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 المستخمص
الذرة ,  2رز عنبر البركة بحوثىي )المستنبطة الحبوب  محاصيلأولويات االستثمار في البحث العممي الزراعي في العراق لثالثة أصناف من  دراسةييدف البحث إلى  

االستثمار في  من خالل االستعانة بأسموب تحميمي ىو مصفوفة تحميل السياسة. والتي تعد وسيمة لمعرفة أثر 2182 لعام( 858 بحوث قمح ,8الصفراء التركيبي فجر
أعاله, توصل البحث إلى  لممحاصيلوالكمفة النسبية الخاصة(  ُمنتجالبحث العممي الزراعي من خالل حساب معامالت )الربحية وكمفة المورد المحمي ونسبة أعانة ال

استنادا إلى قيم كل من معامل الربحية  2182لعام  858بحوث القمح  محصولالمحمي في  ُمنتجلماالستثمار مربح  يتوقع أن يكونمجموعة من االستنتاجات أىميا, 
عمى التوالي.  دينار 451841% واألرباح الخاصة البالغة 45.96البالغ  ُمنتجومعامل نسبة أعانة ال 1.44ومعامل الكمفة النسبية الخاصة البالغ نحو  2.99البالغ نحو 

ومعامل  2.57استنادا إلى قيم كل من معامل الربحية البالغ نحو  2182لعام  2عنبر البركة بحوث الرز  محصولالمحمي في  ُمنتجلممربح يتوقع ان يكون االستثمار 
يتوقع أن يكون عمى التوالي.  دينار  857961% واألرباح الخاصة البالغة 61.87البالغ  ُمنتجومعامل نسبة أعانة ال 1.98الكمفة النسبية الخاصة البالغ نحو 

ومعامل الكمفة النسبية الخاصة  8.78استنادا إلى قيم كل من معامل الربحية البالغ نحو  2182لعام  8الذرة التركيبي فجر محصولالمحمي في  ُمنتجلم االستثمار مربح 
رورة زيادة الدعم المقدم وأخيرًا أوصى البحث بضعمى التوالي,  دينار 8458574% واألرباح الخاصة البالغة 49.95البالغ  ُمنتجومعامل نسبة أعانة ال 1.87البالغ نحو 
فييا. وكذلك القيام بدراسات أخرى مشابية من قبل الباحثين في  اليدرمن اجل تحسين استغالل الموارد المتاحة وتقميل اكبر ميزة نسبية فيو الذي يمتمك البمد  لممحصول

بينيا لمتوصل من خالليا إلى وضع آلية االستثمار في المحاصيل الرئيسة في محاصيل الحبوب الرئيسة عمى مستوى البمد والمقارنة فيما أخرى من المستقبل ألصناف 
 .ثمر الزراعي في توجيو استثماراتوالمحمي والمست ُمنتجالعراق التي تفيد الباحث وال

    .مصفوفة تحميل السياسةالكممات المفتاحية: االستثمار, البحث العممي, 
 .األول*البحث مستل من أطروحة دكتوراه لمباحث 
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ABSTRACT   
The aim of this study is to focus on the investment priorities in the agricultural scientific research in Iraq for three cereals 

crops (Rice Amber Al Baraka Buhooth2, Corn Synthetic genotype Fajer1, and wheat Buhooth158) for the year (2012) 

respectively by using analysis method named police Analysis Matrix. This method is considered being a way of knowing the 

impact of investment in the agricultural scientific research, and it is done by calculating Profitability coefficient, Domestic 

Resource Cost coefficient, Producer Subsidy Ratio coefficient, and Private Cost coefficient Ratio for the cereals crops 

mentioned above. The research found a set of results, the most important result showed that .The investment was profitable 

for domestic producer for the wheat Buhooth158 for the year 2012 based on the values of profitability coefficient which was 

about 2.93 and private cost coefficient ratio which was about 0.44 , producer subsidy ratio coefficient which was 45.36% and 

private profits which were 450140 respectively . The investment was profitable for domestic producer for the variety Amber 

Al Baraka Buhooth2 for the year 2012 based on the values of profitability coefficient which was about 2.57, private cost 

coefficient ratio which was about 0.31 , producer subsidy ratio coefficient which was 60.87% and private profits which were 

857360 respectively. The investment was profitable for domestic producer for the variety Synthetic genotype Fajer1 for the 

year 2012 based on the values of profitability coefficient which was about 1.78 and private cost coefficient ratio which was 

about 0.17 and producer subsidy ratio coefficient which was 49.95% and private profits which were 1458574 respectively  

Finally, it is highly recommended that support should be increased for variety that the country has greater comparative 

advantage in order to improve the utilization of available resources and reduce wasted resources. Moreover, similar studies 

should be done in the future by other researchers for the  major cereal crops at the country level in order to do comparison 

between them to set an investment mechanism which help both the researcher, local producer and agricultural investor in 

directing its resources. 

Key words: Investment, scientific research, Policy analysis matrix.  

*Part of Ph.D. Dissertation for the first author. 
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 لمقدمةا
تتحدد من خالل المبالغ التي ترصدىا  االستثمارات العامةإن 

الدولة في ُخططيا القومية لتنمية قطاعات االقتصاد الوطني، 
وُيطمق عمى صرف ىذه المبالغ  )باإلنفاق االستثماري العام( 
إذ يضم اإلنفاق االستثماري العام أوجو عديدة متنوعة لإلنفاق 

 الجوانب ال ينصب عمى  إي مجتمع في فاالستثمار العام
 توسيع عمى بل والمعدات كاإلنشاءات واآلالت فقط لمعيشيةا

 في االستثمار المجتمع أي ىذا في العاممين وقدرات المعارف
 التعميم عمى وىذا يتحقق من خالل اإلنفاق (9)ذاتو  اإلنسان
 عمييا يطمق والتي والتقنية العممية والبحوث والصحة والتدريب

عامًا  البحث العمميوييدف  .(81) االستثمارات الرائدة
والزراعي منو بصوره خاصة إلى الوقوف عمى الحقائق 

أآلليات التي تخدم في محصمتيا النيائية نمو وكشفيا وتطوير 
لذلك   القطاع الزراعي وتحقيق التنمية االقتصادية المنشودة

لمبمدان الزراعي المستقبل المشرق يمثل البحث العممي 
وازدىار القطاع الزراعي فييا  باعتباره معيارًا ميمًا لتقدم

والبحث العممي الزراعي نشاط أنتاجي لُو مدخالت وتنتج عنو 
مخرجات وىذه المدخالت تتمثل بالموارد البشرية والمالية 

أما مخرجات ىذا النشاط فتتمثل بالدرجة األساس  والفنية.
وتعد ىذه المعرفة سمعة رأسمالية ليا قيمة أكبر من . بالمعرفة

األخرى من السمع الرأسمالية المتمثمة بالبنايات اإلشكال 
والمكائن لكونيا مربحة لمدة طويمة من الزمن وىذه المعرفة 
سواء كانت عمى شكل ميارات أو معرفة مادية ىي عرضة 
أيضًا لالندثار وبالتالي ىي بحاجة مستمرة لإلدامة والصيانة 

ي . وفضاًل عن أن البحث العممي الزراعي نشاط  أنتاج(4)
 فيو نشاط استثماري أيضًا وىذا النشاط يكون عادة مكمفاً 

تبعًا لنوع البحث ودرجتو ويستغرق وقتًا قد يطول أو يقصر 
تطبيقي( قبل الحصول عمى العائد  )كأن يكون أساسي أو
 محاصيلمن أىمية  البحث أىميةالمترتب عميو. تبرز 

وكذلك أىمية االستثمار في البحث العممي الزراعي.  الحبوب
معوقات  الزراعي القطاع بكون يواجو مشكمتوبينما تمثمت 

كبيرة ومن ىذه المعوقات ىي التي يواجييا البحث العممي 
في معرفة أي  أداة أساسية الزراعي وُسبل تطبيقو ليكون

قمح بحوث المستنبطة ) الحبوب محاصيلمن  محصول
، الذرة الصفراء التركيبي 2بر البركة بحوث، رز عن158
اعية أجدر من غيرىا في ( من قبل دائرة البحوث الزر 1فجر

بأنو باالعتماد مفادىا  فرضيةوانطمق البحث من  االستثمار
 الحبوب محاصيلالربحية والميزة النسبية فأن عمى معيار 

تختمف بيذين المعيارين وعميو فأن أولويات  أعالهالمستنبطة 
الذي يحقق  المحصولستثمار ينبغي أن تتوجو نحو ذلك اال

إلى حساب  البحث وىدفأربحية أكبر وميزة نسبية أفضل. 
قمح المستنبطة ) الحبوب لمحاصيلمصفوفة تحميل السياسة 

، الذرة الصفراء 2، رز عنبر البركة بحوث158بحوث 
( من قبل دائرة البحوث الزراعية ، تحديد 1التركيبي فجر

 المحاصيلمن  محصولالربحية الخاصة واالجتماعية لكل 
المذكورة أعاله. فضال عن تقدير الميزة النسبية ليا وصوال 

استنادا  المحاصيلإلى أولويات االستثمار الزراعي في ىذه  
 .إلى المعايير أعاله

 طرائقالالمواد و 
ان نتائج حساب مصفوفة تحميل بي :أوالإلى قسم البحث 

 :ثانيا  2012 لعام 158بحوث السياسة لمحصول القمح 
عنبر  الرزنتائج حساب مصفوفة تحميل السياسة لمحصول 

بيان نتائج حساب مصفوفة  :ثالثاً . لمعام نفسو 2البركة بحوث
لعام  1التركيبي فجر الذرة الصفراءتحميل السياسة لمحصول 

أعاله مستنبطة من  المحاصيل. عممًا أن جميع أيضا 2012
 .الزراعيةقبل دائرة البحوث 

 مصفوفة تحميل السياسة
ىي عبارة عن أسموب تحميمي رياضي وىذا النظام يستعمل 
نوعين من الحسابات لنظام السمعة )سمسمة السمعة ابتداء من 
مرحمة اإلنتاج مرورًا بالنقل والتصنيع ثم تاجر الجممة 

األول يعرف بحساب الربحية وىو الفرق بين  والمفرد(،
أو  والتكاليف والحساب الثاني فيو قياس االختالفات اإليرادات

قياس تأثيرات السياسات المشوىة وفشل السوق وىي توضح 
وتعطي مؤشرات حول تدخالت السياسات الحكومية وفشل 
السوق وتأثيرىا في نظام السمعة، وتبين حجم واتجاه ىذا 

أو لصالح الميزان الحكومي  ل ىو لصالح المستيمكالتأثير ى
. وىي األمور التي يفتقر إلييا أسموب التحميل التقميدي (7)

المبني عمى تقدير االستجابة السعرية باستعمال دوال العرض 
التي تعطي مؤشرات عامة وال توضح اتجاه وتأثير سياسات 
التدخل الحكومي وفشل السوق، وقد صممت مصفوفة تحميل 

 (.86السياسة عمى أساس معادلة الربح اآلتية )
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Profit = Revenue – cost.  = e (P q) Q – e (P t) 

It– (Pn) In – x. 

 أن : إذ
 e .سعر الصرف التوازني لمعممة المحمية = 

 Pq .سعر الناتج = 
 Pt . سعر المدخالت المتاجر بيا = 
 Pn  سعر الموارد المحمية غير المتاجر بيا =. 
 It .كمية المدخالت المتاجر بيا = 
 In  .)كمية المدخالت غير المتاجر بيا ) الموارد المحمية =
X   .تكاليف تأثير بعض العوامل الخارجية غير المباشرة =

 مثل نقص المعمومات،مخاطرة،احتكار .
 Q كمية الناتج = 

 الييكل التنظيمي وتحويالت المصفوفة
وكما فوفة من ثالثة صفوف وأربعة أعمدة ىيكل المص يتكون

 .1موضحة في الجدول 
 ىيكل مصفوفة تحميل السياسة .8جدول 

Profits Costs Revenue  

Domestic 

resources 

Tradable 

inputs 

D C B A Private 

price 

H G F E Social 

price 

L K J I Transfers 

 source:  Monk, Erice, A. and Scott, r., 

Pearson, (1989), P.15   
يمثل الصف األول لممصفوفة أسعار السوق الخاصة 

 A المحمية( لنظام السمعة لكل من العائد اإلجمالي )األسعار
واألرباح  Cوكمفة الموارد المحمية   Bوالمدخالت المتاجر بيا

. أما الصف الثاني فيمثل األسعار األجتماعية Dالخاصة 
وكمفة المدخالت  E العائد اإلجمالعار الظل( لكل من )أس

واألرباح األجتماعية  Gوكمفة الموارد المحمية  Fالمتاجر بيا 
H (8) في حين يمثل الصف الثالث تحويالت تأثير سياسة .

وىو  Iالتدخل وفشل السوق ويشتمل عمى تحويالت الناتج 
 =Iالفرق بين سعر السوق المحمي والسعر األجتماعي لمناتج 

A - E   تحويالت كمفة المدخالت المتاجر بياJ  وىي عبارة
عن الفرق بين كمفة المدخالت المتاجر بيا بسعر السوق 

تحويالت  J = B – Fالمحمي وكمفتيا بالسعر األجتماعي. 
وىي عبارة عن الفرق بين أسعار الموارد  Kالموارد المحمية 

 – K = C  ر السوق المحمي وسعرىا االجتماعيالمحمية بسع

G  صافي التحويالتL  تمثل تأثيرات سياسة التدخل
 .الحكومية وفشل السوق عمى نظام السمعة

L = D – H  OR  I – J – K (14.) 

ىي عبارة عن الفرق D الربحية الخاصة : الربحية الخاصة
أو )لكل وحدة مباعة( وبين  Aبين المجموع الكمي لإليرادات 

تكاليف اإلنتاج التي تشمل مجموع تكاليف الُمدخالت المتاجر 
ويمكن الحصول  وحدة من الناتجلم Cوالموارد المحمية  Bبيا 

 .D = A – B + C(7)عمييا وفق الصيغة اآلتية 
ىي عبارة عن  الربحية االجتماعية ،: الربحية االجتماعية

الفرق بين اإليرادات والتكاليف )المتاجر بيا والمحمية( 
ويمكن الحصول عمييا وفق االجتماعية والمقيمة باألسعار 

 :الصيغة اآلتية
  H = E - F+G OR  H =E –F -G (86.) 

يمكن استعمال مصفوفة : استعمال مصفوفة تحميل السياسة
تحميل السياسة لحساب بعض المعامالت المستعممة غالبًا في 
قياس اثر سياسة ما عمى األسعار وعمى كفاءة استخدام 

  .2. وأىم ىذه المعامالت مبينة بالجدول (7)المورد 
بعض المعامالت التي تمكننا من قياس أثر السياسة  .2جدول 

 ارد.التدخمية في كفاءة استخدام المو 
 زذٚد ل١ّٗ لأٛٔٗ                اٌث١اْ اطُ اٌّؼاًِ خ

ِؼاًِ وٍفح  1

اٌّٛرد 

اٌّسٍٟ 

(DRC.) 

٠م١ض ٘ذا 

اٌّؼاًِ ا١ٌّشج 

إٌظث١ح فٟ 

ِؼذالخ اٌرثادي 

 اٌذٌٟٚ.

DRC= 

G/E-F 

1. DRC=1 

اٌٛصٛي ٌٕمطٗ 

 اٌرؼادي.

2. DRC >1  ال

ذٛخذ ١ِشٖ ٔظث١ح 

تئٔراج اٌظٍؼح 

 ِس١ٍا.

3. DRC <1  

٠ٛخذ ١ِشٖ ٔظث١ح 

تئٔراج اٌظٍؼح 

 ِس١ٍا.

ِؼاًِ  2

اٌزتس١ح 

(PC. ) 

٠م١ض ذأث١ز 

ط١اطح اٌرذخً 

فٟ األرتاذ 

اٌّرسممح ِٓ 

ِٔظاَ اٌظٍؼح 

 اٌّؼٕٟ. 

PC= 

D/H=A-B-

C/E-F-G 

1. PC>1  َٔظا

اٌظٍؼح ٠ظرف١ذ 

ِٓ ٔظاَ اٌرذخً 

ٌرسم١ك أرتاذ 

 اوثز.

2. PC<1  َٔظا

اٌظٍؼح ٠فمذ 

ٌصاٌر  ارتازح

اٌمطاػاخ األخزٜ 

 تااللرصاد.

ِؼاًِ ٔظثح  3

اٌرىا١ٌف 

اٌخاصح 

(PCR .) 

ِؤشز ٠ؼىض 

لذرج إٌظاَ 

 ػٍٝ إٌّافظح.

PCR= 

C/A-B 

1. PCR>1  َإٌظا

١ٌض ٌح لذرج 

 ػٍٝ إٌّافظح

2. PCR<1  َإٌظا

ٌح لذرج ػٍٝ 

 إٌّافظح.

ِؼاًِ ٔظثح  4

ُّٕرح  أػأح اٌ

(PSR.) 

ِؤشز ٠ؼىض 

فشً اٌظٛق 

 ٚاٌرشٛ٘اخ

فٟ ط١اطح 

 اٌرذخً.

PSR= L/E 

= D-H/E * 

100 

اٌم١ّح اٌّٛخثح ٌٗ 

ذذي اْ اٌظ١اطح 

ٌصاٌر ٔظاَ 

اٌظٍؼح ٚاٌم١ّح 

اٌظاٌثح ذؼثز ػٍٝ 

 اٌؼىض.

source:  Monk, Erice, A. and Scott, r., 

Pearson, (1989), P.30 
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 والمناقشةالنتائج 
ح نتائج حساب مصفوفة تحميل السياسة لمحصول قم -:أوال

عام  المحصولاستنبط ىذا  :2182لعام  858الخبز بحوث 
من قبل دائرة البحوث الزراعية / قسم بحوث  2012

محاصيل الحبوب والبقوليات بأشراف فريق عمل مكون من 
ستة  أشخاص )د.عز الدين الشماع، د.ىشام سرحان عمي، 

محمد جمال عبد محمد، كفاح توفيق صالح، مينا جارو، 
واىم مواصفاتو ىي )متفوق في اإلنتاج، مقاوم  عمر(

مقاوم لإلمراض وخاصة الصدأ مقاوم لالنفراط  لالضطجاع
. فضاًل عن (8)كغم / دونم(  1350بأنواعو وبإنتاجية )

. 4 أما الجدول. 3 واصفاتو النوعية الموضحة بالجدولم
أعاله في المناطق  لممحصولوضح المعامالت الفنية 

 .المروية
مكونات الحاصل والمواصفات النوعية لقمح الخبز . 9جدول 

 858بحوث 
 158اٌّسصٛي                                             تسٛز 

21رلُ اٌمزار  8/10/2012ذار٠خ االطرٕثاط    

ِؼذي ػذد اٌسثٛب تاٌظٕثٍح   ِىٛٔاخ اٌساصً

51.2. 

  غُ. 35.8ٚسْ أٌف زثح 

  وغُ/  1350زاصً اٌسثٛب

 دُٚٔ.

 %.15.8اٌثزٚذ١ٓ   اٌّٛاصفاخ إٌٛػ١ح

  ٓ38.8وٍٛذ١.% 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى نشرات مختمفة
 Technical coefficients) . المعامالت الفنية )4جدول 

 في المنطقة المروية 858لمحصول القمح  بحوث 

المصدر :المدخالت المتاجر بيا اعتمادا عمى نشرات مختمفة , الموارد 
 , اإلنتاجية دائرة البحوث الزراعية87,ص2188,  وجدانالمحمية ,

  

حساب الصف األول من المصفوفة باألسعار الخاصة 
 858القمح بحوث  لمحصول 2182)الفعمية ( لعام 

تستخدم األسعار الخاصة الفعمية عند باب المزرعة في 
حساب الصف األول لمصفوفة تحميل السياسة أي حساب  

والربحية بصورة مفصمة. أما كمفة  كمفة عناصر اإلنتاج والعائد
 %8رأس المال العامل فستقدر بقيمة الفائدة البالغة نحو 

 كغم لمحصول القمح 1350. بمغت إنتاجية الدونم الواحد (6)
. كما بمغ سعر الشراء (8) في المنطقة المروية 158بحوث 

. وقد (88)دينار/ كغم لمعام نفسو  686من قبل الدولة بنحو 
ت الثانوية )التبن( والبالغة نحو قيمة المخمفاتمت إضافة 

 (.9)دينار/ دونم إلى اإليراد  20000
. ميزانية الحقل لتكاليف عناصر اإلنتاج والعائد 5جدول 

والربحية الخاصة باألسعار الخاصة لمحصول القمح  بحوث 
 2012لعام   858

طؼز اٌٛزذج اٌٛازذج  ػٕاصز اإلٔراج اٌّذخالخ

 د٠ٕار/وغُ

ػٕاصز وٍفح 

اإلٔراج 

 د٠ٕار/دُٚٔ

 

اٌّذخالخ اٌّراخز 

 تٙا

 

Tradable 

Inputs 

B)) 

 اٌثذٚر       

 األطّذج     

 طّاد ٠ٛر٠ا - 1

 طّاد ِزوة - 2

 ِث١ذاخ أدغاي

 ٚلٛد ِسزواخ اٌظمٟ

686 

 

500 

480 

30000 

750 

24010 

 

35000 

19200 

30000 

26250 

 134460   اٌّدّٛع

 

اٌّٛارد اٌّس١ٍح 

 اٌّراخز تٙاغ١ز 

C)  ) 

 

Non Tradable 

Inputs 

األرض )د٠ٕار   -أٚال 

 /ط٠ٕٛا(

اٌؼًّ )د٠ٕار  -ثا١ٔا 

 /طاػح( ٠ٚشًّ

 ذسض١ز األرض - 1

 اٌظمٟ - 2

 اٌؼٕا٠ح تاٌّسصٛي - 3

 اٌسصاد ا١ٌذٚٞ  -4

 اٌذراص - 5

رأص اٌّاي   -ثاٌثا 

 اٌؼاًِ )د٠ٕار/دُٚٔ(

اٌّىٕٕح  -راتؼا 

 )د٠ٕار/طاػح( ٚذشًّ

 ذسض١ز األرض - 1

 اٌسصاد ا١ٌّىا١ٔه - 2

40000 

 

 

 

2500 

2500 

2500 

2500 

2500 

50000 

 

 

 

15000 

50000 

20000 

 )ٔصف اٌظٕح(

 

15000 

100000 

25000 

25000 

12500 

4000 

 

 

 

60000 

100000 

 361500   اٌّدّٛع

 )اٌرىا١ٌف( 495960=  361500+  134460

اإلٔراخ١ح   A )) 1350اٌؼائذ 

ِخٍفاخ  )وغُ/دُٚٔ( + 

 )اٌرثٓ(

20000+926100 946100 

اٌزتس١ح اٌخاصح 

(D) 

946100 - 495960  =450140 

حساب الصف الثاني لمصفوفة تحميل السياسة باألسعار 
بمغ السعر  858االجتماعية إلنتاج محصول القمح بحوث 

 طندوالر/ 313.2 الحدودي لمطن من محصول القمح نحو
. وبإضافة كمفة النقل والتامين إلى الحدود والبالغة نحو (82)

.سوف نحصل عمى السعر االستيرادي (5)دوالر/طن  40
 دوالر/طن 353.2لمبمد عمى الحدود بالدوالر اذ بمغ نحو 

 اٌى١ّح ٌذُٚٔ اٌٛازذ ػٕاصز اإلٔراج اٌّذخالخ

 

 اٌّذخالخ اٌّراخز تٙا

 

Tradable Inputs 

 اٌثذٚر       

 األطّذج     

 طّاد ٠ٛر٠ا - 1

 

 طّاد ِزوة - 2

 ِث١ذاخ أدغاي

 ٚلٛد ِسزواخ اٌظمٟ

 وغُ / دُٚٔ 35

 

وغُ / دُٚٔ ػٍٝ   70

 دفؼر١ٓ

 وغُ / دُٚٔ    40

 ٌرز      1

 ٌرز / دُٚٔ    35

 

اٌّٛارد اٌّس١ٍح غ١ز 

 اٌّراخز تٙا

 

Non Tradable 

Inputs 

 األرض  -أٚال 

 اٌؼًّ ٠ٚشًّ -ثا١ٔا 

 ذسض١ز األرض - 1

 اٌظمٟ - 2

 اٌؼٕا٠ح تاٌّسصٛي - 3

 اٌسصاد ا١ٌذٚٞ – 4

 اٌذراص – 5

 رأص اٌّاي اٌؼاًِ  -ثاٌثا 

 اٌّىٕٕح ٚذشًّ -راتؼا 

 ذسض١ز األرض - 1

 اٌسصاد ا١ٌّىا١ٔه - 2

 دُٚٔ           1

 

 طاػح / دُٚٔ        6

 طاػح / دُٚٔ      40

 ػح / دُٚٔطا      10

 طاػح / دُٚٔ      10

 طاػح / دُٚٔ        5

 أٌف د٠ٕار ٌٍذُٚٔ 50

 

 طاػح / دُٚٔ        4

 طاػح / دُٚٔ        2

  وغُ/دُٚٔ 1350اإلٔراخ١ح  
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وبتحويل ىذه القيمة إلى العممة المحمية باستعمال سعر 
. (88)دينار  1166الصرف الرسمي البالغ قيمتو نحو 

مى السعر االستيرادي عمى الحدود بالعممة المحمية نحصل ع
وألجل تحويل السعر  دينار/طن 411831.2وقد بمغ نحو 

 االستيرادي بسعر الصرف الرسمي إلى السعر التوازني
نقوم باستخدام معامل التحويل القياسي والبالغ نحو  1233

. وىو عبارة عن حاصل قسمو سعر الصرف (88) 0.945
الصرف التوازني لمسنة المعنية. وبالتالي الرسمي عمى سعر 

 يساوياد التوازني لممحصول يكون سعر االستير 
وبإضافة  .دينار/طن 435800.2=411831.2/0.945

كمفة النقل والتحميل من الميناء إلى المخازن الرئيسة بسعر 
نحصل  دينار/طن 49320الصرف التوازني والبالغة نحو 

  .عمى القيمة المساوية لالستيراد
دينار/طن وبالتالي  485120.2=435800.2+49320

تكون القيمة المساواتية لالستيراد عند باب المزرعة تساوي 
القيمة المساواتية لالستيراد مطروح منيا كمفو النقل من باب 

 15000المزرعة إلى المخازن الرئيسة والبالغة نحو 
 470120.2= 15000 - 485120.2 .(82)دينار/طن 
وىي تمثل القيمة االجتماعية )الظمية( لمطن من  دينار/طن

 يساويمحصول القمح لذلك فان سعر الكيمو غرام من القمح 
عن  Eويمكن حساب اإليراد االجتماعي  دينار/كغم 470.1

طريق ضرب السعر الظمي لكيمو غرام بمعدل اإلنتاجية لمدونم 
ونضيف ليا قيمة مخمفات النبات )التبن( إذ تم اعتماد 

 دونمدينار/ 20000 البالغة نحو ار الفعمية لمتبن و األسع
وبنفس  Eكسعر اجتماعي فنحصل عمى اإليراد االجتماعي 

الطريقة يتم تحويل أسعار باقي المدخالت المتاجر بيا من 
العممة األجنبية إلى العممة المحمية فبالنسبة لألسمدة )المركب 

إلى حدود واليوريا( إن كمفة النقل والتحميل لألسمدة من ال
وكمتوسط  دوالر/طن 45-55المخازن الرئيسية تتراوح بين 

. أما كمفة النقل من المخازن الرئيسة (87)دوالر /طن  50
)شركات النقل  دينار/طن15000إلى باب المزرعة نحو 

. وحيث إن السعر الحدودي لمطن الواحد من سماد البري(
عمى  دوالر/طن 462و دوالر/طن 405.4ىو والمركب يوريا

تكون القيمة المساواتية لالستيراد عند باب  (89) التوالي
 678387.5 سماد المركب تساويالالمزرعة لمطن من 

وىي تمثل القيمة االجتماعية )الظمية( لمسماد  دينار/ طن

 678.3المركب وليذا فان السعر الظمي لمكيموغرام تساوي 
لالستيراد ولسماد اليوريا تكون القيمة المساواتية  دينار/كغم

 دينار/طن 608550.9عند باب المزرعة لمطن الواحد ىي 
وىي تمثل القيمة االجتماعية )الظمية(. لذلك فان السعر 

. أما دينار/كغم 608.5الظمي لمكيموغرام من سماد اليوريا 
 3.8ىي D,2,4المبيدات فان األسعار االستيرادية لمبيد 

زن الرئيسية اليف النقل إلى المخاويضمنيا تك دوالر/لتر
شركات تجارة المبيدات الزراعية( وبضرب السعر االستيرادي )

نحصل عمى  (88) 1233لممبيد بسعر الصرف التوازني 
 X 1233 =4685.4 3.8 القيمة االجتماعية )الظمية( لممبيد

=   X 14685.4 أي إن كمفة المبيد الظمية. دينار/لتر
فان السعر  TOPIC.أما مبيد  دينار/دونم 4685.4

ويضمنيا تكاليف النقل إلى  دوالر/لتر 18.7االستيرادي ىو 
المخازن الرئيسية. وبضرب السعر االستيرادي لممبيد بسعر 

نحصل عمى القيمة  دوالردينار/ 1233 الصرف التوازني 
 X1233 18.7 =23057.1االجتماعية )الظمية( لممبيد 

الواحد من المبيد وىي تمثل القيمة االجتماعية لمتر  /لتردينار
  x)السعر لممبيدة المبيد باألسعار الظمية تساوي أي إن كمف

ة المبيد الالزمة لمدونم الواحد( كمي
 أما فيما يخص، دينار/دونم 23057.1=1×23057.1

واصل إلى المخازن الرئيسة  السعر االستيرادي لوقود الديزل
  716.4أي ما يعادل  دوالر/ برميل 92.38فيقدر بنحو 

. أما التقييم (89)يضمنيا كمفة النقل والتأمين  لترينار/د
االجتماعي لمموارد المحمية فيختمف عن التقييم االجتماعي 
لممدخالت المتاجر بيا إلمكانية انتقال السمع المتاجر بيا بين 
البمدان بسيولة  بينما صعوبة انتقال الموارد المحمية ) 

تحد من حركتيا مثل رأس المال( لوجود قيود العمل،  األرض،
ل، وكذلك شروط اليجرة، وتكاليف النقل بالنسبة لعنصر العم

، لذلك يكون التقييم االجتماعي انعدام حركة عنصر األرض
 (.2)لمثل ىذه الموارد عمى أساس تكاليف الفرص البديمة 

ية وحسابيا لمموارد المحمية فيمكن تقدير األسعار االجتماع
بالنسبة لعنصر العمل ولصعوبة انتقالو  .1 -:(2)يأتي  وكما

في المدى القصير لمعمل من مشاريع إنتاجية إلى أخرى ، تم 
 2500احتساب السعر المحمي لساعة العمل والبالغة نحو 

بالنسبة لألرض،  .2 سعرا" اجتماعيا" )ظميا"( . دينار/ ساعة
تم احتساب متوسط اإليجار السنوي السائد في سنة استنباط 
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كسعر اجتماعي  دينار/ دونم 40000والبالغ نحو  لالمحصو 
أما رأس المال فقد تم تقدير الكمفة االجتماعية لرأس  .3 .

 10%رأس المال والبالغة نحو  المال باحتساب الفائدة عمى
لكون العراق يعد من الدول ذات الدخول المتوسطة حسب 

فقد أما بالنسبة لمعمل الميكانيكي  .4 تقديرات البنك الدولي.
تم احتساب متوسط األجور السائدة في السنة التي استنبط 

لتحضير  دينار/ساعة 15000والبالغة نحو  المحصولفييا 
لمحصاد كسعر اجتماعي  دينار/ساعة 50000األرض و 

 )ظمي( .
. ميزانية الحقل لتكاليف عناصر اإلنتاج والعائد والربحية 6جدول 

  858لقمح  بحوث الخاصة باألسعار االجتماعية  لمحصول ا
 2012لعام 

طؼز اٌٛزذج اٌٛازذج  ػٕاصز اإلٔراج اٌّذخالخ

 د٠ٕار/وغُ

وٍفح ػٕاصز 

اإلٔراج 

 د٠ٕار/دُٚٔ

 

اٌّذخالخ اٌّراخز 

 تٙا

 

Tradable 

Inputs 

F)) 

 اٌثذٚر       

 األطّذج     

 طّاد ٠ٛر٠ا - 1

 طّاد ِزوة - 2

ِث١ذاخ أدغاي 

 )د٠ٕار/ٌرز(

ٚلٛد ِسزواخ اٌظمٟ 

 )د٠ٕار /ٌرز(

470.1 

 

608.5 

678.3 

27742.5 

 

716.4 

16453.5 

 

42595 

27132 

27742.5 

 

25074 

 

 138997   اٌّدّٛع

 

اٌّٛارد اٌّس١ٍح 

 غ١ز اٌّراخز تٙا

G)  ) 

 

Non Tradable 

Inputs 

األرض )د٠ٕار   -أٚال 

 /ط٠ٕٛا(

اٌؼًّ )د٠ٕار  -ثا١ٔا 

 /طاػح( ٠ٚشًّ

 ذسض١ز األرض - 1

 اٌظمٟ - 2

 اٌؼٕا٠ح تاٌّسصٛي - 3

 اٌسصاد ا١ٌذٚٞ  -4

 اٌذراص - 5

رأص اٌّاي   -ثاٌثا 

 اٌؼاًِ )د٠ٕار/دُٚٔ(

اٌّىٕٕح  -راتؼا 

 )د٠ٕار/طاػح( ٚذشًّ

 ذسض١ز األرض - 1

 اٌسصاد ا١ٌّىا١ٔه - 2

40000 

 

 

 

2500 

2500 

2500 

2500 

2500 

50000 

 

 

15000 

50000 

20000 

 )ٔصف اٌظٕح(

 

15000 

100000 

25000 

25000 

12500 

5000 

 

 

60000 

100000 

 362500   اٌّدّٛع

)اٌرىا١ٌف( 501497=  362500+  138997  

اإلٔراخ١ح   E )) 1350اٌؼائذ 

)وغُ/دُٚٔ( + ِخٍفاخ  

 )اٌرثٓ(

20000+634635  654635 

اٌزتس١ح اٌخاصح 

(H) 

654635 – 501497  =153138  

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى نشرات مختمفة
من محصول   . مصفوفة تحميل السياسة لدونم الواحد 7جدول 

 2182لعام  858القمح  بحوث 
 اال٠زاد/د٠ٕار اٌىٍفح اٌى١ٍح اٌزتس١ح

 /دُٚٔ

 اٌرفاص١ً

اٌّذخالخ  اٌّٛارد اٌّس١ٍح

 اٌّراخز تٙا

D 

450140 

C 

361500 

B 

134460 

A 

946100 

االطؼار 

 اٌخاصح

H 

153138 

G 

362500 

F 

138997 

E 

654635 

االطؼار 

 االخرّاػ١ح

L 

297002 

K 

1000 -  

J 

4537 -  

I 

291465 

 اٌرس٠ٛالخ

 6و 5بل الباحث اعتمادا عمى الجدولين المصدر:حسبت من ق

بقيمـة  Iجـاءت تحـويالت العـائد . 7ــالل جدول نالحـظ من خ
إذ يمثل الفرق بين العائد  291465موجبة بمغـت نحــو 
ىذا  Eوالعائد باألسعار االجتماعية  Aباألسعار الخاصة 

من العائد باألسعار أن العائد باألسعار الخاصة أعمى يعني 
االجتماعية . كما أشارت القيم السالبة لتحويالت المدخالت 

إلى أن  - 4537التي بمغت قيمتيا بنحو  Jالمتاجر بيا 
أسعارىا الخاصة اقل من أسعارىا االجتماعية مما يؤكد وجود 

ءت بقيمة فقد جا K. أما تحويالت الموارد المحمية  دعم ليا
مما يؤكد وجود إعانة ليا أيضا  1000 -سالبة بمغت نحو 

بقيمة  L من قبل الدولة . وقد ظيرت صافي التحويالت 
دونم مما يعني بان /دينار  297002موجبة  بمغت نحو 

 لدنأجمالي السياسات التدخمية والممارسات السوقية من 
 .في ذلك العام  ُمنتجفي صالح ال المحصولنظام  الدولة في

 858القمح بحوث  لمحصولقياس الربحية والميزة النسبية 
من خالل بعض المؤشرات االقتصادية  :2182لمعام 

تم قياس الربحية والميزة النسبية  .8الموضحة بالجدول 
 .أعاله لممحصول
. بعض المؤشرات االقتصادية لمحصول القمح 8جدول 

 2182عام  858بحوث 
 ل١ّح اٌّؼاِـً اٌص١غح اٌز٠اض١ح ٌٍّؼاًِ ٔـــٛع اٌّـؼـاِــً

ِؼاًِ اٌزتس١ح االخرّاػ١ح 

(P.C.) 

PC = D/H =A-B-

C/E-F-G 

2.93 

ِؼاًِ وٍفح اٌّٛرد اٌّسٍٟ 

(D.R.C.) 

DRC = G/E-F 0.70 

ُّٕرح )  ِؼاًِ ٔظثح إػأح اٌ

P.S.R .) 

PSR = L/E = D-H/E 

* 100 

45.36 % 

ِؼاًِ اٌىٍفح إٌظث١ح 

 (.P.C.Rاٌخاصح  )

PCR = C/A-B 0.44 

  7من إعداد الباحث اعتمادًا عمى نتائج جدول  -المصدر :
يمكن مالحظة قيمة معامل الربحية . 8من خالل نتائج جدول 

مشيرة إلى إن نظام إنتاج محصول  2.93التي بمغت بنحو 
المتبعة في يستفيد من السياسة الحكومية  158قمح بحوث 

من لدن الدولة.وبالنسبة   ُمنتجإي انو يوجد دعم لم ذلك العام
إي اقل من  0.70لمعامل كمفة المورد المحمي البالغة نحو 

الواحد الصحيح والتي جاءت بقيمة موجبة  تشير إلى إن 
لعام  158ىناك ميزة نسبية بإنتاج محصول قمح بحوث 

موارد المحمية مما . وذلك يعود إلى ارتفاع إنتاجية ال2012
يعني بان التكاليف الالزمة إلنتاج الدونم الواحد من األرض 
اقل من صافي التوفير في العممة األجنبية التي يد فعيا ميزان 
المدفوعات الستيراد القمح بمعنى أخر إن البمد  يتمتع 

وتؤكد قيمة معامل نسبة أعانة  المحصولبالمنافسة في أنتاج 
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 45.36والبالغة نحو   أعالهالقمح  صوللمحالمحمي  ُمنتجال
عمى وجود أعانة حكومية وال توجد ضرائب غير مباشرة % 

. وجاءت قيمة نسبة التكاليف المحصولي ىذا  ُمنتجعمى 
مشيرة إلى إن  0.44 الخاصة اقل من الواحد إذ بمغت نحو

القيمة المضافة من رأس المال المستثمر في إنتاج القمح اكبر 
الخاصة وعميو فان االستثمار في إنتاج القمح من التكاليف 

قد حقق أرباحًا لممستثمر المحمي.  2012لعام  158بحوث 
 .9ويمكن أن نمخص ما جاء أعاله بالجدول 

. التفسير االقتصادي لبعض المؤشرات االقتصادية 9جدول 
 2182لعام  858لمحصول القمح بحوث 

 اٌّالزظاخ ل١ّح اٌّؼاًِ      ٔٛع اٌّؼاًِ

ِؼاًِ اٌزتس١ح االخرّاػ١ح 

(P.C.) 

ُّٕرح اٌّسٍٟ  2.93 ٠ٛخذ دػُ ٌٍ

 ِٓ لثً اٌذٌٚح.

ِؼاًِ وٍفح اٌّٛرد اٌّسٍٟ 

(D.R.C.) 

ٕ٘ان ١ِشج ٔظث١ح تئٔراج  0.70

 اٌّسصٛي أػالٖ ِس١ٍا.

ُّٕرح     ٔظثح إػأح اٌ

P.S.R) .) 

ٚخٛد  أػأح زى١ِٛح ٚال  % 45.36

ذٛخذ ضزائة غ١ز ِثاشزج 

ُِٕردٟ اٌّسصٛي  ػٍٝ 

 أػالٖ.

اٌىٍفح إٌظث١ح اٌخاصح  

(P.C.R.) 

االطرثّار فٟ اٌّسصٛي  0.44

ُّٕرح  أػالٖ  ٠سمك أرتازاً ٌٍ

 اٌّسٍٟ.

: نتائج حساب ثانياً  .8مل الباحث اعتمادا عمى جدول المصدر : من ع
لعام  2مصفوفة تحميل السياسة لمحصول الرز عنبر البركة بحوث 

2182  
/ قسم دائرة البحوث الزراعية من لدن المحصولأستنبط ىذا 

. وبوساطة فريق عمل ىم 2012تطوير زراعة الرز عام 
)فميح عبد جابر ، ود. سعد فميح حسن، وچساب عبد الحسن  
وحسين عدنان ، وعبد الكاظم جواد موسى ، وفؤاد إسماعيل 
خميل( ويجب التعرف عمى المعامالت الفنية التي تدخل في 

ولدونم الواحد  المحصولالواحدة من ىذا  عممية أنتاج الوحدة
رأس ُو إما كمفة لغرض حساب مصفوفة تحميل السياسة ل

المال العامل فتحسب تكاليف الفرص البديمة بتقدير معدالت 
إلى بعض الصفات . 10، ويشير الجدول العائد لالستثمار

 أعاله وكما يأتي: لممحصولالفنية 
 2الرز عنبر البركة بحوث لمحصول. بعض الصفات الفنية 81جدول 

 2اٌّسصٛي                                             ػٕثز اٌثزوح تسٛز 

6رلُ اٌمزار  22/5/2012ذار٠خ االطرٕثاط    

 طُ. 100ارذفاع إٌثاخ   ِٛاصفاذٗ

  .ٞػطز 

  غُ. 26ٚسْ اٌف زثح 

  طُ. 25طٛي اٌذا١ٌح 

 .ط٠ًٛ اٌسثح 

  ٌّٕٛ٠َٛ. 135-130ِٛطُ ا 

  : وغُ /دُٚٔ. 1800اإلٔراخ١ح 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى نشرات مختمفة

 Technical coefficients) . المعامالت الفنية )88جدول 
 في المنطقة المروية 2بحوث عنبر البركة   الرزلمحصول 

, الموارد جر بيا اعتمادا عمى نشرات مختمفةالمصدر :المدخالت المتا
 , اإلنتاجية دائرة البحوث الزراعية 48ص ,2188,  السعيديالمحمية ,

حساب الصف األول من المصفوفة باألسعار الخاصة 
 2 عنبر البركة بحوث  لمحصول 2182)الفعمية ( لعام 

تستخدم األسعار الخاصة الفعمية عند باب المزرعة في 
حساب الصف األول لمصفوفة تحميل السياسة أي حساب  

أما كمفة  والعائد والربحية بصورة مفصمةكمفة عناصر اإلنتاج 
 %8ئدة البالغة نحو رأس المال العامل فستقدر بقيمة الفا

 الرزكغم لمحصول  1800اجية الدونم الواحد . بمغت إنت(6)
. كما بمغ (8) في المنطقة المروية 2عنبر البركة بحوث 

دينار/كغم لمعام نفسو  744سعر الشراء من قبل الدولة بنحو 
. وقد تمت إضافة قيمة المخمفات الثانوية والبالغة نحو (88)

 88)دينار/ دونم إلى اإليراد  45000
حساب الصف الثاني لمصفوفة تحميل السياسة باألسعار 

 : 2بحوث عنبر البركة  الرزاالجتماعية إلنتاج محصول 
بعد أن ُحسب الصف األول من المصفوفة البد من تعديل 

واألسمدة والمبيدات وتحويميا إلى  األسعار العالمية لمبذور
اعية وكما ىو موضح العممة المحمية وباألسعار االجتم

  .13بالجدول 
 
 
 
 

 اٌى١ّح ٌذُٚٔ اٌٛازذ ػٕاصز اإلٔراج اٌّذخالخ

 

 اٌّذخالخ اٌّراخز تٙا

 

Tradable Inputs 

 اٌثذٚر       

 األطّذج     

 طّاد ٠ٛر٠ا - 1

 

 طّاد ِزوة - 2

 ِث١ذاخ أدغاي

 ٚلٛد ِسزواخ اٌظمٟ

 وغُ / دُٚٔ 35

 

وغُ / دُٚٔ ػٍٝ   70

 دفؼر١ٓ

 وغُ / دُٚٔ    35

 ٌرز      1

 ٌرز / دُٚٔ    30

 

اٌّٛارد اٌّس١ٍح غ١ز 

 اٌّراخز تٙا

 

Non Tradable 

Inputs 

 األرض  -أٚال 

 اٌؼًّ ٠ٚشًّ - ثا١ٔا

 ذسض١ز األرض - 1

 اٌظمٟ - 2

 اٌؼٕا٠ح تاٌّسصٛي - 3

 اٌسصاد ا١ٌذٚٞ – 4

 اٌذراص – 5

 رأص اٌّاي اٌؼاًِ  -ثاٌثا 

 اٌّىٕٕح ٚذشًّ -راتؼا 

 ذسض١ز األرض - 1

 اٌسصاد ا١ٌّىا١ٔه - 2

 دُٚٔ           1

 

 طاػح / دُٚٔ      10

 طاػح / دُٚٔ      35

 طاػح / دُٚٔ      20

 طاػح / دُٚٔ      15

 طاػح / دُٚٔ        5

 أٌف د٠ٕار ٌٍذُٚٔ 50

 

 طاػح / دُٚٔ      4

 طاػح / دُٚٔ       2

  وغُ/دُٚٔ 1800اإلٔراخ١ح  
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. ميزانية الحقل لتكاليف عناصر اإلنتاج والعائد والربحية 82جدول 
لعام   2الخاصة باألسعار الخاصة لمحصول الرز  عنبر البركة بحوث 

2012 
اٌٛزذج اٌٛازذج طؼز  ػٕاصز اإلٔراج اٌّذخالخ

 د٠ٕار/وغُ

وٍفح ػٕاصز 

 اإلٔراج د٠ٕار/دُٚٔ

 

اٌّذخالخ اٌّراخز 

 تٙا

 

Tradable 

Inputs 

B)) 

 اٌثذٚر       

 األطّذج     

 طّاد ٠ٛر٠ا - 1

 طّاد ِزوة - 2

 ِث١ذاخ أدغاي

ٚلٛد ِسزواخ 

 اٌظمٟ

744 

 

500 

480 

30000 

750 

26040 

 

35000 

16800 

30000 

22500 

 130340   اٌّدّٛع

 

اٌّٛارد اٌّس١ٍح 

 غ١ز اٌّراخز تٙا

C)  ) 

 

Non Tradable 

Inputs 

األرض   -أٚال 

 )د٠ٕار /ط٠ٕٛا(

اٌؼًّ )د٠ٕار  -ثا١ٔا 

 /طاػح( ٠ٚشًّ

 ذسض١ز األرض - 1

 اٌظمٟ - 2

اٌؼٕا٠ح  - 3

 تاٌّسصٛي

 اٌسصاد ا١ٌذٚٞ  -4

 اٌذراص - 5

رأص اٌّاي   -ثاٌثا 

 اٌؼاًِ )د٠ٕار/دُٚٔ(

اٌّىٕٕح  -راتؼا 

)د٠ٕار/طاػح( 

 ٚذشًّ

 ذسض١ز األرض - 1

اٌسصاد  - 2

 ا١ٌّىا١ٔه

40000 

 

 

 

2500 

2500 

2500 

2500 

2500 

50000 

 

 

 

15000 

50000 

)ٔصف  20000

 اٌظٕح(

 

25000 

87500 

50000 

37500 

12500 

4000 

 

 

 

60000 

100000 

 396500   اٌّدّٛع

 )اٌرىا١ٌف( 526840=  396500+  130340

اإلٔراخ١ح   A )) 1800اٌؼائذ 

)وغُ/دُٚٔ( + 

 ِخٍفاخ  

1339200+45000 1384200 

 1384200 - 526840  =857360 (D)ٌزتس١ح اٌخاصح ا

البذور )الشركة العامة لتجارة الحبوب( , أسعار األسمدة  المصدر:سعر
)الشركة العامة لمتجييزات الزراعية( , أسعار الموارد المحمية والوقود 

 باالعتماد عمى نشرات مختمفة
. تعديل األسعار العالمية  إلى القيمة المساواتية 89جدول 

 2182لالستيراد عند باب المزرعة لعام 
ٛازذ ِٓ اٌزس اٌؼاٌّٟ طؼز ذصذ٠ز اٌطٓ اٌ + 

دٚالر / طٓ 516  

دٚالر / طٓ 40 وٍفح إٌمً ٚاٌرا١ِٓ ٚصٛال إٌٝ ا١ٌّٕاء " اٌسذٚد"  

×= اٌظؼز االطر١زادٞ ٌٍثٍذ  دٚالر / طٓ 556   

د٠ٕار/ دٚالر 1233 طؼز اٌصزف اٌرٛاسٟٔ ) د٠ٕار/ دٚالر(  

د٠ٕار/ طٓ 685548 = طؼز االطر١زاد   تاٌذ٠ٕار اٌؼزالٟ  

د٠ٕار/ طٓ 30000 + وٍفح إٌمً ٚاٌرس١ًّ ِٓ ا١ٌّٕاء إٌٝ اٌّخاسْ اٌزئ١ظح  

% 64 ٔظثح اٌرصافٟ ػٕذ اٌرص١ٕغ  

وٍفح اٌفمذ فٟ اٌٛسْ ػٕذ اٌرص١ٕغ         -  

  36%  

0.36  ×685548 =246797.2 

 د٠ٕار/ طٓ

د٠ٕار/ طٓ 468751 = اٌم١ّح اٌّظاٚاذ١ح ٌالطر١زاد  

ذىا١ٌف إٌمً ِٓ تاب اٌّشرػح إٌٝ اٌّخاسْ اٌزئ١ظح - د٠ٕار / طٓ 15000   

( 453.75د٠ٕار/ طٓ ) 453751 = اٌم١ّح اٌّظاٚاذ١ح ٌالطر١زاد ػٕذ تاب اٌّشرػح

 د/وغُ

  .8888285المصادر رقم   حسبت من لدن الباحث باالعتماد عمى -المصدر:
لعام  التايمنديحيث اعتمد السعر العالمي ألفضل أنواع الرز 

. وتم (82)دوالر/طن  516والذي بمغ متوسطو نحو 2012
تعديل ىذا السعر إلى سعر الصرف التوازني لمدينار العراقي 
مقابل الدوالر األمريكي المحدد بوساطة المزاد العمني لمعمالت 

الذي بمغ الذي يديره البنك المركزي العراقي و 
. مع األخذ (88) 2012دينار/دوالر كمتوسط لعام 1233

بالحسبان كمفة النقل والشحن وكمفة التامين وكمفة الفقد في 
 % من سعر الطن الواحد36الوزن عند التصنيع والبالغة 

لنحصل أخيرا عمى القيمة المساواتية لالستيراد عند باب 
دينار/كغم. وبالطريقة نفسيا تحول  453.75المزرعة والبالغة 

ا من العممة األجنبية إلى أسعار باقي المدخالت المتاجر بي
غرام من العممة المحمية وعميو يكون السعر الظمي لمكيمو 

ولسماد اليوريا دينار/كغم  678.3السماد المركب يساوي نحو 
الفقرة أوال من )حسبت تفصيميًا في   دينار/كغم 608.5
(.أما المبيدات فان القيمة االجتماعية بالقمح الخاصةالبحث 
 TOPICدينار/دونم، أما مبيد  4685.4ىي  D,2,4لمبيد 

)حسبت  دينار/دونم 23057.1فان القيمة االجتماعية لو ىي 
تيرادي (.أما فيما يخص السعر االسأوالالفقرة تفصيميًا في 
 92.38واصل إلى المخازن الرئيسة فيقدر بنحو  لوقود الديزل
يضمنيا كمفة  لتردينار/  716.4أي ما يعادل  دوالر/برميل

تأمين وذلك بحسب إحصاءات وزارة النفط الشركة النقل وال
-2012 يات النفطية لعامُمنتجالعامة لتسويق ال

.أما التقويم االجتماعي لمموارد المحمية فيكون (89)2011
وكما ىو موضح في . (2)عمى أساس تكاليف الفرص البديمة

 .14الجدول 
. ميزانية الحقل لتكاليف عناصر اإلنتاج والعائد والربحية 84جدول 

  2الخاصة باألسعار االجتماعية لمحصول الرز  عنبر البركة بحوث 
 2012لعام 

طؼز اٌٛزذج اٌٛازذج  ػٕاصز اإلٔراج اٌّذخالخ

 د٠ٕار/وغُ

وٍفح ػٕاصز اإلٔراج 

 د٠ٕار/دُٚٔ

 

 اٌّذخالخ اٌّراخز تٙا

 

Tradable Inputs 

F)) 

 اٌثذٚر       

 األطّذج     

 طّاد ٠ٛر٠ا - 1

 طّاد ِزوة - 2

 ِث١ذاخ أدغاي

 ٚلٛد ِسزواخ اٌظمٟ

453.75 

 

608.5 

678.3 

27742.5 

716.4 

15881.25 

 

42595 

23740.5 

27742.5 

21492 

 131451.2   اٌّدّٛع

 

اٌّٛارد اٌّس١ٍح غ١ز 

 اٌّراخز تٙا

G)  ) 

 

Non Tradable 

Inputs 

)د٠ٕار األرض   -أٚال 

 /ط٠ٕٛا(

اٌؼًّ )د٠ٕار /طاػح(  -ثا١ٔا 

 ٠ٚشًّ

 ذسض١ز األرض - 1

 اٌظمٟ - 2

 اٌؼٕا٠ح تاٌّسصٛي - 3

 اٌسصاد ا١ٌذٚٞ  -4

 اٌذراص - 5

رأص اٌّاي اٌؼاًِ   -ثاٌثا 

 )د٠ٕار/دُٚٔ(

اٌّىٕٕح  -راتؼا 

 )د٠ٕار/طاػح( ٚذشًّ

 ذسض١ز األرض - 1

 اٌسصاد ا١ٌّىا١ٔه - 2

40000 

 

 

 

2500 

2500 

2500 

2500 

2500 

50000 

 

 

 

15000 

50000 

)ٔصف  20000

 اٌظٕح(

 

25000 

87500 

50000 

37500 

12500 

5000 

 

 

 

60000 

100000 

 397500   اٌّدّٛع

 )اٌرىا١ٌف( 528951.2=  397500+  131451.2

اإلٔراخ١ح   E )) 1800اٌؼائذ 

 )وغُ/دُٚٔ( + ِخٍفاخ  

816750+45000 861750 

 861750 – 528951.2  =332798.8 (H)اٌزتس١ح اٌخاصح 

المصدر:سعر البذور )الشركة العامة لتجارة الحبوب( , أسعار األسمدة )الشركة 
العامة لمتجييزات الزراعية( , أسعار الموارد المحمية والوقود باالعتماد عمى 

 نشرات مختمفة
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من   مصفوفة تحميل السياسة لدونم الواحد .85جدول 
 2182لعام  2محصول الرز  عنبر البركة بحوث 

 اال٠زاد/د٠ٕار اٌىٍفح اٌى١ٍح اٌزتس١ح

 /دُٚٔ

 اٌرفاص١ً

اٌّذخالخ  اٌّٛارد اٌّس١ٍح

 اٌّراخز تٙا

D 

857360 

C 

396500 

B 

130340 

A 

1384200 

االطؼار 

 اٌخاصح

H 

332798.8 

G 

397500 

F 

131451.2 

E 

861750 

االطؼار 

 االخرّاػ١ح

L 

524561.2 

K 

1000 -  

J 

1111.2 -  

I 

522450 

 اٌرس٠ٛالخ

  84و 82جدولين المصدر:حسبت من قبل الباحث اعتمادا عمى ال
بقيمـة  Iجـاءت تحـويالت العـائد . 15نالحـظ من جدول 
إذ يمثل الفرق بين العائد  522450 موجبة بمغـت نحــو
ىذا .Eوالعائد باألسعار االجتماعية  Aباألسعار الخاصة 

يعني أن العائد باألسعار الخاصة أعمى من العائد باألسعار 
االجتماعية . كما أشارت القيم السالبة لتحويالت المدخالت 

إلى أن  -1111.2التي بمغت قيمتيا بنحو  Jالمتاجر بيا 
أسعارىا الخاصة اقل من أسعارىا االجتماعية مما يؤكد وجود 

فقد جاءت بقيمة  K دعم ليا. إما تحويالت الموارد المحمية
مما يؤكد وجود إعانة ليا  -1000سالبة أيضا بمغت نحو 

بقيمة  Lأيضا من الدولة . وقد ظيرت صافي التحويالت 
دونم مما يعني بان /دينار 524561.2موجبة بمغت نحو 

أجمالي السياسات التدخمية والممارسات السوقية من الدولة في 
 ك العام . في ذل ُمنتجفي صالح ال المحصولنظام 

الرز عنبر البركة لمحصول قياس الربحية والميزة النسبية  
من خالل بعض المؤشرات االقتصادية  :2182عام  2بحوث

تم قياس الربحية والميزة النسبية  .16الموضحة بالجدول 
 .أعاله لممحصول
 الرز. بعض المؤشرات االقتصادية لمحصول 86جدول 

 2182عام  2بحوثعنبر البركة 
 ل١ّح اٌّؼاِـً اٌص١غح اٌز٠اض١ح ٌٍّؼاًِ ٔـــٛع اٌّـؼـاِــً

ِؼاًِ اٌزتس١ح االخرّاػ١ح 

(P.C.) 

PC = D/H =A-B-

C/E-F-G 

2.57 

ِؼاًِ وٍفح اٌّٛرد اٌّسٍٟ 

(D.R.C.) 

DRC = G/E-F 0.54 

ُّٕرح )  ِؼاًِ ٔظثح إػأح اٌ

P.S.R .) 

PSR = L/E = D-H/E 

* 100 

60.87 % 

إٌظث١ح ِؼاًِ اٌىٍفح 

 (.P.C.Rاٌخاصح  )

PCR = C/A-B 0.31 

  85الباحث اعتمادًا عمى نتائج جدول من إعداد  -المصدر :
يمكن مالحظة قيمة معامل الربحية . 16من نتائج جدول 
مشيرة إلى أن نظام إنتاج محصول  2.57التي بمغت بنحو 

يستفيد من السياسة الحكومية  2عنبر البركة بحوث  الرز

من لدن  ُمنتجإي انو يوجد دعم لم في ذلك العام المتبعة 
لمعامل كمفة المورد المحمي البالغة نحو  بالنسبةالدولة و 

الصحيح والتي جاءت بقيمة موجبة  إي اقل من الواحد 0.54
عنبر  الرزتشير إلى إن ىناك ميزة نسبية بإنتاج محصول 

وذلك يعود إلى ارتفاع إنتاجية .2012لعام  2البركة بحوث 
ة إلنتاج الدونم موارد المحمية مما يعني بان التكاليف الالزمال

اقل من صافي التوفير في العممة األجنبية الواحد من األرض 
التي يدفعيا ميزان المدفوعات لالستيراد ، بمعنى أخر إن البمد  

وتؤكد قيمة معامل نسبة  .المحصوليتمتع بالمنافسة في أنتاج 
  2بركة بحوث عنبر ال الرز لمحصولالمحمي  ُمنتجأعانة ال

عمى وجود أعانة حكومية وال توجد  %60.87والبالغة نحو 
. وأخيرا المحصولي ىذا ُمنتجضرائب غير مباشرة عمى 

جاءت قيمة نسبة التكاليف الخاصة اقل من الواحد، إذ بمغت 
مشيرة إلى أن القيمة المضافة من رأس المال  0.31نحو 

أكبر من  2البركة بحوث  عنبر الرزالمستثمر في إنتاج 
 المحصولالتكاليف الخاصة، وعميو فان االستثمار في إنتاج 

قد حقق أرباحا ال باس بيا لممستثمر   2012لعام أعاله 
 .17المحمي ويمكن أن نمخص ما جاء أعاله بالجدول 

. التفسير االقتصادي لبعض المؤشرات 87جدول 
عام  2لمحصول الرز عنبر البركة بحوث االقتصادية 

2182 
 اٌّالزظاخ ل١ّح اٌّؼاًِ      ٔٛع اٌّؼاًِ

ِؼاًِ اٌزتس١ح االخرّاػ١ح 

(P.C.) 

ُّٕرح اٌّسٍٟ  2.57 ٠ٛخذ دػُ ٌٍ

ِٓ اٌذٌٚح أٞ أْ ٔظاَ 

اٌّسصٛي أػالٖ ٠ظرف١ذ ِٓ 

ط١اطح اٌرذخً  اٌسىِٟٛ 

 ٌرسم١ك أرتاذ اوثز.

ِؼاًِ وٍفح اٌّٛرد اٌّسٍٟ 

(D.R.C.) 

ِمثٌٛح ٕ٘ان ١ِشج ٔظث١ح  0.54

تئٔراج اٌّسصٛي أػالٖ 

 ِس١ٍا.

ُّٕرح     )  ٔظثح إػأح اٌ

P.S.R .) 

60.87 % ٚخٛد أػأح زى١ِٛح ٚال  

ذٛخذ ضزائة غ١ز ِثاشزج 

ُِٕردٟ اٌّسصٛي  ػٍٝ 

أػالٖ أٞ ط١اطح اٌرذخً 

اٌسىِٟٛ وأد ٌصاٌر ٔظاَ 

 اٌّسصٛي أػالٖ.

اٌىٍفح إٌظث١ح اٌخاصح  

(P.C.R.) 

اٌّسصٛي االطرثّار فٟ  0.31

ُّٕرح  أػالٖ ٠سمك أرتازاً ٌٍ

اٌّسٍٟ أٞ ٔظاَ اٌّسصٛي 

أػالٖ ٌٗ لذرٖ ػٍٝ 

 إٌّافظح.

 86من عمل الباحث اعتمادا عمى جدول المصدر : 
: نتائج حساب مصفوفة تحميل السياسة لمحصول الذرة ثالثاً 

 المحصولأستنبط ىذا  2182لعام  8الصفراء التركيبي فجر
من دائرة البحوث الزراعية / قسم بحوث الذرة الصفراء 

خريفي مستنبط تركيبي  محصول. وىو 2012والبيضاء عام 
محميًا ويوصى بزراعتو في المناطق الوسطى والشمالية لمبمد 



 

 ٌط١ف ٚآخزْٚ                                                               2017/ 48 (3) 811 :-797 –ِدٍح اٌؼٍَٛ اٌشراػ١ح اٌؼزال١ح 

806 

ولكنُو يجود أكثر في المناطق الشمالية، وفيما يتعمق موسم 
عتو في زراالزراعة فيو يصمح لمموسم الخريفي وكذلك يمكن 

ية شير آذار وىو شبو مقاوم لمحشرات الموسم الربيعي عند بدا
واإلمراض ويتحمل المموحة بشكل جيد موعد النضج الفسمجي 

كغم/دونم في  2025يوم وكمية الحاصل )عرنوص(  108
كغم/دونم في مناطق الشمال.ولغرض  2901مناطق الوسط 

ه المستنبط أعال لممحصولحساب مصفوفة تحميل السياسة 
البد من التعرف عمى المعامالت الفنية التي تدخل في عممية 

ولدونم الواحد. وفيما  المحصولأنتاج الوحدة الواحدة من 
يتعمق بكمفة رأس المال العامل حسبت تكاليف الفرص البديمة 

يوضح   .18والجدول بتقدير معدالت العائد لالستثمار، 
 :أعاله وكما يأتي لممحصولبعض الصفات الفنية 

الذرة الصفراء لمحصول . بعض الصفات الفنية 88جدول 
 8التركيبي فجر

 .1اٌرزو١ثٟ فدزاٌّسصٛي                                             

34رلُ وراب االػرّاد  5/4/2102ذار٠خ االطرٕثاط    

 طُ. 03.944ارذفاع إٌثاخ   ِٛاصفاذٗ

   غُ. 25.952ٚسْ اٌف زثح 

   طُ. 05932طٛي اٌىٛس 

 ػزٔٛص وغُ/  21.0: اإلٔراخ١ح

 دُٚٔ
 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى نشرات مختمفة.
 Technical coefficients)  . المعامالت الفنية )89جدول 

 الشماليةفي المنطقة  8 فجر الذرة الصفراء التركيبيلمحصول 

المصدر :المدخالت المتاجر بيا اعتمادا عمى نشرات مختمفة , الموارد 
 , اإلنتاجية دائرة البحوث الزراعية 75ص ,2188,  وجدانالمحمية ,

 

حساب الصف األول من المصفوفة باألسعار الخاصة 
 8الذرة التركيبي فجر  لمحصول 2182)الفعمية ( لعام 

كغم لمحصول الذرة  2901بمغت إنتاجية الدونم الواحد 
كما بمغ  في المنطقة الشمالية .(8) 1الصفراء التركيبي فجر

دينار/كغم لمعام  646 من الدولة بنحوسعر الشراء 
وقد أضيفت قيمة المخمفات الثانوية والبالغة  .(88)نفسو
.أما كمفة رأس المال (85)دينار/كغم إلى األيراد  30000نحو

والمشار ألييا  %8العامل فستقدر بقيمة الفائدة البالغة نحو 
 :وكما يأتي (.6)سابقا 

. ميزانية الحقل لتكاليف عناصر اإلنتاج والعائد 21جدول 
الذرة الصفراء والربحية الخاصة باألسعار الخاصة لمحصول 

 2012لعام  8التركيبي فجر 
طؼز اٌٛزذج اٌٛازذج  ػٕاصز اإلٔراج اٌّذخالخ

 د٠ٕار/وغُ

وٍفح ػٕاصز 

اإلٔراج 

 د٠ٕار/دُٚٔ

 

اٌّذخالخ اٌّراخز 

 تٙا

 

Tradable 

Inputs 

B)) 

 اٌثذٚر       

 األطّذج     

 طّاد ٠ٛر٠ا - 1

 طّاد ِزوة - 2

 ِث١ذاخ أدغاي

 ٚلٛد ِسزواخ اٌظمٟ

646 

 

500 

480 

30000 

750 

4522 

 

50000 

24000 

45000 

18750 

 142272   اٌّدّٛع

 

اٌّٛارد اٌّس١ٍح 

 غ١ز اٌّراخز تٙا

C)  ) 

 

Non Tradable 

Inputs 

األرض )د٠ٕار   -أٚال 

 /ط٠ٕٛا(

اٌؼًّ )د٠ٕار  -ثا١ٔا 

 /طاػح( ٠ٚشًّ

 ذسض١ز األرض - 1

 اٌظمٟ - 2

 اٌؼٕا٠ح تاٌّسصٛي - 3

 اٌسصاد ا١ٌذٚٞ  -4

 اٌذراص - 5

رأص اٌّاي   -ثاٌثا 

 اٌؼاًِ )د٠ٕار/دُٚٔ(

اٌّىٕٕح  -راتؼا 

 )د٠ٕار/طاػح( ٚذشًّ

 ذسض١ز األرض - 1

 اٌسصاد ا١ٌّىا١ٔه - 2

40000 

 

 

 

2500 

2500 

2500 

2500 

2500 

40000 

 

 

 

15000 

50000 

20000 

 )ٔصف اٌظٕح(

 

10000 

35000 

25000 

25000 

25000 

3200 

 

 

 

60000 

100000 

 303200   اٌّدّٛع

 )اٌرىا١ٌف( 445472=  303200+  142272

اإلٔراخ١ح   A )) 2901اٌؼائذ 

ػزٔٛص )وغُ/دُٚٔ( + 

 ِخٍفاخ  

1874046+30000 1904046 

اٌزتس١ح اٌخاصح 

(D) 

1904046 - 445472  =1458574 

المصدر:سعر البذور )الشركة العامة لتجارة الحبوب( , أسعار األسمدة 
)الشركة العامة لمتجييزات الزراعية( , أسعار الموارد المحمية والوقود 

 باالعتماد عمى نشرات مختمفة
حساب الصف الثاني لمصفوفة تحميل السياسة باألسعار 

لعام  8الذرة الصفراء التركيبي فجر االجتماعية إلنتاج 
بعد أن جرى حساب الصف األول من المصفوفة   2012

البد من تعديل األسعار العالمية لمبذور واألسمدة والمبيدات 
وتحويميا إلى العممة المحمية وباألسعار االجتماعية وكما ىو 

 .21موضح بالجدول 

 اٌى١ّح ٌذُٚٔ اٌٛازذ ػٕاصز اإلٔراج اٌّذخالخ

 

 اٌّراخز تٙااٌّذخالخ 

 

Tradable Inputs 

 اٌثذٚر       

 األطّذج     

 طّاد ٠ٛر٠ا - 1

 

 طّاد ِزوة - 2

 ِث١ذاخ أدغاي

 ٚلٛد ِسزواخ اٌظمٟ

 وغُ / دُٚٔ 7

 

وغُ / دُٚٔ ػٍٝ   100

 دفؼر١ٓ

 وغُ / دُٚٔ    50

 ٌرز      1.5

 ٌرز / دُٚٔ    25

 

اٌّٛارد اٌّس١ٍح غ١ز 

 اٌّراخز تٙا

 

Non Tradable 

Inputs 

 األرض  -أٚال 

 اٌؼًّ ٠ٚشًّ -ثا١ٔا 

 ذسض١ز األرض - 1

 اٌظمٟ - 2

 اٌؼٕا٠ح تاٌّسصٛي - 3

 اٌدٕٟ ا١ٌذٚٞ – 4

 ذٕظ١ف اٌىٛاٌر – 5

 رأص اٌّاي اٌؼاًِ  -ثاٌثا 

 اٌّىٕٕح ٚذشًّ -راتؼا 

 ذسض١ز األرض - 1

 اٌسصاد ا١ٌّىا١ٔه - 2

 دُٚٔ           1

 

 طاػح / دُٚٔ      4

 طاػح / دُٚٔ      14

 طاػح / دُٚٔ      10

 طاػح / دُٚٔ      10

 طاػح / دُٚٔ      10

 أٌف د٠ٕار ٌٍذُٚٔ 40

 

 طاػح / دُٚٔ      4

 طاػح / دُٚٔ       2

)ػزٔٛص(  2901اإلٔراخ١ح  

 وغُ/دُٚٔ
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المساواتية تعديل األسعار العالمية إلى القيمة . 28جدول 
 2182لالستيراد عند باب المزرعة لعام 

طؼز ذصذ٠ز اٌطٓ اٌٛازذ ِٓ اٌذرج 

اٌصفزاء اٌؼاٌّٟ  + 

دٚالر / طٓ 298.42  

وٍفح إٌمً ٚاٌرا١ِٓ ٚصٛال إٌٝ ا١ٌّٕاء " 

 اٌسذٚد"

دٚالر / طٓ 40  

×= اٌظؼز االطر١زادٞ ٌٍثٍذ  دٚالر / طٓ 338.42   

اٌزطّٟ ) د٠ٕار/ دٚالر(طؼز اٌصزف  د٠ٕار/ دٚالر 1166   

اٌم١ّح االطر١زاد٠ح ٌٍثٍذ تظؼز اٌصزف 

 اٌزطّٟ

د٠ٕار/ طٓ 394597.7  

 0.945 ِؼاًِ اٌرس٠ًٛ اٌم١اطٟ

=  394597.7/0.945 اٌظؼز اٌرٛاسٟٔ )اٌظٍٟ(

د٠ٕار/طٓ 417563.7  

اٌم١ّح اٌّظاٚذ١ح ٌالطر١زاد ػٕذ تاب 

 اٌّشرػح

اٌم١ّح االطر١زاد٠ح تظؼز 

وٍفح اٌفمذ فٟ  -اٌصزف اٌظٍٟ

%( + وٍفح إٌمً 5اٌٛسْ )

ٚاٌرس١ًّ ِٓ ا١ٌّٕاء إٌٝ 

 –اٌّخاسْ اٌزئ١ظح اٌثاٌغح 

ذىا١ٌف إٌمً ِٓ تاب اٌّشرػح 

 إٌٝ اٌّخاسْ اٌزئ١ظح.

اٌم١ّح اٌّظاٚاذ١ح ٌالطر١زاد ػٕذ تاب 

 اٌّشرػح

417563.7- 

(417563.7*0.05 + )

49320- 15000 =

431005.5 /1000 (431.0 )

 ػزٔٛص )د٠ٕار/وغُ(

, 88المصادر رقم  حسبت من لدن الباحث باالعتماد عمى -المصدر:
5 ,8  

إذ أعتمد السعر العالمي ألفضل أنواع الذرة الصفراء لعام 
. (88)دوالر/طن  298.42والذي بمغ متوسطو نحو  2012

لمدينار  وجرى تعديل ىذا السعر إلى سعر الصرف التوازني
العراقي مقابل الدوالر األمريكي المحدد بوساطة المزاد العمني 

 1233لمعمالت الذي يديره البنك المركزي العراقي والذي بمغ 
مع األخذ  (. 88) 2012دينار/دوالر كمتوسط لعام 

بالحسبان كمفة النقل والشحن وكمفة التامين وكمفة الفقد في 
لواحد، لنحصل أخيرا من سعر الطن ا% 5الوزن والبالغة 

عمى القيمة المساواتية لالستيراد عند باب المزرعة والبالغة 
وبالطريقو نفسيا تحول أسعار باقي  دينار/كغم 431.0

المدخالت المتاجر بيا من العممة األجنبية إلى العممة المحمية 
وعميو يكون السعر الظمي لمكيموغرام من السماد المركب 

 608.5كغم ولسماد اليوريا دينار/ 678.3يساوي نحو 
( أما المبيدات فان أوال الفقرةدينار/كغم )حسبت تفصيميًا في 

 دينار/دونم 4685.4ىي  ,D4,2القيمة االجتماعية لمبيد 
دينار/كغم )حسبت تفصيميًا  23057.1ىي TOPICومبيد 

(. أما فيما يتعمق السعر االستيرادي لوقود أوال الفقرة في 
 92.38خازن الرئيسة فيقدر بنحو الديزل واصل إلى الم

يضمنيا كمفة  دينار/ لتر 716.4أي ما يعادل  دوالر/برميل
النقل والتأمين وذلك حسب إحصاءات وزارة النفط الشركة 

 (89) 2011-2012العامة لتسويق المنتجات النفطية لعام 

أما التقويم االجتماعي لمموارد المحمية فيكون عمى أساس .
دول وكما ىو موضح في الج .(2)تكاليف الفرص البديمة 

22. 
. ميزانية الحقل لتكاليف عناصر اإلنتاج والعائد 22جدول 

الذرة والربحية الخاصة باألسعار االجتماعية لمحصول 
 2012لعام   8الصفراء التركيبي فجر 

طؼز اٌٛزذج اٌٛازذج  اإلٔراج ػٕاصز اٌّذخالخ

 د٠ٕار/وغُ

وٍفح ػٕاصز 

اإلٔراج 

 د٠ٕار/دُٚٔ

 

اٌّذخالخ اٌّراخز 

 تٙا

 

Tradable 

Inputs 

F)) 

 اٌثذٚر       

 األطّذج     

 طّاد ٠ٛر٠ا - 1

 طّاد ِزوة - 2

 ِث١ذاخ أدغاي

 ٚلٛد ِسزواخ اٌظمٟ

431 

 

608.5 

678.3 

27742.5 

716.4 

3017 

 

60850 

33915 

41613.7 

17910 

 157305.7   اٌّدّٛع

 

اٌّٛارد اٌّس١ٍح 

 غ١ز اٌّراخز تٙا

G)  ) 

 

Non Tradable 

Inputs 

األرض )د٠ٕار   -أٚال 

 /ط٠ٕٛا(

اٌؼًّ )د٠ٕار  -ثا١ٔا 

 /طاػح( ٠ٚشًّ

 ذسض١ز األرض - 1

 اٌظمٟ - 2

 اٌؼٕا٠ح تاٌّسصٛي - 3

 اٌسصاد ا١ٌذٚٞ  -4

 اٌذراص - 5

رأص اٌّاي   -ثاٌثا 

 )د٠ٕار/دُٚٔ(اٌؼاًِ 

اٌّىٕٕح  -راتؼا 

 )د٠ٕار/طاػح( ٚذشًّ

 ذسض١ز األرض - 1

 اٌسصاد ا١ٌّىا١ٔه - 2

40000 

 

 

 

2500 

2500 

2500 

2500 

2500 

40000 

 

 

 

15000 

50000 

20000 

 )ٔصف اٌظٕح(

 

10000 

35000 

25000 

25000 

25000 

4000 

 

 

 

60000 

100000 

 304000   اٌّدّٛع

 )اٌرىا١ٌف( 461305.7=  304000+  157305.7

اإلٔراخ١ح   E )) 2901اٌؼائذ 

 )ػزٔٛص(

 )وغُ/دُٚٔ( + ِخٍفاخ  

1250331+30000 1280331 

اٌزتس١ح اٌخاصح 

(H) 

1280331 – 461305.7  =819025.3 

البذور )الشركة العامة لتجارة الحبوب( , أسعار األسمدة  المصدر:سعر
)الشركة العامة لمتجييزات الزراعية( , أسعار الموارد المحمية والوقود 

 باالعتماد عمى نشرات مختمفة
محصول الذرة مصفوفة تحميل السياسة لدونم  .29جدول 

 2182عام ل 8الصفراء التركيبي فجر 
 اال٠زاد/د٠ٕار اٌىٍفح اٌى١ٍح اٌزتس١ح

 /دُٚٔ

 اٌرفاص١ً

 اٌّذخالخ اٌّراخز تٙا اٌّٛارد اٌّس١ٍح

D 

1458574 

C 

303200 

B 

142272 

A 

1904046 

االطؼار 

 اٌخاصح

H 

819025.3 

G 

304000 

F 

157305.7 

E 

1280331 

االطؼار 

 االخرّاػ١ح

L 

639548.7 

K 

800 -  

J 

15033.7 -  

I 

623715 

 اٌرس٠ٛالخ

 .22و 21  بل الباحث اعتمادا عمى الجدولين المصدر:حسبت من ق
بقيمـة  Iجـاءت تحـويالت العـائد . 23نالحـظ من الجدول  

إذ يمثل الفرق بين العائد  623715موجبة بمغـت نحــو
ىذا . Eوالعائد باألسعار االجتماعية  Aباألسعار الخاصة 
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يعني أن العائد باألسعار الخاصة أعمى من العائد باألسعار 
االجتماعية . كما أشارت القيم السالبة لتحويالت المدخالت 

إلى أن  -15033.7التي بمغت قيمتيا بنحو  Jالمتاجر بيا 
أسعارىا الخاصة اقل من أسعارىا االجتماعية مما يؤكد وجود 

فقد جاءت بقيمة  Kدعم ليا. إما تحويالت الموارد المحمية 
مما يؤكد وجود إعانة ليا أيضا من  -800سالبة بمغت نحو 

بقيمة موجبة بمغت  Lلدولة. وقد ظيرت صافي التحويالتا
دونم مما يعني بان أجمالي /دينار 639548.7نحو 

السياسات التدخمية والممارسات السوقية من الدولة في نظام 
 .في صالح المنتج في ذلك العام  المحصول

لمحصول الذرة الصفراء قياس الربحية والميزة النسبية  
  2012لعام   8التركيبي فجر 

من خالل بعض المؤشرات االقتصادية الموضحة بالجدول 
 أعاله لممحصولتم قياس الربحية والميزة النسبية  .24

معامل الربحية و معامالت الميزة النسبية .24جدول 
 2182عام  8 لمحصول الذرة الصفراء التركيبي فجر

 ل١ّح اٌّؼاِـً اٌص١غح اٌز٠اض١ح ٌٍّؼاًِ ٔـــٛع اٌّـؼـاِــً

ِؼاًِ اٌزتس١ح االخرّاػ١ح 

(P.C.) 

PC = D/H =A-B-

C/E-F-G 

1.78 

ِؼاًِ وٍفح اٌّٛرد اٌّسٍٟ 

(D.R.C.) 

DRC = G/E-F 0.27 

ُّٕرح )  ِؼاًِ ٔظثح إػأح اٌ

P.S.R .) 

PSR = L/E = D-H/E 

* 100 

49.95 %  

اٌىٍفح إٌظث١ح  ِؼاًِ

 (.P.C.Rاٌخاصح  )

PCR = C/A-B 0.17 

  29الباحث اعتمادًا عمى نتائج جدول من إعداد  -المصدر :
يمكن مالحظة قيمة معامل الربحية . 24من نتائج جدول 
مشيرة إلى أن نظام إنتاج محصول 1.78التي بمغت بنحو 

الحكومية يستفيد من السياسة  1الذرة الصفراء التركيبي فجر
أي انو يوجد دعم لممنتج من لدن  المتبعة في ذلك العام

الدولة. وفيما يتعمق  بمعامل كمفة المورد المحمي البالغة نحو 
الصحيح والتي جاءت بقيمة موجبة  أي اقل من الواحد 0.27

تشير إلى إن ىناك ميزة نسبية بإنتاج محصول الذرة الصفراء 
يعود إلى ارتفاع إنتاجية وذلك   2012 لعام 1التركيبي فجر

نتاج الدونم الموارد المحمية مما يعني بان التكاليف الالزمة إل
من صافي التوفير في العممة األجنبية الواحد من األرض اقل 

بمعنى أخر  المحصوليزان المدفوعات الستيراد التي يدفعيا م
وتؤكد قيمة  .المحصوليتمتع بالمنافسة في أنتاج أن البمد 
الذرة الصفراء  لمحصولبة أعانة المنتج المحمي معامل نس

عمى وجود  % 49.95أعاله والبالغة نحو  1التركيبي فجر
ضرائب غير مباشرة عمى منتجي ىذا أعانة حكومية وال توجد 

.  وأخيرا جاءت قيمة نسبة التكاليف الخاصة اقل المحصول
مشيرة إلى إن القيمة المضافة  0.17من الواحد إذ بمغت نحو 

رأس المال المستثمر في إنتاج الذرة الصفراء التركيبي  من
اكبر من التكاليف الخاصة. وعميو فان االستثمار في  1فجر

قد حقق   2012لعام  1إنتاج الذرة الصفراء التركيبي فجر
نمخص ما أرباحا ال باس بيا لممستثمر المحمي ويمكن أن 

 .25جاء أعاله بالجدول 
لمعامل الربحية و معامالت  التفسير االقتصادي. 25جدول 

لعام  8الميزة النسبية لمحصول الذرة الصفراء التركيبي فجر
2182 

 اٌّالزظاخ ل١ّح اٌّؼاًِ      ٔٛع اٌّؼاًِ

ِؼاًِ اٌزتس١ح االخرّاػ١ح 

(P.C.) 

٠ٛخذ دػُ ٌٍّٕرح اٌّسٍٟ  1.78

ِٓ اٌذٌٚح أٞ أْ ٔظاَ 

اٌّسصٛي أػالٖ ٠ظرف١ذ ِٓ 

ط١اطح اٌرذخً اٌسىِٟٛ 

 ٌرسم١ك أرتاذ اوثز.

ِؼاًِ وٍفح اٌّٛرد اٌّسٍٟ 

(D.R.C.) 

ٕ٘ان ١ِشج ٔظث١ح ػا١ٌح  0.27

تئٔراج اٌّسصٛي أػالٖ 

 ِس١ٍا.

ُّٕرح      ٔظثح إػأح اٌ

P.S.R) .) 

49.95 % ٚخٛد أػأح زى١ِٛح ٚال  

ذٛخذ ضزائة غ١ز ِثاشزج 

ػٍٝ ِٕردٟ اٌّسصٛي 

أػالٖ أٞ ط١اطح اٌرذخً 

ٔظاَ اٌسىِٟٛ وأد ٌصاٌر 

 اٌّسصٛي اػالٖ.

اٌىٍفح إٌظث١ح اٌخاصح  

(P.C.R.) 

االطرثّار فٟ اٌّسصٛي  0.17

أػالٖ ٠سمك أرتازاً ٌٍّٕرح 

اٌّسٍٟ أٞ ٔظاَ اٌّسصٛي 

اػالٖ ٌٗ لذرٖ ػٍٝ 

 إٌّافظح.

 24عمى جدول  المصدر : من عمل الباحث اعتمادا
 العوامل االقتصادية ألصناف قيد الدراسة معا .26جدول 

لّر 

تسٛز 

158 

 اٌؼٛاًِ االلرصاد٠ح

صح
خا

س١ح اٌ
اٌزت

ػ١ح 
خرّا

ال
س١ح ا

اٌزت
 

س١ح 
ً اٌزت

ِؼاِ

ػ١ح
خرّا

ال
ا

 

ٟ
سٍ

ٛرد اٌّ
وٍفح اٌّ

 

ح
ػأح إٌّر

ظثح أ
ٔ

 

ظث١ح 
اٌىٍفح إٌ

صح
خا

اٌ
 

 450140 153138 2.93 0.70 45.36% 0.44 

رس ػٕثز 

اٌثزوح  

 2تسٛز

 اٌؼٛاًِ االلرصاد٠ح

857360 332798.8 2.57 0.54 60.87% 0.31 

اٌذرج 

اٌصفزاء 

اٌرزو١ثٟ 

 1فدز

 اٌؼٛاًِ االلرصاد٠ح

1458574 819025.3 1.78 0.27 49.95% 0.17 

 24829886.858887عمل الباحث استنادا إلى جدول  المصدر: من
بمغ قيمة  2182لعام  858القمح بحوث  محصولأوال: 

مشيرة إلى أن نظام إنتاج محصول 2.93معامل الربحية نحو 
يوجد دعم لممنتج من لدن الدولة، أي انو  158قمح بحوث 

إلى إنو  أشار 0.70معامل كمفة المورد المحمي نحو بمغ 
محصول اليمكن أن يكون ىناك ميزة نسبية مقبولة بإنتاج 

المحمي  تؤكد قيمة معامل نسبة أعانة المنتجاعاله ، 
عمى وجود  % 45.36والبالغة  نحو لمحصول القمح أعاله 
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أعانة حكومية وال توجد ضرائب غير مباشرة عمى منتجي ىذا  
جاءت قيمة نسبة التكاليف الخاصة أقل من المحصول ،

مشيرة إلى إن االستثمار في  0.44الواحد، إذ بمغت نحو 
يمكن أن  يحقق  2012لعام  158بحوث إنتاج القمح  

بمغت األرباح الخاصة باحا ال باس بيا لممستثمر المحمي، أر 
دينار ، وىي موجبة وىذا يعني  450140بسعر السوق نحو 

ىناك دعم لممدخالت ، رابح 158أن محصول القمح بحوث 
المتاجر بيا بمقدار قيمة التحويالت لممدخالت المتاجر بيا 

 .دينار/دونم 4537والبالغة نحو 
 2بحوث ثانيا: عنبر البركة

مشيرة إلى إن نظام  2.57بمغ قيمة معامل الربحية  نحو 
( يستفيد من  2بحوث )عنبر البركة الرزمحصول إنتاج 

السياسة الحكومية المتبعة في ذلك العام أي انو يوجد دعم 
لممنتج المحمي من لدن الدولة.بمغ معامل كمفة المورد المحمي 

ميزة نسبية  إلى إنو يمكن أن يكون ىناك أشار 0.54نحو 
تؤكد قيمة ( ، 2)عنبر البركة  بحوث  الرزإلنتاج محصول 

أعاله  الرز لمحصولمعامل  نسبة أعانة المنتج المحمي 
عمى وجود أعانة حكومية وال توجد %60.87والبالغة نحو 

. جاءت قيمة المحصولضرائب غير مباشرة عمى منتجي ىذا 
 0.31نحو  نسبة التكاليف الخاصة أقل من الواحد إذ بمغت

)عنبر البركة بحوث  الرزمشيرة إلى أن االستثمار في إنتاج 
باس بيا لممستثمر المحمي،  ( يمكن أن يحقق أرباحا ال 2

دينار  857360بمغت األرباح الخاصة بسعر السوق نحو 
)عنبر البركة بحوث  الرزوىي موجبة وىذا يعني أن محصول 

بمقدار قيمة  اىناك دعم لممدخالت المتاجر بي( رابح ،  2
 1111.2بيا والبالغة نحو المتاجر التحويالت لممدخالت 

 .دينار/دونم
 8التركيبي فجر محصول الذرة الصفراءثالثا: 

ظام إنتاج مشيرة إلى إن ن1.78نحو بمغ قيمة معامل الربحية 
( يستفيد من السياسة  1التركيبي )فجرمحصول الذرة الصفراء 

بمغ معامل كمفة المورد المحمي ، الحكومية المتبعة في ذلك 
أي أقل من الواحد الصحيح وجاء بقيمة موجبة  0.27نحو 

إلنتاج نو يمكن أن يكون ىناك ميزة نسبية أشارت إلى إ
. بمعنى أخر إن (1التركيبي )فجرمحصول الذرة الصفراء 

المحصول، البمد  يمكن أن يتمتع بالمنافسة في أنتاج ىذا 
الذرة  لمحصولانة المنتج المحمي ؤكد قيمة معامل  نسبة أعت

وجود أعانة حكومية  %49.95أعاله والبالغة نحو الصفراء 
. المحصولوال توجد ضرائب غير مباشرة عمى منتجي ىذا 

جاءت قيمة نسبة التكاليف الخاصة أقل من الواحد إذ بمغت 
مشيرة إلى إن القيمة المضافة من رأس المال  0.17نحو 

اكبر من التكاليف الخاصة رة الصفراء لمستثمر في إنتاج الذا
وعميو فان االستثمار في إنتاج محصول الذرة الصفراء 

باحا ال باس بيا لممستثمر يمكن أن يحقق أر ( 1التركيبي )فجر
بسعر السوق نحو بمغت األرباح الخاصة المحمي، 
وىي موجبة وىذا يعني أن محصول الذرة دينار  1458574
ىناك دعم لممدخالت رابح ،( 1التركيبي )فجرالصفراء 

بمقدار قيمة التحويالت لممدخالت المتاجر بيا  المتاجر بيا
خيرا باالستناد إلى ما وأ دينار/دونم. 15033.7والبالغة نحو
قيد  محاصيلومن المقارنة بين  26والجدول  جاء أعاله

 2الشمب عنبر البركة بحوثو  158الدراسة وىي )القمح بحوث
( ، نالحظ تفوق الذرة الصفراء 1الذرة الصفراء التركيبي فجرو 

أعاله عمى وفق قيم  المحاصيلعمى  1 فجرالتركيبي 
معامالت كمفة المورد المحمي والكمفة النسبية الخاصة ، فضال 

بمعنى أخر يمكن أن  يم الربحية االجتماعية و الخاصة عن ق
نسبيو  في األكثر  ميزه  المحصولأعاله ىو  المحصوليكون 

يميو الشمب عنبر  البمد وأيضا ىو األكثر قدرة عمى المنافسة.
باالستناد  .158القمح بحوث  محصولواخيرا  2البركة بحوث

إلى ما توصمت إليو الدراسة من نتائج  واستنتاجات يمكننا 
عن طريق نتائج  الخروج ببعض التوصيات أىميا.

دخالت المصفوفات أتضح بان األسعار االجتماعية لمم
المتاجر بيا اكبر من أسعارىا  المحمية وىذا يدل عمى وجود 

إال أن الكميات التي تعطى ا دعم من الدولة ألسعارى
لممزارعين ال تسد حاجاتيم مما قد يدفع القطاع الخاص إلى 
استيرادىا وتوفيرىا لممنتجين وبأسعار عالية ترفع من تكاليف 

ين  وبذلك قد يترك عناصر اإلنتاج وتؤثر في ربحية  المنتج
اسة بان تقوم الدولة بتبني العمل الزراعي. لذا توصي الدر 

ت التي تغطي احتياجات المزارعين، بالكمياعممية االستيراد 
التي يمكن أن يمتمك  لممحاصيلضرورة زيادة الدعم المقدم 

التي تحقق اكبر  والمحاصيلالبمد أفضل ميزه نسبية فييا 
من اجل تحسين استغالل الموارد  وخاصةربحية اجتماعية 
دعم األبحاث الخاصة بزيادة اليدر فييا، المتاحة وتقميل 

اإلنتاجية وذلك بإدخال أصناف جديدة من البذور عالية 
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اإلنتاجية والمالئمة ألجواء البمد فضاًل عن استعمال تقانات 
زيد من اإلنتاجية وتخفض زراعية متقدمة والتي من شأنيا أن ت

أن التوصل إلى النتائج السابقة ضمن نطاق محدود التكاليف، 
تائج عمى نطاق واسع يفرض مع أمكانية تعميم ىذه الن

ميل السياسة حول جدوى استخدام تكنيك مصفوفة تحتساؤالت 
مقارنة لذا توصي الدراسة ضرورة ، ضمن النطاق التجريبي

 المحاصيلنتائج الدراسة ضمن النطاق التجريبي وعمى 
 ولممحاصيلالدراسة مع نتائج النطاق الواسع المعتمدة في 

نفسيا لكي يمكن البت نيائيًا في مدى صالحية تكنيك 
 أعطاء،مصفوفة تحميل السياسة ضمن النطاق المحدود 

االستثمار في البحث العممي من قبل المراكز البحثية  أولوية
 أنثم الرز فالقمح وذلك لما يمكن  الصفراءالذرة  لمحاصيل

. مع انو جميع أنتاج حسب ذلك الترتيبلبمد من يتميز بة ا
ىناك  أن أال. أنتاجياميزه نسبية لمبمد في  أثبتت المحاصيل
 ومالئمةالمياه الميزة كنقص تحد من تمك  أخرىمحددات 

 .وغيرىا واإلمراض المحاصيلاألراضي لزراعة تمك 
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