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 المستخمص
عن طريق  3بغداد التركيبي الذرة الصفراء  ،1رز بحوث  الحبوب محاصيلتحميل اآلثار االقتصادية المترتبة عمى سياسات التدخل الحكومي في نظام البحث إلى يدف ي

الميداني  الحساب إلى أوالً والمعايير المشتقة منيا. قسم البحث  PAMالمقارنة بين األسعار االجتماعية واألسعار الخاصة باعتماد أسموب مصفوفة تحميل السياسة 
 PAMحساب الميداني لمصفوفة تحميل السياسة ال وثانياً ، 1رز بحوث لمحصولوقياس اآلثار المترتبة عمى سياسة التدخل الحكومي  PAM لمصفوفة تحميل السياسة

ميا بمغت قيمة معامل الربحية نتائج أىال، توصل البحث إلى مجموعو من 3بغداد  التركيبي الذرة الصفراء لمحصول وقياس اآلثار المترتبة عمى سياسة التدخل الحكومي
 الدولة ، أما معامل من لدن ُمنتجلمإي انو يوجد دعم  ة الحكومية المتبعة في ذلك العاميستفيد من السياس 1بحوث  الرزمشيرة إلى إن نظام إنتاج محصول  3.69نحو 

، أما فيما يخص قيم معامل الحماية االسمي والفعال فقد بمغت 2112أعاله لعام  الرزإن ىناك ميزة نسبية بإنتاج محصول  توضح 1.72كمفة المورد المحمي البالغة نحو 
المحمي  ُمنتجبينما يوضح المعامل الثاني بان ال أعاله  لممحصولالمحمي  ُمنتجلمعل التوالي إذ توضح قيمة المعامل األول وجود دعم حكومي  1.74و 1.59قيمتيا نحو 

 1.75نحو  الربحية لوبمغت قيمة معامل  3بغداد التركيبي الذرة محصول . أما لتدخل الحكومي من غيابياسوف يحصل عمى عوائد اكبر الستثمار موارده بوجود سياسة ا
، 2112أعاله لعام  المحصولتشير إلى إن ىناك ميزة نسبية بإنتاج  1.24، أما معامل كمفة المورد المحمي البالغة نحو من لدن الدولة ُمنتجلموىذا يدل عمى وجود دعم 

المحمي  ُمنتجلمتشير قيمة المعامل األول إلى وجود دعم حكومي  إذعمى التوالي  1.56و 1.48أما فيما يخص قيم معامل الحماية االسمي والفعال فقد بمغت قيمتيا نحو 
أوصى لتدخل الحكومي من غيابيا. وأخيرا المحمي سوف يحصل عمى عوائد اكبر الستثمار موارده بوجود سياسة ا ُمنتجأعاله بينما يوضح المعامل الثاني بان ال لممحصول

. وكذلك القيام اجل التوسع في زراعتيا لموصول لالكتفاء الذاتي ومن ثم التصديرالذي يمتمك البمد فيو ميزة نسبية اكبر من  لممحصولالبحث بضرورة زيادة الدعم المقدم 
وضع آلية لسياسة محاصيل الحبوب الرئيسة كافة عمى مستوى البمد والمقارنة فيما بينيا لمتوصل من خالليا إلى لبدراسات أخرى مشابية من قبل الباحثين في المستقبل 

 المحمي والمستثمر الزراعي في توجيو موارده بشكل سميم. ُمنتجالتدخل الحكومية  في أسعار المحاصيل الرئيسة في البمد وبالتالي مساعدة  كل من ال
 توازني.الصرف السعر  ،الميزة النسبية،الكممات المفتاحية: مصفوفة تحميل السياسة
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ABSTRACT 

The objective of this research was to analyze the economic impact of government intervention in the essential cereal crops for (Rice 

Buhooth1, and Synthetic genotype Baghdad3) by comparing the social price and private prices through adopting policy analysis matrix 

approach PAM and the derived parameters from it .The research was divided into two chapters; the first chapter was about field counting 

for the policy analysis matrix PAM and measuring the implications of the government intervention on the Rice Buhooth1. The second 

chapter was about explaining the field counting for policy analysis matrix PAM and measuring the implications of the government 

intervention impact on the second synthetic genotype Baghdad3.The research found a set of results, the most important result showed that 

the value of profitability coefficient was about 3.69, this indicates that the rice crop production system for the Rice Buhooth 1  takes 

advantage of the adopted government policy in that year, which means that there is governmental support for the product. In addition, 

domestic resource cost coefficient value which was about 0.72 indicates that there is comparative advantage for the Rice Buhooth 1  for the 

year 2012. The values of the nominal and effective protection coefficient were about 1.74 and 1.59 respectively; the value of the first factor 

indicates that there is governmental support for the domestic producer for the above, while the second factor indicates that the domestic 

producer will obtain greater returns in the investment of its resources in the existence of the government intervention from its absence. 

Regarding the Synthetic genotype Baghdad3, the value of profitability coefficient was about  1.75  which means that there is governmental 

support for the product. The domestic resource cost coefficient value was about 0.24 which indicates that there was comparative advantage 

for the mentioned above for the year 2012. The values of the nominal and effective protection coefficient were about 1.48 and 1.56 

respectively; the value of the first factor indicates that there is governmental support for the domestic producer for the above, while the 

second factor indicates that the domestic producer will obtain greater returns in the investment of its resources in the existence of the 

government intervention from its absence. Finally, it is highly recommended that support should be increased for the varieties 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 to major cereal crops varieties at the country level in order to do 

comparison between them to set a mechanism for the government intervention policy in the main crop prices in the country which help both 

the local producer and agricultural investor in directing its resources properly. 

Key words: Policy analysis matrix, Equilibrium Exchange Rate, Comparative Advantage. 

*Part of Ph.D. Dissertation for the first author. 
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 المقدمة
تتمخص معظم أىداف السياسة الحكومية في ثالثة 

والعدالة  ىي الكفاءة في استخدام الموارد جوىرية،موضوعات 
وعادة يصعب  في توزيع الدخل، وتحقيق األمن الغذائي.

تحقيق ىذه األىداف بالتزامن لذلك تتبع الحكومات أسموب 
ويعد السعر  (15)المساومة بين ىذه األىداف حسب األولوية 

داة األساسية التي تعتمدىا الحكومات لتحقيق أىداف األ
سياساتيا التدخمية، إال أن بعض االقتصاديين يرى بان 
التدخل الحكومي في تحديد األسعار الزراعية يترك أثرًا سيئًا 
عمى النظام االقتصادي يتمثل في تأثير أسعار الدعم عمى 
عدم تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد بين األنشطة 

إن اآلثار  .(19)القتصادية المختمفة ضمن المشروع الواحد ا
االقتصادية لمسياسات التدخمية الحكومية تكون غير واضحة 
المعالم في الكثير من الدول النامية سواء ما يتعمق منيا 
بتوزيع الدخل أو تحقيق الكفاءة أو العوائد والربحية المتحققة 

لذا   (13) زراعيجراء تطبيق ىذه السياسات في القطاع ال
البحث إلبراز اآلثار االقتصادية المترتبة عمى  أىميةتأتي 

رز لمحاصيل الحبوب سياسة التدخل في األسعار الزراعية 
 مشكمة، تمثمت 3بغداد التركيبي والذرة الصفراء  1بحوث 

البحث بأنو يترتب عمى تدخل الدولة في السياسات السعرية 
ر الناتج النيائي آثارًا وانتياء بسعءًا من المدخالت الزراعية بد

وقد سببت ىذه اآلثار جداًل واسعًا بين االقتصاديين متعددة 
الزراعيين من جية وبين واضعي السياسات التدخمية من جية 
أخرى، عن جدوى ىذه السياسات والفوائد التي يمكن أن 
تحققيا والمدى الذي يمكن أن تستمر فيو مثل ىذه السياسات. 

البحث بدراسة وتحميل اآلثار االقتصادية  ىدفثل بينما تم
محاصيل المترتبة عمى سياسات التدخل الحكومية في أسعار 

والمقارنة  3والذرة الصفراء التركيبي بغداد 1الحبوب رز بحوث
بين الفروق الناجمة عن سياسة التدخل أي المقارنة بين 

ققة األسعار الظمية واألسعار الفعمية وحساب الربحية المتح
أعاله  الحبوب محاصيلعن ىذه السياسات التدخمية لنظام 

في العراق ، مع األخذ بعين االعتبار اآلثار التي تتركيا ىذه 
 ستيمكين.أو المُ  ينُمنتجالسياسات عمى ال

 الطرائقالمواد و 
بيان نتائج حساب مصفوفة تحميل  :أوالقسم البحث إلى 

نتائج ثانيا:. 2012لعام  1بحوث الرزالسياسة لمحصول 

 الذرة الصفراءحساب مصفوفة تحميل السياسة لمحصول 
 المحصولينعممًا أن  .أيضا 2012لعام  3التركيبي بغداد

 .ن قبل دائرة البحوث الزراعيةأعاله مستنبطة م
 مصفوفة تحميل السياسة 

ىي عبارة عن أسموب تحميمي رياضي وىذا النظام يستعمل 
من  ابتداءنوعين من الحسابات لنظام السمعة سمسمة السمعة 

 مرحمة اإلنتاج مرورًا بالنقل والتصنيع ثم تاجر الجممة والمفرد
األول يعرف بحساب الربحية وىو الفرق بين اإليرادات 

ت أو قياس والتكاليف والحساب الثاني فيو قياس االختالفا
تأثيرات السياسات المشوىة وفشل السوق وىي توضح وتعطي 
مؤشرات حول تدخالت السياسات الحكومية وفشل السوق 
وتأثيرىا في نظام السمعة وتبين حجم واتجاه ىذا التأثير ىل 

وىي . (5) أو لصالح الميزان الحكومي مستيمكىو لصالح ال
عمى تقميدي المبني ا أسموب التحميل الاألمور التي يفتقر إليي

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

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

It – (Pn) In – x 

 :إذ أن 
e سعر الصرف التوازني لمعممة المحمية = 

Pq الناتج = سعر 
Q كمية الناتج = 
Pt سعر المدخالت المتاجر بيا = 
Pn  الموارد المحمية غير المتاجر بيا= سعر 
It كمية المدخالت المتاجر بيا = 
In  =( كمية المدخالت غير المتاجر بيا .)الموارد المحمية 
X ل الخارجية غير المباشرة اليف تأثير بعض العوام= تك 

  .احتكار مثل نقص المعمومات،مخاطرة،
 الييكل التنظيمي وتحويالت المصفوفة

ىيكل المصفوفة من ثالثة صفوف وأربعة أعمدة وكما  يتكون
 .1موضحة في الجدول 
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 . ىيكل مصفوفة تحميل السياسة1جدول 
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 األسعار 
والمدخالت  A لنظام السمعة لكل من العائد اإلجمالي المحمية

. Dواألرباح الخاصة  Cوكمفة الموارد المحمية  Bالمتاجر بيا 
 أما الصف الثاني فيمثل األسعار األجتماعية أسعار الظل

 Fوكمفة المدخالت المتاجر بيا  Eلكل من العائد اإلجمالي 
في . H (6)واألرباح األجتماعية  Gوكمفة الموارد المحمية 

حين يمثل الصف الثالث تحويالت تأثير سياسة التدخل وفشل 
وىو الفرق بين سعر  Iالسوق ويشتمل عمى تحويالت الناتج 

أما  I= A – E السوق المحمي والسعر األجتماعي لمناتج 
وىي عبارة عن الفرق  Jتحويالت كمفة المدخالت المتاجر بيا 

لمحمي وكمفتيا بين كمفة المدخالت المتاجر بيا بسعر السوق ا
وبالنسبة لتحويالت الموارد  J = B – Fبالسعر األجتماعي 

وىي عبارة عن الفرق بين أسعار الموارد المحمية  Kالمحمية 
. أما  K = C – G بسعر السوق المحمي وسعرىا األجتماعي

تمثل تأثيرات سياسة التدخل الحكومية  Lصافي التحويالت 
 L = D – H  OR  I – J وفشل السوق عمى نظام السمعة

– K (12). 
ىي عبارة عن الفرق  Dالربحية الخاصة  :الربحية الخاصة

وبين  أو لكل وحدة مباعة Aبين المجموع الكمي لإليرادات 
الُمدخالت المتاجر اإلنتاج التي تشمل مجموع تكاليف  تكاليف

الحصول  ويمكنلموحدة من الناتج  Cوالموارد المحمية  Bبيا 
 =D = A – B + C  OR   D :عمييا وفق الصيغة اآلتية

A-B-C (5.) 
عن عبارة ىي  ،االجتماعيةالربحية  :االجتماعيةالربحية 

والمقيمة  المتاجر بيا والمحمية اإليرادات والتكاليفالفرق بين 
باألسعار االجتماعية ويمكن الحصول عمييا وفق الصيغة 

 :اآلتية
 ) H = E - F+G  OR  H =E -F -G11.) 

مصفوفة  استعمال يمكن: استعمال مصفوفة تحميل السياسة 
السياسة لحساب بعض المعامالت المستعممة غالبا في تحميل 

قياس اثر سياسة ما عمى األسعار وعمى كفاءة استخدام 
 .2. وأىم ىذه المعامالت مبينة بالجدول (5)المورد 

بعض المعامالت التي تمكننا من قياس أثر  . 2جدول 
 السياسة التدخمية في كفاءة استخدام الموارد

 دذٚد ل١ّٗ لأٛٔٗ                اٌث١اْ اعُ اٌّؼاًِ خ

ِؼاًِ وٍفح  1

اٌّٛسد 

اٌّذٍٟ 

(DRC.) 

٠م١ظ ٘زا 

اٌّؼاًِ ا١ٌّضج 

إٌغث١ح فٟ 

ِؼذالخ اٌرثادي 

 اٌذٌٟٚ.

DRC= 

G/E-F 

1. DRC=1  اٌٛصٛي

 ٌٕمطٗ اٌرؼادي.

2. DRC >1  ال ذٛجذ

١ِضٖ ٔغث١ح تئٔراج 

 اٌغٍؼح ِذ١ٍا.

3. DRC <1   ٠ٛجذ

١ِضٖ ٔغث١ح تئٔراج 

 اٌغٍؼح ِذ١ٍا.

ِؼاًِ  2

اٌشتذ١ح 

(PC. ) 

٠م١ظ ذأث١ش 

ع١اعح اٌرذخً 

فٟ األستاح 

اٌّرذممح ِٓ 

ِٔظاَ اٌغٍؼح 

 اٌّؼٕٟ.

PC= 

D/H=A-

B-C/E-F-

G 

1. PC>1  ٔظاَ اٌغٍؼح

٠غرف١ذ ِٓ ٔظاَ اٌرذخً 

 ٌرذم١ك أستاح اوثش.

2. PC<1  ٔظاَ اٌغٍؼح

٠فمذ استادح ٌصاٌخ 

اٌمطاػاخ األخشٜ 

 تااللرصاد.

ِؼاًِ ٔغثح  3

اٌرىا١ٌف 

اٌخاصح 

(PCR .) 

ِؤشش ٠ؼىظ 

لذسج إٌظاَ ػٍٝ 

 إٌّافغح.

PCR= 

C/A-B 

1. PCR>1  َإٌظا

١ٌظ ٌح لذسج ػٍٝ 

 إٌّافغح

2. PCR<1 إٌظاَ ٌح 

 لذسج ػٍٝ إٌّافغح.

ِؼاًِ ٔغثح  4

ُّٕرج  أػأح اٌ

(PSR.) 

ِؤشش ٠ؼىظ 

فشً اٌغٛق 

ٚاٌرشٛ٘اخ فٟ 

 ع١اعح اٌرذخً.

PSR= 

L/E = D-

H/E * 100 

اٌم١ّح اٌّٛجثح ٌٗ ذذي اْ 

اٌغ١اعح ٌصاٌخ ٔظاَ 

اٌغٍؼح ٚاٌم١ّح اٌغاٌثح 

 ذؼثش ػٍٝ اٌؼىظ.

ِؼاًِ اٌذّا٠ح  5

االعّٟ 

((NPC. 

٠ش١ش إٌٝ إٌغثح 

ت١ٓ اٌغؼش 

اٌخاص 

)اٌّذٍٟ( إٌٝ 

اٌغؼش 

االجرّاػٟ 

)اٌذذٚدٞ( 

 ٌٍٕاذج.

NPC= 

A/E 

1. NPC>1  َفاْ ٔظا

 اٌغٍؼح ِذػَٛ دى١ِٛاً.

2. NPC<1  َفاْ ٔظا

اٌغٍؼح ٠رؼشض 

ٌضشائة ٌصاٌخ دػُ 

اٌّغرٍٙى١ٓ ػٍٝ دغاب 

 ٔظاَ اٌغٍؼح.

ِؼاًِ اٌذّا٠ح  6

اٌفؼاي 

(EPC.) 

٠ش١ش إٌٝ 

إجّاٌٟ ِغرٜٛ 

اٌذّا٠ح اٌرٟ 

ذٛجٗ إٌٝ ٔظاَ 

اٌغٍؼح ِغ األخز 

تؼ١ٓ االػرثاس 

اثش ع١اعاخ 

اٌذػُ ػٍٝ 

اٌم١ّح اٌخاصح 

ٚاٌم١ّح 

االجرّاػ١ح 

ُّٕرجاخ  ٌٍ

ِٚغرٍضِاخ 

اإلٔراج اٌّراجش 

 تٙا

EPC=A-

B/ E-F 

 

1. EPC>1  ْ٠ؼٕيييييييٟ إ

ُّٕرجيييييييي١ٓ اٌّذ١ٍيييييييي١ٓ  اٌ

٠رغييييٍّْٛ ػٛائييييذ ػٕييييذ 

اعيييررّاس ِيييٛاسدُ٘ فيييٟ 

داٌيييييح ٚجيييييٛد ع١اعيييييح 

اٌذػُ أورش ِّا فٟ داٌيح 

 غ١اب ٘زا اٌذػُ . 

2. EPC<1  ْ٠ؼٕيييييييٟ ا

ع١اعيييح اٌيييذػُ اٌّذ١ٍيييح 

ُّٕرجيي١ٓ  ذغييثة ػٛائييذ ٌٍ

الييييييً ِّييييييا ٌييييييٛ وأييييييد 

األعييييؼاس ٘ييييٟ األعييييؼاس 

 االجرّاػ١ح.

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

Pearson, (1989), P.33, ,ٞ(45, ص 2010)اٌغاػذ 

  النتائج والمناقشة

: نتائج حساب مصفوفة تحميل السياسة لمحصول الرز أوال
  2112لعام  1بحوث 

/ قسم لزراعيةمن دائرة البحوث ا المحصولأستنبط ىذا 
 . من لدن فريق عمل ىم:2012تطوير زراعة الرز عام 

، وفميح عبد جابر، ود.احمد شياب رشيد)عبد الحسين احمد 
احمد، ود. سعد فميح حسن، وكاظم ىادي، وعبد الحسن 
يوسف عبود( ويتطمب حساب مصفوفة تحميل السياسة 
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المستنبط أعاله التعرف عمى المعامالت الفنية  لممحصول
التي تدخل في عممية أنتاج الوحدة الواحدة منو ولدونم الواحد، 

لعامل فتحسب تكاليف الفرص البديمة إما كمفة رأس المال ا
إلى . 3ويشير الجدول  بتقدير معدالت العائد لالستثمار،

 .4أعاله، أما الجدول  لممحصولالفنية بعض الصفات 
في المناطق  فيوضح المعامالت الفنية لمحصول الرز

 .المروية
 1بحوثالرز  لمحصولبعض الصفات الفنية  .3جدول 

 1سص تذٛز                            اٌّذصٛي                  

7سلُ اٌمشاس  22/5/2112ذاس٠خ االعرٕثاط    
ِٛاصفاذٗ               عُ. 95اسذفاع إٌثاخ 

   غُ. 33ٚصْ أٌف دثح 

  عُ. 16طٛي اٌذا١ٌح 

  دثح. 111ػذد اٌذثٛب تاٌذا١ٌح 

  11/8ٌغا٠ح  2/7ِٛػذ اٌضساػح. 

 .رٚ فرشج ّٔٛ لص١شج 
 .ِماَٚ ٌالضطجاع 
 وغُ /دُٚٔ. 1411:  اإلٔراج١ح 

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

 في المنطقة المروية 1بحوث  الرز

، الموارد جر بيا اعتمادا عمى نشرات مختمفةالمدخالت المتا :المصدر
 اإلنتاجية دائرة البحوث الزراعية، 48،ص 2111،السعيدي ،المحمية

ار الخاصة الصف األول من المصفوفة باألسعحساب 
تستخدم األسعار الخاصة الفعمية :  2112( لعام )الفعمية

لمصفوفة تحميل  عند باب المزرعة في حساب الصف األول
كمفة عناصر اإلنتاج والعائد والربحية السياسة أي حساب 

بصورة مفصمة. أما كمفة رأس المال العامل فستقدر بقيمة 
. بمغت إنتاجية الدونم الواحد (4)%8الفائدة البالغة نحو 

 في المنطقة المروية 1بحوث كغم لمحصول الرز 1400
 744. كما بمغ سعر الشراء من قبل الدولة بنحو (1)

وقد تمت إضافة قيمة المخمفات  .(9)دينار/كغم لمعام نفسو
 .(8)دونم إلى اإليراددينار/ 45000الثانوية والبالغة نحو 

ميزانية الحقل لتكاليف عناصر اإلنتاج والعائد والربحية  . 5جدول 
 2012لعام   1الخاصة باألسعار الخاصة لمحصول الرز  بحوث 

عؼش اٌٛدذج اٌٛادذج  ػٕاصش اإلٔراج اٌّذخالخ

 د٠ٕاس/وغُ

وٍفح ػٕاصش اإلٔراج 

 د٠ٕاس/دُٚٔ

 

 اٌّذخالخ اٌّراجش تٙا

 

Tradable Inputs 

B)) 

 اٌثزٚس       

 األعّذج     

 عّاد ٠ٛس٠ا - 1

 عّاد ِشوة - 2

 ِث١ذاخ أدغاي

 ٚلٛد ِذشواخ اٌغمٟ

744 

 

500 

480 

30000 

750 

26040 

 

35000 

16800 

30000 

22500 

 130340   اٌّجّٛع

 

اٌّٛاسد اٌّذ١ٍح غ١ش 

 اٌّراجش تٙا

C)  ) 

 

Non Tradable 

Inputs 

األسض )د٠ٕاس   -أٚال 

 /ع٠ٕٛا(

اٌؼًّ )د٠ٕاس  -ثا١ٔا 

 /عاػح( ٠ٚشًّ

 ذذض١ش األسض - 1

 اٌغمٟ - 2

 اٌؼٕا٠ح  تاٌّذصٛي - 3

 اٌذصاد ا١ٌذٚٞ  -4

 اٌذساط - 5

سأط اٌّاي اٌؼاًِ   -ثاٌرا 

 )د٠ٕاس/دُٚٔ(

اٌّىٕٕح  -ساتؼا 

 )د٠ٕاس/عاػح( ٚذشًّ

 ذذض١ش األسض - 1

 اٌذصاد ا١ٌّىا١ٔه - 2

40000 

 

 

 

2500 

2500 

2500 

2500 

2500 

50000 

 

 

 

15000 

50000 

)ٔصف  20000

 اٌغٕح(

 

 

25000 

87500 

50000 

37500 

12500 

4000 

 

 

 

60000 

100000 

    396500   اٌّجّٛع

 )اٌرىا١ٌف( 526840=  396500+  130340

اإلٔراج١ح   A )) 1400اٌؼائذ 

 )وغُ/دُٚٔ( + ِخٍفاخ  

1041600 

+45000 

1086600 

 1086600 - 526840  =559760 (D)اٌشتذ١ح اٌخاصح 

، أسعار األسمدة ر )الشركة العامة لتجارة الحبوب(المصدر:سعر البذو 
، أسعار الموارد المحمية والوقود شركة العامة لمتجييزات الزراعية()ال

 مختمفة باالعتماد عمى نشرات
حساب الصف الثاني لمصفوفة تحميل السياسة باألسعار 

بعد أن ُحسب : 1االجتماعية إلنتاج محصول الرز بحوث 
الصف األول من المصفوفة البد من تعديل األسعار العالمية 
لمبذور واألسمدة والمبيدات وتحويميا إلى العممة المحمية 

 .6االجتماعية وكما ىو موضح بالجدولوباألسعار 
إلى القيمة المساواتية  . تعديل األسعار العالمية6جدول 

 2112لالستيراد عند باب المزرعة لعام 
 +عؼش ذصذ٠ش اٌطٓ اٌٛادذ ِٓ اٌشص اٌؼاٌّٟ 

 دٚالس / طٓ 516

 دٚالس / طٓ 40 وٍفح إٌمً ٚاٌرا١ِٓ ٚصٛال إٌٝ ا١ٌّٕاء " اٌذذٚد"

 دٚالس / طٓ 556 ×= اٌغؼش االعر١شادٞ ٌٍثٍذ 

 د٠ٕاس/ دٚالس 1233 عؼش اٌصشف اٌرٛاصٟٔ ) د٠ٕاس/ دٚالس(

 د٠ٕاس/ طٓ 685548 = عؼش االعر١شاد   تاٌذ٠ٕاس اٌؼشالٟ

+ وٍفح إٌمً ٚاٌرذ١ًّ ِٓ ا١ٌّٕاء إٌٝ اٌّخاصْ 

 اٌشئ١غح

 د٠ٕاس/ طٓ 30000

 % 64 ٔغثح اٌرصافٟ ػٕذ اٌرص١ٕغ

 246797.2= 685548×  0.36 %(36اٌرص١ٕغ         ) وٍفح اٌفمذ فٟ اٌٛصْ ػٕذ   -

 د٠ٕاس/ طٓ

 د٠ٕاس/ طٓ 468751 = اٌم١ّح اٌّغاٚاذ١ح ٌالعر١شاد

 د٠ٕاس / طٓ 15000 ذىا١ٌف إٌمً ِٓ تاب اٌّضسػح إٌٝ اٌّخاصْ اٌشئ١غح -

( 453.75د٠ٕاس/ طٓ ) 453751 = اٌم١ّح اٌّغاٚاذ١ح ٌالعر١شاد ػٕذ تاب اٌّضسػح

 د/وغُ

 1993مصدر رقم حسبت من لدن الباحث باالعتماد عمى  -المصدر:
 

 اٌى١ّح ٌذُٚٔ اٌٛادذ ػٕاصش اإلٔراج اٌّذخالخ

 

 اٌّذخالخ اٌّراجش تٙا

 

Tradable Inputs 

 اٌثزٚس       

 األعّذج     

 عّاد ٠ٛس٠ا - 1

 

 عّاد ِشوة - 2

 ِث١ذاخ أدغاي

 ٚلٛد ِذشواخ اٌغمٟ

 وغُ / دُٚٔ 35

 

وغُ / دُٚٔ ػٍٝ   70

 دفؼر١ٓ

 وغُ / دُٚٔ    35

 ٌرش      1

 ٌرش / دُٚٔ    30

 

اٌّٛاسد اٌّذ١ٍح غ١ش 

 اٌّراجش تٙا

 

Non Tradable 

Inputs 

 األسض  -أٚال 

 ٠ٚشًّ اٌؼًّ -ثا١ٔا 

 ذذض١ش األسض - 1

 اٌغمٟ - 2

 اٌؼٕا٠ح تاٌّذصٛي - 3

 اٌذصاد ا١ٌذٚٞ – 4

 اٌذساط – 5

 سأط اٌّاي اٌؼاًِ  -ثاٌرا 

 اٌّىٕٕح ٚذشًّ -ساتؼا 

 ذذض١ش األسض - 1

 اٌذصاد ا١ٌّىا١ٔه - 2

 دُٚٔ           1

 

 عاػح / دُٚٔ      10

 عاػح / دُٚٔ      35

 عاػح / دُٚٔ      20

 عاػح / دُٚٔ      15

 عاػح / دُٚٔ        5

 أٌف د٠ٕاس ٌٍذُٚٔ 50

 

 عاػح / دُٚٔ      4

 عاػح / دُٚٔ       2

  وغُ/دُٚٔ 1400اإلٔراج١ح  
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حيث اعتمد السعر العالمي ألفضل أنواع الرز التايمندي لعام 
. وتم (18)دوالر/طن  516والذي بمغ متوسطو نحو  2012

تعديل ىذا السعر إلى سعر الصرف التوازني لمدينار العراقي 
معمالت المزاد العمني لمقابل الدوالر األمريكي المحدد بوساطة 

 دينار/ 1233العراقي والذي بمغ الذي يديره البنك المركزي 
. مع األخذ بالحسبان كمفة (18) 2012دوالر كمتوسط لعام 

النقل والشحن وكمفة التامين وكمفة الفقد في الوزن عند 
الواحد، لنحصل أخيرا  من سعر الطن %36التصنيع والبالغة 

لالستيراد عند باب المزرعة والبالغة المساواتية  عمى القيمة
  كغم. دينار/ 453.75
. ميزانية الحقل لتكاليف عناصر اإلنتاج والعائد 7جدول 

والربحية الخاصة باألسعار االجتماعية لمحصول الرز  
 2012لعام   1بحوث 

عؼش اٌٛدذج اٌٛادذج  ػٕاصش اإلٔراج اٌّذخالخ

 د٠ٕاس/وغُ

وٍفح ػٕاصش 

اإلٔراج 

 د٠ٕاس/دُٚٔ

 

اٌّذخالخ اٌّراجش 

 تٙا

 

Tradable 

Inputs 

F)) 

 اٌثزٚس       

 األعّذج     

 عّاد ٠ٛس٠ا - 1

 عّاد ِشوة - 2

 ِث١ذاخ أدغاي

ٚلٛد ِذشواخ اٌغمٟ 

 )د٠ٕاس/ٌرش(

453.75 

 

608.5 

678.3 

27742.5 

716.4 

15881.25 

 

42595 

23740.5 

27742.5 

21492 

 131451.2   اٌّجّٛع

 

اٌّٛاسد اٌّذ١ٍح 

 اٌّراجش تٙا غ١ش

G)  ) 

 

Non Tradable 

Inputs 

األسض )د٠ٕاس   -أٚال 

 /ع٠ٕٛا(

اٌؼًّ )د٠ٕاس  -ثا١ٔا 

 /عاػح( ٠ٚشًّ

 ذذض١ش األسض - 1

 اٌغمٟ - 2

 اٌؼٕا٠ح تاٌّذصٛي – 3

 اٌذصاد ا١ٌذٚٞ  -4

 اٌذساط - 5

سأط اٌّاي   -ثاٌرا 

 اٌؼاًِ )د٠ٕاس/دُٚٔ(

اٌّىٕٕح  -ساتؼا 

 )د٠ٕاس/عاػح( ٚذشًّ

 ذذض١ش األسض - 1

 اٌذصاد ا١ٌّىا١ٔه - 2

40000 

 

 

 

2500 

2500 

2500 

2500 

2500 

50000 

 

 

 

15000 

50000 

20000 

 )ٔصف اٌغٕح(

 

25000 

87500 

50000 

37500 

12500 

5000 

 

 

 

60000 

100000 

 396500   اٌّجّٛع

 )اٌرىا١ٌف( 528951.2=  397500+  131451.2

اإلٔراج١ح   E )) 1400اٌؼائذ 

 )وغُ/دُٚٔ( + ِخٍفاخ  

635250+45000 680250 

اٌشتذ١ح اٌخاصح 

(H) 

680250 – 528951.2  =151298.8 

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

 باالعتماد عمى نشرات مختمفة
يتم تحويل أسعار باقي المدخالت المتاجر  نفسيا الطريقةوب

دة بيا من العممة األجنبية إلى العممة المحمية فبالنسبة لألسم
إن كمفة النقل والتحميل لألسمدة من الحدود  المركب واليوريا

 طن دوالر/ 45-55إلى المخازن الرئيسية تتراوح بين 
. أما كمفة النقل من المخازن (17)/طن دوالر 50وكمتوسط 

)شركات  دينار/طن 15000الرئيسة إلى باب المزرعة نحو 

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

. تكون القيمة المساواتية لالستيراد عند (21) عمى التوالي
 باب المزرعة لمطن من سماد المركب تساوي 

وىي تمثل القيمة االجتماعية  ،طندينار/678387.5
الظمي لمكيموغرام ( لمسماد المركب وليذا فان السعر )الظمية

ولسماد اليوريا تكون القيمة  كغم دينار/ 678.3تساوي 
المساواتية لالستيراد عند باب المزرعة لمطن الواحد ىي 

تمثل القيمة االجتماعية وىي  دينار/طن 608550.9
لذلك فان السعر الظمي لمكيموغرام من سماد اليوريا  )الظمية(
أما المبيدات فان األسعار االستيرادية  دينار/كغم 608.5

اليف النقل إلى ويضمنيا تك دوالر/لتر 3.8ىي  D,2,4لمبيد 
وبضرب )شركات تجارة المبيدات الزراعية( المخازن الرئيسية 

 1233السعر االستيرادي لممبيد بسعر الصرف التوازني 
 3.8 لممبيد . نحصل عمى القيمة االجتماعية )الظمية((18)

X 1233 =4685.4 أي إن كمفة المبيد الظمية دينار/لتر 
14685.4 X   =4685.4 .أما مبيد  دينار/دونمTOPIC 

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

 دوالردينار/1233 االستيرادي لممبيد بسعر الصرف التوازني 
االجتماعية )الظمية( لممبيد نحصل عمى القيمة 
23057.1=18.7 X1233 وىي تمثل القيمة  لتر /دينار

االجتماعية لمتر الواحد من المبيد أي إن كمفة المبيد باألسعار 
الالزمة لمدونم كمية المبيد   xالظمية تساوي )السعر لممبيد

أما فيما  دينار/دونم، 23057.1=1×23057.1الواحد( 
لوقود الديزل واصل إلى المخازن  يخص السعر االستيرادي

أي ما يعادل  دوالر/ برميل 92.38الرئيسة فيقدر بنحو 
أما   (11)يضمنيا كمفة النقل والتأمين  دينار/ لتر 716.4

التقييم االجتماعي لمموارد المحمية فيختمف عن التقييم 
االجتماعي لممدخالت المتاجر بيا إلمكانية انتقال السمع 

البمدان بسيولة  بينما صعوبة انتقال الموارد المتاجر بيا بين 
رأس المال( لوجود قيود تحد من العمل،  األرض،)المحمية 

 رة، وتكاليف النقل بالنسبة لعنصرحركتيا مثل شروط اليج
، لذلك يكون التقييم العمل وكذلك انعدام حركة عنصر األرض

االجتماعي لمثل ىذه الموارد عمى أساس تكاليف الفرص 
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وحسابيا فيمكن تقدير األسعار االجتماعية  (.2)البديمة 
 :(2)يأتي  لمموارد المحمية وكما 

بالنسبة لعنصر العمل ولصعوبة انتقالو في المدى  -1
، تم احتساب معمل من مشاريع إنتاجية إلى أخرىالقصير ل

دينار/  2500السعر المحمي لساعة العمل والبالغة نحو 
 .ميا"(سعرا" اجتماعيا" )ظ ساعة

بالنسبة لألرض، تم احتساب متوسط اإليجار السنوي  -2
 40000والبالغ نحو المحصول السائد في سنة استنباط 

 .كسعر اجتماعي دونمدينار/
أما رأس المال فقد تم تقدير الكمفة االجتماعية لرأس المال  -3

لكون 10% ائدة عمى رأس المال والبالغة نحوباحتساب الف
الدول ذات الدخول المتوسطة حسب تقديرات العراق يعد من 

 .البنك الدولي
أما بالنسبة لمعمل الميكانيكي فقد تم احتساب متوسط  -4

والبالغة  المحصولاألجور السائدة في السنة التي استنبط فييا 
 50000و األرض لتحضير ار/ساعةدين15000 نحو 

 )ظمي(.لمحصاد كسعر اجتماعي  دينار/ساعة
من   تحميل السياسة لدونم الواحدمصفوفة  .8جدول 

 2112لعام  1محصول الرز  بحوث 
 اال٠شاد/د٠ٕاس اٌىٍفح اٌى١ٍح اٌشتذ١ح

 /دُٚٔ

 اٌرفاص١ً

 اٌّذخالخ اٌّراجش تٙا اٌّٛاسد اٌّذ١ٍح

D 

559760 

C 

396500 

B 

130340 

A 

1086600 

االعؼاس 

 اٌخاصح

H 

151298.8 

G 

397500 

F 

131451.2 

E 

680250 

االعؼاس 

 االجرّاػ١ح

L 

408461.2 

K 

1000 -  

J 

1111.2 -  

I 

406350 

 اٌرذ٠ٛالخ

 7و 5بل الباحث اعتمادا عمى الجدولين حسبت من ق المصدر:
جاءت بقيمـة  Iأن  تحـويالت العـائد  .8نالحـظ من الجدول 
إذ يمثل الفرق بين العائد  406350موجبة بمغـت نحــو
ىذا  Eوالعائد باألسعار االجتماعية  Aباألسعار الخاصة 

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

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

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

بقيمة موجبة  Lالتحويالتدولة .وقد ظيرت صافي من ال

نم مما يعني بان أجمالي دو /دينار 408461.2بمغت نحو 
التدخمية والممارسات السوقية من الدولة في نظام السياسات 
 . في صالح المنتج في ذلك العام المحصول

عام  1بحوث الرز  لمحصولقياس الربحية والميزة النسبية  
من خالل بعض المؤشرات االقتصادية الموضحة : 2112

 لممحصولتم قياس الربحية والميزة النسبية  .9بالجدول 
 .أعاله

لمحصول الرز  . معامالت الحماية والميزة النسبية 9جدول 
 2112عام  1بحوث 

 ل١ّح اٌّؼاِـً اٌص١غح اٌش٠اض١ح ٌٍّؼاًِ ٔـــٛع اٌّـؼـاِــً

ِؼاًِ اٌشتذ١ح االجرّاػ١ح 

(P.C.) 

PC = D/H =A-B-

C/E-F-G 

3.69 

ِؼاًِ وٍفح اٌّٛسد اٌّذٍٟ 

(D.R.C.) 

DRC = G/E-F 0.72 

ُّٕرج )  ِؼاًِ ٔغثح إػأح اٌ

P.S.R .) 

PSR = L/E = D-H/E 

* 100 

60.03 % 

إٌغث١ح ِؼاًِ اٌىٍفح 

 (.P.C.Rاٌخاصح  )

PCR = C/A-B 0.41 

ِؼاًِ اٌذّا٠ح االعّٟ 

(NPC.) 

NPC=A/E 1.59 

ِؼاًِ اٌذّا٠ح اٌفؼاي 

(EPC.) 

EPC= A-B/E-F 1.74 

 . 8الباحث اعتمادًا عمى نتائج جدول من إعداد  -:المصدر
يمكن مالحظة قيمة معامل الربحية التي . 9من نتائج جدول 

 الرزمشيرة إلى إن نظام إنتاج محصول  3.69بمغت بنحو 
 يستفيد من السياسة الحكومية المتبعة في ذلك العام 1بحوث 
. وبالنسبة  لمعامل و يوجد دعم لممنتج من لدن الدولةإي ان
أي اقل من الواحد  0.72المورد المحمي البالغة نحو كمفة 

الصحيح والتي جاءت بقيمة موجبة  تشير إلى أن ىناك ميزة 
. وذلك 2012لعام  1بحوث  الرزبإنتاج محصول  نسبية

يعود إلى ارتفاع إنتاجية الموارد المحمية مما يعني بان 
التكاليف الالزمة إلنتاج الدونم الواحد من األرض اقل من 

ا ميزان صافي التوفير في العممة األجنبية التي يد فعي
، بمعنى أخر إن البمد  يتمتع المدفوعات الستيراد الرز

وتؤكد قيمة معامل نسبة أعانة  .المحصولافسة في أنتاج بالمن
عمى  %60.03أعاله والبالغة نحو  لممحصولالمنتج المحمي 

وجود أعانة حكومية وال توجد ضرائب غير مباشرة عمى 
. وأخيرا جاءت قيمة نسبة التكاليف المحصولمنتجي ىذا 

مشيرة إلى أن  0.41الخاصة اقل من الواحد إذ بمغت نحو 
مة المضافة من رأس المال المستثمر في إنتاج الرز اكبر القي

 الرزمن التكاليف الخاصة. وعميو فان االستثمار في إنتاج 
قد حقق أرباحا ال باس بيا لممستثمر   2012لعام  1بحوث 
 1.59وأخيرًا بمغت قيمو معامل الحماية االسمي نحو المحمي 
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أعاله مدعوم من قبل الحكومة   المحصولمشيرة الى انو ُمنتج 
وىي يوضح بان  1.74ومعامل الحماية الفعال  نحو 

الُمنتجين المحميين يستممون عوائد أكثر الستثمار مواردىم في 
ويمكن أن نمخص ما . لو وجود سياسة الدعم من غيابياحا

 .10جاء أعاله بالجدول 
. التفسير االقتصادي لبعض المؤشرات 11دول ج

 2112عام  1لمحصول الرز بحوث االقتصادية 
 اٌّالدظاخ ل١ّح اٌّؼاًِ      ٔٛع اٌّؼاًِ

ِؼاًِ اٌشتذ١ح االجرّاػ١ح 

(P.C.) 

٠ٛجذ دػُ ٌٍّٕرج اٌّذٍٟ ِٓ اٌذٌٚح  3.69

أٞ أْ ٔظاَ اٌّذصٛي أػالٖ ٠غرف١ذ 

ِٓ ع١اعح اٌرذخً  اٌذىِٟٛ ٌرذم١ك 

 أستاح اوثش.

ِؼاًِ وٍفح اٌّٛسد اٌّذٍٟ 

(D.R.C.) 

ٕ٘ان ١ِضج ٔغث١ح ِمثٌٛح تئٔراج  0.72

 اٌّذصٛي أػالٖ ِذ١ٍا.

ُّٕرج        )  ٔغثح إػأح اٌ

P.S.R .) 

60.03 % ٚجٛد أػأح دى١ِٛح ٚال ذٛجذ ضشائة  

غ١ش ِثاششج ػٍٝ ِٕرجٟ اٌّذصٛي 

أػالٖ أٞ ع١اعح اٌرذخً اٌذىِٟٛ 

 وأد ٌصاٌخ ٔظاَ ٌثّذصٛي أػالٖ.

اٌىٍفح إٌغث١ح اٌخاصح  

(P.C.R.) 

االعررّاس فٟ اٌّذصٛي أػالٖ ٠ذمك  0.41

أستاداً ٌٍّٕرج اٌّذٍٟ أٞ ٔظاَ 

اٌّذصٛي أػالٖ ٌٗ لذسٖ ػٍٝ 

 إٌّافغح.

ِؼاًِ اٌذّا٠ح االعّٟ 

(NPC.) 

ُِٕرج اٌّذصٛي اػالٖ ٠ذظٝ تذػُ  1.59
 اٌذىِٛح.

ِؼاًِ اٌذّا٠ح اٌفؼاي 

(EPC.) 

ُّٕرج١ٓ اٌّذ١ٍٓ ٠غرٍّْٛ ػٛائذ أورش  1.74 اٌ

ِٛاسدُ٘ فٟ داٌٗ ٚجٛد العررّاس 

 ع١اعح اٌرذخً ِٓ غ١اتٙا.

 9من عمل الباحث اعتمادا عمى جدول : المصدر
: نتائج حساب مصفوفة تحميل السياسة لمحصول الذرة ثانياً 

  2112لعام  3بغداد الصفراء التركيبي 
/ قسم بحوث من دائرة البحوث الزراعية المحصولأستنبط ىذا 

تركيبي  محصول. وىو 2012الذرة الصفراء والبيضاء عام 
خريفي مستنبط محميًا ويوصى بزراعتو في المناطق الوسطى 
والشمالية لمبمد ولكنُو يجود أكثر في المناطق الشمالية، وفيما 
يتعمق بموسم الزراعة فيو يصمح لمموسم الخريفي في النصف 

ية تموز في المنطقة طى بداي من تموز في المنطقة الوسالثان
الشمالية وىو شبو مقاوم لمحشرات واإلمراض ويتحمل المموحة 

يوم وكمية الحاصل  104بشكل جيد، موعد النضج الفسمجي 
 3125كغم/دونم في مناطق الوسط  2050)عرنوص( 
كغم/دونم مناطق الشمال، ولغرض حساب )عرنوص( 

ه البد من المستنبط أعال لممحصولمصفوفة تحميل السياسة 
التعرف عمى المعامالت الفنية التي تدخل في عممية أنتاج 

ولدونم الواحد. وفيما يتعمق  المحصولالوحدة الواحدة من ىذا 
بكمفة رأس المال العامل جرى حساب تكاليف الفرص البديمة 

يوضح   .11، والجدول بتقدير معدالت العائد لالستثمار
 :كما يأتيأعاله و  لممحصولبعض الصفات الفنية 

بعض الصفات الفنية لمحصول الذرة الصفراء  .11جدول 
 3بغداد  التركيبي 

 .3اٌّذصٛي                                             تغذاد 

43سلُ وراب االػرّاد  5/3/2012ذاس٠خ االعرٕثاط    

 عُ. 139.58اسذفاع إٌثاخ   ِٛاصفاذٗ

   غُ. 274.13ٚصْ اٌف دثح 

   عُ. 15.92طٛي اٌىٛص 

  :ػشٔٛص( وغُ/  3125اإلٔراج١ح(

 دُٚٔ

 المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى نشرات مختمفة
 Technical coefficients)المعامالت الفنية ) .12جدول 

 في المنطقة الشمالية 3بغداد لمحصول الذرة الصفراء التركيبي 

جر بيا اعتمادا عمى نشرات مختمفة، الموارد المدخالت المتا :المصدر
  .الزراعية ، اإلنتاجية دائرة البحوث75ص  ،2111، وجدان ،المحمية

ار الخاصة حساب الصف األول من المصفوفة باألسع
 3125بمغت إنتاجية الدونم الواحد  :2112( لعام )الفعمية

في  (1) 3كغم لمحصول الذرة الصفراء التركيبي بغداد 
 646كما بمغ سعر الشراء من الدولة بنحو المنطقة الشمالية

وقد جرى إضافة قيمة المخمفات  (9لمعام نفسو ) كغم دينار/
أما  .(7)كغم إلى األيراد  دينار/ 30000الثانوية والبالغة نحو

 %8كمفة رأس المال العامل فستقدر بقيمة الفائدة البالغة نحو 
(4). 

حساب الصف الثاني لمصفوفة تحميل السياسة باألسعار 
لعام  3غداد بالصفراء التركيبي  االجتماعية إلنتاج الذرة

بعد أن جرى حساب الصف األول من المصفوفة : 2012
البد من تعديل األسعار العالمية لمبذور واألسمدة والمبيدات 

، إذ اعتمد مة المحمية وباألسعار االجتماعيةوتحويميا إلى العم
والذي  2012السعر العالمي ألفضل أنواع الذرة الصفراء لعام 

. وتم تعديل ىذا (19)دوالر/طن  298.42بمغ متوسطو نحو 

 اٌى١ّح ٌذُٚٔ اٌٛادذ ػٕاصش اإلٔراج اٌّذخالخ

 

 اٌّراجش تٙا اٌّذخالخ

 

Tradable Inputs 

 اٌثزٚس       

 األعّذج     

 عّاد ٠ٛس٠ا - 1

 

 عّاد ِشوة - 2

 ِث١ذاخ أدغاي

 ٚلٛد ِذشواخ اٌغمٟ

 وغُ / دُٚٔ 7

 

وغُ / دُٚٔ ػٍٝ   100

 دفؼر١ٓ

 وغُ / دُٚٔ    50

 ٌرش      1.5

 ٌرش / دُٚٔ    25

 

اٌّٛاسد اٌّذ١ٍح غ١ش 

 اٌّراجش تٙا

 

Non Tradable 

Inputs 

 األسض  -أٚال 

 اٌؼًّ ٠ٚشًّ -ثا١ٔا 

 ذذض١ش األسض - 1

 اٌغمٟ - 2

 اٌؼٕا٠ح تاٌّذصٛي - 3

 اٌجٕٟ ا١ٌذٚٞ – 4

 ذٕظ١ف اٌىٛاٌخ – 5

 سأط اٌّاي اٌؼاًِ  -ثاٌرا 

 اٌّىٕٕح ٚذشًّ -ساتؼا 

 ذذض١ش األسض - 1

 اٌذصاد ا١ٌّىا١ٔه - 2

 دُٚٔ           1

 

 عاػح / دُٚٔ      4

 عاػح / دُٚٔ      14

 عاػح / دُٚٔ      10

 عاػح / دُٚٔ      10

 عاػح / دُٚٔ      10

 أٌف د٠ٕاس ٌٍذُٚٔ 40

 

 عاػح / دُٚٔ      4

 عاػح / دُٚٔ       2

)ػشٔٛص(  3125اإلٔراج١ح  

 وغُ/دُٚٔ
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السعر إلى سعر الصرف التوازني لمدينار العراقي مقابل 
الدوالر األمريكي المحدد بوساطة المزاد العمني لمعمالت الذي 

دينار/دوالر  1233يديره البنك المركزي العراقي والذي بمغ 
  (.4) 2012كمتوسط لعام 

نتاج والعائد . ميزانية الحقل لتكاليف عناصر اإل 13جدول 
والربحية الخاصة باألسعار الخاصة لمحصول الذرة الصفراء 

 2012لعام  3التركيبي بغداد 
عؼش اٌٛدذج اٌٛادذج  ػٕاصش اإلٔراج اٌّذخالخ

 د٠ٕاس/وغُ

وٍفح ػٕاصش 

اإلٔراج 

 د٠ٕاس/دُٚٔ

 

اٌّذخالخ اٌّراجش 

 تٙا

 

Tradable 

Inputs 

B)) 

 اٌثزٚس       

 األعّذج     

 ٠ٛس٠اعّاد  - 1

 عّاد ِشوة - 2

 ِث١ذاخ أدغاي

 ٚلٛد ِذشواخ اٌغمٟ

646 

 

500 

480 

30000 

750 

4522 

 

50000 

24000 

45000 

18750 

 142272   اٌّجّٛع

 

اٌّٛاسد اٌّذ١ٍح 

 غ١ش اٌّراجش تٙا

C)  ) 

 

Non Tradable 

Inputs 

األسض )د٠ٕاس   -أٚال 

 /ع٠ٕٛا(

اٌؼًّ )د٠ٕاس  -ثا١ٔا 

 /عاػح( ٠ٚشًّ

 األسضذذض١ش  - 1

 اٌغمٟ - 2

 اٌؼٕا٠ح تاٌّذصٛي - 3

 اٌذصاد ا١ٌذٚٞ  -4

 اٌذساط - 5

سأط اٌّاي   -ثاٌرا 

 اٌؼاًِ )د٠ٕاس/دُٚٔ(

اٌّىٕٕح  -ساتؼا 

 )د٠ٕاس/عاػح( ٚذشًّ

 ذذض١ش األسض - 1

 اٌذصاد ا١ٌّىا١ٔه - 2

40000 

 

 

 

2500 

2500 

2500 

2500 

2500 

40000 

 

 

 

15000 

50000 

20000 

 )ٔصف اٌغٕح(

 

10000 

35000 

25000 

25000 

25000 

3200 

 

 

 

60000 

100000 

 303200   اٌّجّٛع

 )اٌرىا١ٌف( 445472=  303200+  142272

اإلٔراج١ح   A )) 3125اٌؼائذ 

ػشٔٛص )وغُ/دُٚٔ( + 

 ِخٍفاخ  

2018750+30000 2048750 

اٌشتذ١ح اٌخاصح 

(D) 

2048750 - 445472  =1603278 

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

 باالعتماد عمى نشرات مختمفة
مع األخذ بالحسبان كمفة النقل والشحن وكمفة التامين وكمفة 

من سعر الطن الواحد، لنحصل % 5الفقد في الوزن والبالغة 
تيراد عند باب المزرعة المساواتية لالسأخيرا عمى القيمة 

 (أوالالفقرة دينار/كغم )حسبت تفصيال في  431.0والبالغة 
وبالطريقة نفسيا تحول أسعار باقي المدخالت المتاجر بيا 
 من العممة األجنبية إلى العممة المحمية وعميو يكون السعر

 678.3الظمي لمكيموغرام من السماد المركب يساوي نحو 
)حسبت تفصيميًا .دينار/كغم 608.5اليوريا ولسماد  دينار/كغم

(. أما المبيدات فان القيمة االجتماعية لمبيد أوال الفقرةفي 
D4,2,  دينار/دونمومبيد 4685.4ىيTOPIC   ىي

أما  (.أوال الفقرةدينار/كغم )حسبت تفصيميًا في  23057.1
ى إل واصلالسعر االستيرادي لوقود الديزل  فيما يخص

أي ما . دوالر/برميل 92.38المخازن الرئيسة فيقدر بنحو
يضمنيا كمفة النقل والتأمين  دينار/ لتر  716.4يعادل 

أما التقويم االجتماعي لمموارد المحمية فيكون عمى . (11)
وكما ىو موضح في . (2)أساس تكاليف الفرص البديمة 

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

والربحية الخاصة باألسعار االجتماعية لمحصول الذرة الصفراء 
 2012لعام   3بغداد التركيبي 

عؼش اٌٛدذج اٌٛادذج  ػٕاصش اإلٔراج اٌّذخالخ

 د٠ٕاس/وغُ

وٍفح ػٕاصش 

اإلٔراج 

 د٠ٕاس/دُٚٔ

 

اٌّذخالخ اٌّراجش 

 تٙا

 

Tradable 

Inputs 

F)) 

 اٌثزٚس       

 األعّذج     

 عّاد ٠ٛس٠ا - 1

 عّاد ِشوة - 2

 ِث١ذاخ أدغاي

 ٚلٛد ِذشواخ اٌغمٟ

431 

 

608.5 

678.3 

27742.5 

716.4 

3017 

 

60850 

33915 

41613.7 

17910 

 157305.7   اٌّجّٛع

 

اٌّٛاسد اٌّذ١ٍح 

 غ١ش اٌّراجش تٙا

G)  ) 

 

Non Tradable 

Inputs 

األسض )د٠ٕاس   -أٚال 

 /ع٠ٕٛا(

اٌؼًّ )د٠ٕاس  -ثا١ٔا 

 /عاػح( ٠ٚشًّ

 ذذض١ش األسض - 1

 اٌغمٟ - 2

 اٌؼٕا٠ح تاٌّذصٛي - 3

 اٌذصاد ا١ٌذٚٞ  -4

 اٌذساط - 5

سأط اٌّاي   -ثاٌرا 

 اٌؼاًِ )د٠ٕاس/دُٚٔ(

اٌّىٕٕح  -ساتؼا 

 )د٠ٕاس/عاػح( ٚذشًّ

 ذذض١ش األسض - 1

 اٌذصاد ا١ٌّىا١ٔه - 2

40000 

 

 

 

2500 

2500 

2500 

2500 

2500 

40000 

 

 

 

15000 

50000 

20000 

 )ٔصف اٌغٕح(

 

10000 

35000 

25000 

25000 

25000 

4000 

 

 

 

60000 

100000 

 304000   اٌّجّٛع

 )اٌرىا١ٌف( 461305.7=  304000+  157305.7

اإلٔراج١ح   E )) 3125اٌؼائذ 

)ػشٔٛص()وغُ/دُٚٔ( 

 + ِخٍفاخ  

1346875+30000 1376875 

اٌشتذ١ح اٌخاصح 

(H) 

1376875 – 461305.7  =915569.3 

، أسعار األسمدة ر )الشركة العامة لتجارة الحبوب(سعر البذو  المصدر:
، أسعار الموارد المحمية والوقود شركة العامة لمتجييزات الزراعية()ال

 باالعتماد عمى نشرات مختمفة
الذرة محصول مصفوفة تحميل السياسة لدونم  .15ل جدو

 2112لعام  3 بغدادالصفراء التركيبي 
 اال٠شاد/د٠ٕاس اٌىٍفح اٌى١ٍح اٌشتذ١ح

 /دُٚٔ

 اٌرفاص١ً

 اٌّذخالخ اٌّراجش تٙا اٌّٛاسد اٌّذ١ٍح

D 

1603278 

C 

303200 

B 

142272 

A 

2048750 

االعؼاس 

 اٌخاصح

H 

915569.3 

G 

304000 

F 

157305.7 

E 

1376875 

االعؼاس 

 االجرّاػ١ح

L 

687708.5 

K 

800 -  

J 

15033.7 -  

I 

671875 

 اٌرذ٠ٛالخ

 14913بل الباحث اعتمادا عمى الجدولين حسبت من ق المصدر:
بقيمـة موجبة Iجـاءت تحـويالت العـائد .15نالحـظ من الجدول

إذ يمثل الفرق بين العائد باألسعار  671875بمغـت نحــو
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أن . ىذا يعني Eوالعائد باألسعار االجتماعية  Aالخاصة 
من العائد باألسعار العائد باألسعار الخاصة أعمى 

كما أشارت القيم السالبة لتحويالت المدخالت  االجتماعية
إلى أن  -15033.7التي بمغت قيمتيا بنحو  Jالمتاجر بيا 

أسعارىا الخاصة اقل من أسعارىا االجتماعية مما يؤكد وجود 
فقد جاءت بقيمة  K دعم ليا.إما تحويالت الموارد المحمية

د وجود إعانة ليا أيضا من مما يؤك -800سالبة بمغت نحو 
بقيمة موجبة بمغت L . وقد ظيرت صافي التحويالت الدولة
دونم مما يعني بان أجمالي السياسات /دينار 687708.5نحو

 المحصولالتدخمية والممارسات السوقية من الدولة في نظام 
 .في صالح المنتج في ذلك العام

الذرة الصفراء  لمحصول قياس الربحية والميزة النسبية
من خالل بعض المؤشرات :  2012لعام   3 بغدادالتركيبي 

تم قياس الربحية والميزة  .16االقتصادية الموضحة بالجدول 
 .أعاله لممحصولالنسبية 
 لمحصولمعامالت الميزة النسبية معامل الربحية و . 16جدول 

 2112عام  3بغداد الذرة الصفراء التركيبي 
 ًـل١ّح اٌّؼاِ اٌص١غح اٌش٠اض١ح ٌٍّؼاًِ ًــاِـؼـٛع اٌّـــٔ

 ِؼاًِ اٌشتذ١ح االجرّاػ١ح

(P.C.) 

PC = D/H =A-B-

C/E-F-G 

1.75 

 ِؼاًِ وٍفح اٌّٛسد اٌّذٍٟ

(D.R.C.) 

DRC = G/E-F 0.24 

ُّٕرج  إػأحٔغثح ِؼاًِ  ) اٌ

P.S.R .) 

PSR = L/E = D-H/E 

* 100 

49.94 %  

اٌىٍفح إٌغث١ح ِؼاًِ 

 (.P.C.R)اٌخاصح  

PCR = C/A-B 0.15 

ِؼاًِ اٌذّا٠ح االعّٟ 

(NPC.) 

NPC=A/E 1.48 

ِؼاًِ اٌذّا٠ح اٌفؼاي 

(EPC.) 

EPC= A-B/E-F 1.56 

 15المصدر: من عمل الباحث اعتماد عمى الجدول 
يمكن مالحظة قيمة معامل الربحية  .16من نتائج جدول 
مشيرة إلى إن نظام إنتاج محصول  1.75التي بمغت بنحو 

يستفيد من السياسة الحكومية  3الذرة الصفراء التركيبي بغداد 
أي انو يوجد دعم لممنتج من لدن  المتبعة في ذلك العام

 0.24الدولة. أما  معامل كمفة المورد المحمي البالغة نحو 
تشير اءت بقيمة موجبة أي اقل من الواحد الصحيح والتي ج

ن ىناك ميزة نسبية بإنتاج محصول الذرة الصفراء إلى إ
. وذلك يعود إلى ارتفاع إنتاجية 2012لعام  3التركيبي بغداد 

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

بمعنى أخر إن البمد  ، دفعيا ميزان المدفوعات الستيرادهالتي ي
وتؤكد قيمة معامل نسبة  .المحصوليتمتع بالمنافسة في أنتاج 

الذرة الصفراء التركيبي بغداد  لمحصولأعانة المنتج المحمي 
عمى وجود أعانة حكومية % 49.94أعاله والبالغة نحو  3

. المحصولوال توجد ضرائب غير مباشرة عمى منتجي ىذا 
كاليف الخاصة اقل من الواحد إذ وأخيرا جاءت قيمة نسبة الت

مشيرة إلى إن القيمة المضافة من رأس  0.15بمغت نحو 
اكبر  3المال المستثمر في إنتاج الذرة الصفراء التركيبي بغداد

من التكاليف الخاصة، وعميو فان االستثمار في إنتاج الذرة 
قد حقق أرباحا ال  2012لعام  3بغداد  الصفراء التركيبي

وأخيرًا بمغت قيمو معامل الحماية ستثمر المحمي باس بيا لمم
أعاله المحصول مشيرة الى انو ُمنتج  1.48االسمي نحو 

 1.56نحو الفعال ومعامل الحماية  مدعوم من قبل الحكومة
وىي يوضح بان الُمنتجين المحميين يستممون عوائد أكثر 

لو وجود سياسة الدعم من غيابيا. الستثمار مواردىم في حا
ويمكن أن ويمكن أن نمخص ما جاء أعاله بالجدول اآلتي. 

 .17نمخص ما جاء أعاله بالجدول 
معامالت الميزة فسير االقتصادي لمعامل الربحية و . الت17جدول 

 2112لعام  3بغداد النسبية لمحصول الذرة الصفراء التركيبي 
 اٌّالدظاخ ل١ّح اٌّؼاًِ ٔٛع اٌّؼاًِ

ِؼاًِ اٌشتذ١ح االجرّاػ١ح 

(P.C.) 

٠ٛجذ دػُ ٌٍّٕرج اٌّذٍٟ ِٓ اٌذٌٚح  1.75

أٞ أْ ٔظاَ اٌّذصٛي أػالٖ ٠غرف١ذ 

ِٓ ع١اعح اٌرذخً  اٌذىِٟٛ ٌرذم١ك 

 أستاح اوثش.

ِؼاًِ وٍفح اٌّٛسد اٌّذٍٟ 

(D.R.C.) 

ٕ٘ان ١ِضج ٔغث١ح ػا١ٌح تئٔراج  0.24

 اٌّذصٛي أػالٖ ِذ١ٍا.

ُّٕرج     )  ٔغثح إػأح اٌ

P.S.R .) 

49.94 % ٚجٛد أػأح دى١ِٛح ٚال ذٛجذ ضشائة  

غ١ش ِثاششج ػٍٝ ِٕرجٟ اٌّذصٛي 

أػالٖ أٞ ع١اعح اٌرذخً اٌذىِٟٛ 

 وأد ٌصاٌخ ٔظاَ اٌّذصٛي أػالٖ.

اٌىٍفح إٌغث١ح اٌخاصح  

(P.C.R.) 

االعررّاس فٟ اٌّذصٛي أػالٖ ٠ذمك  0.15

أستاداً ٌٍّٕرج اٌّذٍٟ أٞ ٔظاَ 

اٌّذصٛي أػالٖ ٌٗ لذسٖ ػٍٝ 

 ح.إٌّافغ

ِؼاًِ اٌذّا٠ح االعّٟ 

(NPC.) 

ُِٕرج اٌّذصٛي ِذػَٛ ِٓ لثً  1.48
 اٌذىِٛح.

ِؼاًِ اٌذّا٠ح اٌفؼاي 

(EPC.) 

ُّٕرج١ٓ اٌّذ١ٍٓ ٠غرٍّْٛ ػٛائذ أورش  1.56 اٌ

العررّاس ِٛاسدُ٘ فٟ داٌٗ ٚجٛد 

 ع١اعح اٌذػُ ِٓ غ١اتٙا.

 16من عمل الباحث اعتمادا عمى جدول : المصدر
 االقتصادية ألصناف قيد الدراسة معاالعوامل .18جدول 

ِذصٛي 

سص 

 1تذٛز 

 اٌؼٛاًِ االلرصاد٠ح

صح
خا

ذ١ح اٌ
اٌشت

ػ١ح 
جرّا

ال
ذ١ح ا

اٌشت
 

ذ١ح 
ً اٌشت

ِؼاِ

ػ١ح
جرّا

ال
ا

 

ٟ
ذٍ

وٍفح اٌّشد اٌّ
 

ج
ػأح إٌّر

غثح ا
ٔ

صح 
خا

غث١ح اٌ
اٌىٍفح إٌ

 

559760 151298.8 3.69 0.72 60.03% 0.41 

ِذصٛي  

اٌزسج 

اٌصفشاء 

اٌرشو١ثٟ 

 3تغذاد 

 اٌؼٛاًِ االلرصاد٠ح

1603278 687708.5 1.75 0.24 49.94% 0.15 

 169159998 المصدر: من عمل الباحث استنادا إلى جدول
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بمغ قيمة معامل الربحية  نحو : 1الرز بحوث  محصولأوال: 
 1بحوث الرزمشيرة إلى إن نظام إنتاج محصول  3.69

بمغ  ،المتبعة في ذلك العاميستفيد من  السياسة الحكومية 
أي أقل من الواحد  0.72معامل كمفة المورد المحمي نحو 

الصحيح وجاء بقيمة موجبة أشارت إلى إنو يمكن أن يكون 
بمعنى أخر  1بحوثاك ميزة نسبية إلنتاج محصول الرز ىن

المحصول،  إن البمد  يمكن أن يتمتع بالمنافسة في أنتاج ىذا
نسبة أعانة المنتج المحمي لمحصول الرز  تؤكد قيمة معامل

% عمى وجود أعانة حكومية وال  60.03أعاله والبالغة نحو 
توجد ضرائب غير مباشرة عمى منتجي ىذا المحصول. 
جاءت قيمة نسبة التكاليف الخاصة أقل من الواحد، إذ بمغت 

 1بحوث الرزمشيرة إلى إن االستثمار في إنتاج  0.41نحو 
بمغت باحا ال باس بيا لممستثمر المحمي، ر يمكن أن يحقق أ
وىذا دينار  559760بسعر السوق نحو  األرباح الخاصة

ىناك دعم لممدخالت  ،رابح 1بحوث الرزيعني أن محصول 
المتاجر بيا بمقدار قيمة التحويالت لممدخالت المتاجر بيا 

بمغ معامل الحماية دينار/دونم،  1111.2والبالغة نحو 
ناك دعم من قبل الحكومة إلى إن ى أشار 1.59االسمي نحو 

. بمغ معامل الحماية الفعال 2012لعام  1بحوث  رزإلنتاج  
إلى إن الُمنتج المحمي سوف يحصل عمى اشار  1.74نحو 

سياسة التدخل عوائد اكبر من استثمار موارده في حالو وجود 
 .الحكومية من غيابيا

مغ قيمة معامل ب: 3بغداد  ثانيا: الذرة الصفراء التركيبي 
مشيرة إلى إن نظام إنتاج محصول الذرة 1.75الربحية  نحو 

يستفيد من السياسة الحكومية  3الصفراء التركيبي بغداد
بمغ معامل كمفة المورد المحمي نحو ، المتبعة في ذلك العام

إلى إنو يمكن أن يكون ىناك ميزة نسبية إلنتاج  أشار  0.24
بمعنى أخر إن البمد   3محصول الذرة الصفراء التركيبي بغداد

تؤكد قيمة المحصول، يمكن أن يتمتع بالمنافسة في أنتاج ىذا 
الصفراء  الذرة لمحصولمعامل نسبة أعانة المنتج المحمي 

وال  عمى وجود أعانة حكومية %49.94أعاله والبالغة نحو 
المحصول،  توجد ضرائب غير مباشرة عمى منتجي ىذا

، إذ بمغت ة التكاليف الخاصة أقل من الواحدجاءت قيمة نسب
مشيرة إلى إن االستثمار في إنتاج محصول الذرة  0.15نحو 

باحا ال باس بيا يمكن أن يحقق أر  3الصفراء التركيبي بغداد
سوق نحو اللممستثمر المحمي، بمغت األرباح الخاصة بسعر 

وىذا يعني أن إنتاج محصول الذرة  دينار، 1603278
ىناك دعم لممدخالت المتاجر رابح، 3الصفراء التركيبي بغداد

بيا بمقدار قيمة التحويالت لممدخالت المتاجر بيا والبالغة 
بمغ معامل الحماية االسمي نحو دينار/دونم،  15033.7نحو 

الذرة ومة إلنتاج ىناك دعم من قبل الحكإلى إن وأشار  1.48
المحصول من  اقل 2012لعام  3بغدادالصفراء التركيبي 

إلى إن وأشار  1.56 بمغ معامل الحماية الفعال نحوالسابق، 
الُمنتج المحمي سوف يحصل عمى عوائد اكبر من استثمار 

 اقلموارده في حالو وجود سياسة التدخل الحكومية من غيابيا 
وأخيرا باالستناد إلى ما جاء أعاله  .السابق المحصولمن 

قيد الدراسة وىي  المحاصيلومن المقارنة بين  .18والجدول 
نالحظ تفوق  (،3،الذرة الصفراء التركيبي بغداد 1رز بحوث)

 المحصولعمى  3الذرة الصفراء التركيبي بغداد محصول 
عمى وفق قيم معامالت كمفة المورد المحمي والكمفة  األخر

الخاصة م الربحية االجتماعية و فضال عن قيالخاصة النسبية 
الذرة الصفراء التركيبي  محصوليمكن أن يكون بمعنى أخر 

األكثر  ميزه نسبيو  في البمد وأيضا  المحصولىو  3بغداد
ما توصمت إليو  باالستناد إلى .ىو األكثر قدرة عمى المنافسة

واستنتاجات يمكننا الخروج ببعض  الدراسة من نتائج
عن طريق نتائج المصفوفات أتضح بان  لتوصيات أىميا.ا

األسعار االجتماعية لممدخالت المتاجر بيا اكبر من أسعارىا  
المحمية وىذا يدل عمى وجود دعم من الدولة ألسعارىا إال أن 
الكميات التي تعطى لممزارعين ال تسد حاجاتيم مما قد يدفع 

 تجين وبأسعاررادىا وتوفيرىا لممنالقطاع الخاص إلى استي
عالية ترفع من تكاليف عناصر اإلنتاج وتؤثر في ربحية  

توصي الدراسة بذلك قد يترك العمل الزراعي. لذا المنتجين  و 
ت التي تغطي بان تقوم الدولة بتبني عممية االستيراد بالكميا

 لممحاصيلضرورة زيادة الدعم المقدم احتياجات المزارعين، 
 والمحاصيلالتي يمكن أن يمتمك البمد أفضل ميزه نسبية فييا 

التوسع في اجل قق اكبر ربحية اجتماعية وخاصة من التي تح
دعم لالكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير،  زراعتيا لموصول

األبحاث الخاصة بزيادة اإلنتاجية وذلك بإدخال أصناف 
واء البمد فضاًل جديدة من البذور عالية اإلنتاجية والمالئمة ألج

عن استعمال تقانات زراعية متقدمة والتي من شأنيا أن تزيد 
أن التوصل إلى النتائج  ،يفمن اإلنتاجية وتخفض التكال

السابقة ضمن نطاق محدود مع أمكانية تعميم ىذه النتائج 
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عمى نطاق واسع يفرض تساؤالت حول جدوى استخدام تكنيك 
، لذا توصي التجريبيميل السياسة ضمن النطاق مصفوفة تح

الدراسة ضرورة  مقارنة نتائج الدراسة ضمن النطاق التجريبي 
المعتمدة في الدراسة مع نتائج النطاق  المحاصيلوعمى 
نفسيا لكي يمكن البت نيائيًا في مدى  ولممحاصيلالواسع 

لسياسة ضمن النطاق صالحية تكنيك مصفوفة تحميل ا
 المحدود
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