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 تحليل سلسلة القيمة لألسماك في العراق 

 د حاتم محمد سع       سعد جعفر ابراهيم                                               عبدهلل علي مضحي   
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 المستخلص:      

تي تشتهر لبلدان الة للمنتج ولواقتصاديا ًبالنسب ،تعد األسماك من المنتجات الحيوانية المهمة غذائياً بالنسبة للمستهلك     

ة ، ألن كميلمحليةافي إنتاجه. لقد اعتمد العراق لعقود عديدة على المسطحات المائية الطبيعية للحصول على األسماك 

ية اباض التراألحو اإلنتاج كانت بعيدة جدا ًعن سد حاجة المستهلك العراقي، لهذا بدأ العراق خوض تجربة اإلنتاج في

اج في اإلنت تعمالها. وكانت التجربة األولى في عقد السبعينات حيث تم استيراد أسماك الكارب السربينبعض الم قبلمن 

اد. تهدف إلستيرمن حاجة المستهلك العراقي اضافة الى ا اكبير ءاوالتكثير وكانت تجربة ناجحة استطاعت أن تسد جز

اضافة الى  لتحديات التي تواجه مختلف حلقات سلسلة قيمة األسماك،الدراسة الى استكشاف المشاكل الرئيسية وا

لى اة، اضافة مجتمع استخراج قيم بعض المؤشرات المهمة التي تقيس كفاءة أداء هذه الحلقات وكفاءة أداء سلسلة القيمة

حث أن بلابينت نتائج  .سةقياس الميزة النسبية لألسماك في العراق والميزة التنافسية لها باستعمال مصفوفة تحليل السيا

رتيب ت على التئة كانالقيمة المضافة لحلقات مستلزمات اإلنتاج، زريعة األسماك، اإلنتاج، تجارة الجملة وتجارة التجز

( أما 688.2، 220.9، 1447، 0.044، 133.070)بالنسبة لتنقية األحواض الترابية )ألف دينار عراقي / طن( : 

، 2369، 0.044، 133.070عائمة فقد كانت على الترتيب )ألف دينار عراقي / طن( : )بالنسبة لتقنية األقفاص ال

ت لتقنية األقفاص ( وكان2489.214(. أما القيمة المضافة الكلية لتقنية األحواض الترابية فقد كانت )688.2، 220.9

نت قيمة ية، حيث كاوالميزة النسب واستعملت مصفوفة تحليل السياسة الستخراج الميزة التنافسية .(3411.214العائمة )

فة المورد ي، أما قيمة كلميزة تنافسية أو ربحية بالنسبة لإلنتاج المحل وجود( وهذا يشير الى 0.2نسبة التكاليف الخاصة )

ة المورد ما قيمة كلفاج المحلي، أ( وهذا يشير الى عدم وجود )ميزة نسبية لإلنتاج بالنسبة لإلنت2.4المحلي فقد كانت )

لى ذلك التوصل اك( وهذا يشير الى عدم وجود ميزة نسبية إلنتاج العراق من األسماك. وقد تم 2.4لمحلي فقد كانت )ا

القة في ات الععدد من المشاكل والتحديات في كل حلقة من سلسلة القيمة لألسماك وقدمت بعض اإلقتراحات للجهات ذ

 القطاع الحكومي والخاص كلها. 
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     Fish are considered important animal products for consumers and producers as well as 

for countries which have large production. Iraq began to produce fish using ponds 

technique by some farmers during the seventies of last century by importing carb fish to be 

used in production and reproduction. The objective of this study is to discover the main 

problems and challenges facing different links of value chain in addition to calculate some 

indicators which measure the efficiency of different links and the efficiency of the chain as 

a whole. Policy Analysis Matrix (PAM) is used to measure the comparative 

competitiveness and comparative advantage. The results showed that value added for 

production inputs, hatcheries, production, whole sale, retail, was for ponds (thousand ID 

/ton): (133.070, 0.044, 1.447, 220.9, 688.2) consequently for floating cages was ponds 

(thousand ID /ton): (133.070, 0.044, 2369, 220.9, 688.2). Consequently and the gross value 

added was (2489.214 thousand ID /ton) for ponds and (3411.214 thousand ID /ton). The 

result also showed that the value of private cost ratio was (0.2) which refers to the 

competiveness or profitability of domestic fish production in Iraq and the value of 

domestic resource cost was (2.4) which refers that there is no comparative advantage of 

fish production in Iraq. The study discovered many problems and challenges of different 

links and many suggestions were forwarded to related parties in private and public sector. 
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 المقدمـــــــــة
( في عام Michael porterألول مرة من لدن العالم اإلمريكي ) chain valueتم استعمال مصطلح سلسلة القيمة      

 م في قيمةتي تساهكتابا ً في هذا السياق، ضمن مجال إدارة األعمال للتعبير عن سلسلة النشاطات العندما نشر  1985

ة أم سويق )جمل(، التالناتج. وتبدأ سلسلة القيمة بالبحث والتطوير، تجهيز مدخالت اإلنتاج، اإلنتاج )صناعي أم زراعي

 ،دماتات والخمن النشاطات التي تضيف قيمة للمنتجعبارة عن سلسلة  و، اإلستهالك. وتحليل سلسلة القيمة همفرد(

 : (6)ويمكن تقسيم هذه النشاطات الى قسمين

 ت تشمل: لنشاطااالنشاطات األولية: وهي التي يكون هدفها إنشاء وتقديم المنتجات والخدمات للمشترين وهذه   -1

 لى المشروع.االسلع اآلتية ( : وتشمل النقل، الخزن، واستالم Inbound Logisticsاإلمدادات الداخلية ) (أ

ى سلع (: وهي العمليات التي يتم بواسطتها تحويل مدخالت اإلنتاج الOperationعمليات التشغيل ) (ب

 وخدمات. 

دمات الى (: وتشمل أيضا ًجمع وتخزين وتوزيع السلع والخOutbound Logisticsج( اإلمدادات الخارجية )

ى قيمة افظة علالمحوتتضمن التسويق والمبيعات، توفير الحوافز للمشترين لشراء السلع والخدمات، و ،العمالء

 المنتجات.

 النشاطات الداعمة : وتشمل: -2

الشبكات و(: وتتضمن التصميم التنظيمي Organizational infrastructureالبنية التحتية التنظيمية ) (أ

 والمعدات والبرامجيات. 

ين (: وتهتم بالبحث عن األفراد الكفوئHuman Resources Managementالبشرية )ادارة الموارد  (ب

 واستغاللهم استغالالً أمثالً.

 (: وتهتم بتوفير واستعمال التقنيات الضرورية. Technology Developmentتطوير التقنية)  (ت

 

 سلسلة القيمة للسلع الزراعية 

لورة بة. ويمكن ان الناميتم استعمال هذا المفهوم في السنوات األخيرة من لدن العاملين في التنمية الزراعية في البلد   

ن حلقات مجموعة متعريف لسلسلة القيمة للسلع الزراعية إعتمادا ًعلى مفهوم سلسلة القيمة، حيث يمكن تعريفه بأنه 

عملية  لزراعي،ام تجهيز مدخالت اإلنتاج ثوتبدأ بالبحوث والتطوير  مترابطة تكون سلسلة القيمة للسلعة الزراعية

 ،لمفردالة أم ثم تاجر الجم ،اإلنتاج الزراعي، ثم حلقة التسويق التي تحوي على أنشطة عديدة من ضمنها التصنيع

جمالية لمضافة اإلقيمة الومجموع القيم المضافة المتكونة في جميع حلقات سلسلة القيمة تكون اوأخيراً المستهلك النهائي. 

 . (5)للسلعة الزراعية المقصودة 

 

 

ت ة من حلقاكل حلق اكتشاف المشاكل والتحديات التي تواجهوالهدف األساسي الستعمال هذا المفهوم للسلع الزراعية هو 

لقيمة اقات سلسلة حلميع سلسلة القيمة للسلعة الزراعية وبعد اكتشافها عن طريق الدراسات الميدانية التي يتم تنفيذها لج

 لها الى صانعي. وبعد معرفة هذه المشاكل والمعوقات التي تواجه كل حلقة يتم ايصا(2)للسلعة الزراعية المقصودة 

لى طبيعة علتعرف االقرار في القطاع الزراعي الذين بدورهم يقومون بإيجاد الحلول لهذه المشاكل والمعوقات. ويمكن 

يتم  ال(مث واتخمس سنعدة سنوات )صودة عن طريق حساب مؤشر معين لذلك األداء، وبعد األداء للسلعة الزراعية المق

اق أو اإلخف التحسن يتم مقارنة مقدار إذاعادة الدراسة على السلعة الزراعية المقصودة ويحسب لها نفس مؤشر األداء، 

أداء  ياس كفاءةلها لقت التي يمكن استعمافي أداء السلعة الزراعية المقصودة بعد هذه المدة الزمنية. ومن أهم المؤشرا

 السلعة الزراعية المقصودة في سلسلة القيمة وميزتها النسبية وميزتها التنافسية هي: 

 : Value addedمعيار القيمة المضافة   -1

حظى هذا المعيار باهتمام الكثير من اإلقتصاديين، حيث يشير الى القيمة المضافة المتكونة في كل حلقة من 

ويرى  .الى المستهلك النهائي سواء كان المستهلك داخل البلد أم في بلدان أخرىحلقات سلسلة القيمة وصوال ً
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لقيمة المضافة دورا ًفعاالً في النمو اإلقتصادي. والهدف الرئيسي الستعمال هذا لكثير من اإلقتصاديين أن 

من ثم كفاءة أداء نظام سلسلة القيمة كامالً. المعيار هو قياس كفاءة أداء كل حلقة من حلقات سلسلة القيمة و

 ويستعمل هذا المعيار على المستويين الكلي والجزئي. 

 ل حلقة منافة في كيمكن أن يقيس القيمة المض إذتم استعمال هذا المعيار على مستوى تحليل سلسلة القيمة، قد و

 . (7)الحلقة في تلك للناتج المتكونة الكلية حلقات سلسلة القيمة وذلك بطرح تكاليف مستلزمات اإلنتاج من القيم

 : Private Cost Ratio( PCRمعيار نسبة التكاليف الخاصة )  -2

 وفة تحليللى مصفاويمكن قياسه بالرجوع  ،وهو أحد المعايير المستعملة لقياس قدرة نظام السلعة على المنافسة

األسعار الخاصة ( مقيمة بB-Aالقيمة المضافة ) ( الىCوهو يمثل نسبة تكاليف الموارد المحلية )، (4)السياسة 

ح احد الصحيل من الواذا كانت النتيجة أقبأنه )وهي غير األسعار الظلية(. وتفسير نتيجة نسبة التكاليف الخاصة 

كون أكبر من ( تBمطروحا ًمنها تكاليف مستلزمات اإلنتاج  Aفهذا يعني بأن القيمة المضافة )قيمة الناتج 

نافسة. لقدرة على الم( المستعملة في عملية اإلنتاج، وهذا يعني أن نظام السلعة له اCرد المحلية )تكاليف الموا

لتكاليف سبة انوتحسب  .أما اذا كانت النتيجة أكبر من الواحد الصحيح فهذا يعني أن نظام السلعة غير منافس

 ( في مصفوفة تحليل السياسة على وفق الصيغة اآلتية: PCRالخاصة )

 

PCR =  
𝐶

𝐴 − 𝐵
 

 

 

 : Comparative Advantageمعيار الميزة النسبية  -3

نه يقيس الميزة للمنافسة في السوق العالمية، أي أ( 4)معينةوهو معيار يستعمل لقياس قدرة وكفاءة نظام سلعة 

كفاءة نه مؤشر لهذا فإالنسبية لنظام السلعة مقارنة بنظام نفس السلعة للشركاء التجاريين في البلدان األخرى. ول

 استخدام الموارد المحلية )العمل، األرض، ورأس المال(. 

 Domestic Resource( DRCالمورد المحلي ) والمؤشر الذي يستعمل في قياس الميزة النسبية هو تكلفة

Cost ( المستخرج من مصفوفة تحليل السياسةPAM )Policy Analysis Matrix ويكون لبلد ما ميزة .

يحقق وفورات من العمالت  إذ( أقل من الواحد الصحيح، DRCنسبية في إنتاج سلعة ما إذا كانت قيمة )

 إذاألجنبية لصالح الميزان التجاري للبلد. والعكس هو الصحيح اذا كانت قيمته الرقمية أكبر من الواحد الصحيح 

تكون تكاليف الموارد المحلية  إذيشير ذلك الى عدم إمكانية البلد للمنافسة في تلك السلعة على المستوى العالمي، 

من مصفوفة تحليل السياسة على هذا المؤشر األسعار االجتماعية )الظلية(. ويحسب أكبر من القيمة الضافة ب

 وفق الصيغة اآلتية: 

DRC = 
𝐺

𝐸−𝐹
 

 

 ( كلفة الموارد المحلية باألسعار االجتماعية )الظلية(. Gحيث تمثل )

 ( العائد الكلي باألسعار االجتماعية )الظلية(.Eتمثل )     

 خالت المتاجر بها مقاسة باألسعار االجتماعية )الظلية(. ( تكاليف المدFتمثل )     

 

من  .من أهمية األسماك كسلعة زراعية لها أهميتها الغذائية في سلة المستهلك العراقي هذه الدراسةأهمية  تكمن

أخرى فإن لألسماك أهمية واضحة في اإلنتاج الوطني بمساهمتها في الناتج المحلي الزراعي ومن ثم في جهة 

في زيادة دخل المزارع العراقي مما الناتج المحلي اإلجمالي. يضاف الى هذا مساهمة هذه السلعة الزراعية 

سلعة تحديات كبيرة متمثلة في المشاكل عكس في زيادة رفاهيته اإلقتصادية. تواجه حلقات سلسلة القيمة لهذه الين

التي تتطلب حلوالً سريعة من أجل زيادة القيمة المضافة في كل حلقة ومن ثم زيادة القيمة المضافة لسلسلة 
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األسماك بصورة كاملة. وبهذا فإن هذه الدراسة تهدف الى تشخيص أهم المشاكل التي تواجه كل حلقة من حلقات 

دراسة الميدانية لحلقات سلسلة األسماك في العراق. وبعد تشخيص مشاكل جميع سلسلة األسماك عن طريق ال

سلسلة قيمة االسماك يصار الى تقديم اقتراحات توجه الى الجهات ذات العالقة في المؤسسات الرسيمة حلقات 

نوات من العراقية والقطاع الخاص التي تتبنى حل هذه االختناقات لخدمات سلسلة قيمة االسماك. وبعد خمس س

اجراء هذه الدراسة تعمد نفس الجهة البحثية او جهات اخرى الى اجراء دراسة ميدانية لحلقات سلسلة االسماك 

ومالحظة التغير في المشاكل التي تواجه حلقات سلسلة قيمة االسماك, كذلك يالحظ مقدار التحسن في كفاءة 

 بقة والمؤشرات بعد خمس سنوات.المدة السااالداء لسلسلة االسماك بالمقارنة بين مؤشرات 

 توزيعها مث ومن تم تنفيذ الدراسة الميدانية عن طريق تصميم استمارات استبانة لمختلف حلقات سلسلة االسماك

وقد  .حليلهامن لدن هذه الجهات ويتم جمعها ومن ثم ت لملئهاعلى الجهات ذات العالقة في مختلف الحلقات 

 واسط.وبغداد، القادسية، بابل ة هي أربع محافظات عراقيشملت الدراسة 

الداء اي في حساب مؤشرات كفاءة اعتمد اسلوب التحليل على االسلوب الوصفي واستعمل االسلوب الرياض

 الميزة التنافسية والميزة النسبية.و

 

 :النتائج والمناقشة

قياس كفاءة االداء في كل سيتم مناقشة التحديات و المشاكل التي تواجه مختلف حلقات سلسلة االسماك و    

التي تمثل سلسلة االسماك وحلقة عن طريق حساب القيمة المضافة ليصار الى استخراج القيمة المضافة الكلية ل

( كذلك تحسب الميزة التنافسية ex-anteكفاءة أداء سلسلة األسماك عند إجراء الدراسة الميدانية )الدراسة القبلية 

-exوب مصفوفة تحليل السياسة. وبعد خمس سنوات يتم إجراء دراسة بعدية )أسلوالميزة النسبية عن طريق 

ante مماثلة لمعرفة مقدار التحسن في مختلف المؤشرات ومالحظة المشاكل والتحديات التي لم يتم حلها )

 . (1)لطرحها على الجهات الرسمية والقطاع الخاص ليصار الى حلها

 حلقة التجهيز األولي لمدخالت اإلنتاج:  -1

إلنتاج خالت اوأن حلقة تجهيز مد .تعد حلقة تجهيز مدخالت اإلنتاج من الحلقات األساسية ألي عملية إنتاج

مياه السمكي تشابه تجهيز مدخالت اإلنتاج ألي سلعة وتتضمن مدخالت العمل ورأس المال واألرض وال

يات ض التحدوالكهرباء والعالجات والمعقمات واللقاحات. وسنتناول بعواألعالف وزريعة األسماك والوقود 

من  ومهمة والمعوقات وأهم المؤشرات الكمية والوصفية ألهم مدخلين أساسيين كونهما يشكالن نسبة كبيرة

يانات بخالل  فقرات تكاليف اإلنتاج وهما مدخل األعالف المركزة ومدخل زريعة األسماك بمختلف األحجام من

 تمارة استبيانية، وكما يأتي: اس

 

 

 حلقة معامل تجهيز وتصنيع األعالف المركزة:  (أ

در هناك مصدران لألعالف المركزة لمختلف أحجام األسماك )يرقات، أصبعيات، كفيات( هما مص

ً مابين ) ( 900-700محلي ومصدر مستورد. ويبلغ سعر الطن من األعالف المركزة المصنعة محليا

دينار  ( مليون1.250-1طن، بينما يبلغ سعر طن األعالف المستوردة مابين ) ألف دينار عراقي /

لعلف اواإليراد الكلي لمعامل ملخص العينات لتكاليف اإلنتاج  (1ويعرض الجدول )عراقي/ طن. 

 المركز في العراق اعتماداً على استمارات اإلستبانة: 

راق )ألف في الع القيمة المضافة وحصة الطن الواحد من القيمة المضافة لألعالف المركزة لعينات البحث  :1جدول  

 دينار عراقي( 

 

كمية اإلنتاج     

 طن

متوسط  سعر 

 الطن

التكاليف  اإليراد الكلي

 الكلية

القيمة 

 المضافة

حصة الطن من القيمة 

 المضافة
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39120 747 29214850 23909046 5205804 133.07 
زءاً جلتي ستكون لمركزة وااحسبت من قبل الباحثين اعتماداً على استمارات االستبانة والذي يمثل القيمة المضافة لحلقة األعالف المصدر:  

تي صممت لهذا ستبانة الارات اإلمن القيمة المضافة لسلسلة األسماك في العراق استناداً الى الدراسة الميدانية التي تم تنفيذها عن طريق استم

 . الغرض

 

 مشاكل ومعوقات وتحديات حلقة معامل تصنيع األعالف المركزة لألسماك: 

لألسماك  لمركزةاإن أهم المشاكل والتحديات التي بينتها استمارات االستبانة التي جمعت من معامل تصنيع األعالف 

 هي: 

ل موسم خص خالوباألفيما يتعلق بتجهيز مادة وقود الديزل واإلنقطاع المستمر للكهرباء  ضعف الدعم الحكومي -1

امل ب المعذروة العمل الذي يبدأ من شهر آذار ويستمر الى شهر تشرين األول من كل عام، حيث يضطر أصحا

ا ينعكس في وهذ ( أألف دينار عراقي / برميل.140-120لشراء الديزل من السوق السوداء بسعر يتراوح بين )

 زيادة تكاليف إنتاج الطن الواحد من األعالف المركزة. 

 عظمها مثلمتيراد عدم وجود دعم أو تسهيالت استيرادية للمواد األولية لصناعة األعالف المركزة والتي يتم اس -2

عيد تأخر موا لىدي ا)فول الصويا والبروتين( بأسعار مرتفعة، اضافة الى التعقيدات والعراقيل الحدودية التي تؤ

 اج. دخول هذه المواد مما يؤثر على عملية تجهيز مربي األسماك باألعالف المركزة في موسم اإلنت

ذات  أعالف القروض والتسهيالت المالية لمالكي المعامل لغرض التطوير واإلستثمار واستيراد معامل غياب -3

 تقنيات متطورة. 

 تلط. اع المختماماً في هذا المجال التصنيعي سواء لمعامل القطاع العام أو القط القطاع العامغياب دور  -4

 هاضحيث يدخل بع السيطرة النوعية لمواد العليقة المستوردة سواء لموادها األولية أم األعالف الكاملة، ضعف -5

ً بمواد رخيصة مما يؤثر على تركيب العليقة وجودتها ومن ثم ال مو نعلى  تأثيراألسواق المحلية مغشوشا

روع ي للمشعلى تكاليف اإلنتاج والموقف المال سلبي األسماك والتحويل الغذائي لها، ويكون لهذا مردود

 اإلنتاجي ومن ثم القيمة المضافة له. 

 

 س وزريعة األسماك: حلقة المفاق (ب

واع ف أنتلس وزريعة األسماك الحلقة االولى والمهمة في تجهيز قطاع األسماك لمختعد حلقة المفاق

قطاع طوير لتزريعة األسماك وبمختلف األحجام )اليرقات، األصبعيات، الكفيات(، لذلك فأن أي عملية 

لرافد تعد ا س زريعة األسماك ألنهافية لتطوير مفاقالثروة السمكية يجب أن تبدأ بدراسة معمقة ووا

حلقة  تعانيو .ربية األسماكالوحيد إلنتاج زريعة األسماك بمختلف أحجامها والتي ستعمل في تنمية وت

 زريعة األسماك من عدة مشاكل ومعوقات وتحديات تعترض عملها وسنأتي عليها الحقاً. 

 

 مضافة القيمة الكمية الناتج واإليراد الكلي والتكاليف الكلية ولعينات البحث فيما يخص  املخص (2يعرض الجدول )

 

 ف دينار عراقي( س زريعة األسماك )ألالكلية والقيمة المضافة لمفاقكمية اإلنتاج واإليراد الكلي والتكاليف : 2جدول 

كمية اإلنتاج / 

 زريعة )أحجام(

متوسط سعر 

 الزريعة

التكاليف  اإليراد الكلي

 الكلية

حصة الزريعة  القيمة المضافة

من القيمة 

 المضافة

36041000 0.57 2085872.9 490232 1599640.9 0.044 
  ريعة األسماك.س وزللمشاكل والتحديات لحلقة المفاق لدن الباحثين اعتماداً على استمارات اإلستبانة المصدر: حسبت من       

 

لتي تم تبانة امن خالل استمارات اإلس تشخيصهاتواجه هذه الحلقة في سلسلة قيمة األسماك عدة مشاكل وتحديات تم 

 تها ميدانياً، ولعل أهم هذه المشاكل والتحديات هي: االحصول على بيان
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ة س تابعفاقة عن ملدراسة المحددة هي عباركانت معظم المفاقيس التي تم إجراء المسح الميداني لها في مناطق ا -1

ز من ير مجاس التتوفر فيها الشروط الفنية والصحية كما أن معظمها غقألشخاص من القطاع الخاص، وهي مفا

ستعمال لكفوء إلا، اضافة الى هذا فإن الكوادر العاملة فيها ليس لديهم الخبرة والتدريب الرسميةالجهة لدن 

 وأن بعضها عبارة عن غرف وبنايات بسيطة مسقفة بأسطح من الخشب ،هرمونات التلقيح اإلصطناعي

غير جيدة وديئة ريات والحديد، كما اليتوافر في هذه المفاقس معدات التفقيس الجيدة، وما موجود منها ذات نوع

ات تأسيس مثل حاضنات اليرقات الداخلية ومعدات التفقيس، أجهزة مقاييس السيطرة الحرارية، كما تتميز

 الكهرباء والماء ببساطتها وعدم دقتها. 

م هركلة افتقااقيس مشس الجيدة والذين يمتازون بالخبرة العلمية والكفاءة في تشغيل المفالمفاقيواجه بعض مالكي  -2

 جازات ممارسة المهنة وعدم تحفيزهم لإلستمرار في مهنتهم ومتابعة عملها. إل

وأن  لمحليةاس من مشكلة عدم توافر هرمون الغدة النخامية الجيدة النوعية في األسواق تعاني بعض المفاق -3

ا يعادل م غم(1) يتم استيراده أما من منشأ أمريكي أو صيني وبأسعار مرتفعة، اذ يتراوح سعر استيرادمعظمها 

 ( دوالر أمريكي.250-400)

ن بين متخابها يتم ان التي األمات)اإلناث والذكور( التي يتم استعمالها لغرض التكثير هي  األماتأن معظم  -4

 الفقسات الجديدة وحسب المظهر الخارجي والحجم بدون أي معايير علمية. 

أحدث  س وتطويرها الستعمالي المفاقوض الزراعية لإلستثمار فعن طريق منح القر غياب الدعم الرسمي -5

عين قبل مى عمر التقنيات، كما أن هناك حاجة لبناء أحواض كونكريتية لغرض تنمية اليرقات فيها وأقلمتها ال

 نقلها الى أالحواض الترابية لتقليل نسبة الهالكات في األحواض الترابية. 

لك قات وكذاألعالف واللقاحات الخاصة باليرتفتقر المفاقس للدعم الحكومي وبعض مستلزمات المفاقس مثل  -6

ة إنتاج ي عمليدعم الوقود والكهرباء لغرض استمرار عملها كونها الحلقة األكثر أهمية والتي تعد أساسية ف

 األسماك. 

الع عدم وجود دورات متخصصة للمالكات العاملة في المفاقس سواء داخل البلد أم خارجه لغرض اإلط -7

 س. مهنة التفقيس وتطوير عمل المفاق رسةوتطوير المهارات لمما

اج عدم وجود جهة رسمية منظمة ومشرفة على عمل المفاقس من حيث عمليات التلقيح اإلصطناعي وإنت -8

 س. مل المفاقفاءة عكاليرقات وتنميتها الى حين تسويقها والتي تعد من األمور والمهام األساسية لتنظيم وزيادة 

ي راض التيطرية متخصصة في عملية التكثير وتنمية اليرقات ومراقبة األملجان طبية ب ضعف التواصل مع  -9

حواض دارة أتصاب فيها والهالكات الكبيرة فيها. ومن المشاكل األخرى التي تواجه عمل المفاقس هو ضعف ا

 ماتاألة ء إداراليرقات مما أدى الى إرتفاع نسبة الهالكات وإنخفاض نسبة إنتاج اليرقات. يضاف الى هذا سو

ً على استعمال هذه  ملية في ع تاألما)الذكور واإلناث( من حيث نوعيتها وأعدادها وتغذيتها مما أثر سلبا

يان فاع بنالتفقيس وإنتاج اليرقات، كما أن تصميم المفاقس لم يكن على وفق الشروط الفنية من حيث إرت

 ية. المفاقس، المرشحات والتأسيسات المائية واألحواض الداخلية والخارج

بة التجر تدار معظم هذه المفاقس من لدن كوادر وسطية أساس عملهم مبني على الخطأ والصواب وعن طريق -10

 وليس على أسس علمية وفنية رصينة. 

 

 حلقة إنتاج األسماك  -2
ائي من النه تعد هذه الحلقة من الحلقات األكثر أهمية في سلسلة قيمة األسماك، حيث أنها توفر الناتج

رق تربية طان من الذي سيتم تداوله في الحلقات الالحقة وصوالً الى المستهلك النهائي. وهناك نوعاألسماك 

 األسماك العراقي وهي:  ياألسماك التي اعتاد عليها مرب

 

 واض الكبيرةحطريقة التربية في األ (أ

 طريقة التربية في األقفاص العائمة (ب
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تي المياه البحواض األراضي الزراعية المقترحة ويتم ملئ هذه األ في الطريقة األولى يتم حفر أحواض ترابية كبيرة في

 يتم تجديدها بشكل مستمر ومن ثم توضع فيها األسماك لغرض تربيتها وصوالً الى حجم التسويق. 

لة ة نهري دجة وخاصأما في الطريقة الثانية فيتم وضع األسماك في أقفاص كبيرة ومن ثم يتم وضعها في األنهار الكبير

 ويتم تربيتها الى أن تصل الى حجم التسويق. لفرات وا

ً للتكاليف واإليرادات والقيمة المضافة لكل طريقة من طرق تربي (4( و )3ويعرض الجدوالن ) ي ة األسماك فملخصا

 انية: الميد العراق والتي تم الحصول عليها من استمارات اإلستبانة التي تم الحصول على بياناتها من الدراسة

 

 ( بالطن لتربية األحواض الف دينار عراقيالتكاليف واإليرادات والقيمة المضافة ): 3جدول 

 القيمة المضافة للطن القيمة المضافة التكاليف الكلية اإليراد الكلي متوسط السعر كمية اإلنتاج

1639.130 5110.1175 8376146.898 6004167 371979.898 1447 
 المصدر: من اعداد الباحثين إعتماداً على استمارات اإلستبانة لعينات البحث   

 

( للطن لتربية األسماك باألقفاص العائمة لعينات عراقي دينار الفالتكاليف واإليرادات والقيمة المضافة ): 4جدول 

 البحث لحلقة اإلنتاج

 القيمة المضافة للطن القيمة المضافة التكاليف الكلية اإليراد الكلي متوسط السعر كمية اإلنتاج

3550.394 5271.6675 1854040.387 10303645.505 823394.882 2369 
سماك في إلنتاج األ لتنافسيةولحساب الميزة النسبية والميزة االمصدر: من اعداد الباحثين إعتماداً على استمارات اإلستبانة لعينات البحث 

 نية: الميدا العراق نورد المثال اآلتي لمصفوفة تحليل السياسة لطريقة التربية في األقفاص العائمة والتي حسبت من الدراسة

 

 ( مصفوفة تحليل السياسة النتاج طن واحد من لحوم االسماك.5كما يعرض الجدول )

 مصفوفة تحليل السياسة للطن الواحد من لحوم األسماك )ألف دينار(: 5جدول 
 

Profits 

D 

costs 

Revenues 

A 

 Domestic resources الفقرات

C 

Tradable Input 

B 

2558.142 628.947 2084.911 5272 private prices 

-378.371H 644.433G 1973.987F 2240E Social prices 

2936.512L -15.486K J 110.924 3032 I Transfers 

 المصدر: من اعداد الباحثين اعتماداً على استمارات اإلستبانة لعينات البحث

 

 ي: ما يأتويمكن حساب الميزة التنافسية إلنتاج األسماك في العراق عن طريق حساب نسبة التكاليف الخاصة وك

 

     PCR = 
𝐶

𝐴−𝐵
 

 

كلفة الموارد المحلية باألسعار الخاصة   =                        

اإليرادات باألسعار الخاصة−كلفة الموارد المتاجر بها باألسعار الخاصة
 

 

      = 
628.947

2084.911−5272
  

 

            = 
628.947

3187.
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 =  0.2                                                                                

 

وهذا  مة المضافةن القياليف الخاصة أقل مبما أن قيمة نسبة التكاليف الخاصة أقل من الواحد الصحيح فهذا يعني أن التك 

 .يشير الى وجود ميزة تنافسية إلنتاج األسماك في العراق

  أما بخصوص الميزة النسبية النتاج االسماك في العراق فيمكن حسابها وفقا للعالقة اآلتية:

 

DRC = 
𝐺

𝐸−𝐹
                   

 

       =  
644.433

267.013
                         = 

644.433

2240−1973.987
  

                       =    2 .4                          

ماك، نتاج األسإية في ميزة نسب العراق ال يمتلكبما أن قيمة كلفة المورد المحلي أكبر من الواحد الصحيح فهذا يعني أن 

 ً  . أي أن هذا البلد اليحقق وفورات من العمالت األجنبية بالنسبة للبلدان التي يتعامل معها تجاريا

 

 المشاكل والمعوقات والتحديات المواجهة لحلقة إنتاج األسماك: 

 ومن ثم يةية االنتاجالعمل وإنعكاس سلبي علىالعديد من المشاكل والتحديات التي لها آثار  األسماك إنتاج عملية اجهتو

 ا يأتي: منة البحث نة لعيعلى القيمة المضافة المتحصل عليها، ولعل أهم التحديات والمشاكل التي بينتها إستمارات اإلستبا

الوقود لمركزة وفيما يخص مستلزمات اإلنتاج األساسية مثل األعالف ا القطاع العامعدم وجود دعم حقيقي من   -1

ان طبية جود لجوالكهرباء وتوفير األدوية واللقاحات المهمة والفعالة لألمراض التي تصيب األسماك، وعدم و

اك األسم متخصصة بأمراض األسماك مما أدى في السنتين األخيرتين الى تفشي أمراض فتاكة أتت على جميع

 لتي تربى في األقفاص العائمة في نهري دجلة والفرات. ا

ة وسلسل وجود روتين حكومي معقد فيما يخص منح اإلجازات الخاصة بتربية األسماك، كذلك هناك تعقيدات -2

لصحة زارة اروتين طويلة لتجديد اإلجازات التي تمر بوزارات ودوائر عديدة مثل دوائر وزارة الزراعة، و

 وارد المائية ومجالس المحافظات وغيرها. والبيئة، وزارة الم

املين في ءة للعاإلفتقار لوجود جهات إرشادية خاصة بالنوعية والتدريب على أساليب اإلنتاج الحديثة والكفو -3

 إنتاج األسماك. 

كثير  لى ردمظهرت في السنين األخيرة شحة في المياه من مصدرها خارج العراق مما دفع الجهات الحكومية ا -4

تستهلك ماك الأن األس رغمرات األسماك غير المجازة وعدم تجديد إجازات كثيرة من البحيرات المجازة من بحي

 المياه وإنما هي وسط لمعيشتها. 

ي مكونات فالغش ما يسمح بهناك مشكلة اإلفتقار للسيطرة النوعية على األعالف المستوردة والمنتجة المحلية م -5

ة مباشرة ر بصوري على عملية التحويل الغذائي ومن ثم نمو األسماك ويؤث، وهذا الجانب له تأثير سلبالعالئق

 اجية. على تكاليف اإلنتاج ومن ثم على القيمة المضافة والربحية المتحصلة من هذه المشاريع اإلنت

سبب يوعية مما دة النوجود مفاقس أهلية التتوافر فيها الشروط الفنية واإلدارية الكفوءة إلنتاج زريعة أسماك جي -6

 خسائر للمنتج المحلي. 



10 
 

ً وعدم استقرارها خالل فصول السنة المختلفة مما يسبب تذبذب  -7 ملية رباك لعإأسعار األسماك المنتجة محليا

 اإلنتاج المحلية وربما تكبد خسائر من لدن المنتج. 

لعراق في ا اكضعف عملية اإلستثمار في الثروة السمكية ومحدودية الدعم الحكومي في القروض لمنتجي األسم -8

 والتي تنعكس سلباً في عملية التوسع في مشاريع األسماك في العراق. 

رجة تفاع دعدم توافر وسائل نقل متخصصة لنقل األسماك التي تحتاج الى وسائط نقل ذات أحواض مبردة إلر -9

ذي يل الوالحرارة في أشهر كثيرة من السنة وهذا يؤدي الى تلف األسماك وتفسخها اضافة الى الوقت الط

 تستغرقه عملية النقل بسبب الظروف االمنية المشددة والذي يساهم في تلف األسماك. 

نها م ،ئيةهناك مشاكل كثيرة متعلقة بتربية األسماك في األقفاص العائمة في األنهر والمسطحات الما -10

اكم لك لترتعرضها الى اإلنخفاضات الشديدة والمفاجئة في مستويات المياه مما يسبب هالكات لألسماك وذ

كهربائي واستعمال بعض طرق الصيد الجائرة مثل السموم والصعق الاألقفاص العائمة االطيان في مواقع 

ألحيان ر من اخرى مما يؤدي في كثيوالمفرقعات. يضاف الى هذا تأثير هذه األسماك على الكائنات الحية األ

للتآكل  تتعرض الى هالكات هذه الكائنات، اضافة الى المشاكل الفنية المتعلقة بهيكل األقفاص العائمة حيث

 بسبب الصدأ مما يؤدي الى إنهيار هذه األقفاص.

 عزىيالتي وظهرت خالل السنتين األخيرتين مشكلة تعرض األسماك المربات باألقفاص العائمة للهالكات و 

ق وضع بعضها الى إصابتها ببعض األمراض الفطرية، بينما أدعى الكثيرون الى تعرضها للتسمم عن طري

 . مجهولةجهات منافسة او سموم بصورة متعمدة في المياه التي تحوي هذه األقفاص من لدن 

حد اآلن نات ولتلوث مياه المسطحات المائية للمخلفات الصناعية والنفطية آلثار الحروب منذ عقد الثماني -11

 والتي لها آثار سلبية على اإلنتاج السمكي. 

 مأما طالبهماإلفتقار لوجود جهة منظمة لمنتجي األسماك تقوم بتمثيلهم وتنظيم عملهم وطرح مشاكلهم وم -12

 ات العالقة بنشاط الثروة السمكية. الجهات األخرى ذ

ً والتي تربى من قبل منتجي  -13  ألسماكاحدث تدهور واضح في الصفات الوراثية لألسماك الموجودة حاليا

ادة جراسات دوالتي معظمها من نوع أسماك الكارب والتي أدخلت للعراق في عهد السبعينيات، ولم يكن هناك 

ن لى هذا فأضافة ات عالية اإلنتاج تتحمل الظروف البيئية العراقية. اإلدخال أصناف وراثية جديدة ذات مواصفا

.، ولم غيرها.ووتراجع في إنتاج معظم األسماك العراقية المحلية مثل الشبوط، الكطان والبني  راضهناك إنق

عائمة فاص الألقة أو اتكن هناك دراسات فاعلة وجادة بعملية تكثيرها وأقلمتها للزراعة المكثفة باألحواض الترابي

 بشكل تجاري وواسع.

 

 حلقة التسويق   -3

رعيتان فلقتان وهي أحد الحلقات المهمة التي تربط بين حلقة المنتج والمستهلك في سلسلة قيمة األسماك. وهناك ح

داء لكفاءة أ ي ملخصتجار التجزئة. وفيما يأت متداخلتان ضمن حلقة التسويق هما حلقة تسويق تجار الجملة وحلقة تسويق

 كل من هاتين الحلقتين الفرعيتين: 

 

 فقرات التكاليف واإليرادات والقيمة المضافة لتجار الجملة:   (أ

ً للتكاليف واإليرادات والقيمة المضافة لتجار الجملة، للمناطق الم (6)الجدول  عرضي  دروسة فيملخصا

 العراق. 

 

 ( لتجار الجملة عراقي لف ديناروالقيمة المضافة )أتكاليف الكلية اإليرادات الكلية وال: 6جدول 

اإليراد  متوسط سعر الطن الكمية )طن(

 الكلي 

 القيمة المضافة للطن القيمة المضافة التكاليف الكلية

9333 322 3011145 949284 2061861 220.9 
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 المصدر: من اعداد الباحثين اعتماداً على استمارات اإلستبانة        

 

 

 فقرات التكاليف واإليرادات والقيمة المضافة لتجارة التجزئة:  (ب

سلة وسة لسلملخصاً للتكاليف واإليرادات والقيمة المضافة لتجار التجزئة للمناطق المدر (7يعرض جدول )

 األسماك في العراق

 

 التجزئة( لتجار عراقي اإليراد الكلي والتكاليف الكلية والقيمة المضافة )ألف دينار: 7جدول 

 القيمة المضافة للطن القيمة المضافة التكاليف الكلية اإليراد الكلي  متوسط سعر الطن الكمية )طن(

2043 5896.75 12047060.25 10641065 1405995.25 688.2 
 المصدر: من اعداد الباحثين اعتماداً على استمارات اإلستبانة  

 

 تهلك للكغمفي حلقة التسويق ونصيب منتجي األسماك من دينار المسملخصاً لنصيب الوسطاء  (8يعرض جدول )فيما 

 

 

 

 

 

 نصيب الوسطاء في حلقة التسويق ونصيب منتجي األسماك من دينار المستهلك : 8 جدول

سعر المنتج 

 )دينار / كغم(

 سعر الجملة

 )دينار / كغم(

سعر التجزئة 

 )دينار / كغم(

النسبة المئوية لحلقة 

 المنتج )%(

المئوية لحلقة النسبة 

 تاجر الجملة )%(

النسبة المئوية لحلقة 

 تاجر التجزئة )%(

النسبة المئوية لحصة 

الوسطاء من دينار 

 المستهلك

5190.89 5398.52 5896.75 88.02 3.52 8.45 11.99 
 المصدر: من اعداد الباحثين اعتماداً على استمارات اإلستبانة  

 

 تجار التجزئة(:ومشاكل ومعوقات حلقة التسويق )تجار الجملة 

دراسة لعينة ال ستبانةتعاني هذه الحلقة من مشاكل وتحديات عديدة، حيث أقرت الدراسة الميدانية من خالل استمارات اإل 

 مايأتي: 

ئم ن المالإن معظم مراكز التسويق التتوافر فيها الجودة والنظافة وشروط الصحة العامة من حيث المكا  -1

التتوفر وسنة. والمرافق الخدمية والصحية، كما تفتقر معظم هذه المراكز لشبكات المجاري لتصريف المياه اآل

ئمة ض المالكما التتوافر األحوا في معظم هذه المراكز التسويقية التأسيسات الصحية للمياه والكهرباء،

يصبح وديمة، قواألسطح الضرورية لعرض وحفظ ومناولة األسماك. كما أن معظم أبنية هذه المراكز التسويقية 

ى هذا افة المنظرها عبارة عن بركة مياه وأطيان آسنة عند العمل والتسويق والبيع وخاصة عند الصباح، إض

 ل مراكز التسويق لجملة األسماك. التوجد رقابة وإشراف رسمي ينظم عم

 تتوافر التي التعدد المراكز التسويقية صغيرة و متوسطة الحجم )العالوي( غير الرسمية في مناطق الدراسة و -2

 سماك ممايبع االفيها الشروط الصحية، وهنا يؤدي الى تباين و اختالف االسعار ما بين هذه المراكز الخاصة ب

 استقرار اسعارها.ق االسمال وسلبيا على عملية تسوييؤثر 

حفظ وضافة الى عدم وجود برادات لخزن المخصصة لنقل االسماك، ائل النقل المبردة وعدم توافر واس -3

 االسماك.

يدانية دراسة المالل اليفتقر العاملون في هذه الحلقة التسويقية الى التنظيم االداري الموحد، اذا لم يالحظ من خ -4

ي فائتهم تفعيل كفالء العاملين وخاصة منظمة لعمل هؤة او ادراية رسمية ام وجود جهة او مؤسسة تنظيمي

 العملية التسويقية.
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لعراقي الكي امنها طبيعة النمط االسته ،عدم وجود خدمات تجميد و تصنيع االسماك ويعود هذا السباب عديدة -5

لمال ار رأس علبة، عدم توافالمل المستهلك شراء االسماك الحية والطازجة على االسماك المجمدة وحيث يفض

 ة وباسعارمستوردالكافي لدى المستثمرين في هذا المجال ووجود كميات كبيرة من االسماك المعلبة والمجمدة ال

 تنافسية منخفضة.

 سماك فضاليمة االالتجميد والتصنيع يخلق ويولد مستويات اضافية من القيمة المضافة لسلسلة ق ومن المعلوم ان

 ل اضافية لاليدي العاملة.عن خلق فرص عم

 ية، علىلرسم سياسة زراعية واضحة في قطاع الثروة السمك الجهات الرسمية توجهات مستقرةاليوجد لدى  -6

د متطلبات لسكفي يالرغم من توافر الموارد واالمكانات التي يمكن من خاللها تنشيط قطاع الثروة السمكية بما 

دور  للعراق منافسة تصديرية لهذه السلعة، ولم تجد الدراسة انمن ثم التخطيط لخلق االستهالك المحلي، و

 تصديري لهذه السلعة.

واء سكساء ان معظم مزارع و بحيرات االسماك بعيدة عن مراكز التسويق و تفتقر الطرق المؤدية اليها لال -7

ما في ال سيوك كبير على عملية تسويق االسما الرمل، و هذا له تاثيردة االسفلت او حتى بمادة الحصى وبما

لحركة اصعوبة السمكية بسبب عدم صالحية الطرق وموسم الشتاء، حيث ال يتمكن المزارعون من منتجاتهم 

 في مثل هذه الطرق.

 

 حلقة المستهلك -4

ماك لسلة االسة في س لحلقات سلسلة األسماك، حيث ان كل الحلقات السابقة لهذه الحلقتأتي هذه الحلقة استكماالا 

فضيالت تكمنتوج نهائي لغرض االستهالك من لدن المستهلك. وبالطبع فان لدى اي مستهلك تهيء االسماك 

مد والمج شكال عديدة منها الحي و الطازجعديدة في طبيعة استهالكه من اية سلعة. وتتوافر االسماك با

االسماك  ستهالكاالمعلب، وبالطبع هناك تباين بين المستهلك من ناحية االذواق االستهالكية سواء من ناحية و

 الطازجة ام غير الطازجة او الحجم المفظل لالستهالك.

 :(10( و )9في الجدولين ) كمافضيالت المستهلكين وتوقد بينت عينة الدراسة الميدانية 

 

 مؤشرات المتسهلكين لبعض التفضيالت والخدمات المقدمة لهم: 9جدول
التفضيل لنوع السوق الذي تباع فيه 

 االسماك

الخدمات المقدمة مستوى 

 للمستهلكين
 االحجام المفضلة لدى المستهلكين مستوى االسعار

 عينة الدراسة
سوق 

 متخصص

سوق غير 

 متخصص
 رديئة متوسطة جيدة

اسعار 

 مرتفعة

اسعار 

 متوسطة

-1حجم متوسط 

 كغم 2.5

حجم كبير اكثر 

 كغم 3من 

240 28 212 0 80 160 180 60 200 40 

النسبة 

 المئوية
11.66 88.33 0 33.3 66.6 75 25 83.33 16.66 

 المصدر: من اعداد الباحثين اعتماداً على استمارات اإلستبانة  

 

 مؤشرات اخرى لحلقة المستهلكين لبعض التفضيالت و الخدمات المقدمة لهم : 10جدول 

تفضيل الشراء من مؤسسة 

 تسويقية او من اماكن عامة

تفضيل لحوم االسماك مقارنة 

 الحمراء والدواجنبالحوم 

فئات شراء المستهلكين 

لالسماك غير الحية 

 )دينار/كغم(

فئات شراء المستهلكين لالسماك الحية 

 )دينار/كغم(

عينة 

 الدراسة

مؤسسة 

 تسويقية

اماكن 

 عامة

المرتبة 

 االولى

المرتبة 

 الثانية

المرتبة 

 الثالثة
2500-

3000 

3000-

4000 

5000-

6000 

6000-

7000 

7000-

8000 

240 184 65 52 124 64 88 152 128 80 32 

النسبة 

 المئوية
76.6 

23.

33 
21.66 51.66 26.66 36.6 63.7 53.33 33.33 13.33 
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 المصدر: من اعداد الباحثين اعتماداً على استمارات اإلستبانة  

 

 مشاكل ومعوقات وتحديات حلقة المستهلك:

 :االتية بالنسبة لحلقة المستهلكبينت بيانات استمارات االستبانة المشاكل والتحديات 

مات الخد انخفاض مستوى النظافة والعناية الصحية لالسماك الواصلة للمستهلك النهائي كما ان مستوى -1

 المرتبطة بها كانت متدنية.

على  غش وتالعب من لدن بعض باعة تجار التجزئة والباعةوجود بينت بيانات استمارات االستبانة  -2

 سه.سماك الحية عن طريق خلطها باالسماك غير الحية وبيعها بالسعر نفالطرقات المتاجرين باال

 هناك تالعب باوزان البيع عند الشراء من الباعة المتجولين. -3

ل تداوبيع ونية لالفلشروط الصحية ولان معظم االسواق واالماكن التي تباع فيها االسواق غير نظيفة وتفتقر  -4

 .المظهرها غير مرتبة من ناحية االسماك كما ان

 تداول االسماك التي تكون قريبة من المدن.السواق النموذجية المخصصة لبيع وقلة ا -5

تلك  الخصبااالتربة وستهلكين رديئة ومكشوفة لالوساخ وكانت طرق تجهيز االسماك الحية المعروضة للم -6

 التي تباع على جوانب الطرق.

 

 لتربية.اع حلقات السلسلة لطريقتي الدراسة لجميالقيمة المضافة على مستوى عينة ( 11ويعرض الجدول )

 

 ) الف دينار/طن( لحلقات سلسلة قيمة االسماك لطريقتي التربية لعينة الدراسة  القيمة المضافة: 11جدول 

 حلقة تجار التجزئة حلقة تجار الجملة حلقة المنتجين حلقة المفاقس حلقة مدخالت االنتاج تقنية االنتاج
القيمة المضافة 

 الكلية لعينة الدراسة

 2489.214 688.200 220.900 1447 0.044 133.070 تقنية االحواض

 3411.214 688.200 220.900 2369 0.044 133.70 تقنية االقفاص
 (. 7(، )  6(، )  5(، )  4(، )  3(، )  2(، )  1: الجداول ) المصدر  

 

 

 التوصيات:

نتها والتي بي العراق المشاكل والتحديات والمعوقات التي تعترض وتواجه عمل قطاع الثروة السمكية فيالى  ستنادا  أ    

لتحديات ن هذه اموصيات النابعة من االقتراحات والت تحديد عددالدراسة لجميع حلقات سلسلة القيمة لالسماك، يمكن 

 دن القطاعات من لالمقترحالقيمة. ويمكن االخذ بهذه المعوقات التي تعترض حلقات سلسلة شاكل والمشاكل لحل هذه المو

 ا يأتي:التي صنفت حسب حلقات سلسلة القيمة وكمللمساهمة في حل هذه االختناقات والقطاع الحكومي الخاص و

 أوالً: حلقة التجهيز االولي لمدخالت االنتاج:

 :حلقة معامل تصنيع االعالف  -أ

ؤثر تاك والتي في دعم هذه الحلقة من سلسلة القيمة لالسم الرسميةللجهات دور فعال  هنالك ينبغي ان يكون  -1

، النتاجبصورة مباشرة على االداء االقتصادي لمشاريع انتاج االسماك عن طريق دعم اسعار مستلزمات ا

 الوقود و الطاقة الكهربائية.

ح القروض ذلك منالعالقة وكذات  توفير المواد االولية لتصنيع االعالف المركزة من لدن دوائر وزارة الزراعة -2

 لتسهيالت المالية الصحاب معامل االعالف.وا

 العالمية السواقاتسهيل إجراءات فتح االجازات الخاصة بممارسة المهنة واجراءات استيراد المواد االولية من  -3

 على المناطق الحدودية.والتركيز على السيطرة النوعية 

لذرة، اية مثل طريق تشجيع زراعة المحاصيل الداخلة في المواد العلفتحفيز االنتاج المحلي من االعالف عن  -4

 لف.فول الصويا و الشعير العلفي اضافة الى تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في أنشاء معامل الع
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اد ا وايجالعمل على خفض تكاليف انتاج الطن الواحد من االعالف المركزة على وفق التراكيب الموصى به -5

 راعي.االرشاد الزفضة، ويتم ذلك عن طريق التدريب والتثقيف واسبة ذات االسعار المنخالبدائل المن

 

      حلقة مفاقس زريعة االسماك:  -ب

 لظروفلنوعيات انتاجية عالية ومالئمة اناث+ ذكور ( ذات صفات وراثية و العمل على ادخال أمات ) -1

 ا التدهوراصابه الخارج منذ عقد السبعينات وقدالجوية العراقية، الن مما موجود حاليا هي أمات ادخلت من 

 وراثيا.

ات ف الجهعن طريق استيراد هرمونات التلقيح االصطناعي وبإشرا الجهات الرسميةدعم المفاقس من لدن  -2

توي لتي تحاودعم الوقود والكهرباء وتوفير أعالف اليرقات  البيطرية وبأسعار مدعومة ألصحاب المفاقس

 .فول الصويا والبروتين

اءات اللق وتطوير عملها من حيث نوعية زريعة األسماك التي تنتجها عن طريق ،مراقبة المفاقس العامة -3

 . والندوات والمحاضرات والمنشوراتالتدريبية اإلرشادية 

، تنشيط وتطوير ودعم المفاقس الحكومية التي توفر زريعة األسماك بمختلف أحجامها )اليرقات -4

يسي الرئ األسماك وعلى رأسها مفقس الصويرة المركزي والذي يعد المركز اإلصبعيات،الكفيات( لمنتجي

ة لهذه تابع الذي يوفر زريعة األسماك للمنتجين، إضافة الى السعي لتكوين مراكز بحثية فاعلة ومتطورة

 المفاقس لتنمية األسماك العراقية المحلية )الشبوط، البني، الكطان(.

ملها رمجة عالجهات البيطرية على المفاقس التابعة للقطاع الخاص وباإلشراف الحكومي المباشر من لدن  -5

ضافة ااعي، إلنتاج زريعة األسماك ذات المواصفات الجيدة والتدريب واإلرشاد على طرق التكثير االصطن

سائل و الوالى تقليل الهالكات والفقد في اليرقات عن طريق اتباع بعض األساليب منها وضع الشبكات أ

ليرقات لمة اأقولطيور المهاجرة التي تلتقط هذه اليرقات الصغيرة لحين بلوغها أحجام مناسب، الطاردة ل

ات وضع بعض المسيجوبعض الوقت قبل نقلها الى أحواض التربية لمقاومة وتغير الظروف الجوية، 

ثل قات موالمحميات ألطراف أحواض تنمية اليرقات لمنع دخول األحياء المائية التي تتغذى على الير

 الضفادع، السالحف، والثعابين. 

متطورة ية الدعم الحكومة للقطاع الخاص لإلستثمار في إنشاء المفاقس الحديثة المتبعة لألساليب التقن -6

رقات، ك )اليالكافية للمفاقس لغرض انتاج وتربية مختلف أنواع زريعة األسماوتخصيص المساحات المائية 

 العقد، اإلصبعيات والكفيات(.

بعد اقس المف منح اجازات ممارسة المهنة من لدن الحكومة للكوادر العلمية التي لها خبرة طويلة في عمل -7

 إجراء الكشف الميداني عن الشروط الفنية المتوافرة في المفاقس. 

بعض  صية أصحاب المفاقس بتحضير أحواض حضانة وتنمية اليرقات قبل مدة من الزمن وذلك بإضافةتو -8

هذا األسمدة العضوية )مخلفات الدواجن والمواشي( واستعمال بعض المعقمات الفطرية والحشرية و

في بداية  ي لليرقاتئيسلرااإلجراء يزيد من نمو الكائنات الحية الدقيقة )النباتية والحيوانية( والتي تعد الغذاء 

 نعة. أطوار نموها، لسهولة هضمها من اليرقات. اضافة الى خفض تكاليف اإلنتاج من األعالف المص

 

 ثانياً: حلقة اإلنتاج السمكي )حالتي األحواض الترابية واألقفاص العائمة( 

شاء إنو، ارة الزراعةدعم مستلزمات اإلنتاج من لدن الحكومة وحصر استيراد دخول الصويا والبروتين بوز -1

 يع ودعمتشجمع معامل أعالف مركزة متطورة في كل محافظة بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، 

غيرها، ولشعير المزارعين لزراعة بعض المحاصيل العلفية التي تالئم الظروف المناخية للعراق مثل الذرة وا

مركزة الئق الجهاز رقابي على األعالف المركزة من لدن وزارة الزراعة لمراقبة نوعية العمن المهم وجود و

 التي يمكن غشها. 
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 ومةمدع وبأسعار اشهري المائية الديزل مضخات وقود بمادة المزارعين تزويدتوفير بدائل للطاقة الكهربائية مع  -2

 .وافرهاتسماك أما لبعدها أو لعدم ي األالطاقة الكهربائية لدى الكثير من مزارع لمعالجة ضعف تجهيز

هنة سة المإجازات ممار دص منح وتجديختسهيل وتقليص حلقات الروتين والمراجعات لدوائر الحكومة فيما ي -3

 سنوات. 4-3وأن تحصر هذه اإلجازات بدائرة معينة وتحديد مدة التجديد لمدة 

عة يجب متاب ة، كمااعد في استعمال التقنيات الحديثمنح القروض الكافية لإلستثمار في إنتاج األسماك والتي تس -4

 نتاج األسماك.اكون أن هذه القروض استثمرت في مجال 

كة ناك شرهأن يكون هناك اهتمام بنقل وتسويق األسماك من مصادر إنتاجها الى مراكز التسويق وأن تكون  -5

 متخصصة لتسويق المنتجات السمكية.

افة ستغالل كإلعلمية لة ذات العالقة والجامعات والمراكز الفاعلة بالتنسيق بين وزارات الدو انشاء مراكز بحثية -6

 اإلمكانات والموارد المتاحة لتطوير قطاع الثروة السمكية. 

غرار  العمل على خفض تكاليف إنتاج األسماك وذلك عن طريق تأسيس جمعية خاصة بمنتجي األسماك )على -7

صول على ية الحجملة والتجزئة لتوحيد جهود العاملين في قطاع األسماك لتنظيم عملمنتجي الدواجن( وتجار ال

 التذبذب الحاصل في أسعار األسماك المعروضة.  ومعالجة مدخالت إنتاج منخفضة السعر 

طب هذا المركز المتخصصين ستقمركز طبي بيطري متخصص بجميع أمراض األسماك، وأن ي توفير -8

 ني إلجراءه ميداالبيطرين ذوي الكفاءة العالية وأن يجهز هذا المركز بكافة العالجات الفعالة وان يكون عمل

 قسم األسماك. –الفحوصات الدورية، ويرتبط هذا المركز بدائرة الثروة الحيوانية 

ع حاجة الئم مراد األسماك المجمدة وبما يتحماية المنتجات المحلية من لحوم األسماك عن طريق تقنين استي -9

 األسواق المحلية بحيث الينافس اإلنتاج المحلي.

لثروة اصغير تابع لدائرة أن تكون هناك مؤسسة مستقلة لقطاع الثروة السمكية وعدم اختصارها بقسم  -10

  لها. زمةالحيوانية واستقطاب الكفاءات المتخصصة باألسماك في هذه المؤسسة وتوفير اإلمكانات الال

ت التي أثبتوعائمة ادخال تقنيات اإلستزراع واإلنتاج السمكي الحديثة والتوسع بها، وتشجيع تقنية األقفاص ال -11

 تفوقها وتميزها بكثير من الخصائص مقارنة بتقنية األحواض الترابية. 

الكارب  أسماك أنواعتشجيع تربية األسماك في المساحات المائية الواسعة من األهوار العراقية والسيما من  -12

 االعتيادي والتي تتحمل درجات مناسبة من ملوحة هذه المسطحات المائية. 

 في عملية لحديثةتفعيل الدور اإلرشادي والتدريبي من لدن الحكومة فيما يخص استعمال األساليب والتقنيات ا -13

 اج. من موسم اإلنتاإلنتاج وادارة تغذية األسماك مضافة الى التوقيتات المفضلة لبيع األسماك ض

 

 ثالثاً: حلقة التسويق )تجار الجملة وتجار التجزئة(

لصحية اتأسيس مراكز تسويقية، من لدن الجهات الرسمية في المركز والمحافظات، تتوافر فيها الشروط  -1

األحواض ولمبردة اأن تتوافر فيها الخزانات والمتمثلة بالبنى التحتية المالئمة لبيع وتداول األسماك فيها، 

اصة اض الخالخاصة بحفظ وجمع األسماك من المنتجين، كما يجب أن تتوافر فيها الخزانات المبردة واالحو

ات وتأسيس أن تتوافر فيها المجاري الضرورية لتصريف المياه اآلسنةوبحفظ وجمع األسماك من المنتجين، 

 ه المراكزكون هذتباء المجهزة بالوقود الضروري وبأسعار مدعومة. كما ينبغي أن المياه العذبة ومولدات الكهر

قل خارج المدن لغرض تسهيل عمليات الدخول والخروج منها إضافة الى توفير السيارات المخصصة لن

 األسماك وتداولها للبيع. 

في كل محافظة والتي تتوافر فيها  تحديد منح إجازات ممارسة المهنة لعدد محدود من المراكز التسويقية الرئيسة -2

الشروط كافة ومتابعة ومحاسبة المتجاوزين بإنشاء مراكز تسويقية غير مجازة، كما يجب أن تتوافر رقابة 

صحية وبيطرية من جهة رسمية على هذه المراكز. اضافة الى هذا يجب منح قروض لمالكي هذه المراكز 

يقية عن هذه القروض لتطوير المراكز التسو ويمكن استعمال لتحسين هذه الحلقة في سلسلة قيمة األسماك،
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طريق استعمال تقنيات حديثة وتوفير سيارات النقل المبردة الخاصة بنقل وبيع األسماك حيث يمكن استعمالها 

 منفذاً للبيع بالتجزئة. 

ة روط الفنية الشه كافتأسيس مركز تسويقي ثابت في مراكز المدن الرئيسية لباعة األسماك بالتجزئة وتتوافر في -3

 والصحية وأن يكون تحت إشراف جهة رسمية لرقابتها صحياً وبيطرياً. 

سويقية كز التتأسيس مركز إحصائي معلوماتي وتفعيل آلية عمل أعضاء اإلرتباط بين المركز اإلحصائي والمرا -4

كذلك معرفة  ليها.إوالداخلة  الرئيسية لتوثيق كمية اإلنتاج المحلي من األسماك المسوقة من المراكز التسويقية

توردة ك المسمواسم الذروة والشحة في اإلنتاج المحلي وتوثيق ما يدخل الى المراكز التسويقية من األسما

ياسات سلمختلف أنواعها حيث أن ذلك يوثق وينظم عمليات اإلنتاج والتسويق المحلي واإلستيراد لوضع 

 زراعية مناسبة.

ن لمستهلك عنتج واطيط تركز على آلية التسعير التي تشكل مسألة مهمة بالنسبة للماالهتمام بتأسيس دائرة للتخ -5

ه على هذ عليا ودنيا ألسعار البيع والشراء لمختلف أنواع األسماك وأحجامها، كما يجبطريق وضع حدود 

لية عممان الدائرة توعية المزارعين بالنسبة ألوقات التسويق على طول موسم اإلنتاج وبكميات مقننة لض

 استقرار األسعار التي تعود بالفائدة على المنتج والمستهلك. 

ن أ ي يمكنتحسين الطرق الخارجية المؤدية الى مزارع األسماك المنتشرة على مساحات واسعة من البلد لك -6

ي صحية فتصل سيارات نقل األسماك الى ومن هذه المزارع بصورة سلسة، كما ينبغي أن تتوافر الشروط ال

 ن. سيارات نقل األسماك التي يجب أن تكون متخصصة في نقلها وليس سيارات محوة كما هو الحال اآل

ريق طك عن لجملة وكذليجب أن تكون هناك رعاية ومساهمة ودعم من لدن الدولة للمراكز التسويقية لتجار ا -7

 اسب معوضع آلية لدعم اإليجارات وتخفيفها مقابل إلزام أصحاب هذه المراكز بأخذ عموالت محددة تتن

 لكين التيالمستهاإليجار، حيث أن ارتفاع اإليجار يؤدي الى ارتفاع عموالت البيع والشراء لحلقة المنتجين و

 لمستهلكين للحوم األسماك. تنعكس آثارها على أرباح المنتجين وأسعار شراء ا

 وات مثال ً الث سنتنظيم عمل وآلية إجراء المزادات العلنية للمراكز التسويقية لجملة األسماك كأن تكون كل ث -8

حسينات تة إلجراء ة كافييجري مزاداً علنياً لهذه األماكن )بدالًمن المزادات السنوية الحالية( لكي تكون هذه المد

نة المؤجرين. اضافة الى هذا يجب تحديد األشخاص المؤجرين من ذوي المهفي هذه المراكز من لدن 

لى المتخصصين وإبعاد المتطفلين من ذوي المهن األخرى الذين يضاربون بهذه اإليجارات للحصول ع

 عموالت معينة مما يؤثر على مستوى اإليجار السنوي. 

 

 رابعاً: حلقة المستهلك

لصحي ت الدولة المختصة والقطاع الخاص لنشر الوعي الثقافي وايجب أن يكون هناك تنسيق بين مؤسسا -1

 لكين.المستهواإلهتمام لإلرتقاء بالخدمات التسويقية لما في ذلك من نفع متبادل بين التجار المسوقين و

لصحية الشروط انشاء أسواق صغيرة لتجار التجزئة في المناطق السكنية لبيع وتداول األسماك تتوافر فيها ا -2

ويجب  لعادية،العرض وبيع األسماك على الطرقات ومداخل المدن بالسيارات بة وترك األسلوب التقليدي المناس

لدان أن تكون هذه الظاسواق مصممة بأسلوب عصري يالئم أذواق المستهلكين كما هو معمول به في الب

 األخرى. 

  ضرورة وجود سيارات متخصصة للتسويق وبيع األسماك الحية تتوافر فيها الشروط الصحية للخزن. -3

 االهتمام بتغذية األسماك حيث أن نوعية الغذاء ينعكس على طعم األسماك. -4

 االهتمام بمستوى الخدمات المقدمة لتسويق األسماك الحية وخاصة النظافة.  -5

نوعيات وزان ووانب المتعلقة بتسويق األسماك والحد من التالعب في أانشاء جهاز رقابي لمتابعة مختلف الج -6

 األسماك ومحاسبة المقصرين. 

 ل األسماكوتداو منح إجازات ممارسة المهنة لتجار التجزئة لألسماك وإلزامهم بتنفيذ الشروط الصحية والفنية -7

  ويقية.وبيعها في مراكز معينة ومحدودة ومحاسبة المقصرين في حالة عدم تنفيذ الشروط الصحية والتس
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لعرض اليب اة اضافة الى توفير أستوسيع المنافذ التسويقية وتشجيع ودعم انشاء مصانع األسماك التحويلي -8

 الجذابة والنظيفة لألسماك. 

األسماك  ستهالكنشر الوعي الثقافي والصحي من خالل الوسائل اإلعالمية المختلفة لتوضيح الفائدة الصحية إل -9

 لجميع الفئات العمرية. 

ألسماك يعة اتوفير زرتشجيع الحكومة لمشاريع األسماك المتكاملة ابتداءاً من تجهيز مستلزمات اإلنتاج و -10

لنهوض على ا المالئمة لإلنتاج وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص من العناصر الكفوءة والمتخصصة والقادرة

لبحث أن تائج انبأعباء هذا القطاع لكي يكون إنتاج األسماك منافسا ًعلى مستوى البلدان األخرى، حيث بينت 

 . إنتاج األسماك في العراق اليملك ميزة نسبية

ية اطئ البحرن الشوالعمل بجدية على استثمار مياه العراق اإلقليمية البحرية سواء ما يتعلق بالصيد البحري م -11

ن خالل مم ذلك أم فيما يتعلق بإنشاء مزارع اإلستزراع السمكي فيها لما يالئمها من األسماك البحرية. ويت

 البحرية، ألسماكالذين لديهم خبرة في مجال إنتاج التنسيق المشترك مع دول الجوار من بلدان الخليج العربي ا

 إضافة الى تشريع قوانين وضوابط تنظم عمليات الصيد واإلستزراع البحري.

ة، هربائيتفعيل القوانين المشرعة للحد من عمليات الصيد غير الشرعي إلستعمال السموم والصعقات الك -12

 ين.وتنظيم عملية الصيد وتحديد أوقاتها ومحاسبة المتجاوز

ة أخرى ( وتجرى بعد خمس سنوات دراسex- ante)تعد هذه الدراسة لسلسلة قيمة األسماك دراسة قبلية  -13

لذي ة التغير ا( يتم فيها مراجعة ما تحقق من تطبيق التوصيات في الدراسة القبلية ومالحظex- post)بعدية 

ي أداء فلفعلي اواء من ناحية التحسن أحدثه تطبيق هذه التوصيات على مختلف حلقات سلسلة القيمة لألسماك، س

حات ق اإلقتراد تطبيمختلف حلقات سلسلة القيمة من المالحظات الميدانية أم من ناحية التغير في فائض القيمة بع

 الموصى بها. 

عراق في ال يجب أن تؤخذ إقتراحات هذه الدراسة على محمل الجد من الجهات ذات العالقة بتربية األسماك -14

لى دة فيها عالوار طاع الخاص أم العام، ألن هذه الدراسة المعنى لها إن لم يتم تطبيق اإلقتراحاتسواء في الق

شاكل جة المجميع حلقات سلسلة قيمة األسماك. ويمكن إجراء دراسات مماثلة لمختلف السلع الزراعية لمعال

 والتحديات التي تواجه حلقات سلسلة قيمة هذه السلع.
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 المالحق 

 (  1ملحق ) 

 متوسط اعداد و مساحات المزارع السمكية لمحافظات العراق 

 

 المحافظة

 المزارع المتوقفة المزارع المنتجة
مساهمة عدد 

المزارع لكل 

 محافظة

مساهمة المساحة 

المائية لكل 

 محافظة )%(

نسبة 

المساحات 

المائية 

 المتوقفة )%(
 العدد

المساحة الكلية 

 )دونم(

المساحة المائية 

 )دونم(

عدد 

 المزارع

المساحة المائية 

 )دونم(

 24.66 13.84 41 3181.6 340 2010 3081 237 بغداد

 20.20 31.86 16.98 2601.6 73 4623.9 6096.4 98 واسط

 26.20 39.98 14.7 3380.9 75 5802.7 7411.1 85 بابل

 0.40 2.02 6.07 52 7 292.7 446.8 35 االنبار

 4.67 0.72 2.25 602.6 47 104.4 133.8 13 صالح الدين

 1.73 0.28 0.52 222.8 304 42 100.2 3 ديالى

 0.06 0.21 0.69 8 5 31.7 180.8 4 كربالء

 1.13 1.97 1.90 145.2 56 286.8 720.1 11 النجف

 3.72 0.97 1.90 480.2 36 141.7 353.6 11 كركوك

 0.70 0.13 0.34 90.6 8 19.1 25 2 نينوى

 7.80 2.09 1.21 1007.3 23 302.8 518.7 7 المثنى

 3.90 1.48 3.98 504.7 20 214.1 322.6 23 ذي قار

 0.17 0.19 1.2 22.7 11 28.6 42.2 7 الديوانية

 2.50 1.93 5.03 323.3 46 280.5 364.3 29 ميسان

 2.16 2.30 2.07 279 22 333.2 1097.8 12 البصرة

 %100 %100 %100 12903.1 1074 14514.2 20897.2 577 المجموع

 المصدر: من اعداد الباحثين باالعتماد على التقارير السنوية لوزارة الزراعة العراقية    

 

 

 

 

 

 (  2ملحق ) 

 اسعار بعض المواد العلفية المستوردة و المحلية في االسواق المحلية

 سعر الطن الواحد )الف دينار عراقي( المادة
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 375 الشعير العلفي

 380 الذرة المحلية

 440 الذرة المستوردة

 1800 البروتين

 850 فول الصويا

 420 القمح العلفي

 400 الدقيق

 340 السحالة ) متبقيات الرز (

 300 رز عنبر مكسر

 350 نخالة

 720 عليقة جاهزة لالسماك
 وزارة الزراعة العراقيةاستمارات االستبانة باالضافة الى المصدر:                              
  

 

 

 

 


