعة المحاصيل العلفيةبإلنتاج األعالف 

. تشجيعية  

 التي تشكل عبء على تلك إعفاء مدخالت إنتاج الدواجن المستوردة من الكمارك باألخص -3

.مربين كاألدوية واللقاحات البيطرية ال  

 تقديم الوقود والطاقة بأسعار مدعمة للمربين المتميزين تشجيعا ودعما إليهم وتحفيزا لباقي -4

.المربين لالرتقاء بإنتاجهم   

 العمل على إيجاد صيغة جديدة لدعم المربين على غرار تلك التي كان معمول بها في برنامج -5

. وتطويرها بصناعة الدواجن الدواجن أي على ضرورة الدعم لالرتقاء إعادة تأهيل مشاريع   

 االستمرار بتقديم القروض ذات الفائدة المنخفضة إلى المربين لتمكينهم من االستمرار بعملهم -6

.وتطوير مشاريعهم وزيادة اإلنتاج والمنافسة   



وق بالمستورد ستعمل  فرض الرسوم الكمركية على المنتج المستورد وذلك الن إغراق الس-7

على إعاقة تطوير المنتج المحلي مع االستفادة من المتأتي من الرسوم الكمركية في دعم اإلنتاج 

.المحلي على أن الننسى أهمية المنافسة والقدرة الشرائية للمستهلك الذي يفضل المنتج المحلي   

ى مهاراتهم المهنية  تنمية قدرات العاملين في مجال صناعة الدواجن واالرتقاء بمستو-8

والدراسية من خالل تنفيذ برامج لتدريبهم تتحمل الدولة جزء من تكاليف هذه البرامج ضمن 

إطار إنشاء صندوق للتدريب المهني والدراسي  لمواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال ، 

.مع التركيز على رفع مستوى المهارات والخبرة للمرأة الريفية   

. من الكوارث والنكبات مزارعوق للتأمين على الحقول وال إنشاء صند- 9  

 العمل على زيادة اإلنتاج وصوال إلى تحقيق االكتفاء الذاتي المستديم من خالل استثمار -10

 زيادة دخل المربي وهذه تؤدي بدورها إلى  وعوامل اإلنتاج لتحسين نسبة المردود على التكاليف

تنشيط حركة االقتصاد وتعمل على زيادة المساهمة في الناتج تحسين الحالة المعاشية للمربين و

. المحلي اإلجمالي   

دخول مستوردين ومصدرين من التجار أصحاب رؤوس بالتعامل مع األسواق الخارجية  -11

األموال مع فتح أسواق لتصريف المنتجات وانتهاج سياسة تسويقية واستثمارية تعود بالجدوى 

. نعكس على زيادة وتطوير اإلنتاجيتالي زيادة المردود االقتصادي الذي سوبالاالقتصادية للمربين   

 من قيمة ؤدي إلى اإلقاللصناعية متكاملة في قطاع الدواجن سيخلق مشاريع زراعية  -12

ومجهزة   ونوعيته من خالل إنشاء مجازر عصرية ذات شروط صحية التكاليف وزيادة اإلنتاج

، ومن  المربين سيؤدي إلى زيادة دخولمما لتعاقد المسبق معها بالمعدات الالزمة  والتي يتم ا

. الممكن بناء مشاريع تكميلية لالستفادة من المخلفات اإلنتاجية  

 الحديثة المعتمدة في مجال تربية تطوير مؤسسات البحث العلمي واالستفادة من التقنيات- 13 -13

ير الريف وإنعاشه بالخدمات الدواجن وتحسين السالالت ذات اإلنتاج الجيد فضال عن تطو

واالحتياجات الالزمة ووضع الحوافز المادية والمعنوية لغرض التشجيع على الدخول في قطاع 

.تربية الدواجن  

التسهيالت الالزمة لذلك من  الستثمارات األجنبية والمحلية وإبداء فسح المجال ل -14

.لروتينالتحتية وتقليص البنى اإنشاء   



مهندسين الزراعيين واألطباء البيطريين لفتح مشاريع تربية الدواجن من  منح القروض لل-15

 .خالل إنشاء جمعيات بهم 
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 المقدمة
 لديهما السياسي المتعاقب على بهجان يتكئ فيما ية الزراعبلدان من الأنه على العراق فنصي       

 متوازناً بين نمواً التنمية الزراعية تتطلب وان صعودا وهبوطا اإلنتاج بذب خزين نفطي متذمن



البلد الذي يرغب في تنمية اقتصاده يجعل من الزراعة وزيادة االنتاج  اذ ان ،  والصناعةالزراعة

  .من اولويات اهدافه

ن  خطير ومزممل عالوجود كبيرة جدا فوضى وشهدت في العراق تراجعت إال ان الزراعة

 فضال عن  نتيجة لقلة الخدمات المقدمة في الريف المدنإلى األرياف من زايدةة المتمتمثال بالهجر

 حصل في الجانب الزراعي  الذيبهذا فان التراجع الكبير اتساع ظاهرة التصحر و و المياهتناقص

 . التحتية  البنية إضعاف إلى دىأ

  اعي ، إال ان ظهورونتيجة لذلك انخفضت االيدي العاملة الزراعية وانخفض الناتج الزر

 الزراعي وهو تسليف لقطاع ضمن مبادرة دعم ا2008 آب نذ مأعلنت تيالمبادرة الزراعية ال

 اإلدامة عملية زارعين المزارع لتنمية مزروعاتهم بما يسهل على المألصحابتشجيعي 

 راعي ، والتي تشكل خطوة كبيرة نحو احداث تنمية في القطاع الزواالستمرار بالعملية الزراعية

 يبدأ بخطوة كبيرة وواسعة الن الخطوات أن في العراق يجب راعية جهد باتجاه التنمية الزأي إن

 . مالية محدودة النتائج أهداراتالصغيرة غير قابلة للتطوير بقدر كونها 

 لغرض إنتاج اللحم فروج إنتاج تشجيع إلىجهود المبادرة الزراعية  الدولة ضمن عملت

 بروتين الحيواني في تهيئة الأثر له من ماعراقي ل في االقتصاد الأهميته تبرز الذياللحوم 

 مينيةأل ااألحماض من  يحتوي على نسبة عاليةإذ ،لمواطنينا  في تغذيةالضروري

 مع المنتجات ةً على قيمة غذائية عالية مقارنااحتوائه عن فضال ، والكاربوهيدرات والفيتامينات

 في البروتين نهماض األمينية األساسية في البروتين الحيواني أعلى م أن نسبة األحكماالنباتية ، 

 ال يستطيع تصنيعها ولهذا يشترط نسان مهمة جداُ في تغذية اإلنسان ألن جسم اإلتعداذ النباتي  

 .وجودها في الغذاء

هدفت الدراسة الى تبني رؤية واضحة للنهوض بنشاط تربية فروج اللحم  فقد تقدم مما

 اللحوم أسعار ارتفاع بسبب تزايد الطلب على منتجات الطيور الداجنةنتيجة الى وكان ذلك 

 واسعة من مساحات إلى الدواجن  تربية حاجةعدم مع لحوم الدجاج بأسعارالحمراء قياساً 

 عدد زيادة  عنفضال تتطلبها عملية تربية الماشية تي والموارد المائية بالدرجة الاألراضي

 لتلبية حاجات السكان دواجن بالاالهتمام زيادة الطلب على اللحوم البيضاء والسكان الذي أدى إلى

. 



  نتـاج اإل عدم وجود منافسة بين االنتاج المحلي والمستورد وانخفـاض فـي             كذلك بسبب      و

 نـسبته   ما تشكل   التي األعالف السيما اإلنتاج كلف أسعار ارتفاع   و 2010 الى   2003لسنوات  ل

 إلغـراق  المحلي على منافسة المستورد      اإلنتاج فضال عن عدم قدرة      ، اجاإلنتمن قيمة    % 70

 واألجـداد  األصـول  مثـل حلقـة   اإلنتاجية وفقدان حلقات مهمة من العمليات  بالمستوردالسوق  

 رؤية الباحث في إمكانيـة      كانتوعزوف المستثمرين عن تشغيل حقولهم لغياب الدعم المدروس         

من خالل فرضيات الدراسة والتي تمثلت في البحث عـن  ن وضع الحلول لتطوير صناعة الدواج 

وجود عالقات ارتباط ذات داللة احصائية بين مقدار الدعم ، زيادة اإلنتـاج حلقـات االنتـاج ،                  

الوقود والطاقة ، وتطوير صناعة الدواجن فضال عن معرفة مدى تأثير الدعم على كمية االنتاج               

 .المسوق والمستورد

 بمباحثه في الفصل األول     جاء إذ األولى الجانب النظري     ة الثالث ولهافي فص     تناولت الدراسة   

  .اإلقراض وصناديق ، السعرية مفهومه،السياسة الدعم وبيانالثالثة 

 الزراعـي   اإلنتـاج  مفهوم االستثمار الزراعي من خالل دمج عوامل         فبين الفصل الثاني    أما    

 في  أشار إذ النتائج   أفضل الحصول على    لغرض)  ، العمل ، ورأس المال     األرض( المتمثلة في   

 الكريم والسنة النبوية الـشريفة ، وبـين دور          القران في   ي الزراع االستثمار إلى الثالثة   المباحث

  .اإلنتاجية منه والمحلي لزيادة الطاقات األجنبي الخاص اراالستثمار الحكومي ودور االستثم

لزراعي ومدى مساهمته في الناتج المحلي اإلجمـالي         دور القطاع ا   ثالث تناول الفصل ال   فيما   

 .وسبل االرتقاء به) فروج اللحم ( فضال عن بيان واقع قطاع الدواجن

 التطبيقي للبحث من خالل مبحثين يتمثل األول منه في          الجانب    في حين تناول الفصل الرابع      

 .حليلها البحث أما الثاني فقد تناول النتائج اإلحصائية للبحث وتاتإجراء

 .  لتحقيق الهدف المراد الوصول إليه أهم االستنتاجات والتوصيات   وأخيرا تطرق الباحث إلى

                             

    

 

 

 

 :دراسةمشكلة ال



مما اليخفى فأن الكثير من دول العالم وحتى الرأسمالية منها تعمل على تقديم الدعم المـادي                    

ي سبيل تطوير وارتقاء منتجاتها بل يدخل البعض منها فـي سياسـات             المباشر وغير المباشر ف   

بعيدة المدى أو سياسات أنية من اجل دعم وتطوير هذه المنتجات لتكون قـادرة علـى منافـسة                  

 .مثيالتها فضال عن تهيئة سبل التطوير واالرتقاء من خالل دخول الشركات االستثمارية 

 الـدجاج المـستورد      السوق بكميات كبيرة من لحوم     إغراق    وعليه تتركز مشكلة البحث في      

ما أدى إلى انحسار إنتاج     م ة المنتج المحلي من المنافسة      ما أدى إلى عدم مقدر    وبأثمان رخيصة   

تعمـل علـى    لحوم الدواجن وتعطيل الكثير من الحلقات التي كانت تسهم في االقتصاد الوطني و            

 الدواجن المنتج محليا قادرة على سد احتياجات        عدم وجود منتجات للحوم   و تشغيل األيدي العاملة  

 .األسواق المحلية

 

 :دراسةفرضيات ال
 تتضمن فرضيات البحث

  فرضيات االرتباط:أوال

 :          اعتمدت فرضية االرتباط على المضامين العامة لمتغيرات البحث وكاآلتي 

 .دة اإلنتاج  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مقدار الدعم المقدم وزيا- 1

 .الدعم وحلقات اإلنتاج األخرى  مقدار  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين – 2

الوقود والطاقة وتطوير صناعة الدواجن الدعم ، وعالقة ذات داللة إحصائية بين وجود  – 3

. 

 عالقة ذات داللة إحصائية بين الدعم ومدى المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي وجود  – 4

 فرضيات التأثير: انياث

  . صناعة الدواجنتحدد ذات داللة إحصائية واضحةلمتغيرات الدراسة تأثيرات هناك - 1 

 بين كمية إنتاج لحوم الدجاج ذات داللة إحصائية واضحةلمبررات الدعم هناك تأثيرات  - 2

 المسوق والمستورد

 

 

 :دراسةأهمية ال



م المنتج الوطني من فروج اللحم أو  دعن يحققهتكمن اهمية البحث في ابراز ما يمكن ا     

لدى  قبوله فضال عن  في الناتج المحلي اإلجمالياالستثمار جاء ألهميته لما يضيفه من مساهمة

 . كبيرة لدى المستهلكالرغبة للمنتج المحلي لجودته و ألسباب اجتماعية تجعل المستهلك العراقي

المستهلك سيعمل على تطوير حلقات إنتاجية حاجة       فضال عن إن سد الفجوة بين المنتج و

وتدوير في الرأسمال  وتشغيل الكثير من الحلقات اإلنتاجية فضال عن امتصاص البطالة لما 

يوفره من أيدي عاملة في هذا القطاع وما سيعمل على تحقيقه من استقرار في السوق الذي 

 . في هذا المجال سيؤدي بدوره إلى خلق نوع من المنافسة بين المستثمرين

 

 :دراسة أهداف ال

 : فروج اللحم من خاللنشاطيهدف البحث إلى تبني رؤية واضحة للنهوض واالرتقاء بواقع    

 ن خالل تخفيض من فروج اللحم محاجة وال المحليتقليص الفجوة بين المنتجزيادة االنتاج ل -1

 عدم سببير على األسعار للمربين وباالستيراد العشوائي للحوم الدجاج  الذي كان له األثر الكب

 . مقدرتهم على المنافسة نتيجة النخفاض أسعار المستورد 

عادة تشغيل الحلقات اإلنتاجية المرتبطة بإنتاج الوقوف على جدوى الدعم واالستثمار في إ -2

 .فروج اللحم 

 .عارالمحافظة على استقرار األسمعرفة بيان الدعم واالستثمار ومدى اسهامهم في  -3

  .الوقوف على االمكانات المتاحة في صناعة الدواجن -4

 تشغيل األيدي العاملة وامتصاص البطالة في القطاعبيان دور صناعة الدواجن  في  -5

 .الزراعي

 

 :حدود الدراسة 
 .في عموم العراق) مربي فروج اللحم ( الدواجن نشاط صناعة : الحدود المكانية

 إلى عام 1990 بيانات في الجانب النظري من البحث من عام تم اعتماد :الحدود الزمانية

 وحسبما تم الحصول عليه ، أما في الجانب العملي فقد تم تحديد واقع صناعة الدواجن 2010

  . 2010 ولغاية عام 2003بعد أحداث عام 



  :مجتمع العينة

في مجمل  ) فروج اللحم(    يتكون مجتمع الدراسة من عينة عشوائية من مربي الدواجن 

من عدد حقول الدواجن المعتمدة في % 5محافظات العراق ، إذ تم اعتماد عينة تمثل 

المحافظات وحسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء، تمثل أراء اإلدارات والمربين 

 .والمخططين الزراعيين لبيان مدى تأثير الدعم واالستثمار في تأهيل مشاريع الدواجن 

 

 :ة أساليب جمع العين
 .  االستبانة – 1

 . المقابالت الشخصية– 2

 . اإلحصاءات المعتمدة من الجهاز المركزي لإلحصاء والدوائر الزراعية – 3    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الدراسات السابقة 

التقييم االقتصادي للمنشأة العامة لدواجن المنطقة . صالح الدين عبد المسيح. كاكو  :  أوالً

جامعة . كلية االدارة واالقتصاد . رسالة ماجستير. 1983 -1976اربيل للفترة / مالية الش

 . 1985بغداد 

    اشارت الدراسة الى ان صناعة الدواجن تعد من الصناعات المكثفة التي تهدف في 

اقتصادياتها الى التوظيف االمثل لعنصر الزمن ومدخالته العلمية االنتاجية ، والى 

 .يف لوحدة الزمن ووحدة العلف نكثر من أي صناعة اخرى تدني التكال

     فبعد جمع المعلومات عن واقع المنشأة تم تحديد انواع وكميات الموارد االنتاجية 

فيها ، ونظم التربية المتبع في حقول دواجن المنشأة ثم تم التقييم االقتصادي لهذا 

 .الواقع باستخدام معايير التقييم االقتصادي 

تطور القيمة المضافة لإلنتاج الحيواني ( قد تم التوصل الى االستنتاجات التالية    و

ومن ضمنها القيمة المضافة االجمالية لمنتجات الدواجن ، ان صناعة الدواجن في 

العراق تسير في طريق النمو السريع كماً ونوعاً ، ارتفاع متوسط نصيب الفرد من 

تقييم االقتصادي للخطة االنتاجية المستقبلية ان منتجات الدواجن ، و اظهرت نتائج ال

المنشأة تحقق عائداً رأسماليا مما يعني ان الجدوى االقتصادية للخطة المقترحة للمنشأة 

 .كانت مربحة 

 

 – 1977التقويم االقتصادي لمشروع دواجن المرادية للفترة . ماجد حبو . داوود : ثانياً 

 1987امعة بغداد ج. رة واالقتصاد كلية االدا. رسالة ماجستير . 1984

    اشارت الدراسة الى ان صناعة الدواجن باتت تشكل رافداً مهما من روافد 

االقتصاد الوطني ، السيما ان الدراسات العديدة للطلب على البيض أو دجاج اللحم 

أخذ بالتزايد في الفترة االخيرة ، ويعزى ذلك الى العديد من المتغيرات منها زيادة 

خل الفرد العراقي ، الزيادات السكانية فضال عن انخفاض اسعار البيض والدجاج د



مقارنةً بأسعار اللحوم الحمراء فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي لمتوسط نصيب 

وكان اعلى معدل % 16.7 بحدود 1983 – 1970الفرد من االنتاج المحلي للمدة من 

 %.   52.6 اذ بلغ 1976نمو في عام 

 1983 - 1970حدوث تطور في صناعة الدواجن للمدة ( توصلن الدراسة الى    و

من منتجات الدواجن ، ومن دراسة  ، ارتفاع نصيب الفرد العراقي من االنتاج المحلي

المؤشرات الفنية ألداء المشروع في مجال صناعة الدواجن فقد تبين ان بعض هذه 

 انتاج الدجاجة الواحدة ونسب المؤشرات كانت جيدة كمعدل استهالك العلف ومعدل

  .)استغالل الطاقة االنتاجية 

 

دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية لمشاريع فروج اللحم . كريمة أحمد مطر . لنوري  ا: ثالثاً

 . الزراعةكلية . رسالة ماجستير. 1999 -1998في المنطقة الوسطى من العراق للمدة 

 . 2000جامعة بغداد 

راسة ان االنتاج المحلي من لحوم الدواجن اليكفي لتلبية احتياجات     أظهرت هذه الد

 ديالى ، صالح الدين فظات بغداد ،تم اختيار عدد من المشاريع في محاسكان ، فقد ال

مشاريع ذات قاعة واحدة ، (  وتم تقسيم المشاريع حسب عدد القاعات الء،بابل ،و كرب

مشاريع ذات  اربع قاعات ،  ت  ،مشاريع ذات قاعتين ، مشاريع ذات ثالث قاعا

كما وتم تقسيم هذه القاعات )مشاريع ذات ثماني قاعات  مشاريع ذات ست قاعات ،

 . الى فئتين االولى مشاريع مدعومة من قبل الدولة والثانية من غير المدعومة 

   وأظهرت نتائج الدراسة ان مشاريع فروج اللحم في المنطقة الوسطى من العراق 

فاءة  فنية عالية في بعض جوانبها السيما الرعاية البيطرية والتسويق الجيد تتمتع بك

إلنتاجها من لحوم الدواجن المجزورة والمجمدة ومن خالل نوافذ عديدة في االسواق 

 في المشاريع B/C Ratioالمحلية ، كما وان قيمة معيار نسبة العائد الى التكاليف 

 .لمدعومة المدعومة تفوقت على ال مشاريع غير ا



 

العوائد االقتصادية لمشاريع تربية فروج اللحم في ظل . أسامة كاظم جبارة. العكيلي  : رابعاً

 . 2002جامعة بغداد  . الزراعةكلية . رسالة ماجستير. برنامج إعادة تأهيل قطاع الدواجن

   اشارت الدراسة الى االثر االقتصادي لبرنامج اعادة تأهيل قطاع الدواجن في 

ين كفاءة استخدام عناصر االنتاج ، وتم ذلك من خالل تقدير الفائض االقتصادي تحس

والذي يتكون من فائض المستهلك وفائض المنتج لدراسة أثر إعادة تأهيل مشاريع 

فروج اللحم على مستوى السوق ، واحتساب معدل عائد االستثمار الداخلي لمعرفة 

 .كفاءة االستثمار في اعادة المشاريع 

قد توصلت الدراسة الى ان المستهلكين حصلوا على القدر االكبر من المنتفع التي    و

يحصل عليها المجتمع نتيجة إلعادة تأهيل مشاريع تربية فروج اللحم ، ويرجع ذلك 

الى توفر السلعة بكميات اكبر وأسعار أقل ، اما منتجو فروج اللحم فقد انخفض مقدار 

انهم حصلوا على فرصة في اعادة تشغيل حقولهم المنافع التي يحصلون عليها إال 

المتوقفة وكذلك حصولهم على ارباح معقولة يمكنه معها االستمرار بالعملية االنتاجية 

، فضال عن ان معدل عائد االستثمار الداخلي المحسوب بطريقة الرقم القياسي قد بلغ 

بية فروج اللحم وعليه يمكن اعتبار تر% 10وحيث ان سعر الفائدة في البنوك % 16

 ضمن برنامج اعادة تأهيل من الفرص االستثمارية الجيدة العائد  

 

التحليل االقتصادي لتأثير السياسة السعرية في انتاج . سرمد علي. الوائلي  : خامساً

 . الزراعةكلية .  دراسة ماجستير.  2000 – 1980واستهالك لحم الدجاج في العراق للمدة 

  . 2002جامعة بغداد 

     اشارت الدراسة الى أهمية السعر في كل دول العالم على اختالف نظمها 

االقتصادية واالجتماعية ، وتتجلى تلك االهمية في مجال توزيع الموارد والثروات بين 

 .االنشطة والقطاعات االقتصادية المختلفة على مستوى توزيع الناتج المحلي االجمالي 



سعرية الزراعية تعكس موقف الدولة تجاه الفالحين   وبينت الدراسة ان السياسة ال

السيما في الدول النامية ، اذ تهدف السياسة السعرية الزراعية الى تقليل التقلبات التي 

تتعرض لها االسعار وتحسين دخول المزارعين وزيادة االنتاج والحد من االستيراد 

 . وتخفيض اسعار المستهلك 

نظرية االقتصادية الكالسيكية للسوق في عدم جواز    كما وشارت الدراسة وضمن ال

 .تدخل الدولة في آلية السوق إذ يترك تحديد السعر لقوى السوق في العرض والطلب 

  وذلك بسبب أسهام السياسة السعرية في زيادة الفجوة والعجز في موازنة الدولة 

لقطاعات وارتفاع االسعار بشكل كبير مع زيادة حد التباين بين الدخول في ا

 .االقتصادية

   وتوصلت الدراسة الى ان السياسة السعرية في ثمانينات القرن الماضي قد أدن 

دوراً جيداً في زيادة انتاج واستهالك دجاج اللحم ، وان محصلة التأثير الصافي 

لخسارة المجتمع بينت ان السياسة السعرية المتبعة اخفقت في تجاوز الفقد في الكفاءة 

 .واالستهالكية على الرغم من تحملها مبالغ كبيرة لدعم المستهلكاالنتاجية 

 

 التحليل االقتصادي للمفاضلة بين سياستي دعم سعر .نضال محمود علي .  البياتي : سادساً

  .دراسة دكتوراه. 2000 – 1980الناتج وأسعار المدخالت إلنتاج البيض في العراق للمدة 

 .2007جامعة بغداد  . الزراعةكلية 

    اشارت الدراسة الى ان دعم االسعار يسهم في تحقيق ثبات نسبي من خالل عزل 

تكاليف االنتاج الفعلية عن اسعر المستهلك مع تحميل ميزانية الدولة مبلغ الدعم المقدم 

للموطنين  واألجانب في البالد وهذا مايجعل البيع بسعرين اذ ان الزيادات المستمرة 

مبالغ الدعم آلن نصيب الفرد من الدعم يتغير بتغير مقدار في السكان تتطلب زيادة 

 .استهالكه من السلع المدعومة 



   ان سياسة دعم االسعار الزراعية تعد من الوسائل المالية و السعرية التي تستعمل 

 .لغرض تحقيق التوازن االقتصادي وتشجيع االستثمار الخاص في القطاع الزراعي 

ية االستمرار بالعمل في البرنامج الوطني إلعادة تأهيل  وتوصلت الدراسة الى أهم

قطاع الدواجن لما له من أثار ايجابية في زيادة االنتاج من الدجاج وبيض المائدة 

وتقليل المبالغ المخصصة لالستيراد فضال عن أثره االيجابي في عملية التنمية ، مع 

الدواجن والعمل على أهمية وضع الخطط المناسبة لدعم مدخالت ومخرجات انتاج 

 .   تطوير اساليب االنتاج 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    
 

                                                      
                                                            

                                   
             

              
  

 
  

             
           

 
 
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) 1(مخطط 

 تطوير وتأهيل مشاريع الدواجن  

برنامج إعادة التأهيل

أشكال
الدعم

الدعم المباشــــــر

 الدعم غير المباشر

الزراعيةالسياسة السعرية

اإلقراض

 
 الدعم

 الزراعي

االستثمار الزراعي 
 في القرآن الكريم

االستثمار الزراعي في 
 النبوية الشريفةالسنة 

الش ة فةالن

 استصالح االراضي

 البحوث الزراعية

 الثروة الحيوانية

االستثما
 ر

الزراعي
 في

االسالم

االستثمار 
الحكومي
 في

القطاع 
 الزراعي

االستثمار
 الزراعي

صناديق 
االستثمار

صناديق 
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االستثمار 
 الخاص

 بي  األجن

 يالمحل   

 الناتج المحلي اإلجمالي         



  هيكلية البحث
 

 
 


