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Abstract 
      The result of state intervention in agricultural prices is depicted in 
many consequences which provoke many questions about the feasibility of 
these policies and the benefits achieved. The objective of this paper is to 
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  المستخلص
   يترتب على تدخل الدولة في السياسات السعرية الزراعية آثار اقتصادية غالبا مـا تكـون مثـار جـدل 

لـذا جـاء هـذا البحـث بهـدف قيـاس وتحليـل اآلثـار .  جدوى هذه السياسات والفوائد المتحققـة عنهـاعن

 2008االقتصادية المترتبة علـى سياسـة التـدخل الحكـومي فـي أسـعار التمـور فـي العـراق خـالل العـام 

حيــث  . (Policy analysis matrix)باعتمــاد أســلوب رياضــي يعــرف بمــصفوفة تحليــل الــسياسة 

 ألـف 190تائج المصفوفة إن التدخل الحكومي بزيادة سعر شراء الطـن الواحـد مـن التمـور مـن بينت ن

 للـدونم الواحـد مـن بـساتين النخيـل "D" ألف دينار أدى إلى زيـادة االربحيـة الخاصـة 400دينار إلى 

 إن الـسياسة  "L"وأشارت قيمة صافي التحـويالت .  مليون دينار1.95 ألف دينار إلى 191.22من 

وأشارت معامالت الحمايـة والميـزة . لسعرية الحالية جاءت لمصلحة منتجي التمور في المدى القصيرا

النــسبية إن اإلنتــاج يتمتــع بحمايــة ودعــم حكــومي فــي ظــل هــذه الــسياسة التدخليــة وان العــراق يتمتــع 

  .بميزة نسبية في مجال إنتاج التمور وله القدرة في المنافسة على الصعيد الدولي
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measure and analyze the economic consequences of government 
intervention policy in dates prices in Iraq for the year 2008. This was 
achieved through using mathematical technique called" Policy analysis 
matrix(PAM)". The results of the matrix showed that the government 
intervention through increasing the price of ton procurement of dates 
from 190000 dinars to 400000 dinars resulted in increasing private 
profitability (D) for donum of date palm from 191.22 thousand dinar to 
about 1.9 million dinars. The value of net transfers (L) showed that the 
present price policy was for the benefit of dates producers in short run. 
The result of protection coefficients showed that the production has 
incentives and support by the state under present interventionist policy, 
while the results of domestic resource cost showed that Iraq has a 
comparative advantage in date production and can compete on world 
level. 

  

  مقدمـة
بالرغم مـن كـون العـراق يقـع فـي مقدمـة بلـدان العـالم فـي إنتـاج التمـور كمـا ونوعـا ، حيـث شـكل      

من مجموع إنتـاج الـوطن العربـي ونـسبة % 19.3ما نسبته ) 1999-1976(إنتاج العراق خالل المدة 

إال إن التمـور فـي العـراق تعرضـت . من اإلنتاج العالمي% 13.8اإلنتاج اآلسيوي ونسبة من % 21.8

لمشاكل إنتاجية وتسويقية في السنوات األخيـرة أثـرت بـشكل كبيـر علـى واقـع إنتـاج التمـور فـي العـراق 

فكان البـد مـن تـدخل حكـومي للحـد مـن التـدهور الحاصـل فـي إنتـاج التمـور وتـسويقها فكانـت الخطـوة 

 ألــف 400ولــى للتــدخل الحكــومي هــي القيــام بــشراء التمــور مــن المــزارعين بأســعار تــشجيعية بلغــت األ

  .طن بغض النظر عن السعر السائد في السوق المحلي أو األسواق العالمية/ دينار 

  

  مشكلة البحث
 يترتـب علـى تـدخل الدولـة فـي الـسياسات الـسعرية آثـار اقتـصادية غالبـا مـا تكـون مثـار جـدل عــن    

  .جدوى هذه السياسات والفوائد المتحققة منها والمدى الذي يمكن أن تستمر فيه

  

  ھدف البحث
 يهــدف البحــث إلــى قيــاس وتحليــل اآلثــار االقتــصادية المترتبــة علــى سياســة التــدخل الحكــومي فــي    

ذه  واألرباح التي يمكن أن تتحقـق لمنتجـي التمـور جـراء هـ2008أسعار التمور في العراق خالل العام 

  .السياسة السعرية



 2009/العدد السادس والسبعون ...................................     مجلة اإلدارة واالقتصاد        
 

 )150(

  
  طريقة البحث وأسلوب التحليل

ــسياسة     ــل ال ــل الكمــي باســتعمال أســلوب رياضــي يعــرف بمــصفوفة تحلي ــم اعتمــاد أســلوب التحلي  ت

(Policy analysis matrix) لقياس اآلثار االقتصادية المترتبـة علـى سياسـة التـدخل الحكـومي فـي 

سياسة عبارة عـن اطـار حـسابي يـساعد فـي تجزئـة نظـام  ومصفوفة تحليل ال.أسعار التمور في العراق

ـــسلعة  ـــة الخاصـــة )Commodity system(ال ـــل فـــي االربحي ـــي تتمث ـــه االساســـية والت ـــى مكونات  ال

)Private profitability ( مقاسة باالتـسعار الخاصـة )Private prices( واالربحيـة االجتماعيـة ، 

)Social profitability(اعيـــة  مقاســـة باالســـعار االجتم)Social prices( او االســـعار الظليـــة 

)Shadow prices( والفـرق بـين الـسعرين نـاجم عـن تـأثير الـسياسة التدخليـة لـذلك فـأن مـصفوفة ، 

تحليــل الــسياسة قــد صــممت خصيــصا لتحليــل تــشوهات الــسوق وتــدخالت الــسياسة الــسعرية فــي نظــام 

  -:لربح وصممت مصفوفة تحليل السياسة على اساس معادلة ا. السلعة 
  Profit = Revenue – Cost 

            ( ) ( ) ( ) XIPIPeQPe nnttq −−−= ...              

  -: إذ ان 

e= سعر الصرف للعملة المحلية .  

qP= سعر الناتج  

tP= سعر المدخالت المتاجر بها)Tradable inputs. (  

nP= سعر الموارد المحلية غير المتاجر بها)Domestic resources. (  

Q= كمية الناتج .  

tI= كمية المدخالت المتاجر بها .  

nI= كمية الموارد المحلية.  

X=جيـة العوامـل الخار( غيـر المباشـرة تكاليف تأثير بعض العوامل"externalities" ( مثـل نقـص

  .المعلومات والمخاطرة واالحتكار وطرائق االنتاج 

    

 )Private prices(تحسب هذه المتغيرات بسعرين االول ، سعر الصرف الفعلـي او االسـعار الخاصـة 
ــة  ــاني اســعار الظــل او االســعار االجتماعي ــسعرين يعطــي وال . )Social prices(، والث ــين ال فــرق ب

ويتكون هيكـل المـصفوفة ) . Transfers(ما يسمى بالتحويالت مقياسا لتأثير السياسة السعرية وهو 

  :من ثالث صفوف واربعة اعمدة وكما يأتي 
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nn IP . ( )IPe t .  ( )QPe q .  
Profit 

Domestic resources Tradable inputs Revenue 
  

D C B A Private prices 
H G F E Social prices  
L K J I Transfers 

وكلفـــة المـــدخالت ) A(يمثـــل الـــصف االول للمـــصفوفة ، االســـعار الفعليـــة لكـــل مـــن العائـــد اإلجمـــالي 

  -:، حيث إن ) D(، واالرباح باالسعار الخاصة ) C(، وكلفة الموارد المحلية ) B(المتاجر بها 

(D = A – B – C).   

ــل الــصف الثــاني ، االســعار االجتماعيــة  وكلفــة المــدخالت ) E(للعائــد االجمــالي ) اســعار الظــل (يمث

  -:حيث ان  . (H) واالربحية االجتماعية (G) ، وكلفة الوراد المحلية (F) المتاجر بها 

(H = E – F- G).   

 L)  -:حيـث إن . ياسة التدخل الحكومي  التحويالت الصافية ، وتمثل صافي التأثيرات لس(L)تمثل 

= D – H) .  كمــا تمثــل(I) والــسعر ) الفعلــي( تحــويالت النــاتج وهــي الفــرق بــين الــسعر المحلــي

  .للناتج ) االجتماعي (الحدودي 

   . (I = A – E) -:حيث إن 

لـسعر  فتمثل تحويالت المدخالت المتاجر بهـا وهـي تحـويالت ناتجـة عـن الفـرق بـين الفعلـي وا(J)اما 

تحــويالت المــوارد المحليــة ، وتنــتج عــن الفــرق بــين ) K(وتمثــل ) . J = B-F: (الظلــي ، حيــث إن 

  .للموارد المحلية ) G(والسعر الظلي ) C(السعر الفعلي 

  
  

  :مصادر البيانات 
 نظرا لقلة البيانات الخاصة بموضوع البحث فقد تـم اعتمـاد الدراسـة الميدانيـة عـن طريـق اسـتمارة     

تبانة من اجل الحصول على البيانات المطلوبـة حيـث تـم التركيـز علـى بـساتين النخيـل الجيـدة فـي االس

وبعد فرز البيانات الـواردة فـي االسـتبانة وتبويبهـا . محافظتي بابل وكربالء وبعض مناطق جنوب بغداد

لــدونم والــذي يوضــح المعــامالت الفنيــة لبــساتين النخيــل والتــي تمثــل  حاجــة ا) 1(أمكــن وضــع جــدول 

  .الواحد من مستلزمات اإلنتاج فضال عن اإلنتاجية المتحققة
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  النتائج والمناقشة
  2008 لبساتين النخيل للعام (Technical coefficient)المعامالت الفنية ) 1(جدول 

  دونم/ الكمية   عناصر اإلنتاج  المدخالت

  سماد اليوريا  المدخالت المتاجر بها

  السماد المركب

  مبيد األدغال

  المبيد الحشري

  الوقود

   كل سنتين–دونم /  كغم 100

   كل سنتين–دونم /  كغم 100

   كل سنتين–دونم /  لتر 1

   سنويا- دونم/  كغم مسحوق1+ لتر سائل1

   سنويا- دونم/  لتر 50

  

   العمل اليدوي-:أوال    الموارد المحلية

 تلقيح النخيل .1

 السقي .2

 الجني .3

 التكريب .4

 التركيس .5

   رأس المال- :   ثانيا

   المكننة-:  ثالثا 

  السماد العضوي:    رابعا

   األرض- :   خامسا

   التعبئة- :   سادسا

  

  دونم/  ساعة 35

  دونم/  ساعة 35

  دونم/  ساعة 75

  دونم/  ساعة 75

  دونم/  ساعة 35

  دونم/  ألف دينار 75

  دونم/  ساعة 5

  دونم/  طن 1

   دونم1

/  كيس 143=دونم/  طن 4.76* طن /  كيس 30

  دونم

/  طن 4.76= دونم/  نخلة56* نخلة /  كغم 85  اإلنتاجيةسط متو  

  دونم

   جمعت وحسبت باالعتماد على نتائج البحث الميداني-:المصدر
  

 الـدونم الواحـد يـشغل نحـو إن أسـاس علـى اإلنتـاج الدونم الواحد مـن مـستلزمات ة تم حساب حاج    

صنف الزهدي لصعوبة جمع البيانات عن توسط لبساتين عينة الدراسة ، مع التركيز على م نخلة ك56

 فيـتم جنيهـا علـى مراحـل األصـناف ، حيـث يـتم جنـي الزهـدي دفعـة واحـدة، أمـا بـاقي األخـرى األصناف

 بدقـة ، كـذلك تـم التركيـز علـى البـساتين اإلنتـاجمتعددة بحيث يـصعب حـساب تكـاليف الجنـي وكميـات 
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ألخـرى الن عمليـات الخدمـة لهـذه البـساتين ا الزراعـة البينيـة أو الحمـضيات أشـجارالتي تحتـوي علـى 

   .تكون سنوية أو كل سنتين وبشكل مثالي مقارنة مع البساتين التي تحوي أشجار نخيل فقط

  

  تقدير عناصر مصفوفة تحليل السياسة للتمور العراقية
  )األسعار الخاصة( حساب الصف األول للمصفوفة -:أوال
 لمــصفوفة تحليــل الــسياسة والتــي تــشمل التكــاليف األولعناصــر الــصف ) 2(   يوضــح الجــدول    

 تكـاليف المـدخالت المتـاجر بهـا إجمـاليحيث بلـغ ).  السوقأسعار(  الخاصةباألسعار واألرباحوالعائد 

"B" دونم ، وبطرح مجموع تكاليف المدخالت المتاجر بها / دينار ألف) 112.5( نحو"B" وتكاليف 

 والـذي "A" العائـد الخـاص إجمـاليدونـم مـن /  دينـار ألـف )600.68( البالغة "C"الموارد المحلية 

وبعد تقـدير . طن /  دينار )190(يمثل سعر الطن الواحد من التمر الزهدي في السوق المحلي والبالغ 

 العائـد إجمـالي طنـا حـسب نتـائج البحـث الميـداني ، أمكـن حـساب )4.76( الـدونم الواحـد بنحـوإنتاجية

 بـدون أي تـدخل حكـومي فـي األسـعار وبالتـالي بلغـت  دينـارألف )904.4( للدونم بنحو "A"الخاص 

وبـع . دونـم/ ألـف دينـار ) 191.22( بـدون تـدخل حكـومي فـي األسـعار بنحـو "D"االربحية الخاصـة 

طـن أمكـن حـساب إجمـالي / ألف دينـار) 400(تدخل الحكومة في وضع تسعيرة جديدة للتمور والبالغة 

مليون دينـار وبطـرح إجمـالي التكـاليف للمـوارد المحليـة وتكـاليف ) 1.904(العائد الخاص للدونم بنحو 

مليــون ) 1.190(المــدخالت القابلــة للمتــاجرة ، بلغــت االربحيــة الخاصــة بوجــود الــدعم الحكــومي نحــو 

أدى إلـى % 100أي إن زيـادة  الـدعم الحكـومي عـن طريـق زيـادة أسـعار النـاتج بمقـدار . دونم/ دينار

ة بمقدار ستة أضعاف وهـو مـا يعـد حـافزا كبيـرا ألصـحاب بـساتين النخيـل لزيـادة زيادة االربحية الخاص

  .االهتمام بها وتحسين اإلنتاج والتوسع في زراعة مساحات إضافية
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  باألسعار الخاصة) ميزانية الحقل( تكاليف اإلنتاج والعائد ) 2(جدول 

ألف "كلفة عناصر اإلنتاج  سعر الوحدة الواحدة  عناصر اإلنتاج  

  "دونم/دينار

  المدخالت القابلة للمتاجرة
B 

  سماد اليوريا

  السماد المركب

  األدغالمبيد 

  المبيد الحشري

  

  

  الوقود

  كغم/  دينار 450

  كغم/ دينار250

  لتر/ دينارألف 15

لتر /  دينارألف 25

كغم / دينارألف 15+سائل

  مسحوق

  لتر/  دينار600

  

45/2=22.5  

25/2=12.5  

15/2=7.5  
40  
  

  
30  

  B  112.5المجموع 

   العمل اليدوي-:أوال Cالموارد المحلية 

 تلقيح النخيل .1

 السقي .2

 الجني .3

 التكريب .4

 التركيس .5

   رأس المال-:  ثانيا

   المكننة-:  ثالثا

   السماد العضوي-:  رابعا

   األرض-:  خامسا

   التعبئة-: سادسا

  

  ساعة/  دينار1550

  ساعة/  دينار 1500

  ساعة/ دينار1500

  عةسا/ دينار1500

  ساعة/ دينار1500

  دونم/  ألف دينار75

  دونم/  آالف دينار7

  دونم/ ألف دينار75

  دونم/  آالف دينار7

 = 4.76* طن/ كيس30

  دونم/ كيس 143

  
52.5  
52.5  
112.5  
112.5  
52.5  
75  
35  
75  
7  

26.18  

  C  600.68المجموع 

  نمدو/ ألف دينار904.4  طن/  ألف دينار190   بدون دعم حكوميAالعائد الخاص 

  دونم/ ألف دينار191.22   بدون دعم حكوميDاالربحية الخاصة 

  دونم/ مليون دينار1.904  طن/ ألف دينار400   بوجود الدعم الحكوميAالعائد الخاص 

 مليون 1.19082    بوجود الدعم الحكوميDاالربحية الخاصة 

  دونم/دينار

 )1(ة والجدول  جمعت وحسبت باالعتماد على نتائج الدراسة الميداني-:المصدر



 2009/العدد السادس والسبعون ...................................     مجلة اإلدارة واالقتصاد        
 

 )155(

  )األسعار االجتماعية(  حساب الصف الثاني للمصفوفة -:ثانيا
كون االقتصاد العراقي الزال غي خاضع تماما لشروط المنافسة الكاملة فان األسـعار االجتماعيـة       

 Border)ال يمكــن إيجادهــا مباشــرة مــن الــسوق المحلــي لــذلك تــم اللجــوء إلــى األســعار الحدوديــة 

prices)لتـــي تعطـــي أرقامـــا تقريبيـــة لألســـعار االجتماعيـــة ، حيـــث يـــتم احتـــساب أســـعار المـــساواة  وا

 والتـي تعطـي أرقامـا تقريبيـة لألسـعار االجتماعيـة ، حيـث يـتم (Import parity prices)لالستيراد 

  -:احتساب أسعار المساواة لالستيراد وفق المعادلة اآلتية

TPCTCFMICTCBMHCPERBPIPP cif −−+++∗= )(  

   -:إذ أن 

IPP = سعر المساواة لالستيراد  

)(cifBP =السعر الحدودي لالستيراد  

ER =سعر صرف التوازن  

HCP =تكاليف التحميل والمناولة  

TCBM =تكاليف النقل من الحدود إلى السوق  

IC =   تكاليف التامين  

TCFM =تكاليف النقل من المزرعة إلى السوق  

TPC =تكاليف التعبئة والتصنيع والتجهيز  

  

  Export)أما إذا كانت السلعة تنتج محليا وتصدر للخارج فيحسب لها سعر المساواة للتصدير 

parity prices)لة اآلتية وفق المعاد:-  

  

TPCTCFMICTCBMHCPERBPEPP fob −−−−−∗= )(  

   -:إذ أن

EPP =سعر المساواة للتصدير  

)( fobBP =السعر الحدودي للتصدير  

  

ــاب  ــد ب ــى القيمــة المــساواتية للتــصدير عن ــة للتمــور إل ــديل األســعار العالمي والجــدول اآلتــي يوضــح تع

تراض إن العراق بلد مصدر للتمور وتم اعتماد سعر الطن الواحد من حيث تم اف. 2008المزرعة للعام 

التمور السعودية كسعر حدودي على أساس إن المملكة العربية السعودية تعد المنافس الرئيس للعراق 
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) 3180(فقد بلغ سعر الطـن الواحـد مـن التمـر الـسعودي نحـو . في إنتاج وتصدير التمور في المنطقة

) 3.72(د سعر صرف التوازن لللایر السعودي مقابل الدوالر األمريكي والبالغ نحـو لایر سعودي وباعتما

دوالر أمريكـي ، أي ) 854.84(دوالر، تم تقدير السعر الحدودي للطـن الواحـد مـن التمـور بنحـو / لایر 

طـن ، حيـث بلـغ سـعر الـصرف التـوازني للـدينار العراقـي نحـو / ألف دينـار عراقـي) 957.31(ما يعادل 

 العلنـي للعمـالت الـذي د وفقـا للمـزا1/10/2008 ولغايـة 1/1دوالر كمتوسط للمدة / دينار) 1119.87(

ــديره البنــك المركــزي العراقــي ــين االعتبــار تكــاليف النقــل والــشحن وتكــاليف التــأمين األخــذوبعــد . ي  بع

الغـة نحـو  والب(EPP)وتكاليف التعبئة ، أمكن حساب القيمـة المـساواتية للتـصدير عنـد بـاب المزرعـة 

  . للطن الواحد من التمور العراقية(E)طن والتي تمثل العائد االجتماعي /  دينار ألف) 805.657(

  

  تعديل األسعار العالمية للتمور إلى القيمة المساواتية للتصدير عند باب المزرعة) 3(جدول 

  طن/ دوالر Cif 854.84السعر العالمي للطن الواحد من التمور  

  طن/ دوالر 54  )الحدود( والتامين وصوال إلى الميناء كلفة النقل -

  طن/ دوالر Fob 800.84السعر التصديري للبلد =

  دوالر/ دينار1119.87  )دوالر/دينار( سعر الصرف التوازني ×

  طن/ ألف دينار896.837   بالدينار العراقيFobسعر التصدير=

  طن/ ألف دينار40  ناء إلى المخازن الرئيسة كلفة النقل والتحميل من المي-

  طن/ ألف دينار26.18   تكاليف التسويق والتعبئة-

  طن/ ألف دينار830.657  القيمة المساواتية للتصدير= 

  طن/ ألف دينار250   تكاليف النقل من باب المزرعة إلى المخازن الرئيسة-

القيمـــة المـــساواتية للتـــصدير عنـــد بـــاب المزرعـــة للطـــن = 

 EPPالواحد 

  طن/  ألف دينار805.657

  -: حسبت من قبل الباحث باالعتماد على -:المصدر 
 ).2(، ملحق رقم 2008النشرة الشهرية ألسعار السلع الصادرة عن البنك الدولي ، كانون الثاني  .1
 .عار صرف العمالتالنشرة اليومية للبنك المركزي العراقي ألس .2

  

وبعـــد حـــساب القيمـــة االجتماعيـــة للطـــن الواحـــد مـــن التمـــور يمكـــن حـــساب ميزانيـــة الحقـــل باألســـعار 

   -:االجتماعية ، وكما في الجدول اآلتي

  باألسعار االجتماعية) ميزانية الحقل(تكاليف عناصر اإلنتاج والعائد ) 4(جدول 
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ألف " اإلنتاجكلفة عناصر  سعر الوحدة الواحدة  عناصر اإلنتاج  

  "دونم/دينار

  المدخالت القابلة للمتاجرة
F 
  

  سماد اليوريا

  

  

  السماد المركب

  

  

  األدغالمبيد 

  

  

  

  المبيد الحشري

  

  الوقود

 1119*طن/ دوالر 367.7

  دوالر/دينار

  

 1119.87*طن/ دوالر357.6

  دوالر/دينار

 1119.87*لتر/ دوالر6.15

  دوالر/دينار

  

 كغم/ دوالر7.5+لتر / دوالر10

  مسحوق

  

  لتر/ دوالر 0.8

41.177/2=20.588  

  

  

40.46/2=20.23  

  

  

6.887/2= 3.44  

  

  

  

11.198+8.4=20.38  

  
44.79  

  F 109.43المجموع 

  الموارد المحلية
G  

   العمل اليدوي- :أوال

 تلقيح النخيل .6

 السقي .7

 الجني .8

 التكريب .9

 التركيس .10

   رأس المال-:  ثانيا

   المكننة-:  ثالثا

  وي السماد العض-:  رابعا

   األرض-:  خامسا

   التعبئة-: سادسا

  

  ساعة/ دينار1500

  ساعة/ دينار1500

  ساعة/ دينار1500

  ساعة/ دينار1500

  ساعة/ دينار1500

  )فائدة0.08*75+(75

  ساعة/ دينار7000

  طن/ دينار75000

  دونم/ دينار7000

  دونم/ دينارألف 26.18

  

  

  
52.5  
52.5  
112.5  
112.5  
52.5  
81  
35  
75  
7  

26.18  

  G 606.68وع المجم

  E   805.657العائد االجتماعي 

  H   89.549االربحية االجتماعية 

  )2(والملحق) 3(و ) 1( حسبت من قبل الباحث باالعتماد على الجداول -:المصدر
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    وبعد إتمام حساب التكاليف والعوائد باألسعار الخاصة واألسعار االجتماعية أصـبح باإلمكـان وضـع 

/ ة تحليـل الـسياسة للـدونم الواحـد مـن بـساتين النخيـل محـسوبة بـاأللف دينـارتقديرات لعناصر مصفوف

   -:دونم وكما في الجدول اآلتي

  

  مصفوفة تحليل السياسة للدونم الواحد من بساتين النخيل) 5(جدول 

Cost  
Profits  Domestic 

resources 
Tradable inputs

 
Revenues 

  

D  
119.82 

C  
600.68 

B  
112.5  

A  
1904  

Private prices 

H  
89.549 

G  
606.68 

F  
109.43 

E  
805.657  

Social 
 prices 

L  
1101.271 

K  
    6- 

J  
3.07 

I  
1098.343 

Transfers 

  )5(و ) 4(حسبت باالعتماد على الجدولين -:المصدر
  

 ألـف) 112.5(بلغت نحـو (B)  كلفة المدخالت المتاجر بها  إجمالي إن أعالهيتضح من الجدول      

) 600.68( نحـو(C)  الخاصـة ، فـي حـين بلغـت كلفـة المـورد المحليـةباألسـعاردونـم محـسوبة / ردينا

دونم لتبلغ األرباح الخاصة /مليون دينار) 1.904(دونم ، وكان إجمالي العائد الخاص نحو /ألف دينار

(D)  دونــم والتــي تؤشــر أرباحــا خاصــة كبيــرة تتحقــق ألصــحاب بــساتين / ألــف دينــار) 1190.82(نحــو

  .النخيل جراء سياسة الدعم الحكومي ألسعار التمور

دونــم بــان الــسياسة الــسعرية /ألــف دينــار) 89.549( والبالغــة (H)   كمــا تؤشــر األربــاح االجتماعيــة 

المتبعة من قبل الحكومة في شراء التمور بأسعار مدعومة ومن ثم إعادة تصديرها إلـى الخـارج تحقـق 

  .ستوى االقتصاد القوميعلى م) اجتماعية(أرباحا اقتصاديا 

) 1101.271(   أشارت قيمة صافي تحويالت السياسة السعرية للحكومة والبالغة قيمـة موجبـة قـدرها 

طـن /ألـف دينـار ) 400(دونم إلى إن السياسة الحالية لـشراء التمـور مـن المـزارعين بـسعر /ألف دينار

البعيــد ومحفــزة لزيــادة اإلنتــاج تعــد سياســة داعمــة ومــشجعة للتوســع فــي بــساتين النخيــل علــى المــدى 

  . واالهتمام بالبساتين الحالية في المدى القصير
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 أصـبح باإلمكـان قيـاس اثـر سياسـة (PAM)حساب وتحليل عناصر مصفوفة تحليـل الـسياسة    بعد 

التدخل الحكـومي فـي أسـعار التمـور العراقيـة عـن طريـق بعـض المؤشـرات االقتـصادية والتـي يوضـحها 

   -:الجدول اآلتي

  2008معامالت الحماية والميزة النسبية للتمور العراقية للعام ) 6(جدول 

  القيمة المطلقة  الصيغة الرياضية  المعامالت

  معامل الحماية االسمي للمخرجات
Nominal protection 
coeff. For outputs 

  

E
ANPCo =  

  

  
2.363  

  معامل الحماية االسمي للمدخالت
Nominal protection 

coeff. For inputs   

  

F
BNPCI =  

  

  
1.03  

  معامل الحماية الفعال 
Effective protection 

coeff. 

  

FE
BAEPC

−
−

=  

  
2.572  

  معامل االربحية االجتماعية
Profitability coefficient  

  

GFE
CBA

H
DCP

−−
−−

==.  

  
13.26  

  نسبة إعانة المنتج
Producer subsidy ratio 

  

100*100*..
E

HD
E
LRSP −

==  

  

136.66%  

  نسبة التكاليف الخاصة
Private cost ratio 

  

BA
CRCP
−

=..  

  
0.335  

  معامل كلفة المورد المحلي
Domestic resource cost 

coeff. 

  

  

FE
GCRD
−

=..  

  

  
0.87  

 )5( حسبت باالعتماد على جدول رقم -:المصدر
  

 معامل الحماية للمخرجات قد جاء بقيمة مطلقة اكبـر مـن الواحـد إن إلى) 6(تشير نتائج الجدول      

 تشجيعية وهو بأسعار اإلنتاج التمور يتمثل بشراء إلنتاجالصحيح مما يؤشر على وجود دعم حكومي 
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 ضـحتأوفـي حـين . أيـضا معامل الحماية الفعـال الـذي بلغـت قيمتـه اكبـر مـن الواحـد الـصحيح أكدهما 

 المــدخالت المتــاجر بهــا ال إنقيمــة معامــل الحمايــة االســمي للمــدخالت والقريبــة مــن الواحــد الــصحيح 

.  اسـتيرادها مـن الخـارجأثنـاء تعريفـة كمركيـة أو ضـريبة ألي ال تتعـرض إنهـاتتمتع بدعم حكومي كمـا 

ين النخيـل يحقـق إن االستثمار في زراعـة بـسات إلى) 0.335( نسبة التكاليف الخاصة والبالغة وأشارت

وعلـى . صافي قيمة مضافة تغطي التكاليف اإلنتاجية مع أربـاح مجزيـة للمـستثمرين فـي المـدى البعيـد

أي اقـل مـن ) 0.87( والبالغـة (DRC)المستوى الدولي فقد أشارت قيمة معامـل كلفـة المـورد المحلـي 

ر التمور وبالتـالي فهـو يتمتـع الواحد الصحيح إلى إن العراق يتمتع بالمنافسة الدولية في إنتاج وتصدي

بــالميزة النــسبية فــي إنتــاج هــذه الــسلعة التــي يمكــن ان يحقــق تــصديرها عمــالت أجنبيــة لــصالح ميــزان 

  . المدفوعات

  

  االستنتاجات
   -:  من النتائج السابقة يمكن الخروج ببعض االستنتاجات أهمها

 عائــد األسـعار الخاصــة بينـت نتـائج تحليــل مـصفوفة تحليــل الـسياسة للتمـور فــي العـراق إن .1

 .اكبر من العائد باألسعار االجتماعية مما يدل على وجود دعم حكومي ألسعار الناتج

ٕيحقق االسـتثمار فـي زراعـة وانتـاج التمـور أرباحـا خاصـة مجزيـة ألصـحاب بـساتين النخيـل  .2
 .ويحقق أرباحا اجتماعية مجزية على مستوى االقتصاد القومي في المدى البعيد

اإلجمالي لسياسات التدخل الحكومي التي يوضحها فـي التحـويالت بقيمـة موجبـة جاء األثر  .3

 .، أي إن السياسة السعرية الحالية تصب لصالح المنتجين في المدى القصير

 إلـى (EPC)   ومعامل الحمايـة الفعـال(NPCo)أوضح معامل الحماية االسمي للمخرجات  .4

 .إن هناك دعما حقيقيا ألسعار التمور في العراق

 إلى إن االستثمار في مجـال زراعـة بـساتين (P.C.R)أظهر معامل نسبة التكاليف الخاصة  .5

 .ٕالنخيل وانتاج التمور يحقق أرباحا مجزية للمستثمرين

 والـذي كـان اقـل مـن (D.R.C)أكد معيار الكفـاءة والتنـافس المتمثـل بكلفـة المـورد المحلـي  .6

 إنتـاج التمـور ولـه القـدرة فـي المنافـسة الواحد الصحيح ، إن العراق يتمتع بميـزة نـسبية فـي

 .على الصعيد الدولي

  

  التوصيات
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عند دراسة اآلثار المترتبة على التغيرات في السياسة الـسعرية يوصـى باألخـذ بعـين االعتبـار  .1

ببعض التـأثيرات غيـر المباشـرة للـسياسات االقتـصادية الكليـة كـسياسة سـعر الـصرف للعملـة 

 .رجية للتعرف على تأثير األسعار العالمية على السوق المحليالمحلية وسياسة التجارة الخا

 مقارنة األسعار المحليـة مـع األسـعار العالميـة راعتماد طرق التحليل التي تأخذ بعين االعتبا .2

لدراســة مـــدى اســتجابة األنظمـــة الزراعيــة لـــسياسات التــدخل الحكوميـــة فــي األســـعار ، الن 

 .تائج مظللة لواقعي السياسةاعتماد األسعار المحلية لوحدها يعطي ن

كون بساتين النخيل يحتاج لمدة طويلة قبـل البـدء باإلنتـاج ، توصـي الدراسـة بـضرورة تبنـي  .3

خطة وبرنامج طويل األمد يعمل على توفير مـستلزمات اإلنتـاج ذات الجـودة العاليـة وتـشجيع 

بية ورفـع القـدرة التوسع في زراعة بساتين النخيل من اجل االستمرار فـي تحقيـق الميـزة النـس

 .التنافسية للتمور العراقية على الصعيد الدولي

  

  

  استمارة حساب عوائد وتكاليف إنتاج التمور في العراق) 1(ملحق 
  

 دونم............................مساحة البستان .1

 دونم........................ النخيلأشجارعدد  .2

 سنويا/كغم.................... النخلة الواحدةإنتاجية .3

 كغم/دينار................. كغم من التمر في السوق المحلي1سعر  .4

 كغم/دينار.......... كغم من التمر من قبل الحكومة 1سعر شراء  .5

 دونم/دينار.......................... من بساتين النخيلأخرىعوائد  .6

 مدون/دينار.......................... البستانألرضتكاليف الحراثة  .7

 دونم/دينار.....سنة  ، تكاليف الرية الواحدة......تكاليف السقي   ، عدد الريات .8

 -:تكاليف المكافحة .9

  )ضد الدوباس والحميرة(سنويا /مرة ...عدد مرات المكافحة   -  أ

 دونم/دينار........ تكاليف الرشة الواحدة  - ب

 دونم/دينار...........األدغالتكاليف مبيد   - ت

  مرة......... لسنةعدد مرات صعود النخلة في ا .10

  للساعةأونخلة /دينار..........تكاليف صعود النخلة الواحدة  .11
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  للساعةأونخلة  / دينار......اآلليتكاليف الصعود  .12

  -:تكاليف السماد الكيماوي .13

  دونم/كغم...دونم/ دينار....اليوريا  -  أ

 دونم/كغم..........دونم/دينار.....المركب  - ب

  دونم/ كغم.............دونم/دينار............تكاليف السماد العضوي .14

 دونم/دينار.................. والزيوت دتكاليف الوقو .15

 نخلة/دينار............تكاليف الجني .16

 -:تكاليف التسويق .17

  طن/دينار.......واألكياسالتعبئة   -  أ

 طن/دينار.............النقل  - ب

  

  

  -:المصادر
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تحليـل اقتـصادي لآلثـار المترتبـة علـى دعـم أسـعار الحبـوب الرئيـسة . الزوبعي،عبد اهللا علـي .2

أطروحـة دكتـوراه، كليـة الزراعـة، . القمـح أنمـوذج تطبيقـي) 1990-1970(في العراق للمـدة 
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