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 صناعة الدواجن في العراق .... هل نقرأ عليها السالم

 

 الدكتور محمد سعد عبدالقادر           الدكتور عبداالله حميد محمد 

 

 

 تمهيد

 

على انه قدرة الدولة على توفير ما ( Food Security)مصطلح االمن الغذائي  ونالمختصلقد عرف     

ما يلزم مالية الستيراد يكفي من االغذية لسد حاجة الشعب منها وذلك عبر انتاجها محلياً وتوفير عائدات 

توفر للمواطن العراقي نوعين في هذا المجال الدواجن  الغذاء متاحا للشعب وبشكل دائم. وصناعة لجعل

ال غنى عنهما في السلة الغذائية للعائلة ن ان المادتافهاتم والبيض. من اهم المنتجات الغذائية وهما اللح

العراقية. وان توفير هاتين المادتين محلياً سيقلل من حجم االنفاق على االستيرادات. هذا عالوة على تشغيل 

وان . مل بهذه الصناعة المتعددة الحلقاتر كفة العيمئات االالف من االيادي العاملة الشابة والتي ستد

تشغيل االيدي العاملة سيقلل حجم البطالة والفقر وهذا الجانب له اهمية كبيرة في استقرار االوضاع االمنية 

  .وتضييق حلقة االرهاب الذي يعاني منه بلدنا العزيز

 

 لمحة تاريخية 

 

كانت البداية في أنتقال تربية الدواجن من التربية المنزلية والريفية بشكلها البسيط إلى التربية الحديثة     

في مدينة  أعندما أنش ،5091عام في بشكلها الواسع أو ما يطلق عليها بصناعة الدواجن في العراق 

في مدينة الحلة باالعتماد أقيم مشروعاُ أخر  5011عام وفي  .بسيطةالموصل مشروعاً صغيراً وبمعدات 

أقيم مشروع في بغداد في  5091وفي عام  .ةعلى بعض المعدات المستوردة والخبرة البيطرية المتوفر

مشروع آخر  ئأنش 5091وفي عام  .إلى منطقة آبو غريب 5090الذي انتقل في عام  ،منطقة الرستمية

الكوادر  تهيئةإلنتاجية التعليمية لغرض تم إنشاء بعض المشاريع ا 5019وفي عام  .في منطقة اليوسفية

 وقد في أرجاء البالد، اإلنتاجيةالفنية، وتبعا لذلك توسع نشاط القطاع الخاص وانتشرت عشرات المشاريع 

ً  5099بلغ إنتاجها في عام   .أنشئت الشركة العامة للدواجن 5091وفي عام  .نحو مليون فروجة سنويا

تم تشكيل ثالث شــــركات للدواجن وزعت حســب مناطق العراق الجغرافية  5099وفي عام 

ً النتاج فروج اللحم و  51وضمت هذه الشـركات  ،)الشــــمالية والوسطى والجنوبية(  1مشـــروعا

خطط كما أولت الحكومة العراقية أنذاك عناية كبيرة لهذه المشاريع ضمن ال .مشـــاريع إلنتاج البيض

بشــكل ملحوظ خالل تلك  مشـــــاريع الدواجن تطورتلذلك  ،التنموية في عقدي السبعينات والثمانينات

خالل  الخاصة بتربية فروج اللحم مشـــــاريع الدواجن اعدادبلغت وقد  .عليهالفترة وازدادت عما كانت 

، وتبعا لذلك تطور أنتاجها حتى بلغ معدالت قياسية. اإل أن الدولة في مشـــروعا 1919عقد الثمانينات 

فتم بيع كل حلقات صناعة  ،الزراعيانسحبت من العملية اإلنتاجية المباشرة في القطاع  5010عام 

نتيجة  مؤثراأما في عقد التسعينيات فقد شهدت هذه الصناعة تدهورا الدواجن تقريبا الى القطاع الخاص. 
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مما اضطر الكثير من  .ألوضاع االقتصادية بسبب الحصار االقتصادي وعدم جدوى اإلنتاجلتردي ا

تبعا لحاجتهم المادية المعاشية  ،أصحاب الحقول والمربين إلى بيع حقولهم أو انقاضها نتيجة اندثارها

المنتجة بشكل وبذلك انخفضت أعداد المشاريع  .وارتفاع أسعار السلع اإلنتاجية واالستهالكية بشكل عام

كبير عما كانت عليه في عقد الثمانينات، وتبعا لذلك انخفض إنتاجها إلى مستويات متدنية. وفي نهاية عام 

تبنت الدولة برنامج إعادة تأهيل مشاريع الدواجن والذي باشرت به وزارة الزراعة بالتعاون مع  5009

لحلقات المهدمة في صناعة مربين وترميم امنظمة الغذاء والزراعة الدولية عن طريق دعم المنتجين وال

وصل حتى مرة ثانية . وبذلك بدأت مشاريع تربية وانتاج لحوم الدجاج وبيض المائدة بالنهوض الدواجن

بيض المائدة إلى نحو  ها منوانتاج ،1991ألف طن في عام  599لحوم الدجاج إلى نحو  ها منانتاج

انما لفترة  ،ف من البرنامج ان يستمر الدعم لفترة طويلةولم يكن الهد .مليون بيضة للعام ذاته 5910

محدودة حتى يكون بمقدور المنتجين العمل وفق آليات السوق بتقليص التكاليف وتحقيق ارباح مناسبة. 

بعد احتالل البالد وتردي الحالة االمنية وعدم االستقرار انخفض اإلنتاج وتدهور مرة  1999وفي عام 

وقد استطاعت الدولة بعد استقرار األوضاع  .ريع وخروجها عن العمل واإلنتاجثانية بعد توقف المشا

المجال أمام القطاع الخاص لالستثمار، لذلك شهدت صناعة وفتح  هالرئيسنسبيا من ترميم بعض الحلقات 

الدواجن في العراق وخاصة خالل السنوات الخمس الماضية تطوراً ونمواً الفتاً للنظر بسبب استثمارات 

اقيمت شركات عمالقة وبمستوى تكنولوجي متقدم ونتيجة لهذا  فقد .القطاع الخاص الكبيرة في هذا المجال

حصل تطور مشاريع فروج اللحم في مجال و .الذاتيالتوسع كادت مشاريع بيض المائدة ان تحقق االكتفاء 

انع اعالف ومجازر وكافة مرافقها االنتاجية االساسية من مشاريع أمهات، مفاقس، مصفي اعدادها 

دواجن. وكان يمكن لهذه المشاريع ان تستمر في تقدمها وتوسعها لتزيد من حجم مساهمتها في تحقيق 

 االمن الغذائي للبالد. 

 

مما تقدم يمكن القول بأن تقنيات صناعة الدواجن الحديثة وحلقاتها المختلفة قد أمكن توطينها نسبيا في     

ان تم استيرادها من قبل القطاع العام أوال والقطاع الخاص ثانيا، وتوفير الخبرات المحلية بعد  ،العراق

هذا وتمثل  ،5010الدولة من العملية اإلنتاجية بشكل كامل في عام  ابانسح ثم تبع ذلك .إلدارتها

، اإل انها ببيع كل مشاريع الدواجن الحكومية بمختلف أنشطتها اإلنتاجية الى القطاع الخاصاالنسحاب 

وتمثل ذلك بشكل  ،الكامل لهأبقت إدارة هذا النشاط وحمايته وتنظيمه بشكل عام بيدها مع تقديم الدعم 

المشاريع اي دعم مالي لم تتلق معظم  1999برنامج إعادة تأهيل مشاريع الدواجن. وبعد عام واضح في 

الى انسحاب الدولة يؤشر  هذاو ،العلفيةخاصة الدعم الحكومي باستثناء الدعم المتعلق بتوفير بعض المواد 

ً من رعاية هذا القطاع وحمايته بشكل كامل  وقد يعود ذلك الى جملة اسباب من اهمها الظروف  ،تقريبا

 ،واسعا أمام القطاع الخاص لالستثمار في هذا المجال الباب . اإل أنها فتحتالدمر بها البتاالستثنائية التي 

وبمستوى تكنولوجي متقدم وشمل ذلك كل الحلقات اإلنتاجية االساسية من حيث اقيمت شركات عمالقة 

مشاريع أمهات، مفاقس، مصانع اعالف ومجازر دواجن. ونتيجة لذلك اقتربت مشاريع الدواجن من هدف 

 من زيادة مساهمتها في تحقيق االمن الغذائي للبالد. تي من فروج اللحم وبيض المائدة وتحقيق االكتفاء الذا
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 المنافسة بين اإلنتاج المحلي والمستورد

يتم عادة بتلبية الطلب على سلعة غذائية معينة في األسواق المحلية من خالل اإلنتاج المحلي، وفي     

حالة العجز عن توفيرها من قبل هذا اإلنتاج يتم اللجوء إلى استيرادها من الدول األخرى، أما من قبل 

وبالنسبة لمادتي الدجاج والبيض  .ن معايمن قبل األثنالقطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية أو من قبل 

كانت المؤسسات الحكومية المختصة في السابق تقوم باستيرادهما عندما يكون هنالك عجز في اإلنتاج 

تولى القطاع الخاص استيرادهما بعد الحصول على الموافقات  1999وبعد عام  .اوشحة في السوق منهم

المطلوبة من الجهات المختصة في الدولة. وقد مارست وزارة الزراعة في احيان كثيرة دور الحماية 

تدخل السوق العراقية عبر المنافذ لإلنتاج المحلي بمنع االستيراد منهما، وعند السماح باالستيراد كانت 

والتي قسم منها منتهية الصالحية  ،حدودية الرسمية وغير الرسمية منتجات الدواجن ذات النوعية الرديئةال

وتباع بأسعار  ،ةأي غير صالحة لالستخدام البشري وغير مفحوصة من قبل اجهزة الرقابة الصحي

                                                                                                   .اجنوالحاق الخسائر بمشاريع الدو منخفضة مما يؤدي الى تدني االسعار للمنتجات المحلية

 

 فتح باب االستيراد وبدون ضوابط

منذ ان نشأت صناعة الدواجن بشكلها الحديث في العراق كانت غالبا ما تتعرض الى انتكاسات     

يمنى المربون بخسائر في بعض االحيان، اال انها ما تلبث ان تعود الى حيث  ،واخرواخفاقات بين حين 

تلك الخسائر، غير انها لم تتعرض في كل عمرها والبالغ نصف قرن  المربونوضعها الطبيعي ويعوض 

عصفت بصناعة الدواجن في العراق هزة عنيفة  قدل .تقريبا الى ما تعرضت اليه خالل السنة الماضية

مما  ،ب اثار الحرب الروسية االوكرانيةستيراد بدون ضوابط بحجة تامين الغذاء وتجنجراء فتح باب اال

وادى   .لمربين والشركات العاملة في هذا القطاعباخسائر كبيرة  الحاقوفي حدوث مشاكل حادة تسبب 

على تقوى  لنالعمل واإلنتاج، كما تراكمت على جميع الشركات المحلية ديون  اتهم فيذلك الى شل قدر

 سدادها خالل فترة زمنية معقولة حتى وان عادت صناعة الدواجن الى وضعها الطبيعي.

وفي  ظل هكذا وضع يستدعي الحال  تدارس ذلك من قبل االجهزة المعنية في الدولة والجمعيات     

وممثلي  وعلى الرغم من ان لقاءات كثيرة كانت قد تمت بين اجهزة الدولة .لهذا القطاعالممثلة المختصة 

الجمعيات المتخصصة في الدواجن ولكن وكما يبدو فان هناك تباين في الرؤى بين ممثلي شركات 

وربما يعود  .او حلول ملموسةنتائج  إلىحيث لم تفضي تلك اللقاءات  ،ةالدواجن واجهزة الدولة المختص

واجبات الدولة وما تمليه الدواجن، وبين يريده مربو ما بين  ةفهم مشتركذلك إلى عدم وجود قواعد 

المصلحة العامة في توفير المواد الغذائية ومنها لحوم الدواجن وبيض المائدة وباسعار مناسبة تتناسب مع 

بأنه يمكن ان يكون النقاش بناًء اذا ما كان مستنداً الى حالة  ينعتقد جازمنو .القدرة الشرائية للمواطنين

الدواجن على ايقاف قطاع  وممثلاصرار  و بدون، ين ممثلي المربينالتفاهم المشترك بين اجهزة الدولة وب

او فرض رسوم استيراد عالية على استيرادات فقط، المحلي على االنتاج واالعتماد بالكامل االستيراد 

لم  تفضي تلك  اللقاءات  الى حلول معقولة والتي من شأنها  بسبب هذا االصراروربما  .الدواجنمنتجات 

 ناوبتقدير .ةالتدهور والتراجع في صناعة الدواجن بشقيها انتاج فروج اللحم وبيض المائد ايقاف حالة

الخاص فإن على ممثلي منتجي الدواجن تفهم واجبات الدولة اتجاه المواطنين بالمحافظة على مستوى 

الحرص  اسعار مقبولة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى اجهزة الدولة ايضاً ان تحرص كل

 البد من االخذ باالعتبار االمور التالية:لذلك  .هعلى ديمومة هذا القطاع وتنميت
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البد من االعتراف بان االنتاج المحلي للدواجن يعاني من عجز كبير في انتاج فروج اللحم وعجز اقل  -

 .ينةوهذا ما تشير اليه االحصائيات الصادرة من جهات دولية ومحلية رص ،لمائدةفي انتاج بيض ا

ليتها في خلق الموازنة في المعروض السلعي لهاتين وولسد الثغرة البد من ان تقوم الدولة بمسؤ

 الف .بضوابط منطقية من شانها ان تحمي االنتاج المحليولكن  ،امالمادتين من خالل السماح باستيراده

حيث البد لها من ان تحمي المواطن من زيادة االسعار، كن للحكومة من التفريط بمسؤوليتها ابداً، يم

ولكن وبنفس القدر من المسؤولية ان تعمل على وضع سياسات واضحة تفضي الى حماية االنتاج 

 المحلي من  حالتي االختالل وعدم االستقرار.

 ومن الحكمة ان تعمل الدولة في منهاجها وخططها التنموية على تشجيع االستثمار في مشاريع -

تلبية الطلب المتنامي على منتجات  من هذا اإلنتاج بما يمكن .الدواجن لسد الفجوة في االنتاج المحلي

السنوية للسكان، وارتفاع مستوى الدخل والمستوى الغذائي وتنامي الحركة الدواجن بحكم الزيادة 

التي من شانها وسنتناول في هذا المقال اقتراح بعض المحفزات و .السياحية الداخلية والخارجية

االرتقاء بانتاج الدواجن بما يقلل من حجم االستيراد، حيث من غير المناسب ان يكون العراق اضعف 

دول المنطقة في معدل انتاج الدواجن، وبالتالي اكثر الدول اعتماداً على االستيراد لسد الفجوة  بين 

 العرض والطلب على منتجات الدواجن.

الكثير من التصريحات المتضاربة والمتناقضة، ومن  1911ونقصد سنة صدرت في السنة االخيرة  -

 .اغرب تلك التصريحات تصريح وزير الزراعة السابق بان العراق سوف يصدر منتجات الدواجن

ً وهذا   قصيرةولكن لم  تمضي اال فترة  ،يوحي بان هناك تحقيق لالكتفاء الذاتي من انتاج الدواجن محليا

ارة عن فتح ابواب االستيراد على مصراعيه وبسابقة خطيرة وهي االولى من اعلنت الوزحتى جداً 

االسواق المحلية بمادتي اغراق  إلىذلك  أدىو .استيرادوهي ان يكون االستيراد بدون اجازة  ،نوعها

الدجاج وبأسعار تقل كثيرا عن أسعار المنتجات المحلية،  مما تسبب بخسائر كبيرة  لحوم البيض و

يث ان بعض الدول تمنح حوافز للمصدرين فضالً عن ان تكاليف االنتاج في دول الجوار للمربين، ح

 )ايران وتركيا( اقل مما عليه في العراق.

او قرار العمل بولم يلحظ ان استمر  وال زالت الكثير من التعليمات تصدر من الجهات المعنية، -

اربك المشهد كل ذلك قبل ان يطبق، حتى تعليمات لفترة معينة، وفي بعض االحيان يصدر قرار ويلغى 

 واوقع الشركات المنتجة والمربين في حالة من عدم اليقين وفقدان االمل في انفراج االزمات المتكررة.

والالفت للنظر ان القرارات التي تكون لمصلحة المستوردين تصدر بسرعة كبيرة وتدخل حيز التنفيذ  -

بينما تخضع قرارات الحلول  .تدود وتنتظر تلك القرارابزمن قياسي وكأن البضائع مكدسة على الح

وال جدوى  اتغير ذما تكون توصيات تلك اللجان وغالباً  ،دراساتإجراء وللمشكلة الى تشكيل لجان 

 .تخرج بتطبيقات عملية

 ال، االنتاجف عن االستمرار في عملية دفعت تلك السياسات المرتبكة  الكثير من المنتجين إلى التوق قدل    

 .المزيد من الخسائر ءبل ان الكثير منهم قام بتصفية مشاريعهم لدر

 

 اهمية قطاع انتاج الدواجن 

 :الجوانب التاليةفي تحقيق  بشكل رئيساهمية قطاع انتاج الدواجن تتحدد 

 االمن الغذائي:تحقيق 
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ادر من اهم مص تعدالدواجن  منتجاتحيث ان  ،في العراقيخفى على الجميع اهمية انتاج الدواجن  ال 

يمكن انها ب عن المستوردة منتجات الدواجنمن يميز االنتاج المحلي ما مو .الغذاءالبروتين الحيواني في 

يكون ن اسعار لحوم الدواجن الطازجة بأ ومن المعروف .افضليكون مذاقها حيث  ،ان تسًوق طازجة

تكون اسعار البيض المنتج حديثاً اعلى حيث بيض المائدة لسبة نوكذلك بال ،اعلى من مثيالتها المجمدةعادة 

 .اطول زمنً الذي مضى على انتاجه  من البيض

 تشغيل االيدي العاملة:

شركات الدواجن الخاصة عبارة عن مؤسسات اقتصادية لها اهميتها في توفير الغذاء اوالً وفي تشغيل ان  

ً االيدي العاملة  الى بها اذا اخذنا بنظر االعتبار ان صناعة الدواجن في حالة تطورها والوصول سيما  .ثانيا

( عامل من العاملين بصورة 190999تشغيل ما يقدر بـ ) الذاتي او االقتراب منه يمكن لهامستوى االكتفاء 

 .مجازر وغيرها( ، مصانع اعالف ،مفاقس ،من )مزارع دواجنلدواجن ل مباشرة في المرافق االنتاجية

 تنشيط القطاع الزراعي: 

ومن . الحبوبوخاصة في زراعة محاصيل  القطاع الزراعي تنشيط علىمشاريع الدواجن تعمل  

بسبب زيادة  العمودي واالفقين ييعلى المستو تطورتالمعروف بأن زراعة الذرة الصفراء في العراق قد 

 وقد استثمر .عالئق الدواجنطلب مشاريع الدواجن على هذا المحصول الذي يدخل بشكل أساسي في 

وحدات من لهذا المحصول  المطلوبةالتكميلية بناء مرافق االنتاج في  أموالهفي العراق  القطاع الخاص

وزيادة طلبها على محاصيل الدواجن مشاريع ان تطور انتاج كما  .صوامعبناء مل تفريط وومعا تجفيف

زراعة محاصيل زراعية اخرى مثل الذرة البيضاء  المزارعين فيعمل على اهتمام سي الحبوب

Sorghum  كل ذلك من أن  .في المناطق الجنوبية من العراق كونها متحملة للملوحة والجفافوخاصة

كما ان هناك امكانية كبيرة لزيادة  .شانه تحسين الدخل للمزارعين وهذا من اهم مهام التنمية الزراعية

( اغذية) عالئقفي االنتاج المحلي مساهمة نسب  منمما يزيد  اوغيرهاالنتاج المحلي من هذه المحاصيل 

يمكن لالنتاج  ناوباعتقاد .من بعض دول المنطقة على غيره امتقدم العراق وهذا ما يجعل ،الدواجن

بدال من  هاانتاجفي حالة استقرار  الدواجنعالئق ( تقريباً من مكونات %19الزراعي ان يساهم بتغطية )

مكن ي ااصبح هدف وقد ه،تحقيق إلىيستحق ان تسعى وزارة الزراعة  استراتيجي هدف ذلكوان  استيرادها.

 سوف يسجل لها انجازاُ كبيراُ.ذلك  هاقتحقيوب الوصول إليه،

 تنشيط تجارة الخدمات:

جدير الو .النقلتجارة الخدمات واهمها قطاع  نشيط تفضالً عن ذلك فان صناعة الدواجن تعمل على  

نقل في والمتمثلة  ،ان خدمات النقل في العمليات االنتاجية تمثل االهمية الكبرى لقطاع النقلهنا  بالذكر

من البيض والدجاج الطازج المدخالت من المواد االولية واالعالف ونقل الدجاج الحي ونقل المنتجات 

ً متخصص تتطلب نقالً والتي  وغيرها من المستلزمات، بينما في حالة االستيراد يتم نقل الحلقة االخيرة من  ا

فانها عادة ما تكون بشاحنات وفي حالة استيرادها من دول الجوار  .لحوم الدواجن والبيض() المنتجات 

وهذا يعني ان االستيراد من دول الجوار ينشط قطاع النقل لتلك الدول وليس  ،مبردة تعود لتلك الدول

 االنتاج المحلي للدواجن.ة ومن هنا تبرز اهمي ،النقل الداخليقطاع 
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  قترحةالحلول الم

ة االنتاج المحلي واهمها عدم كفاي ،المشاكل القائمةتجاوز الحلول الناجحة هي تلك الحلول التي تبنى على 

والجل ان تكون هناك  .تى من خالل االستيرادأالفجوة يت وهذا يعني ان سد ،المحلي لسد حاجة الطلب

والبد من فرض رسوم كمركية  ،موازنة بين االنتاج المحلي واالستيراد البد ان يكون االستيراد بضوابط

حيث  ،رتفاع الحاد في اسعار المنتجاتالبا . وعلى المنتجين ان اليرضواوردةعلى منتجات الدواجن المست

يجب  لذلك .عليهمسلباً عكس اثار ارتفاع االسعار نسوف تبالتالي و ،المستهلكينيتسبب في استفزاز  هذاان 

 منهذا  ،من المجتمع واسعةال ع دخل الفئاتتكون اسعار الدواجن باسعار تتناسب مالمحافظة على ان 

 .اخرىصورة او ة االنتاج المحلي بناحية ومن ناحية اخرى ان تتبنى الحكومة موازنة معقولة لحماي

 لول كاالتي :ان تكون الحيمكن و

-  ً ً وموضوعيا من خالل تكليف فريق  ،القيام بتحليل كلف االنتاج لمنتجات الدواجن تحليالً علميا

 ،التكاليفتحليل ب مختصين محاسبينعمل مؤلف من خبير او خبيرين اقتصادين و محاسب او 

ويمكن ان تعد قاعدة بيانات  .ممثلين عن القطاع الخاصأضافة إلى وتمثل فيها وزارة الزراعة 

وتقوم اللجنة باقتراح نسبة  .ت في مكونات الكلفة بطريقة اليةتعالج فيها المتغيرا ،الكترونية

لفجوة بين االنتاج سد االتوسع باالنتاج ل في االرباح المناسبة لتطوير صناعة الدواجن وبما يشجع

 .والطلب المحلي

 .البد من حماية االنتاج المحلي من خالل فرض ضريبة كمركية على منتجات الدواجن المستوردة -

ويمكن ان تفرض ضريبة على استيرادات منتجات  ،وهذا نظام معمول به في معظم دول المنطقة

تضمن محددة أن تمنح أجازات االستيراد بكميات معينة  فترضوي .(%99- 19)الدواجن بنسبة 

 ،وليس بشكل مطلق ومفتوح، سد العجز في اإلنتاج المحلي سواًء لبيض المائدة أو للحوم الدواجن

 واستقرار حالة السوق.بين العرض والطلب  وبةالمطلومن خالل ذلك نضمن الموازنة 

عن لحوم الدواجن لاالنتاج النهائي من خالل مراقبة  ،تطبيق نظام دعم االنتاج المحليالبد من  -

فيمكن نتاج بيض المائدة اما بالنسبة ال. Chick Counterنظام المراقبة والعد االلكتروني طريق 

ويمكن ايصال جميع البيانات من خالل  ،لبيض في مشاريع بيض المائدةوحدة تجميع امن خالل 

ويمكن اقتراح نسبة دعم معقولة على  .شبكة االنترنيت الى جميع الدوائر واالجهزة ذات العالقة

 الوحدة االنتاجية الواحدة )ويمكن الحصول على تفاصيل هذا النظام كونه مطبقاً في بعض الدول(.

لمواد االولية العلفية والمدخالت االخرى استيراد افي شركة التجهيزات الزراعية تفعيل دور  -

افضل من ستكون فرصتها حيث  ،عبر التجار والوسطاءذلك وان ال يكون  .وبطريقة مباشرة

انها معفاة  وبما ،الكباريات كبيرة من الموردين الدوليين جميع التجار والوسطاء كونها تستورد كم

ان يخصص  ويمكن .راكبستكون فان فرصها التنافسية رسوم الخدمات  من الرسوم الكمركية و

 .اخرى كحوافز للعاملين المباشرين  %5من القيمة االجمالية كخدمات ادارية ونسبة  %5 نسبة

وهذه مسالة مهمة االنتاج  مهم جداً في الضغط على تكاليف شركة التجهيزات الزراعية ان دور

 .في صناعة الدواجن ومشاريعها المختلفة جداً 

فال بد من تطبيق نظام  ،باالخص الكبيرة منهاتعتبر مؤسسات اقتصادية بما ان مشاريع الدواجن  -

وقد يسمح  .ةمع التاكيد على ان تكون االيدي العاملة محلي ،قوانين العمل والضمان االجتماعي

في ( من مجموع العاملين %9 - 1استقدام خبراء عرب او اجانب وبنسبة ال تتجاوز )بللشركات 
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تقييم الشركات  يتمعلى ان يكون ذلك من اهم المعايير التي على اساسها  ،الشركاتهذه 

 .والمشاريع الصغيرة

 الخاتمة

 هاوتطوير اوتنشيطه اوان حمايته ،عصب االقتصاد الوطني تعتبر المؤسسات االنتاجية والخدمية    

مشاريع الدواجن من بين اهم  المجال تعدوفي هذا  .الوطنيةيات الحكومات وليعتبر من اهم واجبات ومسؤ

ً المقال يمكن ان يعد تجسيداً  هذاوما تم تناوله في  .المؤسسات االنتاجية في العراق لما ورد في وتطبيقا

ومن بين اهم ما ورد فيه هو مسالة والتي منحت بموجه الثقة للشروع بالعمل، العراقية بيان الحكومة 

فضالً عن  الدعوات المستمرة لتشجيع القطاع الخاص في خلق فرص عمل  .تشجيع االنتاج المحلي

هنا االشارة وتجدر  .بعلى الدولة في تعين الشبا األعباءللمساهمة في امتصاص نسبة البطالة وتخفيف 

تتطور بسرعة متى ما وتتوسع  الى ان مشاريع الدواجن هي المشاريع االكثر قدرة على ذلك ويمكنها ان

 وف المناسبة لذلك.تهيأت الظر

وفي حالة عدم قدرة الدولة الي سبب من االسباب على تبني حلول حقيقية بناءه وجادة لهذا القطاع     

 .رمن خسائ هاومالكوالقبول بما تكبد عن افالسها الدواجن اإل االعالن فليس امام شركات م، الحيوي والمه

، إلن تمتلكهامن خالل تصفية مشاريع الدواجن التي المترتبة عليها وبعدها تتولى المحاكم تسوية الديون 

ر حتى األموواذا ما وصلت  .ةالمتراكمهذه الشركات سوف لن تستطيع االستمرار في تحمل هذه الخسائر 

وعندها فما معنى ان  .مالسالنقرأ على صناعة الدواجن في العراق (، فسوف هذه المرحلة )ال سامح الله

الثروة الحيوانية مختصة مثل ومؤسسات حكومية و مديريات عامة لالستثمار  عامة هيئةتكون لدينا 

هذا االمور إلى ان ال تصل ... نأمل المختصة ماهو معنى وجود اللجان البرلمانية الدائمية و ا، وغيره

 المستوى ... ومن الله التوفيق .

 

 

 

 

 

 


