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المستخمص

 ليذا جاءت ىذه الدراسة والتي تُعد االولى,ُيعد قطاع الثروة السمكية جزءاً ميماً في اقتصاديات دول عدة من العالم وبضمنيا الوطن العربي
 لتتبع اىم المشاكل والمحددات,من نوعيا في مجال البحوث التطبيقية الشاممة لحمقات سالسل القيمة لالسماك الرئيسة والفرعية في العراق
 وتحميل ومعرفة التكاليف وااليرادات المتاحة في مختمف حمقاتيا واستخراج نسبة القيمة المضافة في كل حمقة,عند كل حمقة من حمقاتيا

 اذ اوضحت نتائج البحث والدراسة بأن متوسط القيمة المضافة المتحققة لحمقات سمسمة القيمة لألسماك كانت قيم. يدفعو المستيمك
مما
ُ
كغم لكل من حمقة مفاقس زريعة االسماك/ دينار1023.5 ,كغم/ دينار242.9 , كغم/ دينار1007.7 ,زريعة/ دينار22.13 مقدارىا
 وبيذا كانت مساىمة كل من ىذه الحمقات.وحمقة منتجي االسماك بتقنية االحواض وحمقة تجار الجممة وحمقة تجار التجزئة عمى الترتيب

 لكل منيا عمى%44.6 ,%10.6 ,%43.8 ,%0.96 من اجمالي متوسط القيمة المضافة عمى مستوى جميع الحمقات بمغت نسب
 من اجمالي متوسط%68.5 كغم مكونو نسبة مقدارىا/ دينار2796.9  فيما حقق منتجي االقفاص العائمة قيمة مضافة مقدارىا. الترتيب

 ىذا وشخصت الدراسة العديد من المشاكل والتحديات التي تخص.القيمة المضافة ولجميع الحمقات وعمى مستوى تقنية االقفاص العائمة

. ومن ثم اوصت بالحمول والتوصيات المناسبة بشأنيا,كل حمقة من حمقات سمسمة القيمة في متنيا

. االسماك, القيمة المضافة, سمسمة القيمة:الكممات المفتاحية
.* البحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث االول
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ABSTRACT
The fish sector is considered an important component of the economies of many countries in the
world including Arab countries . This work is considered as the first attempt to study value chain
for fish in Iraq. The objective of this study is to identify the main problems and constraints facing
different channels or links the value chain of fish, and to analyse revenue, production costs, and
to calculate some quantitative indicators like value added . The results showed that average
value added of the different links are amount: 22.13dinars/kg, 1007.7 dinar/kg, 242.9 dinar/kg and
1023.5 dinars/kg from each links hatcheries, producers, wholesalers and retailers , the results also
showed that the share of different links from value chain for average value additionrs as follows :
0.96% for hatcheries link , 43.8% for producer link , 10.6% for wholesalers link and 44.6% for
retailers link. While cages producers added 68.5% from average value added it is amount 2796. 9
dinar/ kg on level techniques of floating cages . The study also identifis the main challenges and
problems facing each link in chain value and forward the suitable solution and recommendation
for government Authorities and private sector in order to increase the efficiency of fish in Iraq .
Key words: fish, value chain, value added.
*Part of Ph.D. Dissertation of the first author.
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التصدير لصالح ميزانيا التجاري ,فضالً عن تحقيق االكتفاء

المقدمة

الذاتي من لحوم االسماك لشعوبيا .لذا فان اىمية ىذه الدراسة

كل دول العالم وعمى اختالف انظمتيا االقتصادية سواء منيا

تكمن في تتبع

الرأسمالية ام االشتراكية ام المختمطة ,تسعى الى تثبيت

حمقات سمسمة القيمة لألسماك من مرحمة

مقومات نجاح كل من اركانيا السياسية واالقتصادية,

التجييز االولي لمستمزمات االنتاج الى حين وصولو الى

ولكونيما ركنين مترابطين في سيادة واستقالل البمد سياسياً

المستيمك النيائي .وتعد ىذه الدراسة االولى من نوعيا عمى

مستوى البحوث والدراسات الزراعية التطبيقية في الع ارق التي

واقتصادياً ,فأي اختالل ألحدىما يؤثر عمى االخر سمباً,

تنتيج ىذه المنيجية من الدراسة ,لتقف عند كل حمقة من

والذي ييمنا في دراستنا ىذه مقومات نجاح الركن االقتصادي,

وان ىذا النجاح ال يتحقق مالم تكن روافد االقتصاد الوطني

حمقات سمسمة القيمة لألسماك وتشخص اىم المشاكل

متعددة ,ألنو عند اصابة احدىا خمل او انكماش سوف لن

والمعوقات التي تعترض وتواجو تنمية قطاع الثروة السمكية,

تكون لو تبعات سمبية عمى اقتصاد البمد ,اما في حالة كون

وايجاد الحمول المحتممة والتوصيات المناسبة لتجاوزىا ,فضالً

السياسية واالقتصادية عمى المستويين المحمي والعالمي ,وخير

المعايير االقتصادية عند كل حمقة من حمقات سمسمة القيمة

عن ايجاد بعض المؤشرات الكمية لمقيمة المضافة وبعض

االقتصاد احادي الجانب ,فينا يكون عرضة لمتغيرات

مثال عمى ما تقدم انخفاض اسعار النفط والذي حدث في

لألسماك .مما تقدم ييدف البحث الى رسم خريطة سمسمة

السنوات الماضية وحالياً لمدول التي اقتصادىا ريعي احادي

القيمة لألسماك والتعرف عمى اىم المعوقات الرئيسة والمشاكل

الجانب ومنيا العراق ,والذي اثر تأثي اًر مباش اًر عمى خطط

المؤثرة في الحمقات المختمفة لألسماك ,فضالً عن تحميل

والسياسية معاً .ليذا يتطمب االمر تعدد الروافد االقتصادية

الرئيسة والفرعية لسمسمة القيمة واستخراج نسبة القيمة المضافة

ومعرفة التكاليف وااليرادات المتاحة في مختمف الحمقات

التنمية االقتصادية والخدمية واربك السياسة االقتصادية

في كل حمقة مما يدفعو المستيمك ,فضالً عن تحديد

لقطاعات البمد المختمفة بصورة عامة والقطاع الزراعي بصورة

السياسات المقترحة لحل المشاكل الم ارفقة لحمقات سمسمة

خاصة ,وبما ان قطاع الثروة السمكية احد مكونات القطاع

القيمة لألسماك .وتأتي اىمية البحث والدراسة من خالل

الزراعي في البمد ,ولتوافر كافة مقومات نجاحو من الموارد

اىمية الدراسة كونيا تقدم تحميالً شامالً لسمسمة القيمة

الطبيعية المتاحة من المسطحات المائية الواسعة االنتشار

لألسماك ,بدءاً من مرحمة التجييز االولي لمستمزمات االنتاج

ورس المال واالرض ودرجات الح اررة
وااليدي العاممة أ
المالئمة لنمو وتكاثر مختمف انواع االسماك الميمة

وصوالً الى المستيمك النيائي ,لتوفير رؤية واضحة عن

االىمال ولعقود طويمة ,ويعاني كثير من المشاكل والمحددات

القيمة لألسماك.

الفرص المتاحة والقيود والمعوقات التي تعترض حمقات سمسمة

اقتصادياً ,اال ان ىذا القطاع الميم ظل يعاني كثي اًر من
التي تعترض تطوره وتنميتو ,وان كميات االنتاج المحمي ال

المواد والطرائق

تسد الطمب المتزايد عمى لحوم االسماك ,اذ بينت مؤشرات

إلنجاز واكمال الدراسة ضمن تحميل سالسل القيمة لألسماك

كثير من الدراسات ان متوسط استيالك الفرد العراقي ال

ركزت الدراسة وبالدرجة االساس عمى البيانات والمعمومات

يتجاوز  1.8كغم  /فرد /سنة لممدة .)10( 2008 – 1980

من مصادرىا االولية  primary dataعن طريق تصميم

في حين ان منظمة الصحة العالمية تؤكد عمى ضرورة

استمارة االستبانة ,والتي صممت واعدت ليذا الغرض وتم

احتياج وتناول االنسان  7كغم  /فرد/سنة من لحوم االسماك

ممئيا عن طريق المقابمة الشخصية لعينات ممثمة لمجتمع

ألىميتيا الغذائية في التوازن الصحي والغذائي .وبيذا يتم

الدراسة ,والتي تعد ميمة جداً في مثل ىذا النوع من الدراسات

االعتماد عمى كميات كبيرة من لحوم االسماك المستوردة .في

الميدانية ,والتي شممت عمى حمقات رئيسة وفرعية متعددة من

السمكية مورداً انتاجياً ميماً ومكوناً اساسياً في اقتصاداتيا,

والمتضمنة حمقة التجييز االولي لمدخالت االنتاج ومن ثم

سمسمة القيمة لألسماك في كل مرحمة من مراحل االنتاج

حين ان كثير من الدول المتقدمة والنامية يعد قطاع الثروة

حمقة االنتاج بكمتا التقنيتين االحواض الترابية واالقفاص

وتحقق من خاللو توفير العمالت االجنبية عن طريق
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( .)17اذ وصفيا بأنيا تمك االنشطة التي تؤدييا المنشاة

كانت نسبة تمثيل حمقات سمسمة القيمة لمجتمع الدراسة نسب

االنتاجية لسمعة ما وربطيا بالموقع التنافسي لممنظمات

مقدارىا  %30و  %13و  %13و  %10من اصل  6و

والمنشآت االخرى ,وذلك بالنظر الى وحدة كل نشاط معين

 104و  60و 70لكل من حمقات مفاقس زريعة االسماك

باعتبارىا نظام معقد لتحويل مدخالت االنتاج الى مخرجات

وحمقتي تقنيات االنتاج باألحواض الترابية واالقفاص العائمة

نيائية والتي تمر بعدة انظمة قبل وصوليا الى المستيمك

اكثر من  25استمارة استبانة وذلك لعدم توفر االحصاءات

التحويل واالنتاج والمعالجة لمدخالت االنتاج ومن ثم انظمة

الرسمية عن تجار التجزئة كون معظميم باعة متجولين

التجييز والتسويق واخي اًر المستيمك النيائي .وفي ظل ىذا

غير رسمية لعدم توفر اسواق خاصة لباعة التجزئة فضالً عن

انيا القدر من المال الذي يكون المستيمك عمى استعداد لدفعو

النيائي والمتضمنة :انظمة تجييز مدخالت االنتاج وانظمة

وتجار الجممة عمى الترتيب ,فيما تضمنت حمقة تجار التجزئة

ومنتشرين في مداخل ومخارج المدن والطرق الخارجية بصورة

االسموب يتم تحديد القيمة المتحققة من وحدة كل نشاط عمى

ارتفاع ايجارات المحالت الثابتة.

نظير مخرجات ىذه االنشطة ,كما بين بورتر ان من اىداف
ىذا التحميل ىو إستكشاف المعوقات الرئيسة التي تواجو

اسموب التحميل analysis for approach :

يتكون اسموب التحميل من عدد من الخطوات تكون بطبيعتيا

مختمف الحمقات في سمسمة القيمة ومعالجتيا ,والتي يمكن ان

وصفية وتحميمية عمى حد سواء ,فيبدأ تحميل سمسمة القيمة

تساىم في زيادة ربحية المنشأة وقيمتيا المضافة عبر مختمف

حمقاتيا .كما اوضحت دراسة ( )12بأن تحميل سالسل القيمة

بوصف عام لمسوق الذي تعمل فيو سمسمة القيمة المحددة,

يعني ربط كل الخطوات من حمقة االنتاج  Productionالى

وكذلك يقدم وصفاً لمعمالة وااليرادات والتكاليف واالرباح,

حمقة التصنيع والتحويل Manufacturing the products

فضالً عن تتبع كل المعوقات والمشاكل التي يعاني منيا

المنتج ضمن حمقات سمسمة القيمة من التجييز االولي

والتوزيع  distributionوالتسويق  Marketingمعاً ,ومن ثم

لذا فان ىذا االسموب لمنيجية الدراسة يقيم ما يضيفو كل

ليا حتى وصوليا الى المستيمك النيائي .بينما بينت دراسة

تحمل كل خطوة فيما يتعمق بالخطوة السابقة والخطوة الالحقة

لمستمزمات ومدخالت االنتاج وصوالً الى المستيمك النيائي.
نشاط الى المنتج او الخدمة التي تؤدييا المنشاة وفق معايير

( )11بان سمسمة القيمة ىي عبارة عن سمسمة من االنشطة

التنافسية وان االطار الرياضي المستعمل ضمن منيجية

التي بواسطتيا المنتج او الخدمة تبتكر وتسمم الى المستيمك

تحميل سالسل القيمة مبني عمى اساس المعادلة االتية :
Value added = Revenue – Costs
كما تستعمل الدراسة مختمف المعايير المالية واالقتصادية

والتسويق واالستيالك ,وىي ميمة بالنسبة الى المنشأة ,ألن

واالدوات الرياضية واالحصائية من متوسطات

النيائي ,وان ىيكل سمسمة القيمة ييتم بالتصميم واالنتاج

االرباح وحصة السوق تعتمد عمى كيفية تأثير وكفاءة ىذه

Means

الوظائف او االنشطة عمى طول سمسمة القيمة ,وان المنشأة

ونسب  ratiosومديات  Ranksلتحميل البيانات عممياً ,فضالً

التي تنتج بأقل كمفة وافضل نوعية ليا ميزة التنافسية والبقاء

والكفاءة التسويقية ,وكذلك يتم حساب الميزة التنافسية والميزة

لسمسمة القيمة تتضمن كل من حمقة مجيزي مدخالت االنتاج

عن بعض المعايير ألستخراج اليوامش التسويقية والربحية

في السوق .فيما اشارت دراسة ( )9بأن الحمقات االساسية

النسبية استناداً الى منيجية حساب مصفوفة تحميل السياسة.

Suppliers

كما تستند منيجية اسموب تحميل سالسل القيمة عمى العديد

والمنتجين

Producers

وتجار

الجممة

 Wholesalersوالسماسرة  Brokersوتجار التجزئة

من المفاىيم واالسس النظرية التي ترتكز عمى معايير

اخير المستيمكين ,Consumersوبينت الدراسة
 Retailersو اً

مفيوم منيجية تحميل سالسل القيمة Concept of Value

 Sale Pricesوكمفة المدخالت  input costلكل مرحمة من

التنافسية ومنيا ما يأتي:

بأن القيمة المضافة ىي عبارة عن الفرق بين اسعار البيع

 :Chain analysis approachان اول من استعمل

مراحل سمسمة القيمة .فيما تناول )18( Trienekens

وطور منيجية تحميل سالسل القيمة ىو العالم Porter

بدراستو اطار تحميل سالسل القيمة الزراعية لمدول النامية,
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وبين من خالل استعراضو بأن ىيكل عمل شبكة سالسل

البمد عمى تحقيق القيمة المضافة العالية وزيادة الثروة الوطنية

القيمة ( )Network structureليا بعدان ىما :البعد

وتحقيق االزدىار لمواطنييا ,فيما عرفيا ( )6بأنيا ايجاد

العمودي والذي يعكس عالقات تدفق الخدمات والمنتجات

اوضاع تفوق مختمفة تممكيا المؤسسة االنتاجية تتفوق فييا

الزراعية من المنتج وصوالً الى المستيمك النيائي ,بينما

في مجاالت ( االنتاج ,التسويق ,التمويل ,الكوادر البشرية ...
الخ) .وتعرف التنافسية عمى مستوى القطاع ( قطاع صناعة

يعكس البعد االفقي العالقات بين العوامل الفعالة في نفس

 ,قطاع زراعة ..الخ ) بانيا قدرة القطاع عمى تحقيق القيمة

حمقة الربط لسمسمة القيمة ,كما اشارت نتائج البحث بأن

الوصول الى االسواق ىو ليس الشرط الكافي لسالسل القيمة

المضافة العالية ,ضمن بيئة اعمال ذات تشريعات وتنظيمات

لمدول النامية لتكون قادرة لبيع منتجاتيا ,بل ان ىناك الموارد

خاصة تتماشى مع التطورات االقتصادية ,وضمن اليات فعالة

والبنى التحتية .اذ ان دعم البنى التحتية وتوافر الموارد المالية

لقوى السوق ,من ناحية المجيزين والمستيمكين ,فضالً عن

( )enable or constrainتحسين سالسل القيمة لتكون

قدرة مؤسسات قطاع انتاجي معين في دولة ما عمى تحقيق

ناجحة ,فمثالً انخفاض مستوى توافر الموارد كانخفاض

نجاح مستمر في االسواق ,دون االعتماد عمى دعم الدولة

حرية الدخول والخروج منيا ( سوق منافسة تامة ) اي انيا

والبشرية والمعرفة والتكنموجيا ىي العوامل التي تمكن او تقيد

وحماية الدولة وبالتالي تتميز تمك الدولة في ىذا االنتاج او

مدخالت االنتاج او انخفاض تجييزات اخرى (الطاقة,

المنتج.

الماء ...الخ) ىي من القيود لتحسين سالسل القيمة ,وارتفاع

تكاليف الطاقة وكذلك المنطقة الجغرافية كأن يكون البعد او

انواع الميزة التنافسية :اىم تصنيف قدم لمميزة التنافسية ىوما

القرب من مراكز التسويق ومستويات المعرفة لمعاممين وقدرتيم
في جوانب (االنتاج ,التوزيع ,التسويق) ,ومستوى التكنموجيا

جاء بو  M.Porterوالذي اعتمد في تصنيفو لممزايا التنافسية
عمى القيمة التي يتم تحقيقيا لممستيمك النيائي والذي ميز

المستخدمة في االنتاج ونشاطات التوزيع ىذا فضالً عن

نوعين من انواع التنافسية ىما:

الفراغ المؤسساتي الذي لو دور في تحسين سالسل القيمة .اذ

اوال :ميزة استراتيجية اقل كمفةLow Cost Strategy :

تتميز معظم البمدان النامية بالفراغ المؤسساتي والذي يعرف

وىي استراتيجية تقوم عمى اساسيا المؤسسة االنتاجية بجعل

بانوٌ كافة الترتيبات المؤسساتية التي تدعم االسواق فيي غائبة
ام ضعيفة او فشل الدور المتوقع منيا مثالً في تشريع القوانين

المنافسة االخرى مما يعطي الفرصة لتحقيق اعمى الفوائد مع

ومن النتائج التي توصل الييا البحث تم ادخال تحميل سالسل

كسالح تنافسي ,ال يمكن تحديد اسعار تنافسية وتحقيق عوائد

كمفة منتجاتيا ادنى من معدل كمفة منتجات المؤسسات

الحكومية والتنظيم والضبط والسياسات الحكومية االخرى.

المحافظة عمى مستوى النوعية ,اذ تمعب التكمفة دو اًر ىاماً

القيمة من ناحية خمفيتو النظرية والتركيز عمى بيئة عمل

وارباح مجزية مالم يكن ىناك ضبط مستمر لمتكاليف ,يمكن

السمسمة ,ألن معظم الدراسات السابقة كانت تركز عمى

ان تحصل اي مؤسسة انتاجية او اي نشاط انتاجي معين

عالقات السوق ( )Market relationsوتضع قميل من

عمى ميزة الحيازة التنافسية بالتكاليف اذا تمكنت من ممارسة

االنتباه لبيئة عمل السمسمة التي تمكن او تقيد تحسين سمسمة

نشاطاتيا المنتجة لمقيمة بتكاليف اقل من تمك المحققة عند

القيمة .وبيذا نستخمص بأن كل ىذه العوامل ىي شروط

منافسييا االخرين .

ميمة لتدعيم سموك العوامل الفعالة في سالسل القيمة .فيما

ثانيا :ميزة استراتيجية تنافسية التميزDifferentiation :

اوضح ( )16بأن تحميل سمسمة القيمة ىو احد االستراتيجيات

 Competitiveness strategyتتميز المؤسسة االنتاجية

العامة والميمة جداً والتي من خالليا يتم تخفيض مختمف

عن منافسييا في حالة توصميا الى الحيازة عمى خاصية

التكاليف المرافقة لمعمميات االنتاجية وتحسين نوعية وانتاجية

منفردة لمنتج معين والتي يولييا المستيمك قيمة واىتمام

المنتج.

والرضا عنيا ,وعرف ( )19ميزة التميز بانيا قدرة المؤسسة

مفيوم التنافسية :Competitiveness concept :عرف

االنتاجية عمى تقديم منتج مختمف عن المنتج او المنتجات

المعيد الدولي لمتنمية واالدارة ( )IMDالتنافسية بأنيا قدرة

التي يقدميا المنافسون االخرون من وجية نظر المستيمك,
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وان القيمة المضافة لممنتج يجب ان تؤثر عمى قرار المستيمك
بشراء السمعة وتحقق لو الرضا عنيا .ولمحصول عمى ميزة

ينتجيا المشروع مطروحاً منو تكاليف الموارد والخدمات
المشت ارة من خارج المشروع والتي تتضمن مستمزمات االنتاج,

التميز يجب مراقبة بعض العوامل منيا :خصائص وكفاءة

وان القيمة المضافة الصافية تساوي القيمة المضافة االجمالية

المنتجات المعروضة وجودة وسائل االنتاج المزودة لنشاط ما

مطروحاً منيا االندثارات ,اي ان القيمة المضافة االجمالية

الجغرافي والحجم والتعميم والعوامل المؤسساتية.

والفوائد واالندثارات .بينما عرف( )3القيمة المضافة االجمالية

وكفاءة العاممين المستخدمين في النشاط ومراقبة الموقع

تساوي االرباح مضافاً الييا كل من االجور الدائمة (الرواتب)

مفيوم القيمة المضافةValue added Concept :

بأنيا قيمة ما يتولد من قيمة مضافة نتيجة استعمال

ان مفيوم القيمة المضافة حظي باىتمام عدد من الباحثين

مستمزمات االنتاج في العممية االنتاجية الى قيمتيا االصمية.

االقتصاديين ,فقد أكد الكثير منيم بأن زيادة القيمة المضافة

فيما عرفيا ( )1بانيا القيمة التي تضاف الى قيمة السمع

الوسيطة كنتيجة لمعممية االنتاجية ,وىي تساوي قيمة االنتاج

تعد وسيمة لمنمو االقتصادي ,و وجدوا بأن ىناك عالقة
قيمة الوحدة االقتصادية تزداد بتطور انتاجيتيا وقيمتيا

ويعد ىذا
االجمالي مطروحاً منو قيمة مستمزمات االنتاجٌ ,
المعيار من اىم المعايير المستعممة في تقويم المشاريع .اذ ان

المضافة ,كما أكد الباحثون ان من مزايا مفيوم القيمة

القيمة المضافة المتحققة تمثل الزيادة في الدخل القومي التي

المضافة يمكن احتسابو لمقيمة الفعمية التي اضافتيا الوحدة

تحققيا المشاريع من ممارسة النشاط االنتاجي ,وكمما ازداد

طردية بين قيمة الوحدة االقتصادية وبين قيمتيا المضافة ,وان

حجم القيمة المضافة لممشروع كمما ازدادت مساىمة المشروع

االقتصادية عن طريق طرح مستمزمات االنتاج الالزمة لمعممية

في خمق الدخل القومي وزيادتو .وتحسب القيمة المضافة

االنتاجية ( .)13كما تعرف القيمة المضافة بانيا الفرق بين

االجمالية من طرح قيمة مستمزمات االنتاج ( تكاليف االنتاج

االيرادات الكمية االجمالية وبين ما دفع من تكاليف لشراء

مستمزمات االنتاج الالزمة لمعممية االنتاجية ,وتحتسب عمى

المتغيرة ) من قيمة اجمالي االنتاج (االيراد الكمي) بينما تشمل

اساس المستوى الكمي عمى ما أضافتوٌ الوحدة االقتصادية الى
الدخل القومي .وتمثل القيمة المضافة الثروة التي تنشأ لموحدة

عوائد رأس المال (الفائدة) وعائد االرض (ايجار االرض)

القيمة المضافة الصافية عمى عوائد العمل (اجور ورواتب)

اضافة الى االرباح ,وتحسب من طرح االندثارات من القيمة

االقتصادية من جيدىا وجيد العاممين فييا( .)13ويمكن

قياس القيمة المضافة عمى مستوى المؤسسة ,بالفرق بين ايراد
المبيعات وتكمفة

المشتريات

المضافة االجمالية (القيمة المضافة الصافية = القيمة

المضافة االجمالية – االندثارات) .ويمكن تعريف الربح بأنو

الخارجية والخدمات(تكمفة

عبارة عن جميع االيرادات المتحققة في الوحدة االقتصادية

مستمزمات االنتاج المباشرة)( ,)14كما عرف()2القيمة

بعد استبعاد جميع التكاليف المصروفة لضمان مساىمة

المضافة لمشروع معين بأنيا قيمة االنتاج الذي تولده المنشأة

خالل فترة زمنية معينو وىو من المعايير التي تقيس مقدار

عناصر االنتاج في العممية االنتاجية ,وتعد االرباح من

االضافة المتحققة من المشروع او مساىمتو في تحقيق اضافة

المؤشرات الميمة في قياس كفاءة اداء الوحدات والمشاريع

االقتصادية ويتم احتساب الربح من طرح اجمالي التكاليف من

الى الدخل المزرعي ويتم احتساب القيمة المضافة من

االيرادات الكمية.

احتساب القيمة المضافة االجمالية والصافية التي يولدىا

المشروع ,وعرفيا ( )4بأنيا القيمة االضافية التي يساىم بيا

النتائج والمناقشة

المؤشرات التخطيطية الميمة في توزيع الموارد عمى المشاريع

يتضمن ىيكل التكاليف لكل من حمقات سمسمة القيمة

المختمفة لتحقيق المنافع االجتماعية ,وان القيمة المضافة

لألسماك(حمقة المفاقس وحمقة تقنية االحواض وحمقة تقنية

المشروع لتعزيز الناتج القومي ,وان ىذا المعيار يعد من

ىيكل التكاليف وااليرادات لحمقات سمسمة القيمة لإلسماك:

يقصد بيا القيمة المضافة االجمالية gross value added

االقفاص وحمقة تجار الجممة وحمقة تجار التجزئة) من بنود

وىي عبارة عن الفرق بين اجمالي عوائد او ايرادات المشروع

التكاليف المتغيرة  Variable Costsوىي تمك التكاليف التي

تتغير بتغير حجم االنتاج ,اي ان مستويات االنتاج المرتفعة

والتكاليف الوسيطة او ىي سعر السوق لمسمع والخدمات التي
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تتطمب زيادة كميات عناصر االنتاج المتغيرة ومن ثم يؤدي

االندثارات...الخ)(.)8

الى زيادة التكاليف المتغيرة والعكس صحيح (االسمدة وزريعة

ىيكل التكاليف وااليرادات لحمقة مفاقس زريعة االسماك

االسماك والمقاحات والعالجات واجور العمل المؤقت
واالعالف المركزة...الخ ) ( .)7وبنود التكاليف الثابتة

يتضمن ىيكل التكاليف في مفاقس زريعة االسماك فقرات
التكاليف المتغيرة والمتضمنة كمفة االعالف المركزة وكمفة

 Fixed Costsوىي تمك التكاليف التي يتحمميا المنتج سواء

اليرمونات واجور العمل المؤقت وتكاليف والوقود والزيوت

انتج ام لم ينتج ,اي ىي عبارة عن تمك التكاليف التي ال

والكيرباء والمقاحات والمعقمات وكمفة االميات وغيرىا .اذ

تتغير بتغير حجم االنتاج وتتضمن ( تكاليف العمل الدائمي

يالحظ من الجدول ()1

والفائدة عمى رأس المال وايجار االرض او البنايات و

جدول  . 1التكاليف المتغيرة والثابتة والكمية ومتوسطاتيا بالدينار لعينة محافظة بغداد لحمقات سمسمة القيمة لإلسماك
التكاليف
تقٌيات االًتاج
الوفاقس
االحواض
االقفاص

 Qكغن

TVC

TC

TFC

22.25
7.38672828 14.86972147 173400000 57550000 115850000 *7791000
4927.80 560.4979167 4367.30933 952077000 108291000 843786000 193205
2726.80 257.1253373 2469.68359 555860000 52415000 503445000 203850

االصطناعي لميرقات ,وكذلك عدم دعميا بالوقود والكيرباء

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى استمارة

بأسعار مدعومة لغرض استمرار عمميا باعتبارىا الحمقة

االستبانة.


AVC

AFC

AC

االكثر اىمية في عممية االنتاج السمكي ,ومعظم االميات

تعني زريعة بإحجام تتراوح من  10 -2غرام

التي يتم استعماليا لغرض التكثير ىي أميات اصبحت

اجمالي التكاليف المتغيرة لمفاقس عينة بغداد بمغ قيمة

نوعياتيا واصنافيا الوراثية رديئة ومتدىورة الصفات االنتاجية,

مقدارىا ( )115850000دينار فيما بمغ اجمالي التكاليف
الثابتة قيمة مقدارىا ( )57550000دينار وبيذا يكون

ىيكل التكاليف وااليرادات لحمقة تقنية انتاج االسماك

كونت التكاليف المتغيرة نسبة مساىمة  % 66.7من اجمالي

االسماك في االحواض الترابية عمى فقرات التكاليف المتغيرة

باألحواض الترابية :يتضمن ىيكل تكاليف انتاج واستزراع

اجمالي التكاليف قيمة مقدارىا (  )173400000دينار .اذ
التكاليف الكمية في حين كان مساىمة التكاليف الثابتة

المتضمنة كمفة كل من (االصبعيات ,والعمف المركز,

 %33.3ومن ىذا نستنتج ان تخفيض كمفة انتاج الزريعة

والمقاحات والعالجات والمعقمات ,والعمل المؤجر ,والوقود,

الواحدة يتم من خالل السيطرة والتحكم عمى بنود التكاليف

والصيانة والكيرباء وىالكات زريعة االسماك) .اذ يشير

المتغيرة ,ومن ىذا يتضح ان حصة الزريعة الواحدة من

الجدول( )1بان اجمالي الكمفة المتغيرة لتقنية االحواض

متوسط التكاليف المتغيرة والثابتة بمغت قيم مقدارىا

الترابية قيمة مقدارىا  843786000دينار فيما كان اجمالي

14.86دينار/زريعة و  7.38دينار/زريعة وبيذا يكون

الكمفة الثابتة قيمة مقدارىا  108291000دينار وبيذا يكون

متوسط اجمالي التكاليف الكمية قيمة مقدارىا  22.25دينار/

اجمالي التكاليف الكمية قيمة مقدارىا  952077000دينار.

زريعة ,فيما كان االيراد الكمي المتحقق لعينة مفاقس زريعة

ىذا وبمغت مساىمة التكاليف المتغيرة من اجمالي التكاليف

بغداد قيمة مقدارىا (  ) 288267000دينار وبيذا االيراد

الكمية نسبة مقدارىا  %88.6في حين كان مساىمة التكاليف

 172417000دينار وكانت حصة الزريعة الواحدة منيا

بمغت %74من اجمالي التكاليف المتغيرة ,ىذا يعني ان

قيمة مقدارىا  22.13دينار/زريعة جدول .2ىناك بعض

االعالف تمثل اىم بنود تكاليف انتاج االسماك لتقنية

المشاكل تعترض عمل المفاقس منيا :ارتفاع نسبة اليالكات

االحواض الترابية وان السيطرة والتحكم عمى ىذا البند من بنود

احواض الحضانة الداخمية الى احواض الحضانة الخارجية,

االرباح التي يحصل عمييا المنتج .ويشير الجدول ( )1الى

ظ المفاقس بدعم االعالف والمقاحات وىرمونات التمقيح
ولم تح َ

ان حصة الكغم الواحد المنتج من لحوم االسماك بطريقة تقنية

الثابتة  ,% 11.4وكونت كمفة االعالف اعمى نسبة مساىمة

تحقق ىذه المفاقس متوسط قيمة مضافة اجمالية مقدارىا

التكاليف المتغيرة يمكننا من زيادة القيمة المضافة فضالً عن

في اليرقات والتي تصل الى  % 70-60عند نقميا من
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وبيذا يكون اجمالي القيمة المضافة

االحواض الترابية من متوسط تكاليف االنتاج قيم مقدارىا
 4367دينار /كغم و 560.5دينار/كغم و  4928دينار/كغم

المتحققة

لكل من متوسط التكاليف المتغيرة والثابتة والكمية عمى

 194690875دينار لكمية انتاج مقدارىا  193205كغم

الترتيب ,ومن النتائج اعاله يتضح ان متوسط التكاليف

وبيذا تكون حصة الكغم الواحد من اجمالي القيمة المضافة

المتغيرة كانت مرتفعة ,وىذا يعني يمكن السيطرة والتحكم في

 1007.8دينار/كغم جدول .2

بنود التكاليف المتغيرة لغرض زيادة كفاءة اداء ىذه المشاريع,

من

ىذه

المشاريع

Value added

بمغت

مقدارىا

قيمة

جدول  . 2االيراد الكمي والتكاليف الكمية والمتغيرة والقيمة المضافة بالدينار لعينة محافظة بغداد لحمقات سمسمة القيمة لإلسماك
التكاليف
تقٌيات االًتاج
الوفاقس
االحواض
االقفاص

 Qكغن

TVC

TFC

TC

AVC

AFC

AC

*7791000
193205
203850

115850000
843786000
503445000

57550000
108291000
52415000

173400000
952077000
555860000

14.86972147
4367.30933
2469.68359

7.38672828
560.4979167
257.1253373

22.25
4927.80
2726.80

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى استمارة االستبانة.

تعني زريعة بإحجام تتراوح من  10 -2غرام

مساىمة كونت كمفة االعالف المركزة اعمى نسبة مساىمة

منيا بمغت  %77.4فيما كانت نسبة مساىمة كمفة شراء

ىيكل التكاليف وااليرادات لحمقة تقنية انتاج االسماك

الكفيات نسبة مقدارىا  % 20.2وىذا يبين مدى اىمية كمفة

باألقفاص العائمة :تعد التربية واستزراع االسماك باألقفاص

االعالف المركزة لتربية وانتاج االسماك في تقنية االقفاص

العائمة من التقنيات واسعة االنتشار قديماً في الشرق االوسط

العائمة وانو لزيادة ارباح المنتجين وزيادة القيمة المضافة

وكثير من دول العالم المتقدمة لما ليا من مميزات ميمة

المتحققة من ىذه التقنية يجب السيطرة والتحكم عمى بند كمفة

جعمتيا تتفوق عمى طريقة تربية االسماك الحوضية

االعالف المركزة عمماً ان انتاج االسماك بتقنية االقفاص

(االحواض الترابية) بسبب انخفاض تكاليف انشائيا وكثافة

يعتمد وبشكل اساسي عمى التغذية االصطناعية (اعالف

االنتاج فييا لوحدة المساحة ومردودىا االقتصادي ,فضالً عن

مركزة مصنعة بمت) .ويتضح من الجدول ( )1ان حصة

سيولة ادارتيا ويعد انتشارىا واستعماليا في العراق حديث

الكغم الواحد من متوسطات تكاليف االنتاج بمغت قيم مقدارىا

العيد في العشر سنوات االخيرة تزامناً مع شحة المياه وكثرة

 2469.7دينار ,و 257.12دينار ,و 2726.8دينار لكل

المشاكل والمعوقات التي تعترض التربية الحوضية ,ليذا

من متوسط التكاليف المتغيرة والثابتة والكمية عمى الترتيب.

سوف نتوقف بالتحميل ألىم بنود تكاليف انتاجيا واستخراج

وبيذه التكاليف تحقق تقنية االقفاص العائمة قيمة مضافة

القيمة المضافة المتحصمة منيا .اذ يشير الجدول ( )1الى

مقدارىا  2769.9دينار /كغم ,وىي بذلك تتفوق عمى تقنية

بنود وفقرات التكاليف المتغيرة والمتضمنة كل من كمفة ( شراء

الكفيات وكمفة االعالف المركزة والعالجات والمعقمات وكمفة

االحواض الترابية بتحقيقيا لمقيمة المضافة جدول .2

ىالكات الكفيات وكمفة العمل المؤجر) .اذ بمغ اجمالي كمفة

المشاكل والمعوقات التي تعترض حمقة االنتاج السمكي

دينار فيما بمغت بنود التكاليف الثابتة والمتضمنة (كمفة

-1اىم مشكمة تواجو المزارعين ولمختمف مناطق الدراسة ىو

ىذه البنود لعينة محافظة بغداد قيمة مقدارىا 503445000

نوجز أىميا تأثي ارً منيا:

االيجار وكمفة أرس المال المستثمر والعمل الدائمي

عدم وجود الدعم ليم فيما يخص تجييزات االنتاج الضرورية

واالندثارات) قيمة مقدارىا  52415000دينار ,في حين بمغ

واالساسية .مثال تجييز االعالف المركزة ,وان ما يتم تجييزه

اجمالي التكاليف الكمية قيمة مقدارىا  555680000دينار

منيا ىي مواد متفرقة وغير متكاممة (الذرة ,الشعير ...الخ)

وكان مساىمة التكاليف المتغيرة منيا بمغت نسبو مقدارىا

وىي مواد التعد اساسية في عميقة االسماك ,والتي تعتمد عمى

 %9.5وىذا يشير بأن التكاليف المتغيرة تشكل أعمى نسبة

يخص تجييز وقود الديزل والكيرباء.

العالئق المركزة (بمت) .فضالً عن عدم وجود دعم فيما

%90.5فيما كان مساىمة التكاليف الثابتة نسبة مقدارىا
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-2مشكمة االمراض الفايروسية والفطرية والتياب االمعاء

-7لم يكن ىناك دور داعم فيما يخص االستثمار في جانب

والغالصم والتي تتكرر في اشير معينة في كل موسم من

الثروة السمكية ,ولم تكن القروض والسمف الزراعية بشكميا

الشير الثالث والعاشر من السنة ,وعدم وجود لجان طبية

الكفوء والمتابعة لالستثمار في ىذا الجانب.

متخصصة بأمراض االسماك وال توجد العالجات والمقاحات

-8عدم وجود تنسيق بين دوائر ومؤسسات الزراعة والدوائر

الفعالة لمثل ىذه االمراض.

والو ازرات االخرى (الموارد المائية والبيئة والداخمية والدفاع

-3عدم وجود دعم وحماية من قبل الدولة لممنتج المحمي فيما

والقضاء ...الخ) فيما يخص التنسيق والتفاىم المشترك

يخص دخول واستيراد مختمف االسماك المجمدة والمبردة,

بالجوانب الكثيرة والمتعددة في مجال االنتاج السمكي.

ودون رقابة حدودية او سيطرة نوعية ليذه االسماك الداخمة

-9ىناك مشاكل متعمقة بالتربية في االقفاص العائمة في

من دول الجوار وبأسعار منخفضة تتراوح بين - 2500

االنير والمسطحات المائية منيا :تعرضيا الى االنخفاضات

انواع واصناف اسماك الكارب االعتيادي والمنافسو ألنواع

من قبل دوائر الري المسؤولة ,وىذا يسبب ىالكات لألسماك

االسماك المستزعو محمياً ,والتي ليا تأثير عمى المنتج

في مثل ىذا النوع من التربية ,وذلك لتراكم االطيان في موقع

الشديدة والمفاجئة في مستويات المياه ,ودون اشعار مسبق

 3000دينار/كغم والتي ىي عبارة عن اسماك مستزرعو من

المحمي ,فضالً عن عدم وجود سيطرة نوعية لفحصيا ومعرفة

اماكن االقفاص العائمة .فضالً عن الممارسات الخاطئة

الفطرية والفايروسية  ,إضافة الى ان ىناك سياسات خارجية

استخدام (السموم والصعق الكيربائي والمفرقعات...الخ) وىذه

او داخمية متقصدة إلغراق السوق العراقية بالسمع والمنتجات

االساليب والممارسات ليا اثار سمبية عمى تربية االسماك في

المستوردة لتدمير االقتصاد العراقي وجعمو تابعاً القتصاديات

االقفاص العائمة ,فضالً عن قتميا كل الكائنات الحية صغيرة

-4مشكمة الروتين المتبع سنوياً من قبل الدوائر والوزرات

العائمة وما يتعرض لو من التآكل بسب الصدأ والذي يؤثر

ألساليب الصيد الجائر في االنير والمسطحات المائية مثالً

مدى صالحيتيا لالستيالك البشري وسالمتيا من االمراض

وكبيرة ,كما ان ىناك مشاكل فنية متعمقة بييكل االقفاص

دول معينة.

المختصة في تجديد االجازات الخاصة بممارسة مينة التربية

عمى الييكل الحديدي لألقفاص العائمة.

واالستزراع ,والتي تمر بمختمف الدوائر ألستحصال الموافقات

-10ىنالك تدىور في الصفات الوراثية لألسماك الموجودة

لغرض التجديد .فيناك سمسمة من الو ازرات والدوائر التي تمر

حالياً (اسماك الكارب) التي ادخمت الى العراق في عقد

الموارد المائية ,دوائر و ازرة الزراعة....الخ).

وراثية جديدة ذات مواصفات عالية االنتاجية وتحمميا

-5عدم وجود جيات ارشادية وتثقيفية فيما يخص التوعية

لمظروف البيئية العراقية.

السبعينيات ,ولم تكن ىناك دراسات جادة إلدخال اصناف

فييا مراحل تجديد االجازة منيا (دوائر و ازرة البيئة ,و ازرة

والتدريب ألساليب االنتاج الحديثة والكفوءة لغرض تنمية

حمقة التجييز والتسويق ( حمقة تجار الجممة والتجزئة)

تعد حمقة التسويق الحمقة الثالثة من حمقات سمسمة القيمة

وتثقيف الموارد البشرية نحو ىذا االتجاه ,والقصور الواضح
في فتح الدورات التدريبية في مجال االنتاج السمكي.

لألسماك في العراق ,وان عممية نقل السمعة من المنتج الى

-6يعاني معظم المزارعين من مشكمة ارتفاع اسعار االعالف

المستيمك النيائي تمر عبر قنوات تسويقية والتي يمكن

 900 – 750الف دينار بالنسبة لألعالف المصنعة محمياً,

بعضيا والتي تقوم عمى عاتقيا اتاحة او توفير السمعة او

تعريفيا بأنيا عبارة عن مجموعة من المنظمات المتعاونة مع

المستوردة او المصنعة محمياً ,والتي تتراوح اسعارىا ما بين
وتتجاوز المميون دينار لبعض االعالف المستوردة (االعالف

الخدمة من مصدرىا ( المنتج ) لغرض االستخدام واالستيالك

الطافية ...الخ) ,ىذا فضالً عن ان ىناك بعض االعالف

من قبل المستيمك النيائي ,وعمى ىذا االساس توجد ىناك

بيا من الناحية الفنية ,اذ ان بعضيا يدخل مغشوشاً في نسب

التوزيعية يؤدي بعض الوظائف المرتبطة بنقل السمعة من

قنوات توزيعية متعددة وان كل عضو داخل ىذه القنوات

المستوردة ال تحتوي عمى التراكيب والمواد العمفية الموصى

المنتج الى المستيمك وىؤالء ما يعرفون بالوسطاء وحمقة

تراكيبيا من مادتي الصويا والبروتين.
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الوصل بين المنتجين والمستيمكين ( تجار الجممة وتجار

المتحقق لتجار الجممة قيمة مقدارىا  580925000دينار

التجزئة )( .)5وبيذا فان ىذه الحمقة حاليا حال الحمقات

لكمية انتاج  2122000كغم ,وبذلك فان القيمة المضافة

االخرى تعاني من العديد من المشاكل والتحديات التي تواجو

االجمالية التي تم تحقيقيا لحمقة تجار الجممة بمغت قيمة

عمميا وتخفض من كفاءة ادائيا والتي تنعكس اثارىا السمبية

مقدارىا  5156440000دينار وبذلك كانت حصة الكغم

عمى كل من حمقة المستيمكين والمنتجين .وسوف نقف عند

الواحد من القيمة المضافة االجمالية المتحققة

242.9

بنود التكاليف الثابتة والمتغيرة والحصول عمى القيمة المضافة

لتجار التجزئة والمتضمنة تكاليف كل من (العمل الدائمي,

المتحققة في ىذه الحمقات التسويقية لكل من تجار الجممة

واندثار المضخات والمعدات المستعممة وااليجارات) بمغت

والتجزئة.

قيمة مقدارىا  169000دينار ,فيما بمغ اجمالي التكاليف

دينار /كغم .ىذا وبين الجدول  3بان بنود التكاليف الثابتة

بعض المؤشرات التي يمكن الحصول عمييا من خالل تحميل

المتغيرة قيمة مقدارىا 2975900دينار والمتضمنة تكاليف

ىيكل التكاليف وااليرادات لحمقة تجار الجممة والتجزئة

كل من شراء ونقل كميات االسماك المباعة يومياً ,فضالً عن

تنقسم بنود التكاليف الى تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة وتشمل

بنود التكاليف المتغيرة كل من كمفة العمل المؤجر وتكاليف

بند الكمف االخرى المتضمنة كمفة (الماء والثمج والكيرباء

اخرى وضعت تحت عنوان اخرى والتي تتضمن تكاليف

والوقود والصناديق وتصميح المضخات) .ىذا واشار الجدول

استعمال المياه والثمج والكيرباء وصناديق االستخدام وصيانة

 3بان االيراد المتحقق لتجار التجزئة بمغ قيمة مقدارىا
 3588000دينار وبيذا االيراد فان القيمة المضافة المتحققة

بعض المضخات .اذ بمغ اجمالي التكاليف المتغيرة

لتجار التجزئة بمغت قيمة مقدارىا  612100دينار وكانت

 65285000دينار ,بينما تضمنت بنود التكاليف الثابتة كمفة

حصة الكغم الواحد منيا قيمة بمغت 1023.5دينار/كغم

كل من (العمل الدائمي ,وااليجارات ,والفائدة عمى رأس المال

جدول .3

المستثمر) .يشير الجدول  3الى ان اجمالي التكاليف الثابتة
بمغت قيمة مقدارىا 104650000دينار فيما كان االيراد

جدول  .3االيراد الكمي والقيمة المضافة بالدينار لحمقة تجار الجممة والتجزئة لعينة محافظة بغداد
التكاليف
التجار
جولة
تجسئة

Q

P

TR

TFC

TVC

TC

Value added

2122000
598

*273.7
6000

580925000
3588000

104650000
169000

65285000
2975900

169935000
3144900

515640000
612100

حصة الكغن هي
القيوة الوضافة
242.9
1023.5

*عبارة عن العمولة المأخوذة من البائع والمشتري لمكغم الواحد من قبل تجار الجممة .
المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى استمارة االستبانة.
المشاكل والتحديات التي تواجو حمقة التجييز والتسويق:

ذات الكثافات السكانية العالية ,وينقص معظم تجار الجممة
والتجزئة التنظيم الموحد ,ومشكمة تقمبات االسعار اليومية

تعاني حمقة التجييز والتسويق عدد من المشاكل التي تعترض

والموسمية لتجار الجممة والتجزئة ,فضالً عن عدم وجود

عمميا نوجز منيا :ارتفاع ايجارات اماكن عالوي تسويق جممة

جياز احصائي لعالوي تسويق جممة االسماك لتوثيق وتوفير

االسماك نتيجة المزادات العمنية سنوياً ,وان معظم عالوي

البيانات المطموبة والميمة عن كميات االنتاج المحمي وكذلك

تسويق جممة االسماك ال تتوفر فييا شروط الجودة والنظافة

الكميات المستوردة الداخمة لعالوي تسويق جممة االسماك.

من حيث توافر المكان المالئم والمرافق الخدمية والصحية وان
معظم االبنية قديمة واليوجد فييا شبكات تصريف المياه

القيمة المضافةValue added :

رسمية تنظم عمل عالوي التسويق ,فضالً عن ان معظم

لحمقات سمسمة القيمة لألسماك لعينة محافظة بغداد والحصول

بعد ما تم مناقشة بنود كل من التكاليف الثابتة والمتغيرة

االسنة ,وكذلك عدم وجود رقابة صحية او اشراف جية

عمى القيمة المضافة المتحققة لكل حمقة من حمقاتيا ولكل من

تجار التجزئة ال يممكون محالت بيع مخصصة وثابتة لبيع

تقنية االنتاج واالستزراع السمكي باألحواض الترابية واالقفاص

االسماك وانما معظميم عبارة عن باعة متجولين ومنتشرين

العائمة .اذ يشير الجدول ()4

عمى طول الطرق واالرصفة الداخمية والخارجية لمعظم المدن
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جدول  .4القيمة المضافة بالدينار لعينة محافظة بغداد لحمقات سمسمة القيمة لألسماك
حلقات السلسلة
القيوة الوضافة لألحواض
ًسبة الوساهوة %
القيوة الوضافة لألقفاص
ًسبة الوساهوة %

حلقة الوفاقس
ديٌار/زريعة
22.13
0.96
22.13
0.54

هٌتجي
االحواض
1007.7
43.8
2796.9
68.46

تجار الجولة

تجار التجسئة

Value added

242.9
10.5
242.9
5.9

1023.5
44.57
1023.5
25.1

2296.23
%100
4085.43
%100

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى الجداول والمؤشرات السابقة.

ان اعمى قيمة مضافة متحققة لتقنية االحواض الترابية كانت

الترابية واالقفاص العائمة تفوق تكاليف االنتاج الكمية وتحقق

لحمقة تجار التجزئة وذلك بنسبة مساىمة بمغت  %44.6من

ارباحاً لممنتجين.

 2296.23دينار ,فيما جاءت حمقة منتجي االحواض

محمياً منيا او المستوردة قد شكمت اعمى نسبة من اجمالي

اجمالي متوسط القيمة المضافة والتي بمغت قيمة مقدارىا

-4ان تكاليف مكونات االعالف المركزة (بمت) المصنعة

بالمرتبة الثانية بنسبة مساىمة  %43.8من اجمالي متوسط

التكاليف المتغيرة وىذا لو انعكاس سمبي عمى العوائد والقيمة

القيمة المضافة ,ومن ثم جاءت حمقة تجار الجممة بالمرتبة

المضافة المتحققة من ىذه المشاريع.

الثالثة بنسبة مساىمة  %10.5واحتمت حمقة المفاقس المرتبة

 -5لم يالحظ عمى عموم المربين والمنتجين االىتمام بإضافة

الجدول ( )4الى ان القيمة المضافة المتحققة لتقنية االقفاص

الخاصة بالدواجن او الحيوانات االخرى ) والتي تزيد من نمو

العائمة حققت اعمى قيمة مضافة مقدارىا  2796.9دينار/

اليائمات الحيوانية والنباتية والتي تعد من افضل االغذية

كغم وبنسبة مساىمة بمغت  %68.46من متوسط اجمالي

الطبيعية لزريعة االسماك والسيما في المراحل االولى لنموىا,

القيمة المضافة والتي بمغت قيمة  4085.4دينار ,وىذا يشير

وانما يتم االعتماد عمى االغذية المصنعة والمركزة ,فضالً عن

مقارنة بتقنية االحواض الترابية ,وليذا يجب دعم وتشجيع

االعالف المطموبة لمتغذية ,والتوجد ادارة جيدة وكفوءة إلدارة

االستثمار في ىذا النوع من التقنيات ,السيما بعد المشاكل

وتغذية االسماك .السيما ان بند كمفة االعالف تشكل نسب

التي تعترض تقنية االحواض الترابية من شحة وعدم

عالية من كمفة االنتاج .

االسمدة العضوية ألحواض التربية مثالً ( المواد العضوية

االخيرة بنسبة مساىمة بمغت  . %0.96في حين اشار

ان كثير من المزارعين ليس لدييم معرفة في تحديد كميات

الى ان تقنية االقفاص العائمة حققت اعمى قيمة مضافة

تخصيص الحصص المائية الكافية لالستزراع واالنتاج

-6ىناك تفوق واضح لتقنية االنتاج واالستزراع السمكي في

السمكي حسب ادعاءات المراجع الرسمية المختصة بيذا

االقفاص العائمة عن تقنية االحواض الترابية ,وبيذا فأن

الجانب.

االستثمار بيذه التقنيات يحقق عوائداً وقيمة مضافة
لممستثمرين.

يستنتج من البحث

-7ىناك تمكؤ وقصور واضح فيما يخص االطار التنظيمي

-1تعاني بعض مفاقس زريعة االسماك من عدم تخصيص

والتشريعي لقطاع الثروة السمكية عمى مستوى مؤسسات الدولة

المساحات المائية الكافية والمناسبة لغرض تربية مختمف

ذات العالقة وعدم استق ارره ادارياً وتنظيمياً ,فضالً عن عدم

انواع واحجام الزريعة (اليرقات ,االصبعيات ,الكفيات) فضالً

وجود تنسيق مشترك بين ىذه المؤسسات والو ازرات فيما

عن ارتفاع نسبة ىالكات اليرقات لمفاقس زريعة االسماك عند

يخص الجوانب المشتركة والمتعددة بينيما في مجال االنتاج

نقميا من احواض الحضانة الداخمية من داخل المفقس الى

السمكي .

احواض الحضانة الخارجية.

-8عدم وجود الدعم الحقيقي من لدن الدولة فيما يخص

-2تحقق مفاقس زريعة االسماك لعينة بغداد ارباحاً مجزية

تجييزات االنتاج الضرورية واالساسية مثل مادة االعالف

لممستثمرين والمنتجين عمى المستوى المحمي.

المركزة والوقود والكيرباء وتوفير المقاحات والعالجات الميمة

 -3لقد وجد من تحميل بنود التكاليف الثابتة والمتغيرة بأن
العوائد المتحققة لكل من تقنية انتاج االسماك في االحواض
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والفعالة لألمراض التي تصيب االسماك ,فضالً عن عدم
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االولى الميمة بتجييز قطاع الثروة السمكية بمختمف انواع
واحجام زريعة االسماك ,وذلك من خالل تنظيم عمميا

وجود لجان طبية متخصصة بأمراض االسماك .

-9معظم حصة دينار المستيمك المنفق لشراء لحوم االسماك

وتخصيص المساحات المائية المناسبة لكل مفقس وحسب

بالنسبة لتقنية االحواض الترابية تذىب الحصة الكبرى منو

الطاقة االنتاجية ,فضالً عن دعميا باليورمونات االصطناعية

الثانية ويحتل تجار الجممة المرتبة الثالثة.

الممارسات الكفوءة لعمميات التمقيح االصطناعي وانتاج زريعة

الى تجار التجزئة اوالً ومن ثم يأتي منتجي االسماك بالمرتبة

واالعالف المركزة واالشراف البيطري والتدريب والتثقيف عمى

-10وجد من خالل تحميل البيانات بأن التكاليف الثابتة لتجار

االسماك .

جممة االسماك والمتضمنة تكاليف ايجار اماكن عالوي

-3توصي الدراسة مؤسسات الدولة ذات العالقة بقطاع الثروة

التسويق (المزادات العمنية) تمثل اعمى بند من بنود التكاليف

السمكية ان تكون ليا خطوة جادة ومساىمة فاعمة بدعم

المستيمك والمنتج.

تدخل الدولة راعية ومساىمة بإنشاء معامل تصنيع االعالف

-11معظم تجار تجزئة االسماك ىم عبارة عن باعة متنقمين

المركزة وان تباع بأسعار مدعومة الى منتجي االسماك.

ومتجولين بمحالت غير ثابتة عمى ممرات الطرق الخارجية

-4توصي الدراسة اصحاب مشاريع االنتاج السمكي بالعمل

والداخمية لممدن ذات الكثافات السكانية ,ويمارسون عمميم

عمى ضغط تكاليف االعالف المركزة وذلك باتباع االساليب

اسواق نموذجية مخصصة لباعة اسواق التجزئة ,وبذلك فأن
تجار التجزئة يتحممون مخاطر اقل مما عمية لتجار الجممة

واالحجام لكل مرحمة من مراحل النمو ,فضالً عن اتباع
المعايير والمقاييس الفنية في حالة قياميم بتصنيع االعالف

ويبيعون بحوافز ربحية مجزية السيما منيم تجار التجزئة غير

المركزة داخل مزارعيم ,وذلك حسب متطمبات وتراكيب عميقة

توصي نتائج البحث

-5حماية المنتج المحمي من دخول االسماك المستوردة

مدخالت االنتاج السمكي والسيما االعالف المركزة ,وان

وىذا لو تأثير سمبي عمى رفع عموالت البيع والشراء لكل من

االدارية والفنية الموصى بيا لتغذية االسماك وحسب االعمار

بشكل غير رسمي في ىذه االماكن ,فضالً عن عدم وجود

االعالف المركزة دون زيادة او نقصان.

الرسميين (المتجولين).

-1توصي الدراسة اصحاب المفاقس بتحضير احواض

والسيطرة عمى المنافذ الحدودية وتفعيل دور الرقابة والحجر

حضانة وتنمية اليرقات قبل مدة من نقل اليرقات الييا بإضافة

الزراعي ,فضالً عن انشاء مركز احصائي معموماتي لرصد

فضالً عن استعمال بعض المعقمات الفطرية والمبيدات

بدءاً بمفاقس زريعة االسماك مرو اًر باإلنتاج وكمياتو واعداد

وتوثيق البيانات والمعمومات المتعمقة بقطاع الثروة السمكية

االسمدة العضوية (مخمفات الدواجن والحيوانات االخرى),

نتياء بعمميات التسويق في عالوي
المزارع العاممة والمنتجة وا ً
جممة االسماك ورصد الكميات المستوردة والداخمة الى

الحشرية ,لغرض زيادة نمو الكائنات الحية الدقيقة (النباتية

والحيوانية ) والتي يمكن ان تكون مكمالت تغذوية لميرقات

االسواق المحمية .

عالية القيمة وتقمل من نسبة اليالكات ,مع مراعاة اقممة

-6توصي الدراسة ان يكون لقطاع الثروة السمكية مؤسسة

اليرقات الى درجات ح اررة مناسبة ومقاربة لمياه احواض

مستقمة بحد ذاتيا لغرض النيوض بقطاع الثروة السمكية

التنمية الخارجية ,وكذلك وضع مسيجات ومشبكات حول

ادارياً وتنظيمياً وبحثياً وانتاجيا.

وفوق احواض تنمية اليرقات الخارجية لحماية اليرقات من

-7توصي الدراسة بإدخال تقنيات االنتاج السمكي الحديثة

الطيور والضفادع والسالحف والثعابين ,مع مراعات التغذية

والتوسع فييا وتسييل كافة االجراءات االدارية والتنظيمية

الكفوءة والمتساوية لجميع احواض تنمية اليرقات فضالً عن

ومنح القروض والسمف الزراعية لالستثمار في ىذا النوع من

مراعاة كثافات التخزين من اليرقات لكل من احواض التنمية

االستزراع واالنتاج السمكي ,وتعميميا عمى كافة المنتجين,

الخارجية .

 -2توصي الدراسة الجيات الرسمية ذات العالقة بقطاع

والسيما تقنية االقفاص العائمة التي اثبتت تفوقيا عمى تقنية

الثروة السمكية االىتمام بحمقة المفاقس كونيا تعد الحمقة

االحواض الترابية.
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ومساىمة من لدن الدولة فيما يخص المسمك التسويقي لتجار
 وذلك عن طريق اتباع آلية معينة,جممة عالوي بيع االسماك
ً فضال,لتخفيض ايجارات اماكن تسويق وبيع جممة االسماك
عن تنظيم عمل وآلية إجراء المزادات العمنية ألماكن تسويق

جممة االسماك وألصحاب المينة والممارسين الرئيسيين في

.عممية بيع وتسويق جممة االسماك
عمى الجيات الرسمية ومجالس المحافظات ومديريات-9
البمديات يقع دور كبير وميم في بناء اسواق خاصة وضمن
المواصفات الصحية والفنية بتجارة جممة بيع االسماك وكذلك

اسواق خاصة ببيع تجزئة االسماك في اي مكان يتطمب فييا
 وان تكون تحت اشراف جية رسمية,احد ىذه االسواق
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