
ا�ستاذ الدكتور 
ضياء حسن الحسني

رئيس جمعية علوم الدواجن العراقية  
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي



االهمية الغذائية االهمية الغذائية االهمية الغذائية االهمية الغذائية 
واالقتصادية للدواجن واالقتصادية للدواجن واالقتصادية للدواجن واالقتصادية للدواجن 



•  

اللحوم ونسان ل%البيض غذاء متكامل –او�
وغنيةصحية 

الدورة ا�نتاجية قصيرة  -ثانيا 
ليةاالعالتحويل كفاءة  -ثالثا
صافي و التشافيتارتفاع نسبتي ال -رابعا

• كلفة انتاج الوحدة الوزنية من لحوم  -خامسا
الدواجن اقل من كلفة انتاجھا من لحوم ا�بقار 

وا�غنام



World poultry meat production

Source: FAO



World poultry meat production 2007

Source: FAO
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World poultry production
Growth forecast

Year Poultry meat

(Million tonnes)

1995 56

2000 74

2015 110

2030 140
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تدني حصة الفرد العراقي من تناول منتجات الدواجن -او�  
حصة الفرد العراقي السنوية من لحوم و بيض الدواجن مقارنة ببعض البلدان 

ا�سماك و ا�لبان, كغم من اللحوم الحمراء  120و  6, 17تشمل ايضا  *     



Poultry Iraq: Consumption 

Total Consumption: 12.5 kg / year per capita



  كفاءة الدواجن العالية في تحويل ا�راضي المزروعة والمياه الى منتجات غذائية -ثانيا

                                                                                           



يشتغل في حلقات ھذه الصناعة عشرات ا��ف من  -ثالثا
المواطنين
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2007جدول متوسط اسعار لحوم و بيض الدجاج المحلي و المستورد لعام 

بيانات الجھاز المركزي ل%حصاء و سج%ت شركات ا�ستيراد•
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ادارة القطاع •
والسياسة ا�قتصادية

ضعف التشريعات •
فتح الحدود ودخول •

المنتجات دون فحص 

حروب •
حصار•
فقدان ا�من•
الكھرباء والوقود•

 الدولـــــــــــة 
)2003قبل وبعد (

الظروف القاسية

تقنـيــــــــــة

تقادم ا�جھزة و المعدات•
اتباع انظمة تربية قديمة غير •

اقتصادية
,  ا�دوية , رداءة اللقاحات •

ا�ع%ف, الطيور 
معظم المساكن ذات مواصفات •

غير علمية واقتصادية
عوامل اخرى مثل المناخ •

والخبرة



Competitive Poultry  
Producing Countries

Paul & Aho (2002)



المقترحات والحلول

حمايــة الدولــة

سريعة
وضع موازنة سعرية وفرض ضريبة على المستورد1.
.  فحص نوعي وصحي للمنتجات الداخلة للقطر2.
عمل مسح شامل لكافة حلقات صناعة الدواجن3.
تقديم جميع التسھي%ت و ا�عفاء الجمركي و الضريبي و الدعم 4.

في استيراد ا�جھزة و المواد ذات الع%قة بصناعة الدواجن
تشكيل مجلس او ھيئة وطنية مستقلة للدواجن تتبنى رسم سياسة 5.

.  و مستقبل صناعة الدواجن



و بعيدة المدى) سنوات 5(متوسطة 

Integrated systemتشجيع نظم التربية الحديثة ومنھا ا�نتاج المتكامل         -1

.تشجيع ا�ستثمارات وتقديم التسھي%ت لشركات اجنبية معروفة و ا�ستفادة من خبراتھا  -2
.وضع مواصفات علمية واقتصادية وبيئية لمشاريع الدواجن -3
Total quality assurance programاقرار برنامج تأمين الجودة في انتاج الدواجن     -4

مقترح سيناريوھات تدخل الدولة  -5
.أنتاج ا�جداد وا�مھات واستيراد ا�دوية واللقاحات والمواد العلفية واية حلقة تراھا مھمة -أ    
.عمل نموذج لنظام ا�نتاج المتكامل مع منح الحرية في تطبيق اي نظام انتاجي اخر -ب    
).البيض، اللحم(او المخرجات ) مواد علفية، ادوية الخ(حماية المدخ%ت  -جـ   

ً  -د     .التعاقد مع المنتجين وفق اتفاق على ا�نتاج كما كان يعمل سابقا
.تشجيع صناعة و انتاج اللقاحات وا�دوية وجميع مستلزمات صناعة الدواجن -6
.اقرار قانون حماية المنتج و المستھلك  -7
تقديم القروض و السلف و التسھي%ت المالية خاصة لمشاريع ا�نتاج المتكامل -8

. ا�نسحاب التدريجي من حلقات ا�نتاج و ا�كتفاء باستمرار الحماية  والتوجيه وا�رشاد -9
.تشجيع انجاز ا�بحاث العلمية التطبيقية  -10



شكرا �صغائكم



My Journey

TO

Kangaroo’s LandDihya Alhassani






























