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  تمهيد

يلعب  و .يمر االقتصاد السوري  بشكل تدريجي بتحوالت عميقة منذ العقد الماضي مع ازدياد التعرض للمنافسة العالمية

  في الناتج المحلي اإلجمالي الكبيرةنتيجة مساهمته في هذه التحوالت حاسمًا ًاور دالزراعة والصناعات الزراعيةقطاع 

من   هذه التحوالت  تطرح عددًاولكن.  الصادرات زيادةاألجنبية من خاللالحصول على العمالت إمكانية والعمالة و

 مع الدول لمنافسة انتيجةل خاصة المنتجات الحيوانية متضمنة لحم العجو المنتجات الزراعيةالتحديات للعديد من 

   .للمنتجات المشابهة المصدرة

 في على هذه المنتجات وإمكانية االستمرار في إنتاجهايحتاج واضعي السياسات إلى تقييم شامل لآلثار المحتملة لذلك 

 ف تسهيلللسياسات بهد واعتماد أفضل بدائل يساعد هذا التقييم واضعي السياسات على صياغةو، تغيير السياسات  ظل

  .  على رفاهية سكان الريف سلبًا وضبط وتدارك ما قد يؤثرالزراعة والتصنيع الزراعياإلصالحات في قطاع 

 الممول GCP/SYR/006/ITA باالستفادة من مشروع من أجل هذه الغاية قام المرآز الوطني للسياسات الزراعية

لنسبية لسلع زراعية مختارة وهي  االميزات  بدراسة TCPمشروع الفاو والمنفذ من قبل الفاو ومن الحكومة اإليطالية 

وذلك لتقديم قاعدة معلومات )  الحمضيات إضافة إلى منتجات الثروة الحيوانيةـ البندورة ـالزيتون  ـ القمحـ القطن (

  .ضرورية لصانعي القرار

تنشر في تقارير سلعية مشابهة العجل بينما نتائج السلع األخرى بلحم   الدراسة الخاصةالتقرير نتيجةيعرض هذا و

.  والتي تعرض بشكل مفصل بنية السلسلة السلعية ونتائج تحليلهاالمرآز الوطني للسياسات الزراعيةمن قبل  منفصلة

  .والغذاءحرر هذا التقرير بمساعدة المهندس سمير جراد رئيس قسم الزراعة  وقد
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  I

  الدراسةملخص 

 بلغت قيمة اإلنتاج الحيواني 2002في عام و .من الصادرات الزراعية% 15يساهم قطاع اإلنتاج الحيواني بحوالي 

  .من مجمل اإلنتاج الزراعي% 15.4 تعادل التي وس. ل مليون70353.4

 الطاقة  االحتياج منلتأمينوالغذائي للفرد  ألنه يعتبر مصدر أساسي لالستهالك افي سوريمهم  دور إنتاج العجوليلعب 

  .إضافة لذلك يمثل المصدر الرئيسي الثاني للحم األحمر بعد لحم األغنامو .للدخلو

 309 843 , حيث بلغ1999في النصف الثاني من التسعينات ازداد عدد العجول في سوريا ووصل أعلى مستوياته في عام 

  . رأس726 ,208 ليصل 2001س ثم انخفض بشكل مفاجئ في عام رأ

 بهدف إعادة  باستثناء لحم العجل المعلب1989 منذ لالستهالك المباشر من دول العالماللحم المبرد منعت الحكومة استيراد 

  %.49 إلى ازدياد الطلب على اللحم بنسبة 2020خر تشير التقديرات لعام  آمن جانب. التصنيع

بسبب  إعطاء أولوية لتشجيع المنافسة في االقتصاد  على االقتصاد العالميروري لالقتصاد السوري المفتوحمن الضو

  فيعلى الميزة النسبيةتعتمد الحيواني يجب أن و النباتي بشقيهاأنظمة اإلنتاج الزراعي لذلك فإن  . التجارة العالمية تحديات

   .مثل للموارد الطبيعية االستخدام األمتضمنةالموارد المحلية استخدام 

 مصفوفة تحليل باستخدامالميزة النسبية للحم العجل المنتج في المزارع السورية حساب إلى تهدف الدراسة لذلك " وفقاو

نتيجة و.  االجتماعيةاألسعاروالقيم المقدرة باألسعار الخاصة متضمنة ثالث صفوف و ثالث أعمدة التي تشملالسياسات 

تكلفة معامل  –) FCB ( باألسعار الخاصةالمنفعة علىالتكلفة معامل :  ومن أهمها المؤشراتد من العديلذلك تم حساب

 ـ)EPC( معامل الحماية الفعال ـ) SCB( االجتماعية  على المنفعة باألسعارالتكلفةمعامل  (DRC) ـ الموارد المحلية

  ). PSR(دعم المنتج ومعامل 

حمص (تم اختيار المنطقة الوسطى و المطلوبة لجمع البيانات  حقلييام بعملية مسحتم الق" أنفالحساب المؤشرات المذآورة و

جمعت البيانات عن طريق مسوحات حقلية لكل المتعاملين في سلسلة هذه وبعد ذلك ، ألنها مشهورة في هذه األنشطة ) حماةو

  ـ التاجرـ  المربيشاملةسلسلة التسويقية  الالمتعاملين فيميزانيات لكل حساب البعد ذلك تم .   خاصةاستمارات في السلعة

       .      اللحامو  ـالمسلخ

" بمعنى أن المسمن يستخدم تقريبا. نظام التغذية لمرحلة واحدة تم اعتماد  الحيوان الحيبتسمينالمربي الخاصة في ميزانية  

  .نفس آمية العلف خالل فترة التسمين



 

II 

بيانات لحم الحيوان إضافة لخدام سعر المساواة للعجول المستوردة من رومانيا في مصفوفة تحليل السياسات المطبقة تم است

يقارن مع واحد آيلوغرام من اللحم و آمرجع لحساب سعر المساواة ليستخدم في المصفوفة التي استخدمتالحي المستورد 

  . آسعر اجتماعي) دوالر/سورية ليرة 51.5(مع األخذ بعين االعتبار معدل الصرف للدوالر بسعر السوق عند محل اللحام 

  .من العائد الكلي %48 القيمة المضافة عند مستوى المزرعةنسبة بلغت 

باالعتماد على المصفوفة و. بناء مصفوفة واحدة على األقل لكل سلعةفي الهدف األساسي لهذه المهمة  يكمن وأخيرا

العجول ب نسبية في تسمين العجول المحلية مقارنة ةوجدت الدراسة أن سورية ال تتمتع بميزملخص الميزانية والمؤشرات و

     .األعالفولعجول  لشراء االلحم المبرد المستورد بسبب التكاليف العاليةوالمسمنة المستوردة 



III 

  مقدمة

 شكل تحديًاهذا التحول يو ًا إلى اقتصاد أآثر تحرر المخططتحول من اقتصاد الدولةوتغير في االقتصاد السوري هناك 

بشكل مناسب من التغيرات ويمكن متابعة هذه  . العجلمحلقطاع  آفاءةو فيما يخص تطور  القرار في سورياصانعي ل

أهمية إنتاج وتطور السياسات  يعطي فكرة عن فإن القسم التالي  هذهقبل تطبيق أداة التحليلو .تقدير الميزة النسبية خالل 

 .الخاصة بتطور هذا القطاعاالتجاهات ولحم العجل 

 1السياسات المؤثرة على قطاع لحم العجل -1

 السياسات ،إنتاج اللحوم في سوريا على سبيل المثال  السياسات السعرية هناك العديد من السياسات التي تؤثر على  

 ،) الضرائب على الصادرات، القيود الكمية على الواردات،الدعم وضرائب الواردات أ(الناظمة للتجارة الخارجية 

 السلسلة  آفاءة آأدوات لتحسينوالتي يمكن االستفادة منها.  الخ،المدخالتو سياسات القروض ،تسويقيةالسياسات ال

  .السلعية

إلى المستهلكون يتحول ولكن  مثل لحم العجل اللحوم الحمراء األخرىيفضل المستهلك السوري لحم األغنام على 

  .زيادة الوعي الصحيو من جهة استهالك لحم العجل في حال ارتفاع سعر لحم األغنام

 سعريةالسياسات ال 1 -1

 لذلك فإن سعر العجول الحية المحلية يعتمد على الكميات المستوردة العجول  أسعار بتحديدالحكومة السوريةتتدخل ال 

  .آما يعتمد على آمية اإلنتاج المحلية من العجولخاصة رومانيا ومن أوروبا 

 تجاريةالسياسات  ال2 -1

 االستيراد  في مجالواجه القطاع الخاص عدة عقباتحيث . المحليةو القيود على التجارة الخارجية هناك العديد من

 قانون االستثمار  صدور قبل.لكن شهدت الفترة األخيرة العديد من اإلجراءات للحد من القيود على التجارةو التصديرو

بتخفيض القيود لعديد من التسهيالت فيما يتعلق  يشجع االستثمار في القطاع الخاص ويمنح ا الذي1991عام ل 10رقم 

  على التجارة 

خاصة مرض البقرة و  نتيجة انتشار بعض األمراض1989منعت الحكومة استيراد اللحوم المجمدة من أوروبا في عام 

لعجل  باستثناء لحم ا)2003( حتى تاريخ جمع البيانات لهذه الدراسة  قيد التطبيقهذا القرار ال يزالو. المجنونة

 403اإلصالح الزراعي القرار رقم و أصدر السيد وزير الزراعة 2004 عام  منفي آانون األولو. المخصص للتعليب
                                                            

 )2003(السياسات املطبقة عند مجع بيانات هذه الدراسة  1



 

IV 

 الحكومة القطاع الخاص الحق آما منحت .الذي يمنع استيراد العجول من الواليات المتحدة بعد انتشار مرض جنون البقر

 على اللحمو  )%7 (األبقار المستوردة :الشكل التاليعلى  عريفةتبموجب واألعالف وفي استيراد الحيوانات الحية 

 ايجابيتهدف لجعل ميزان التجارة التصدير سياسات   أما.)%5(واإلضافات المعدنية  )%7(النخالة و الشعيرو )20%(

  . العملة األجنبية من االحتياطيالحفاظ علي ومع الدول األخرى 

وتسهيل الخدمات  تحرير التجارة  فيما يخصقطاع الخاص العديد من التسهيالت إعطاء الهناك المزيد من التوجه نحوو

   .التصديروإزالة القيود على االستيراد و التسويقية

  القروض والمدخالتوسياسات االستثمار   1-3

تمنح  عينية ونقديةقروض هي فيما يتعلق بالقروض يوجد نوعين من القروض التي يقدمها المصرف التعاوني الزراعي 

للقطاعات  % 5.5و % 4الفائدة للقروض قصيرة األجل يساوي سعر   إن.قصيرة األجلومتوسطة ولفترات طويلة 

 تسديد القروضفترة   وتبلغ.س. ألف ل50التي تزيد عن للقروض % 7.5حتى ويزداد . التواليالخاصة على والتعاونية 

خمس سنوات للقروض متوسطة األجل و) شطة التسمينتمنح بشكل أساسي ألن(سنة بالنسبة للقروض القصيرة األجل 

  ).تمنح إلقامة مزارع اإلنتاج الحيواني(عشر سنوات للقروض طويلة األجل و) لشراء األبقار(

في .i.1 الشكل و.األمراض الطارئةواألحوال المناخية ولسياسة الحكومة  نوعي القروض من سنة ألخرى تبعاًًويختلف 

  . 2001-1987العينية خالل الفترة والنقدية لسنوي للقروض  اتطور الحجميبين األسفل 

   )2001-1987 (النقدية لألبقارو القروض العينية حجم تطور i-1الشكل  
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  .الزراعية الوطني للسياسات مرآز القاعدة بيانات: المصدر  

   في الزراعة العجوللحمأهمية  2



V 

 ألنه.حيواني واحد من أهم القطاعات الهامة في االقتصاد الوطنياإلنتاج ال يعتبر القطاع الزراعي في سوريا متضمناًً

في تحول هام تلعب أنظمة تسمين األبقار دور لذلك  .يلعب دور هام في تخفيض معدالت الفقرويخلق فرص للعمل 

  .ةفرص السوق الجديدوالزراعة السورية لتكون سريعة االستجابة للتغيرات في الطلب على الغذاء 



 

VI 

الحليب قيمة  بلغت 2002عام في و. من مجمل الصادرات الزراعية% 15 بحواليإلنتاج الحيواني يساهم قطاع ا

% 12 من مجمل اإلنتاج الزراعي آانت  وحصصهاليرة سورية مليون 70المواشي وليرة سورية  مليون 46 منتجاتهو

  الفترةخالل مجمل اإلنتاج الزراعي من ايبين قيم اإلنتاج الزراعي ونسبة مشارآته i.1 الجدولو. التتاليعلى % 15و 

1998-2002 .  

 )مليون ليرة سورية(الجارية  باألسعار 2002- 1998مكوناته و قيمة اإلنتاج الزراعي تطور   i-1جدول ال
 2002 2001 2000 1999  1998 البيان

 257,914 249,078 215,383 201,959 246,328 اإلنتاج النباتي

 66.4 66.6 63.9 67.9 72.4 %المشارآة من الكلي 

 130,706 125,171 121,716 95,344 93,948 اإلنتاج الحيواني

 33.6 33.4 36.1 32.1 27.6 %المشارآة من الكلي 

 45,897 42,495 42,408 39,750 40,854 منتجاتهوالحليب 

 35.1 33.9 34.8 41.7 43.5 %المشارآة من اإلنتاج الحيواني 

 70,353 70,365 67,329 44,603 43,544 المواشي

 53.8 56.2 55.3 46.8 46.3 %المشارآة من اإلنتاج الحيواني 

 388,619 374,249 337,098 297,303 340,275 القيمة الكلية لإلنتاج الزراعي

  المكتب المرآزي لإلحصاء: لمصدرا

والًً انحسار أراضي المراعي في أ: تواجه تربية األبقار العديد من التحديات منذ العقد األخير ألسباب رئيسية  ثالث

لمواشي ، ثانياًً ازدياد تكلفة التسمين الناتجة عن ازدياد سعر العلف ا تربيةالقرى التي آانت تساهم في تخفيض تكلفة 

عدم وزيادة الكميات المعروضة ، وأخيراًً انخفاض أسعار الحليب بسبب )  ليرة سورية للكيلو الغرام الواحد8(

 .ائضتصدير الفوتصنيع 

  اتجاهات إنتاج لحم العجل -3

حيث ازداد خالل الثمانينات ثم انخفض في التسعينات نتيجة الظروف المناخية . تذبذب إنتاج األبقار خالل العقود األخيرة

  حيث.بسبب المشاآل الصحية للحيواناتو وتحول بعض الفالحين إلى أنشطة تسمين األغنام ندرة الموارد العلفيةو

 2001 ثم انخفض بشكل حاد في عام  ألف رأس310 بعدد رؤوس 1999 في عام  له إلى أعلى مستوىوصل اإلنتاج

  .رأسألف   255 ارتفع عدد العجول إلى 2002 بعد ذلك في عام .رأسألف  209إلى 

معظم التجار إلى استيراد   تحول نتيجة مرض جنون البقر لذلك1996 و1995استيراد لحم العجول في عامي منع  

  ). i.2الشكل  (من اللحم" يوانات الحية بدالالح



VII 

مع  تضم لحم العجل آل مصادر البيانات  أنفيما يتعلق بلحم العجول ال يوجد بيانات تشير بشكل خاص إلى اإلنتاج حيث

اجية  تحسين اإلنت حيث تم. أآبر آمية من اللحم أنتجت من خالل األبقار المحسنة المحلية أن يبينi.3الشكل و. لحم األبقار

  . العناية الصحيةوأنظمة التسمين وبالترآيز على التحسين الوراثي 

   )2001-1988(تطور عدد العجول في سوريا  i-2الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .المرآز الوطني للسياسات الزراعيةقاعدة بيانات :  المصدر
  

  )طن ألف  (2001-1988في سوريا لحم األبقار    إنتاجتطور  i-3الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الزراعيةالمرآز الوطني للسياسات قاعدة بيانات : المصدر
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VIII 

توفر المنتجات البديلة سيؤثر على العرض المحلي لمنتجات والتغيرات في سعر المدخالت و  التقدم التكنولوجيإن

ئي على توفر الحيوانات بشكل جزو التغيرات في األمطار الموسمية سيؤثر على العرض للمواشي آما أن.األبقار

   .الماعز التي تعتمد على الرعي لتأمين جزء من متطلبات التغذيةوعلى إنتاجية األغنام والصغيرة للتسمين 

بالتالي تخفيض تكلفة اإلنتاج والتحسينات التكنولوجية ستؤدي إلى تحسينات جزئية في آفاءة معامل تحويل الغذاء  آما أن

 ستؤدي إلى زيادة العرض من منتجات اإلنتاج الحيواني من الموارد الطبيعية الموجودة فيالتي ومنتجات الحليب وللحم 

من ثم على العرض لمنتجات المواشي من وعلى تكلفة اإلنتاج ؤثر تس التغيرات في أسعار تغذية المواشي وأيضًا. سورية

 ).لحيوانية قطاع الثروة ا- الوطني للسياسات الزراعية دراسة المرآز(اإلنتاج المحلي 

  الطلبو العرض توقعات -4

 النمو يؤثر علىهذا المعدل العالي سوف و 1999 إلى 1998من عام % 3 إن معدل نمو السكان  ازداد بأآثر من 

الدواجن سيزداد بنسبة والحليب و بأن الطلب على اللحم 2020 التقديرات لعام  وتشير.المتوقع في االقتصاد السوري

الجدول (  -2000- غاري آومينز- التقرير النهائي حول قطاع الثروة الحيوانية-التواليعلى % 49و % 14و % 34

i.2.(  

 

السنة مع األخذ بعين االعتبار أن نسبة / آغ2.7  يبلغ فإن معدل االستهالك للشخص من لحم العجل2002لبيانات  طبقًاو

  . )i.3الجدول   (من اللحم األحمر% 27مشارآة لحم العجل 

ل في المستقبل إذا افترضنا أن استهالك  تشير آل التوقعات إلى أنه سيكون هناك فائض بلحم العجi.3بالعودة للجدول و

 يتوقع أن 2010 و 2005على سبيل المثال في عامي و .ةثابتنسبة مشارآة لحم العجل من اللحم األحمر ولحم العجل 

 طن على ألف 90 طن و ألف 74لكن يتوقع أن يكون اإلنتاج التوالي و طن على ألف 55 طن و ألف 49يكون الطلب 

  . )i.4 الشكل (التوالي 

  

ألف ( الناتج المحلي اإلجمالي عند معدالت مختلفة لنمو 2020 و 2010االستهالك لبعض منتجات اإلنتاج الحيواني في عامي  i-2الجدول 
 ) طن

 
 للناتج المحلي اإلجمالينوي النمو الس والطلب

  الطلب في عام البيان 6.60% 3% 2%
 1998 

2010 2020 2010 2020 2010 2020 
 352 281 265 223 241 220 198 اللحم األحمر

 2552 2122 2025 1832 1883 1754 1780 الحليب
 4528 3526 3301 2850 2970 2669 2153 البيض

 205 156 145 123 129 114 79 لحم الدواجن
  . قطاع الثروة الحيوانيةدراسة: المصدر
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  )2010- 1995(الطلب المتوقع وإنتاج لحم األبقار   i-3الجدول 

 السنة
توقعات 
  السكان

 )مليون(

استهالك لحم 
  األبقار

  الفرد/السنة/آغ
 سنة 2002(

 )أساس

الطلب 
   المتوقع

 ألف(
 )طن

توقعات اللحم 
 )طن ألف(األحمر 

نسبة مشارآة لحم العجول من اللحم 
 ) سنة أساس2002%(األحمر 

اج المتوقع اإلنت
 ) طن ألف(

1995 14.2 2.7 38.34 182 0.27 49.14 

2000 16 2.7 43.54 222 0.27 59.94 

2005 18 2.7 49.24 273 0.27 73.71 

2010 20 2.7 55.25 335 0.27 90.45 
  إحصائيات الفاووقاعدة بيانات وزارة الزراعة : لمصدرا

  2010-1995الطلب المتوقع و إنتاج لحم األبقار I -4 الشكل 
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  النظام السلعي وصف – األولالفصل 

   للحم العجلالسلعية التحليل الوظيفي للسلسلة  1-1

مربي  مثلحلي السوق المفي  المتعاملينحيث يمكننا هنا التمييز بين .  للحم العجلالسلسلة السلعية يلخص 1.1الشكل 

في آال السوقين العالمي  المتعاملونوون  اللحام- المسالخ- الوسطاء-ون المسمن-) هو المنتج الرئيسالحليب(األبقار 

  .مستوردو الحيوانات الحية والذبائحالمحلي مثل و

   للحم العجلةالسلعيالسلسلة  1 -1كل الش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .د التقريرحللت من قبل معوجمعت : المصدر

   التسمين الرئيسةأنظمة وصف 1-2

  :للعجول المسمنةمصدرين  حاليًايوجد 

 بواسطة المربي الذي يربي السالالت المحلية أو تسمن بواسطة  هذه العجول إما تسمن": محليا العجول المنتجة:ًأوال

 األعالف المحلية يستخدمون معظم المسمنين. المتخصصين بإنتاج الحليب المربينالمسمن الذي يشتري العجول من 

  .في ترآيب العالئقبعض الحبوب و

السوق المحلي               

منتج الحليب       

المسمن    

السمسار    

اللحام    

المستهلكين    

الحيوان الحي   مستورد           

السوق العالمي       

           مستورد الذبائح

        
    

    

   متعاملين أساسين
بنيتميزانية أساسية  (    

   في المصفوفة )  
    

    
    

        
متعاملين آخرين                                     

   (تكلفة غير مباشرة 
 أدخلت
 في المصفوفة ) 
 
 

           
)   

    

مسلخ    .   
   السوق المحلي

   المستورد

    

   استيراد محتمل

   تدفق
    



24ورقة العمل رقم   

2 

 عن طريق البحر بأعداد تستورد هذه العجول. )عادة من رومانيا( العجول األجنبية المستوردة بواسطة التجار :ثانيًا

عند . من مجمل العدد% 1بحدود  النفوقنسبة و% 10 بـ عملية النقل يقدر فقدان الوزن خاللو.  رأسحوالي ألف

تباع )  آغ400حوالي ( آغ تباع إلى المسمن بينما الحيوانات الكبيرة 250 الحيوانات التي تزن أقل من :وصول الشحنة

  .مباشرة في سوق األبقار إلى الوسيط أو اللحام

تترآز هذه التربية في محافظتي حماة و تربى العجول المحلية في مزارع صغيرة الحجم مخصصة إلنتاج حليب األبقار

  : آالتاليشكال أ إلى ثالثةالحيوانيةصصة إلنتاج المنتجات ختصنف المزارع الم. حمصو

 تترآز هذه المزارع في المحافظات .العجول المحليةو لحوم األبقار  من%1.3المزارع الحكومية التي تنتج حوالي ) 1

 ى التجار باألسعار المحلية اعتمادًايتم بيع المنتجات من هذه المزارع إلو .دير الزوروطرطوس وحماة وحمص : التالية

  . تباع إلى القطاع الخاصلعجول اإلضافيةواالطلب وعلى العرض 

تترآز في نفس ومن لحم األبقار % 58.9حوالي هذه المزارع  تنتج .من خالل الجمعيات الخدمية المزارع التعاونية ) 2

  من العروق المحلية والشامية والمحسنة والمستوردةيةوتبيع هذه المزارع الحيوانات الح. ًاسابقالمحافظات المذآورة 

  .إلى تجار الجملة

هذا اللحم وينتج . التجاروتبيع الحيوانات إلى المسمنين ومن لحم األبقار % 39.8حوالي  تنتج  التيالخاصة المزارع) 3

بدائل وسلسلة التسويقية  تنسيق ال-7ورقة العمل رقم ( .المستوردة  والمحسنة و الشامية  ومن السالالت المحلية

  .) المرآز الوطني للسياسات الزراعية-اللحم األحمر في سورياوالسياسات حالة منتجات األلبان 

 حيث. العوائدو تحديد التكاليف مما يسهل هذه الورقة على المزارع الكبيرة الخاصة ألنها أآثر المزارع تخصصًاترآز 

 من  فيتم شراؤها العجول المستوردةأما المحافظات،ن السوق المرآزي في المحلية للتسمين م العجولالمسمنون يشتري 

 المحلية ألنهم أآثر خبرة في يفضلون شراء العجولمعظم المربين تجدر اإلشارة إلى أن و. المستوردين أو من السماسرة

 ألن معدل منتجة محليًامع ذلك هناك تحول تدريجي باتجاه الحيوانات المستوردة أو السالالت المحسنة الو. اتربيته

تجدر و .المستوردة تحدد الرغبة في اختيار الساللة للتربيةو العجول المحلية أسعار التغيرات في أيضًاو.  عاليتحويلها

 على الخبرة اعتمادًار خآل مسمن من  تختلف عدد محدد من العجول لتسمينالطاقة االستيعابية أنهنا إلى اإلشارة 

- 78بسعر رأس  60-15يبلغ عدد العجول المحلية المرباة و .حجم المزرعةوسعر العلف ولتسمين او في الشراء التكلفةو

  للكيلو غرام الواحدليرة سورية 82-78  سعرها هو المستوردة العجول بينما للكيلو غرام الواحد  ليرة سورية95

  ). 1.1الجدول (
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 معامل التحويلوالسعر وردة بالوزن المستوواالختالفات بين العجول المحلية بعض   1-1الجدول 

  الشراءوزن  البيان
 رأس/آغ

  سعر الشراء
 آغ/ س. ل

  وزن البيع
 رأس/آغ

  سعر البيع
 آغ/س.ل

  معامل التحويل
 يوم/آغ

 1 85-78 425-375 95-78 250-225 المحليةالعجول 

 1.25 81-80 500-400 82-78 275-250 المستوردةالعجول 

 .حللت من قبل معد التقريروعت جم: المصدر

 من خالل التحول من الرعي الطبيعي باتجاه التغذية على األعالف الحيوانيهناك تغير مستمر في أنظمة اإلنتاج 

 نفس الكمية من العلف خالل دورة التسمين موا معظم الفالحين يستخد أن هناك تقنيات تغذية مختلفة حيث لذلك.المرآزة

  . للمرحلة المختلفة لنمو الحيوان يعدل ترآيبة العلف تبعًاالحينبينما القليل من الف

تربى العجول الصغيرة في مزارع . اللحموالمستوردة إلنتاج الحليب و السالالت المحلية الفالحون السوريونيستخدم 

يبيعونها إلى  بدورهم ن آغ تباع إلى المسمنين الذي275-225عندما يصل وزن العجول إلى و.  بشكل جيدإنتاج الحليب

  . آغ500-400اللحامين عند وزن 

يتم شراء األعالف إما من المؤسسة العامة  حيث .والتكميلية باألعالف المرآزة بتغذيتها العجول عادة يتم تسمين

 العلف عادة بكمية  ويكمل.ه من وزنآغ 50 آغ من العلف المرآب لكل 1 يأآل العجل بالمتوسط .لألعالف أو من السوق

 حتى تتوقف الزيادة بالوزن لذلك ثم يبدأ المربي بوزن العجل يوميًا)   آغ على األآثر باليوم1عادة ( ن التبن قليلة م

 10/12عند عمر  ابيعهوا تغذيته إلى المسمنون ليتم  أشهر4العجول عند عمر المربون عادة يبيع .  للبيعيصبح جاهزًا

 طرق تقليدية بعميلة التسمين حيث يضعون آمية ون يستخدمنوال يزالالمسمنون معظم  . آغ450 إلى 400شهر ووزن 

   .آبيرة من العلف

البعض من هذه والمستأجرة  الةبشكل أقل على العمو العمالة العائلية للعناية بالعجول علىالمسمنون أغلب يعتمد 

      . المزارعوالعجول إلى السوق والعائالت لديه آليات تستعمل في أنشطتهم مثل نقل األعالف 

 ليرة سورية بالرغم من أن الدولة 400 و 100بالمتوسط  إن تكلفة العناية الصحية لكل عجل بدورة التسمين تتراوح بين 

  %.2 معدل الوفيات في العجول الصغيرة حوالي  ويبلغ .تقدم بعض اللقاحات مجانًا

  التصنيع للحم العجلو  التسويق تكنولوجيا1-3

   الوسطاء1-3-1

 المسؤولة عن السوق بناًءالجهة  رسم سنوي إلى  التاجر يدفعلذلك.  مربط في سوق البقرملديه طاءوسالأو  رةساالسم

 إلى 200  الذين يدفعونإما من قبل المربينمأجورة بالكامل الخدمات التي يقدمها الوسيط و .على المساحة المشغولة
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الشراء بين و ترتيب إجراءات صفقة البيع هي مهمة الوسيط. اللحامو المربي  بينباالشتراك ليرة سورية أو 300

أو من ) الرأس/ ليرة سورية300 (" مثال من البائع في سوق حماةأجرته  السمسارفي حال تمت الصفقة يأخذو. ينالمسمن

  ).الرأس/ ليرة سورية200(  في سوق حمص حداالمشتري آل على والبائع 

    اللحامين1-3-2

 لديه محل لبيع اللحم في سوق  لحامآلو.  اللحم للمستهلكوبيعبح الحيوانات الحية يقوم اللحام باإلشراف على عملية ذ

بعد ذلك يأخذ الحيوانات . بنفسه أو من خالل الوسيط) المستوردةوالمحلية ( الحيوانات يشتري و ببرادات،التجزئة مزود 

 ليرة 25أس آرسم للمسلخ و الر/ ليرة سورية140الرأس للذبح و / ليرة سورية100يدفع ومباشرة إلى المسلخ 

  حيث.تسلمها إلى محل اللحامو  للمسلخ  تابعة )مبردة( سيارة مخصصة تنقل الذبائح بواسطةو. الرأس للوزن/سورية

  .2.1العجول المستوردة آما في الجدول ويوجد بعض االختالفات بين أسعار العجول المحلية 

 )2002 (ستوردةالمو بين العجول المحلية االختالفات 2 -1الجدول 

 البيان
سعر شراء 

الحيوانات الحية 
 )آغ/سوريةليرة (

بعد  الذبيحةوزن 
التسمين 
 بالكيلوغرام

  سعر اللحم

  )آغ/ليرة سورية(

 بدون عظم

الجلد وزن 
 بالكيلوغرام

قيمة األجزاء األخرى 
  بالليرة السورية

شحم وآبد ورأس (
(... 

 2000-1500 40-30 220 270-250 95-78 المحليالعجل 

 2000-1500 40-30 215 260-235 82-78 المستوردالعجل 

 .حللت من قبل معد التقريروجمعت :    المصدر

 لكن في باقي المحافظات يوجد مسالخ تابعة للبلديات البعض منهاو ، حلبو موجودة في دمشق تقنيًا  المتطورةالمسالخ

اإلدارة والصحة والتجارة واالقتصاد ل هذه المسالخ مراقبة عن طريق آ.  للقطاع الخاص تحت إشراف البادياتيؤجر

األبقار تذبح في الصباح بينما األغنام تذبح في المساء أو العكس وينظم عمل المسلخ بطريقة أن العجول حيث . المحلية

 ها منات للتأآد من خلوبفحص الحيوان دآتور بيطريقبل الذبح يقوم و .إلى تحديث  يحتاجولكن معظم هذه األماآن قديم 

  .األمراض

 2002 عام وفي. يوجد مسلخ جديد وحديث في حماة لكن حتى اآلن لم يوضع قيد التشغيل  نتيجة بعض المشاآل اإلدارية

ومنعت .  عجل12567  بلغ العدد المذبوح في حمصأما  عجل5465 المسلخ القديم عدد العجول المذبوحة في بلغ

  . أشهر10بعمر و آغ 350  أقل منت ذات وزنالحكومة ذبح صغار الحيوانا

  األنظمة الممثلة المختارة  1-4

  يشتريفي السوق المحلي. بعين االعتبار إما من السوق المحلية أو من السوق العالمي للعجولتم أخذ مصدرين  

اللحام  بعد ذلك يأخذ .العجل إلى اللحام عن طريق الوسيط  المسمن يبيعبعد التسمينو.  الحليبيالمسمن العجل من منتج
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 الحيوان الحي  علىالمسمن يحصل ومن ناحية أخرى. )1.1الشكل  (بيع اللحم إلى المستهلكينيوالعجل إلى المسلخ للذبح 

  . المذآورة أنفًايقوم بنفس الخطواتمن ثم و من المستورد عن طريق شرائه السوق الخارجيمن 





 دراسة الميزة النسبية للحم العجول في سورية

  7

   المتعاملونخصائص  -الثانيالفصل 

  لمعلومات مصادر ا 2-1

 مسمن 16تم مقابلة  ,إضافة لذلكو.  جيدةمعلوماتالحصول على تم و )ثالثة منهم مستوردين(تم مقابلة ستة تجار 

 معظمهم ألن التسمينمد طرق تقليدية في عملية تبين المعلومات أن معظم المسمنين يعتو .التسمينيعملون في أنشطة 

 12 و 6في آل مراحل التسمين تبلغ آمية العلف بين  . دة في التكلفةمما ينتج زيايعتمد التغذية الزائدة للعجول 

  . ليرة سورية2.5 تكلفة الكيلو الغرام الواحد من العلف األخضر حوالي وتبلغ  .2الرأس/آغ

 يعمل آمسمن اآلخرالبعض وبعض السماسرة يعمل آمسمنين . حماةو تم مقابلة ثالثة سماسرة في محافظتي حمص آما

   . أساسيالعائلية بشكلتماد على العمالة لحام باالعو

 ،  المسمنةالمستوردةو لحامين في دمشق ومن المالحظ أن معظمهم يبيع لحم الحيوانات المحلية 4بالمقابل تم مقابلة و

  بالمتوسط الحيوان الحي المستوردشراء  العجول المستوردة ألن سعر  منلكن اللحام يحقق ربح أآثر في حال بيع اللحمو

معامل التحويل اليومي في عملية التسمين إلى لحم أآبر من معامل التحويل اليومي في ول من الحيوانات المحلية أق

 .حماةو تم زيارة مسلخين في حمص ، آما) 1-1الجدول (العجول المحلية 

    ميزانية التسمين2-2

  :ميزانية تسمين العجول من عدة خطوات آالتاليتتألف 

صحيح بالنسبة العكس  عدد قليل من العجول والصغار المسمنون  يستخدم حيثبدورة التسمينعدد العجول تحديد ) 1

  .للمنتجين الكبار

العجول الميتة ومتوسط عدد العجول المسمنة الميتة قبل التسمين والمسمنة وحساب متوسط وزن العجول المشتراة ) 2

 .  التسمينبعد

 بعدالعجول   عدد التسمين منخالل عملية النافقةالعجول طرح عدد حساب متوسط عدد العجول المسمنة المباعة ب) 3

 .التسمين

 . خالل التسمينفي النموالزيادة  والوزن الكلي للعجول المسمنةو  في السنةحساب عدد دورات التسمين) 4

 .التكلفة المتغيرة للكيلو من العجول المسمنة المباعةوتحديد التكلفة الثابتة ) 5

                                                            
 لعلف من اةبعض العجول تموت نتيجة أمراض ناتجة عن آمية آبير 2
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   . من العجل المسمنالكيلو الغرامبحساب الربح ) 6

  : يمكن أن يؤخذ بعين االعتبار النقاط التاليةآما

آلة و الحظيرةتتضمن تكلفة ومن التكلفة الكلية % 4.4شكل ت  والتينسبة مجمل المدخل الثابت عند مستوى المزرعة -

  . الطحن

 على مستوىالعمالة آل ( التكلفة الكلية من% 1.4 تشكل  والتينسبة مجمل العمالة المباشرة عند مستوى المزرعة -

 ).المزرعة تعتبر غير مؤهلة

العلف ونتيجة السعر العالي للحيوان الحي % 94.3شكل  والتي تط عند مستوى المزرعةينسبة مجمل المدخل الوس -

 ).خاصة الشعير(

تعتبر النسبة عالية ووى المزرعة من التكلفة الكلية عند مست% 66عادل ت  والتينسبة مشارآة المدخل القابل للتجارة -

 . بسبب بعض المواد المستوردة خاصة العجول

ألن المزارع يحتاج المال لالستثمار % 16 إلى  تصل عند مستوى المزرعة والتينسبة رأس المال من التكلفة الكلية -

 .عند بداية مشروع تسمين العجول

عمالة (محلية  عواملالمدخالت الوسيطة إلى وابتة والعمالة المباشرة توزيع األجزاء الرئيسة للميزانية مثل التكاليف الث -

 ).غير مؤهلة ، عمالة مؤهلة ، ورأس مال ثابت

  .1). 2  و الشكل1 .2الجدول ( تكاليف قابلة للتجارة مع النسبة المئويةوتوزيع التكلفة إلى تكاليف محلية تم  أيضًاو 
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 )طن من الحيوان الحي المسمن/ليرة سورية(مزرعة بسعر السوق  للتكلفة عند مستوى ال التوزيع1-2الجدول 

 
 البيان

 
 عمالة غير مؤهلة

  
 عمالة مؤهلة

 
 رأس المال

 
 مدخالت قابلة للتجارة

 
 الكلي

  
النسبة 

% 

 4.41 1,442.44 193.18 977.60 69.17 202.50 التكاليف الثابتة

 1.40 433.33 0.00 0.00 0.00 433.33 عمالة مباشرة

اليف التك
 94.27 30,853.92 21,299.87 4,097.60 1,640.58 3,815.88 الوسيطة

 100.00 32,729.70 21,493.04 5,075.20 1,709.75 4,451.71 الكلي

 
  100.00 65.67 15.51 5.22 13.60 %النسبة 

 .حللت من قبل معد التقريروجمعت : المصدر 

  )طن من الحيوان الحي المسمن/ة سوريةلير ألف(التكلفة عند مستوى المزرعة  1 -2 لشكلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .حللت من قبل معد التقريروجمعت : المصدر

  البيانات معالجة 2-3

 بناء على  حساب األرباحوتم .  التي لديه مقارنة مع العائد الذي يحققه قليلةجيد ألن نسبة التكلفة ربحيحقق اللحام 

  :الخطوات التالية

  .عدد الذبائح المباعة باليومو. الطاقة القصوى السنوية للذبائحوخزين القصوى تحيد طاقة الت) 1

  .سعر الكيلو الغرام الواحد من الحيوان الحيوتدوين وزن الحيوان الحي ) 2
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عمالة مباشرة التكاليف الثابتة التكاليف الوسيطة الكلي

دخالت قابلة للتجارةم

 رأس المال

 عمالة مؤهلة

 عمالة غير مؤهلة
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 .األجزاء األخرى المباعة للحيوانو الذبيحة قيمةوسعر و حساب وزن) 3

 . "عدد الرؤوس المباعة بالسنة أيضاوالغرام بالسنة بالكيلو الكمية المباعة من الذبائح حساب ) 4

 .الذبيحةالمتغيرة للكيلو الغرام الواحد من وتحديد التكاليف الثابتة ) 5

 .الحصول على األرباح بطرح التكاليف الكلية من العائد الكلييتم ) 6

 العوامل التي تقدم خدمات في مصفوفة تحليل السياسات المعتمدة للحيوان الحي تم األخذ بعين االعتبار أن هناك بعض

  :يلي الوسيط آماو حساب التوزيع للمسلخ  تم بالمسلخ لذلكإلى المسمنين مثل الوسيط إلى اللحام مرورًا

تدخل في  المعامل لكل مادة االعتبار تم األخذ بعين ثم. متغيرةسمسار إلى تكاليف ثابتة والوتم تقسيم تكلفة المسلخ 

 معامل على أساسطن من اللحم  ل تكلفة المسلختم حسابو. اآلالتوعمر األبنية وة تكاليف السمسروتكاليف المسلخ 

العمالة و مجمل العمالة غير المؤهلة  ثم تم حساب. المحلي آغ من الحيوان الحي500 آغ من اللحم لكل 200تحويل 

  .   2-2 في الجدول آماالمدخالت القابلة للتجارة ورأس المال والمؤهلة 

  مل المعامالت لكل الموادمج 2-2الجدول 

 المعامالت
 البيان

مدخالت قابلة  رأس المال عمالة مؤهلة ؤهلةعمالة غير م
 للتجارة

 0.31 0.48 0.16 0.05 رسم استخدام المسلخ

 0.12 0.16 0.55 0.17 سيطورسم استخدام ال

  .حللت من قبل معد التقريروجمعت : المصدر

السيارة و الحظيرةلصيانة  لذلك يدفع بعض التكاليف المتغيرة .سيارةو سوق الحيوانات في حظيرة  عادة السمساريملك

عدد العجول وعدد العجول المسوقة بيوم التسويق و باألسبوع عدد أيام التسويق بتحديدو .رسومويدفع رواتب للعمال و

نسبة يحقق السمسار و .الكلية من العائدالتكلفة من خالل طرح   يحسب الربح يدفعها الوسيط بالرأسالرسوم التيوبالسنة 

     . التي يستثمرها األرباح مقارنة مع التكلفة الكليةجيدة من
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  المختارة الميزات النسبية لألنظمة -الثالثالفصل 

دام  استخآفاءةتأثيرات السياسات الزراعية على و الموارد المحلية  استخداممفهوم الميزة النسبية بمعلومات عن آفاءةيزودنا  

     .    الصناعية الزراعيةو تحديد الربحية االقتصادية لألنظمة الزراعية آما يتم. هذه الموارد

 الميزة النسبية  فإن تحليل لذلك المطبقةالبضائع بسبب السياسات الزراعيةويوجد العديد من التذبذبات في أسعار المدخالت 

 تكاليف اإلنتاج الحالية باألسعار العالميةسمح للمحلل بأن يقارن ي إنهوبمعنى آخر .  تشوهات السوقبدونسمح بتقدير العائد ي

 لكي يتم تحديد الربحية التي ستكون في حال غياب السياسات التي تجعل األسعار المحلية مختلفة عن األسعار المرجعية

  .  العالمية

 السياسات البيانات المأخوذة من الميزانياتتنظم مصفوفة تحليل . الميزة النسبية بما يسمى مصفوفة تحليل السياساتتقدر 

إخفاق السوق على المدخالت وتقييم تأثيرات السياسة ل الخاصة تلك المحسوبة باألسعارو  االجتماعيةالمحسوبة باألسعار

   .1هيكلية المصفوفة موضحة في الملحق إن . المنتجاتو - الموارد- العوامل المحلية-القابلة للتجارة

 نفس أيضًاو.  قدرة النظام المدروس على المنافسة في السوق المحلية معلومات عن يقدمة الخاصةحساب الربحيإن 

أسعار  الفرصة البديلة أو تكلفةبالسلع و اإلنتاجمدخالت األسعار االجتماعية لحساب الربحية عندما تسعر بالحسابات تستخدم 

  .المساواة

 -قيود التجارة-دعم-حة عن مدى تدخالت السياسة على شكل ضرائبالخاصة لموالفروقات بين القيم االجتماعية تعطي 

 . أسواق السلع وعوامل اإلنتاج إلى النقص في أداء تشير المقارنة أيضًاو .تشوهات سعر الصرفو

  بيئة االقتصاد الكلي 3-1

  منأعلى ذي يعتبرالويوم / آغ1.5  يبلغفيما يتعلق بزيادة الوزن باليوم وجد أن معامل التحويل للعجول المستوردة

   .يوم/آغ1 البالغ  العجول المحليةمعامل تحويل

  .الذي يستخدم نفس آمية العلف خالل فترة التسمين تم اعتماد نظام التغذية ذو المرحلة الواحدة المسمنفي ميزانية 

ألخذ بعين االعتبار في مصفوفة تحليل السياسات المطبقة تم استخدام سعر المساواة للعجول المستوردة من رومانيا مع ا

  %.5.5معدل الفائدة  اعتمدو. آسعر اجتماعيو )دوالر/ ليرة سورية51.5(معدل الصرف للدوالر بسعر السوق 

  تحديد سعر المساواة للعجل المستورد  3-1-1

اخلي  الد حسب نفقات النقل السعر الذي يساوي السعر العالمي عند بوابة المزرعة معدًالعلى انهسعر المساواة يعرف 

  . تكاليف التسويقوالتصنيع و
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 عادة  يكونالذيوالمنشأ لبلد ) السعر على سطح الباخرة ()F.O.B( فوب سعرتقدير سعر المساواة يبدأ بإيجاد  إن

 التكلفة( C.I.F للحصول على سعر السيف يهالشحن إلو التأمينتضاف نفقات و .مصدر أساسي للسلعة تحت الدراسة

 بسعر )C.I.F ( سعر السيف يضرببعد ذلك. البلد المستورد ميناءإلى  التصديرال من نقطة لالنتق) الشحنوالتأمين و

النقل و تكلفة التسويق  تضافأخيرًاو.  إلى األسعار المحليةبالعملة األجنبيةالمقدرة  الصرف المناسب لتحويل األسعار

   .المزرعةبأنشطة التصنيع التي تربط الحدود والتخزين و

سعر المساواة للعجل من رومانيا ألن معظم التجار يستوردون العجول من هذه  خطوات حساب 1 -3 الجدوليبين و

  .الدولة

  رومانياسعر مساواة االستيراد للحيوان الحي من   1-3الجدول 

 االجتماعي الخاص الوحدة البيان

 950 950 طن/دوالر سعر الفوب
 125 125 طن/دوالر التأمينوالشحن 

 1075 1075 طن/دوالر لة األجنبيةسعر سيف بالعم
 51.5 51.5 دوالر/س.ل  الصرفسعر

 55362.5 55363 طن/س.ل سعر سيف بالعملة المحلية
  4850 طن/س.ل الترخيصوالتأمين و الماليةالجمارك و

 150 150 طن/س.ل النقل
 55512.5 60363 طن/س.ل السعر على األرض

 0.99 0.99  معامل التصحيح للحيوانات الميتة
 54957 59759 طن/س.ل السعر على األرض بعد التصحيح

 375 375 طن/س.ل )الهدف (إلى نقطة المساواة) الالذقية(النقل من نقطة االستيراد 
 55332 60134 طن/س.ل سعر المساواة عند الهدف

 0.925 0.925 )رأس/آغ( معامل فقدان الوزن
 57466 62487 طن/س.ل )طنال/ليرة سورية(سعر المساواة بعد فقدان الوزن 

  1.13  معامل تصحيح النوعية
  260  )آغ ( بعد التسمين العجل المحلي ذبيحةاللحم الناتج من
  230  )آغ (" بعد التسمين محليا العجل المستورد ذبيحةاللحم الناتج من

 .حللت من قبل معد التقريروجمعت :   المصدر

  ةستوردتحديد سعر المساواة للذبائح الم 3-1-2

  للحوم عندما قامت المؤسسة العامة1989 ألن استيرادها توقف في نهاية تحديد سعر المساواة للذبيحة صعب جدًاإن 

 تم األخذ بعين االعتبار لحساب سعر المساواة ونظرًا لعدم توفر البيانات. بوقف استيراد اللحم نتيجة مشاآل صحية

  : من بيانات االستيراد للحيوان الحي آمايليبعد االستفادةحام في محل الل من اللحم غراممقارنة واحد آيلو

  .غرام آيلو500متوسط وزن العجل و ليرة سورية 60اعتبرنا سعر الكيلو الغرام الواحد من العجل الحي في رومانيا ) 1

 .آغ آذبيحة 252.5 آغ حيوان حي تعطي بعد الذبح 500آل ) 2

 بذلك يكونو). آما في سورية(ليرة سورية  4000  بـالرأسوي مثل الجلد سعر األجزاء األخرى للحيوان الحقدر ) 3

     . ليرة سورية 103000سعر الطن الواحد من اللحم و ليرة سورية 26000سعر الذبيحة 
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يوضح  3.2الجدول و. طن/ دوالر2000سعر الذبيحة يكون  لذلك 51.5 صرف الدوالر لليرة السورية سعراعتبرنا 

  . المساواة للحم سعرحساببتفاصيل 

  سعر المساواة الستيراد الذبيحة  2-3 الجدول

 االجتماعي الخاص الوحدة البيان

 2000 2000 طن/دوالر )طن/دوالر(سعر الفوب 

 200 200 طن/دوالر التأمينوالشحن 

 2200 2200 طن/دوالر )طن/دوالر( السيف سعر

 51.5 51.5 دوالر/س.ل  الصرفسعر

 113300 113300 طن/س.ل )طن/يةليرة سور( السيف سعر

  %20   تعرفة

 113300 135960 طن/س.ل السعر المحلي

 2000 2000 طن/س.ل التسويقوالنقل 

 115300 137960 طن/س.ل المساواة الستيراد الذبيحة في السوق سعر

 9200 9200 طن/س.ل  اللحام لتحويل الذبيحة إلى لحمالتكلفة عند

 124500   لحم المساواة الستيراد السعر
 .حللت من قبل معد التقريروجمعت : المصدر

  تحديد نقطة المساواة للعجول المستوردة  3-1-3

العجول لديه نفس النقطة النهائية في السلسلة من   النوعينآالوصغيرة تستورد من البلدان األجنبية وهناك عجول آبيرة 

منهما الصغيرة المستوردة مفيد لمعرفة أي وللعجول الكبيرة حساب سعر المساواة إن و.  بوابة اللحاموهيالتسويقية 

  . من ناحية تحقيق الربحأفضل 

بعد استيراد الذبيحة يبيعها التاجر إلى اللحام ثم يقوم األخير ببيع اللحم إلى المستهلكين في محله لذلك قمنا بحساب سعر 

  .حامالمساواة للحم لمقارنته مع سعر اللحم المحلي عند نقطة محل الل

  معامل التوزيع 

 المخرجات على طول السلسة لمعظمو المدخالت مع األخذ بعين االعتبار للحمالسلسلة التسويقية يجب أن تدرس 

العمالة والعمالة غير المؤهلة (عوامل المحلية ال  حسب التوزيع آما تم حساب. لمعرفة أين تترآز التكلفة العاليةالمتعاملين
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 العمالة المباشرةو التكلفة الثابتة مدخالت القابلة للتجارة لألجزاء األساسية للميزانية مثلالو) رأس المالوالمؤهلة 

  ط يالمدخل الوسو

  الميزانيات   وعرض للفرضيات من أجل اختيار األسعار الكلية  3-1-4

 الفائدة ، وسعر دوالر/س. ل51.5 البالغ الصرف الذي سعرو ،رومانيا سعر المساواة للعجول المستوردة من تم اعتماد

  %.5.5عند 

  الحيوان الحيومصفوفة تحليل السياسات للحم العجل   3-2

  مصفوفة تحليل السياسات  للحم العجل 3-2-1

  ملخص الميزانيةعرض ل 3-2-1-1

   . ملخص ميزانية لحم العجل3-3يبين الجدول 

 )2002 (طن/س. لملخص ميزانية لحم العجل  3-3 الجدول 
 -----وقالقيم بسعر الس---- 
 البيان
 

  الميزانية المسمن
 اللحام

  الميزانية
3 

 الميزانية 
 النظام  المزرعةما بعد 4

 245130 245130 220000 220000 245130 207500  الكليةوائدالع.1

 220000 220000 220000 220000 220000 207500 المنتج الرئيسي
 25130 25130 0 0 25130 0  المنتج الثانوي

 176792.8 220644.3 220000 220000 220644.3 163648.5 التكلفة الكلية.2

  207500 220000 220000 207500  الوسيطةالسلعة . أ

 0 0 0    )-دعم+ ضريبة(
 109073 1607.831 0 0 1607.831 107465.2 القابلة للتجارة. ب

 67719.79 11536.51 0 0 11536.51 56183.28 العوامل المحلية. ت

 26940.01 4681.46 0 0 4681.46 22258.55 العمالة غير المؤهلة

 8895.025 346.286 0 0 346.286 8548.739 العمالة المؤهلة

 31884.75 6508.765 0 0 6508.765 25375.99 رأس المال

 68337.16 24485.66 0 0 24485.66 43851.5 الربح قبل الضرائب - 3
 .عد التقريرحللت من قبل موجمعت  :المصدر 

عند  من العائد الكلي  القيمة المضافة نسبةحيث بلغت. وائد بطرح المدخالت القابلة للتجارة من العالقيمة المضافةتحسب 

 .3الشكل ( اليوالتعلى % 56و % 96و % 48مستوى السلسلة ومستوى اللحام و) مستوى المسمن(مستوى المزرعة 

1( 

  )2002(للمتعاملين   العائد الكلي  مننسبة القيمة المضافة 1- 3  الشكل
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 حللت من قبل معد التقريروجمعت : لمصدر

حيث أن .  تكاليف عالية عند االستثمار تواجه المزرعة ألن التكلفة تترآز عند مستوى المزرعةأن 2-3يوضح الشكل و

 نسبة الربح من أما. اليوالتعلى % 7 و %93  تبلغمستوى اللحام إلى التكلفة الكليةوالتكلفة عند مستوى المزرعة نسبة 

عمالة  (العوامل المحليةتكلفة وبالنسبة ل. اليوالتعلى % 36 % 64  هيمستوى اللحاموالكلي عند مستوى المزرعة 

  .عند مستوى اللحام% 7وعند مستوى المزرعة % 83فهي ) رأس المالوعمالة مؤهلة وغير مؤهلة 

  )2002 (للحم العجل للتجارة بالنسبة لةغير القابو للتجارة ةل القاب المكونات2- 3الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 حللت من قبل معد التقريروجمعت   المصدر

       العجللحملعرض مصفوفة تحليل السياسات  3-2-1-2

  .اللحامين بالليرة السورية لكل واحد طن من  اللحمو مصفوفة تحليل السياسات لمسمني الحيوانات .34يمثل الجدول 
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            )طن من اللحم/س.ل(اللحام و مصفوفة تحليل السياسات لمسمن الحيوانات  4-3الجدول 
  
 

 
 التكاليف

 البيان

 

 
 العوائد

 
 المدخالت القابلة للتجارة 

 
 العوامل المحلية

 

 
 

 األرباح
 
 

A   B   C   D   
  245,130    109,073   67,720  68,337  

                 األسعار الخاصة
E   F   G   H   
  149,630    103,267   60,164  -13,800  

                 األسعار االجتماعية
I   J  K   L   
  الفروقات 82,137    7,556   5,806  95,500  
                

 .حللت من قبل معد التقريروجمعت :  المصدر

 التي تتضمن التقنيات الحاليةصة تقدم معلومات عن المنافسة ألنظمة السلعة بأسعار السوق حسابات الربحية الخاإن 

من األرباح الخاصة حيث تحسب .  بالسياسة الخاصةالتيالتحووتكاليف المدخالت وقيم المنتجات و المطبقةالحالية 

  . B+C)( التكاليف و)  A ( العوائد الفروقات بين خالل

 العوائد يمكن انهذه ومنافس  النظام  يعتبر لذلك(D>0) الربح الخاص موجب  فإن3.4ول  في الجدآما هو واضحو

   . فيما لو ثبتت السياسات على ما هي عليهتقود إلى التوسع المستقبلي لهذا النظام

في . ديلة االجتماعية أو تكلفة الفرصة الببتكلفتها) F+G(المدخالت و) E (والعوائد ) H(حساب األرباح االجتماعية تم 

 أسعار - العالميةاألسعار  حسب فإن القيم االجتماعية المناسبة حددتالمدخالت المتاجر بها عالميًاوحالة المنتجات 

 ليس هناك ميزة نسبية مما فإنهسالبة ) H( األرباح االجتماعية أنا  وبم.الخدمات المستوردةو للبضائع )سيف(االستيراد 

  .تستخدم بشكل آفؤيعني أن الموارد االقتصادية لم 

 المحدث التشوهالفروقات تشير إلى وهذه  .االجتماعية المحسوبةوالسطر الثالث يحسب الفروقات بين األسعار الخاصة 

 صف األسعار  القيم فيألنو . أو غير المباشر الصرف أو بالضرائب أو الدعم المباشرسعربارتفاع أو انخفاض 

الواردات فإنه من الممكن أن تعكس تأثيرات وسعار المساواة للصادرات  أ خاللمن ااالجتماعية تم الحصول عليه

  . التصنيعوالتسويق والخدمات مثل النقل والبضائع غير القابلة للتجارة 

  دعموجود يعني مماموجبة  )I( تكون بناء على ذلك واألسعار االجتماعية ب هاألسعار الخاصة أآبر منبالعائد إن 

 J يعني أن هناك ضريبة على المدخالت القابلة للتجارة بقيمة مما ةموجب K و J أيضًا . ظاملنل من االقتصاد وحماية

 سياسة الدعم تزيد المستوى النهائي لألرباح  أن يعنيمما موجبة Lقيمة إن  . Kضريبة على العوامل المحلية بقيمة و

 للمحاصيل المختلفة خاصة الكفاءةونة الربحية لمقارو. إلى النظام) المجتمع(الخاصة أو أن هناك تحويالت من االقتصاد 

 عن التي تعطينا معلومات المؤشرات يمكننا استخدام إلى حد آبيرالمنتجات مختلفة و عمليات اإلنتاج  تكونعندما

  . )3.5الجدول  (االجتماعيةوالربحية الخاصة 
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 مؤشرات تحليل السياسات .3.5 الجدول 

 FP(  [D = A – B – C] 68,337 ( الربحية المالية- 1

 FCB(  [C / (A – B)] 0.498 (معامل التكلفة على المنفعة باألسعار الخاصة - 2

 SP(  [H = E – F – G] -13,800 (الربحية االجتماعية. 3

 1.298 [G / (E – F)] (DRC)  تكلفة الموارد المحلية  معامل- 4

 SCB(  [ (F + G) / E ] 1.092 (االجتماعيةمعامل التكلفة على المنفعة باألسعار . 5

 L(  [L = I – J – K] 82,137 ( التحويالت- 6

 1.638 [A / E] (NPC) )متضمنًا المنتج الثانوي(ة  معامل الحماية االسمي- 7

.A 7 المنتج النهائي األساسي فقط(ة معامل الحماية االسمي( (NPC*) [A* / E*] 1.767 

 2.935 [(E – F) / (A – B)] (EPC)معامل الحماية الفعال   - 8

 4.952- [D / H] (PC) معامل الربحية  -  9

 0.549 [L / E] (PSR) دعم المنتجين  معامل- 10 

 EPS( [L / A] 0.335   (دعم المنتج معامل مكافيء – 11
  .حللت من قبل معد التقريروجمعت : المصدر

  
 يتمتع  النظامفإن لذلك  وأقل من الواحد)0.498(موجب ) FCB ( باألسعار الخاصة المنفعةإن معامل التكلفة على

 أآبر هوأعاله  الجدول  حسب،النسبيةالميزة وكفاءة ال يقيس الذي ،)DRC (معامل تكلفة الموارد المحلية أما. بالمنافسة

ي  يعنمما ليرة سورية 82,137  تبلغ قيمة التحويل فإن عن ذلكفضًال. ميزة نسبيةب ال يتمتعالنظام فإن من واحد لذلك 

معامل الحماية و) NPC (ة معامل الحماية االسمي فإنإضافة لذلكو. تحويل من االقتصاد إلى النظام بهذه القيمةوجود 

 أن هناك دعم أي للمنتج النهائي الحكوميدعم الو النظام من الحماية  يستفيد أآبر من واحد لذلك هي)EPC(الفعال 

 لذلك يستفيد لقيمة المطلقةباأآبر من واحد ) PC( معامل الربحية  أنآما  ).EPC(مكافئ دعم المنتج   بمعاملللفالحين

 )PSR (ين دعم المنتجمعامل قيمة  فإنأخيرًاو. المطبقةنتيجة السياسة ب من االقتصاد ة الصافيتالنظام من التحويال

 )EPS(م المنتج  دعمكافىء معاملقيمة و، من العائد االجتماعي % 55يعني أن هناك دعم بنسبة الذي  و0.55 بلغت

      . تعني أن هناك دعم للمنتج بهذه النسبةالتيو 0.33 تبلغ

   مصفوفة تحليل السياسات للعجل الحي3-2-2

  ميزانيةالملخص لرض  ع3-2-2-1

  .لميزانية للعجل الحيامكونات ملخص يوضح   6-3الجدول إن 
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  طن رأس حي/س. ل للحيوان الحي لملخص الميزانيةعرض  .3.6 الجدول 
 -----القيم بسعر السوق---- 
 
 

 الميزانية المزرعة
2 

 الميزانية
3 

 الميزانية
 النظام  المزرعةما بعد 4

 83000 83000 83000 83000 83000 83000  الكليةالعوائد. 1

 83000 83000 83000 83000 83000 83000 الرئيسي النهائي المنتج

 0 0 0 0 0 0 الثانوي المنتج

 65459 83000 83000 83000 83000 65459 الكليةالتكلفة .2

  83000 83000 83000 83000  الوسيطةالسلعة . أ

 0 0 0    )-دعم+ ضريبة(

 42986 0 0 0 0 42986 القابلة للتجارةالمدخالت . ب

 22473 0 0 0 0 22473 العوامل المحلية. ت

 8903 0 0 0 0 8903 العمالة غير المؤهلة

 3419 0 0 0 0 3419 العمالة المؤهلة

 10150 0 0 0 0 10150 رأس المال

 17541 0 0 0 0 17541 الربح قبل الضرائب
 .حللت من قبل معد التقريروجمعت : المصدر

   .)3-3 الشكل (و  % 48) مستوى المسمن( عند مستوى المزرعة  من العائد الكلي القيمة المضافة نسبةبلغت

  غير القابلة للتجارة للحيوان الحيولة للتجارة  القاب العواملتوزيع .3.3الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . حللت من قبل معد التقريروجمعت : المصدر

  عرض لمصفوفة الحيوان الحي 3-2-2-2

  . تحليل السياسات للحيوان الحيمصفوفة 7 -3الجدول يبين 
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  )طن/س.ل(  مصفوفة تحليل السياسات للحيوان الحي  7-3الجدول 
  التكاليف البيان

 

 

 وائدالع
 
 المدخالت القابلة للتجارة 

 
 العوامل المحلية

 

  األرباح
 

A   B   C   D   
  83,000  42,986   22,473  17,541  

 األسعار الخاصة
                

E   F   G   H   
  57,466  40,638   19,660  -2,832  

 األسعار االجتماعية
                
I   J  K   L   
 الفروقات  20,3  2,813   2,348   25,534  

                
 حللت من قبل معد التقريروجمعت : المصدر

 استخدام الموارد بشكل ، وعدم ميزة نسبية مما يدل على عدم وجودسالبة ) H(األرباح االجتماعية  7 -3 الجدول حسب

   .الناتج والدخل ، وعدم تحقيق مستويات عالية من آفؤ

. األول السطرمصفوفة من للالثاني طرح السطر بالسياسة و السوق  الناتجة عن االختالفاتيتم حسابالسطر الثالث في 

  .إخفاقات السوقوالسياسات المطبقة  بسبب تحدث التي التشوهاتاالختالفات إلى وتشير هذه 

الواردات من الممكن و أسعار المساواة للصادرات لىباالعتماد عألن صف األسعار االجتماعية تم الحصول عليه و

  .التصنيعوالتسويق والخدمات مثل النقل واالختالفات تأثير البضائع غير القابلة للتجارة تعكس  أن أيضًا

أو أن ) I( هناك دعم بقيمة ن يعني أمماموجب ) I (أيالعائد باألسعار الخاصة أآبر من العائد باألسعار االجتماعية إن 

أآبر من الصفر لذلك يمكن القول أن هناك ضريبة على المدخالت بهذه ) J(إضافة لذلك و .حمايةالنظام يستفيد من ال

  ).  K(  أآبر من الصفر و هذا يعني أن هناك ضريبة على العوامل المحلية بقيمة K أيضًاو. القيمة

زيد المستوى النهائي لألرباح الخاصة أو أن  أن سياسة الدعم تمما يدل علىأآبر من الصفر ) L( قيمة إن وبالنتيجة

   .إلى النظام) المجتمع (هناك تحويالت من االقتصاد

مشيرًا إلى تمتع النظام السلعي  أقل من الواحد  باألسعار الخاصة المنفعةعلىلتكلفة ا إن معامل  ،8 -3 الجدول حسب

 إن  ، السلعةفي إنتاجميزة نسبية ال توجد واحد لذلك الأآبر من ) DRC( معامل تكلفة الموارد المحلية إن  ،بالمنافسة

 ليرة 20.37 ( موجبة قيمة التحويالتإن  ،مشيرًا إلى دعم النظامواحد ال اآبر من NPC) (ةمعامل الحماية االسمي

واحد الأآبر من ) EPC( قيمة معامل الحماية الفعال  ، إن بهذه القيمة إلى النظامهذا يعني تحويل من االقتصادو) سورية

 معامل الربحية إن  ،دعم للفالحينو المنتج النهائي فيما يخص الحكومة  من قبللقطاعلهذا يشير إلى وجود حماية و

)PC (من االقتصاد نتيجة السياسة المطبقةة الصافيت النظام من التحويال يستفيد بالقيمة المطلقة لذلكأآبر من الواحد ،  
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 دعم  مكافىءقيمةومن العائد االجتماعي % 35 أن هناك دعم بنسبة  على تدلPSR (0.35( البالغة نسبة دعم المنتج إن

  . للمنتج بهذه القيمة إلى وجود دعمتشير 0.24البالغة ) EPC (المنتج 

  مصفوفة تحليل السياسات للحيوان الحي مؤشرات قيمة   8 -3الجدول 

 17,541 [D = A – B – C] الربحية المالية. 1

 FCB(  [C / (A – B)] 0.562( على المنفعة باألسعار الخاصة معامل التكلفة.2

 2,832- [H = E – F – G] الربحية االجتماعية. 3

 1.168 [G / (E – F)] (DRC) معامل تكلفة الموارد المحلية .4

 SCB(  [ (F + G) / E ] 1.049(معامل التكلفة على المنفعة باألسعار االجتماعية . 5

 20,372 [L = I – J – K] التحويالت. 6

 1.444 [A / E]  متضمنَا المنتج الثانوي(NPC)معامل الحماية االسمية . 7

.A 7  معامل الحماية االسمية(NPC*)للمنتج النهائي الرئيسي   [A* / E*] 1.444 

 2.378 [(E – F) / (A – B)] (EPC)معامل الحماية الفعال  . 8

 6.194- [D / H] (PC)  معامل الربحية 9 .

 0.355 [L / E] (PSR)معامل دعم المنتجين 10 .

 0.245 [L / A] (EPS )  معامل مكافىء دعم المنتج 11 .

 .حللت من قبل معد التقريروجمعت : المصدر

  تحاليل الحساسية  3-3

 ةالتغيرات الحاصلو )DRC,SCB (المؤشرات المحسوبة العالقة بين  قوةتحديدهو  الحساسية تحليلالهدف من إن 

  . األآبر على نتائج المصفوفةاألثر لهللمتغيرات  لتحديد أي منها 

 باألسعار  المنفعةعلىلتكلفة ا معامل الميزة النسبية هي تحليل التي يمكن أن تؤخذ آمرجع في المؤشرات األآثر شيوعًاو

 ين دعم المنتجمعاملو) EPC( الفعال الحمايةمعامل و) DRC( تكلفة الموارد المحلية معاملو) FCB (الخاصة

)PSR .( للمنتج سعر المساواةو العجل  وزنهي األآبر على الناتج األثرالتي بالخبرة لديها وبينما المتغيرات األساسية 

معامل التحويل من و الصرف سعرو عند مستوى التصنيع الرئيسيمعامل التحويل من المادة الخام إلى المنتج و الرئيسي

  .صرف الحقيقي السعر الصرف االسمي إلى سعر

  اللحم  3-3-1 

 تتغير عندما يوجد أي تعديل بالغلة لذلك تم حساب المرونة ووجدنا النتائج المؤشراتأن قيمة  4 -3 الشكل يالحظ من

  :التالية
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 DRC و 0.65 بمقدار FCB اللحم بمقدار وحدة واحدة سيكون هناك انخفاض في في إنتاجيةإذا آان هناك أي زيادة  -

  0.10 بقيمة PSRو ازدياد في  0.60بقيمة  EPC و 0.86بقيمة 

 هذه النقطة نقطة وتمثلالربح صفر وواحد لل مساويًا DRC يصبح 0.56إلى وزن العجل صل يمن جانب أخر عندما  -

 2 ملحق ال .بيع آيلو غرام واحد منهالتي تعني أن تكلفة إنتاج واحد آيلو غرام من اللحم تساوي العائد من و التحول

   .1 الجدول

   ) طن(وزن العجل   التغير في عنةالناشئ PSR و DRC و FCB في اتالتغير 3.4الشكل 
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  .حللت من قبل معد التقريروجمعت : المصدر  

فعندما يتغير السعر العالمي   ، التغيرات في السعر العالميعن الناتجة المؤشراتإلى التغيرات في  5 -3الشكل يشير

 .1.06بمقدار   PSRو  لكل منهما0.94 بمقدار تنخفض EPC و  DRC ال يتغير بينما FCBبمقدار وحدة واحدة فإن 

  .2الجدول  2 الملحق .الواحد يساوي DRCفإن $ 2280إلى للطن الواحد عندما يزداد السعر العالمي و
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  للذبيحة)$(FOB  سعر  التغير في  إلى PSR و DRC و FCBالتغيرات في  5 -3الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

  .حللت من قبل معد التقريروجمعت : المصدر

   العجل 3-3-2

 FCBعندما يتغير سعر العجل بوحدة واحدة فإن .  نتيجة تغير سعر العجلالمؤشرات التغيرات في 6 -3الشكل يبين 

عندما و . 0.09 بمقدار ينخفض PSRبينما . اليوالت على 1.12 و 2.40 و 0.99 بمقدار تتغير EPC  وDRCو

عند و التحولنصل على نقطة و واحد تصبح DRC ليرة سورية فإن قيمة 73.5 إلى قبل التسمين سعر العجلينخفض 

  . 3 الجدول 2الملحق . هذه النقطة ال يوجد ربح
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  )آغ/ليرة سورية(قبل التسمين لعجل اسعر  نتيجة التغير في PSR و EPC و DRC و FCB التغيرات في .3.6الشكل 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .حللت من قبل معد التقريروجمعت : صدرالم

  
 من التكلفة األآبرتم األخذ بعين االعتبار التكلفة للمادة التي تشكل النسبة و بنية التكلفة لكامل النظام بتحليل آما تم القيام

 معد حللت من قبلوجمعت  ( من مجمل التكلفة10%الشعير و% 60  تشكلتبين أن تكلفة العجولو%). 5أآثر من (الكلية 

   .)التقرير

  وزن الحيوان الحي 3-3-3

  : التغيرات في وزن الحيوان الحي آما يليعن الناتجة المؤشراتاالختالفات في  7 -3الشكل يبين 

 3.07 و 1.87 ستتغير بمقدار EPC و DRC و FCBعندما يتغير وزن الحيوان الحي بمقدار وحدة واحدة فأن  -

  .0.26 بمقدار زدادي سPSR بينما التوالي على 1.52و

عند هذه النقطة و التحولنصل إلى نقطة وواحد ال يساوي DRCطن فإن 0.525عندما يزداد وزن الحيوان الحي إلى  -

 ).4الجدول  2الملحق  (ال يوجد ربح بمعنى أن التكلفة تساوي العائد

  .يالتتالعلى % 10.3و% 65  هيالشعير من التكلفة الكليةو العجول  شراء نسبة تكلفة إن-
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  )طن( وزن الحيوان الحي نتيجة التغير في PSR و EPC و DRC و FCB في  التغيرات7 -3الشكل 
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  .حللت من قبل معد التقريروجمعت : المصدر
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  التوصيات و النتائج -الرابعالفصل 

عجول ال تسمينجدنا أن سوريا ليس لديها ميزة نسبية في وملخص الميزانية والمؤشرات وعلى المصفوفة  عتمادباال

األسعار المرتفعة للعجول الصغيرة اللحوم المبردة المستوردة بسبب ومحلية مقارنة مع العجول المستوردة المسمنة ال

سوريا عند تغير العوامل المؤثرة بها فإن   لتحليل حساسية لمؤشرات الميزات النسبيةطبقًاومن المالحظ و .األعالفو

وباستعمال نفس المدخالت ) طن 0.5 حاليًا( الحي  من اللحمطن 0.55 إلىيصل وزن العجل   عندماالتحولنقطة تبلغ 

$ 2280 إلىسعر المساواة للذبيحة يصل عندما  أيضًاو.  يساوي واحدDRC  عند هذه النقطة تكون قيمة الـ ألنالحالية

 أآبر منوجد ربح ال يوووستملك سورية ميزة نسبية فيما إذا ارتفع سعر الطن عن هذا السعر  يساوي واحد DRCفإن 

 ليرة 73.5 إلى  قبل التسمينعندما يصل سعر آيلو العجل الحيو. سوريا ميزة نسبيةسيكون لسعر العالمي للقيمة ال هذه

  . ميزة نسبيةبسوريا تتمتع لكن أقل من هذا السعر وتساوي الواحد DRC تكون قيمة الـ سورية 

من لذلك . 2020 عام حتىمر نتيجة االزدياد المتوقع في السكان آل التوقعات تشير إلى ازدياد الطلب على اللحم األح

اللحوم المجمدة نتيجة العجز في الميزة النسبية في العجول المحلية والمستحسن تشجيع استيراد العجول المسمنة األجنبية 

حال زيادة األعالف يمكن تحسين الميزة في  وبنفس الوقت .األعالفوالمسمنة بسبب التكلفة العالية في شراء العجول 

 . تسهيل الحصول على األعالف المرآزةوالخضراء 

  :ووفقاًً لذلك يمكن تحديد التوصيات التالية

  .الرابحة لتخفيض تكاليف التغذيةوتحسين زراعة المحاصيل العلفية االقتصادية وتشجيع  •

 . الموزعاللحم للحفاظ على جودة المبردةاستخدام وسائل النقل  •

 .ت التسويقية عن طريق تأسيس قاعدة بيانات مناسبةتحسين المعلوما •

 .تأمين األعالف باإلضافة إلى تشجيع تأسيس الشرآات الحديثة لصناعة األعالفوتحسين الخدمات البيطرية  •

 .زيادة القروض الطويلة األجلواالستثمارات وتقييم آفاءة القروض  •
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 المالحق

   عرض مختصر لمصفوفة تحليل السياسات-1الملحق 

وهي تتكون من المقارنة بين . توفر مصفوفة تحليل السياسات اإلطار التحليلي لتقدير الميزة النسبية لنظام إنتاجي معين 

 األسعار يتم حساب إحداها في ظل) الربح+ تكاليف العوامل + تكاليف المستلزمات = الدخل (وحدتين محاسبيتين 

أي في ظل الظروف االقتصادية الحالية بينما الوحدة الثانية فهي تستخدم السعر االجتماعي الذي يمكن ) الحالية(الخاصة 

الوضع الذي ال (أن يسود في ظل ظروف السوق الكاملة مما يؤدي إلى توزيع مثالي للموارد ضمن النظام االقتصادي 

أما الصف األخير من المصفوفة ) . تصادي دون التأثير على رفاه غيرهيمكن من خالله تحقيق رفاه أي عنصر اق

وترجع . فيحسب من خالل طرح القيم االجتماعية من القيم الخاصة ويمثل الفارق بين الوضع الحالي والوضع المثالي 

أو إخفاقات ) دعم ال–الضرائب (هذه الفوارق إلى التشوهات التي تعزى إما إلى السياسات المؤثرة على مستوى السعر 

وتؤخذ األسعار السائدة في . التي تمنع األسواق من توزيع الموارد بشكل آفء )  التأثيرات الخارجية–االحتكار (السوق 

   .األسواق العالمية آمؤشر لحساب األسعار االجتماعية 

  مصفوفة تحليل السياسات  

المستلزمات القابلة  اإليراد البيان
 للتجارة

 )ردالموا (العوامل
 الربح المحلية

 A B C D األسعار الخاصة

 E F G H األسعار االجتماعية

 I J K L الفارق

يمكن أن تنتج بشكل مربح في ظل السوق و بميزة نسبية أآبر من الصفر فإن السلعة تتمتع Hعلى سبيل المثال إذا آانت 

 عن السياسات تحويالت مالية ناجمة شكل ىعل  الوطنيالمفتوحة والتنافسية دون إضافة أية تكاليف على االقتصاد

  . الحكومية أو التأثيرات الناجمة عن إخفاقات السوق 
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  .الميزة النسبية للنظاموكفاءة ال من خالل المصفوفة يمكن حساب مؤشرات لتقدير

        مؤشرات مصفوفة تحليل السياسات

 المعادالت المؤشرات
  التفسير

 

  باألسعار الخاصةللنظامالقيمة المطلقة للربح المحقق في  FP  [D = A - B - C] الربحية المالية - 1

 على التكلفة معامل - 2
 بالسعار المنفعة
 (FCB) الخاصة

[C / (A - B)] إذا آانت . مؤشر تنافسية النظامFCB يكون النظام منافسًا وإذا آانت 1 أصغر من 
  سالبةتكون الربحية المالية و فيكون النظام غير منافسًا 1أآبر من 

 الربحية االجتماعية - 3
(SP)  [H = E - F - G] القيمة المطلقة للربح المحقق من قبل النظام باألسعار االجتماعية 

 المواردتكلفة معامل  - 4
 [G / (E - F)]  (DRC)المحلية 

 فإن النظام يتمتع بالميزة 1 أصغر من DRCإذا آانت . مؤشر الميزة النسبية للنظام 
من )  رأس مال–ة عمال(ي أننا نستخدم موارد محلية ذات قيمة أقل النسبية مما يعن

 فإن النظام ال يتمتع 1 أآبر من DRC وإذا آانت (VA= E-F)القيمة المضافة 
  .بالميزة النسبية وتكون الربحية االجتماعية سالبة

 معامل التكلفة على - 5
 باألسعار المنفعة

 (SCB) االجتماعية
[ (F + G) / E ] 

وهو يأخذ بعين االعتبار التكلفة الكاملة لإلنتاج .  للنظام للميزة النسبيةر مؤشر آخ
(F+G) أآثر مالءمة لترتيب الموقع النسبي معاملوهو .  العوامل المحلية فقطبدل 

أي القابلة للتجارة وغير القابلة (للنظم المختلفة عندما يكون لها بنية تكاليف مختلفة 
لصالح النظام الذي يحتوي على قدر أآبر من  يتحيز DRCألن الـ ) للتجارة

  المستلزمات القابلة للتجارة

  بين االقتصاد والنظامللتحويالتالقيمة المطلقة  [L = I- J - K]  التحويالت- 6

 معامل الحماية - 7
 فإن النظام 1 أآبر من NPCيشير إلى مستوى حماية المنتج الرئيسي وإذا آانت  [A / E]  (NPC) ةاالسمي

   فإن النظام يتعرض للضرائب1فيد من الحماية وإذا آانت أقل من يست

 معامل الحماية - 8
يشير إلى إجمالي مستوى الحماية مع األخذ بعين االعتبار أثر السياسات على القيمة  [(E - F) / (A - B)]  (EPC)الفعال 

 الخاصة للمنتجات القابلة للتجارة والمستلزمات القابلة للتجارة

 الربحية  معامل- 9
(PC)  [D / H] 

 فإن النظام يستفيد من 1إذا آان أآبر من . يقيس انعكاس السياسات على ربحية النظام 
 فإن االقتصاد يستفيد 1 أما إذا آان أصفر من االقتصاد الوطنيصافي التحويالت من 

 من صافي التحويالت من النظام

 دعم معامل -10
 [L / E]  (PSR)المنتجين 

تشوه السوق على زيادة أو انخفاض إجمالي إيرادات النظام ولسياسات مؤشر انعكاس ا
باألسعار االجتماعية ، أي حجم االختالف من الوضع المرجعي باألسعار االجتماعية 

 إلى الوضع الحالي بأسعار السوق

  مكافىء معادل-11
 [L / A]  (ESP)دعم المنتج 

 أو انخفاض إيراد النظام تشوه السوق على زيادةومؤشر على انعكاس السياسات 
 معرف من قبل منظمة هو آما PSEوهو يعادل الدعم المعادل للمنتج . بأسعار السوق

إذا وإذا آان موجبًا فهو يدعم المنتج . التعاون االقتصادي والتنمية لمفاوضات التجارة
  .آان سالبًا فهو يدعم المستهلك 

 
 التقنية الحديثة - المنطقة- لتحديد الميزة النسبية لنظام المزرعةة الطريقة تهيئ يمكن بسهولة-إلى ما بعد السالسل السلعية

المنتجة ( الممثلةبناء مصفوفة ألآثر سالسل السلعة يتم لكل سلعة في دراسة الميزة النسبية  حيث .مشروع التنميةو
 .)المصنعةوالمسوقة و
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  جداول تحليل الحساسية – 2الملحق 
  )طن ( نتيجة التغير الناشئ عن وزن العجلPSR و  FCB, DRC, EPC في  التغيرات- 1 الجدول

 .حللت من قبل معد التقريروجمعت : المصدر

 )$( نتيجة التغير الناشئ عن سعر الفوب PSR و  FCB, DRC, EPCالتغيرات في  - 2 الجدول  

 FCB DRC EPC PSR سعر المساواة البيان

 2000 0.50 1.30 2.93 0.55 

 1700 0.50 1.95 4.40 0.73 

 2000 0.50 1.30 2.93 0.55 

 2300 0.50 0.97 2.20 0.40 

 2600 0.50 0.78 1.76 0.28 

 2900 0.50 0.65 1.47 0.18 

(Xn/X1)-1 0.71     

 Y 0.00 -0.67 -0.67 -0.75 

 X 0.71 0.71 0.71 0.71 

 Y/X 0 -0.94 -0.94 -1.06 المرونة

 .حللت من قبل معد التقريروجمعت : المصدر

 FCB DRC EPC PSR  وزن العجل البيان

 0.5 0.50 1.30 2.93 0.55 

 0.4 0.75 3.45 5.21 0.53 

 0.45 0.60 1.87 3.54 0.54 

 0.55 0.43 1.00 2.62 0.56 

 0.7 0.31 0.61 2.21 0.57 

 0.8 0.26 0.50 2.09 0.58 

(Xn/X1)-1 1     

 Y -0.65 -0.86 -0.60 0.10 

 X 1.00 1.00 1.00 1.00 

 Y/X -0.65 -0.86 -0.60 0.10 المرونة
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 )ليرة سورية( نتيجة التغير الناشئ عن التغير في سعر العجل PSR و  FCB, DRC, EPC التغيرات في -3 الجدول

 FCB DRC EPC PSR سعر العجل البيان

 85 0.50 1.30 2.93 0.55 

1 75 0.44 1.03 2.62 0.56 

 80 0.47 1.15 2.76 0.55 

 85 0.50 1.30 2.93 0.55 

 90 0.53 1.47 3.14 0.55 

 95 0.56 1.70 3.41 0.54 

(Xn/X1)-1 0.27     

 Y 0.26 0.64 0.30 -0.02 

 X 0.27 0.27 0.27 0.27 

 Y/X 0.99 2.40 1.12 -0.09 المرونة

 .حللت من قبل معد التقريروجمعت : المصدر

 )طن( نتيجة التغير الناشئ عن وزن العجل الحي PSR  و FCB, DRC, EPC في التغيرات- 4 الجدول

 FCB DRC EPC PSR وزن الحيوان الحي البيان

 0.5 0.56 1.17 2.38 0.35 

 0.450 0.71 1.77 2.86 0.34 

 0.475 0.63 1.41 2.57 0.35 

 0.500 0.56 1.17 2.38 0.35 

 0.525 0.51 1.00 2.24 0.36 

 0.530 0.50 0.97 2.22 0.36 

(Xn/X1)-1 0.111     

 Y -0.21 -0.34 -0.17 0.03 

 X 0.11 0.11 0.11 0.11 

 Y/X -1.87 -3.07 -1.52 0.26 المرونة
 .حللت من قبل معد التقريروجمعت : المصدر

  



 

 

  


