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المستخمص

يعد قطاع الثروة السمكية جزءاً ميماً في اقتصاديات دول عدة من العالم وبضمنيا الوطن العربي وركناً ىاماً من اركان االمن

 ليذا جاءت ىذه الدراسة والتي تعد االولى من نوعيا في مجال البحوث التطبيقية الشاممة لحمقات سالسل القيمة,الغذائي

 وتحميل ومعرفة التكاليف وااليرادات المتاحة في مختمف, لتتبع اىم المشاكل والمحددات,لألسماك الرئيسة والفرعية في العراق

 اذ اوضحت نتائج البحث والدراسة بأن متوسط.حمقاتيا واستخراج نسبة القيمة المضافة في كل حمقة مما يدفعو المستيمك
, كغم/ دينار2012.7 , زريعة/ دينار22.2 القيمة المضافة المتحققة لحمقات سمسمة القيمة لألسماك كانت قيم مقدارىا

كغم لكل من حمقة مفاقس زريعة االسماك وحمقة منتجي االسماك بتقنية االحواض وحمقة/ دينار872.3 ,كغم/دينار109.33
 وبيذا كانت مساىمة كل من ىذه الحمقات من اجمالي متوسط القيمة المضافة.تجار الجممة وحمقة تجار التجزئة عمى الترتيب

 لكل%28.9 ,%3.6 ,%66.7 ,%0.73 كغم عمى مستوى جميع الحمقات نسب/دينار3016.5 والتي بمغت قيمة مقدارىا
 فيما جاءت حمقة تجار%66.7  اذ حققت حمقة منتجي االسماك اعمى قيمة مضافة وبنسبة مساىمة.منيا عمى الترتيب

1908.9  فيما حققت حمقة منتجي االقفاص العائمة قيمة مضافة مقدارىا.التجزئة بالمرتبة الثانية من حيث المساىمة
2912.7  من اجمالي متوسط القيمة المضافة ولجميع الحمقات والتي بمغت قيمة% 65.5 كغم مكونو نسبة مقدارىا/دينار

 ىذا وشخصت الدراسة العديد من المشاكل والتحديات التي تخص كل حمقة من.دينار عمى مستوى تقنية االقفاص العائمة
. ومن ثم اوصت بالحمول والتوصيات المناسبة بشأنيا,حمقات سمسمة القيمة في متنيا
. القيمة المضافة, سالسل القيمة, اسماك:كممات مفتاحية
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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. It is also considered an important component of food security. 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 constrains facing different links in 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 is amount to: 22.2dinars/kg , 2012.7
dinar/kg, 109.3 dinar/kg, 872.3 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 total
value additionrs as follows: 0.73% for hatcheries link, 66.7% for producer link , 3.6% for wholesalers
link, and 28.9% for retailers link. While cages producers added 65.5% from average value added it is
amount to 2912. 7 dinar/ kg; on the level techniques cages floating. 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.

1276

الفلوجي وآخروى

هجلت العلوم السراعيت العراقيت – 2016/ 1289 -1276 :)5(47

جداً مقارنة بمتوسط استيلك بعض الدول العربية والتي

المقدمة

بحدود  10 -7كغم/فرد/سنة وحصة استيلك الفرد العالمي

يعد قطاع الثروة السمكية مصد اًر ميما ومتجدداً لواحد من

بحدود  14.7كغم /سنة وفي بعض الدول المتقدمة بحدود

افضل المصادر الغذائية واالقتصادية ,وركناً ىاماً من اركان

 25كغم/فرد سنوياً ( .)21وىو ال يرتقي حتى الى الكميات

االمن الغذائي .فمن حيث االىمية الغذائية تتميز لحوم

الموصي بيا صحياً وىي بحدود  7كغم/سنويا .وىذا يعد

االسماك باحتوائيا عمى نسبة عالية من البروتين الحيواني
حوالي  %24بينما توفر الحوم االخرى  .)19( %40وكذلك

مؤش اًر لعدم كفاية االنتاج المحمي لسد الطمب المتزايد

المحتوية عمى احماض دىنية غير مشبعة واحماض امينية,

يواجو االقتصاد العراقي من تحديات تفرضيا المتغيرات

واالعتماد عمى االستيرادات من االسماك  ,فضلً عن ما

تتميز لحوم االسماك باحتوائيا عمى نسبة من الدىون

العالمية المتسارعة في اسموب التجارة من (عولمة االقتصاد,

فضلً عن احتوائيا عمى عدد من الفيتامينات ( A,B ,C ,D,

منظمة التجارة الحرة ,تحرير التجارة ..الخ) والتي تستند في

 )E, F, Kوالعناصر المعدنية المختمفة (الفسفور ,الكبريت,

تجارتيا

الكالسيوم ,الصوديوم ,الحديد) .وىذا يجعميا من المكونات
الميمة في التوازن الغذائي والصحي ( )20اما من ناحية

عمى

الميزة

التنافسية

(

Competitive

 )Advantageبين المنتجات التجارية عمى اساس الكمفة

االىمية االقتصادية فيوفر ىذا القطاع دخول وفرص عمل

وجودة النوعية .وىنا يتطمب وقفة جادة من لدن الجيات

لكثير من الطاقات البشرية لمختمف البمدان ,كما توفر تجارة

المسؤولة وكثير من الجيود البحثية والتطبيقية ,لوضع رؤية

عممية وواقعية لمنيوض بيذا القطاع ,بما يحقق التنمية

االسماك ومنتجاتيا العملت االجنبية لصالح اقتصاداتيا

المتوازنة والسريعة في االنتاج واالستيلك ,واستغلل كافة

وتحسين ميزانيا التجاري .اصبح ىذا القطاع صناعة متطورة

االمكانيات والموارد المتاحة والمتوافرة بما يمبي متطمبات

في معظم بمدان العالم ,واحد المرتكزات التنموية الشاممة,

االستيلك المحمي وخمق فرص لمتصدير ,بما يعزز دخل

ومجاالً واسعاً للستثمار وفرص العمل ,اذ يشيد السوق

المزارعين وتحسين ميزان المدفوعات .ليذا تأتي ىذه الدراسة

العالمي لألسماك ومنتجاتيا توسعاً مطرداً ونمواً متسارعاً في

لتوفر رؤية واضحة وشاممة لخارطة االنتاج السمكي وفق

مجال االنتاج وتجارة االسماك ,حيث بمغ معدل النمو السنوي

منيجية تحميل سلسل القيمة ()Value Chain Analysis

 %6,6وبإنتاج مقداره  52.2مميون طن وبقيمة  94,4مميار

لتحديد أىم المشاكل والمعوقات التي يعاني منيا االسماك في

دوالر لعام  .)11(2008اما فيما يخص االنتاج العربي فتعد

العراق ,وايجاد الحمول المناسبة ليا عبر مختمف حمقاتو

مصر من اكبر منتجي المزارع السمكية في افريقيا وبالمركز
التاسع عمى مستوى العالم لعام  .2012وتأتي المغرب

االنتاجية من التجييز االولي لمستمزمات االنتاج وصوالً الى

البحرية الطبيعية .اما بالنسبة لمعراق ورغم كل ما يتوفر فيو

عمى المستويين المحمي والعالمي .ويبنى اسموب تحميل

المستيمك النيائي .وبما يحسن ويدفع من تنافسية القطاع قدماً

بالمركز الثامن عشر عمى مستوى العالم في مصايد االسماك

من االمكانيات والمقومات االساسية من الموارد البشرية
والمالية

سلسل القيمة عمى اساس دراسة الوضع الراىن لحمقات

سمسمة القيمة لألسماك في العراق وتجميع البيانات عنيا عن

والمائية (االنيار ,البحيرات ,السدود ,االىوار)

طريق تصميم استمارات استبانة لكل حمقات السمسمة اي

والملئمة لنمو وتكاثر مختمف انواع االسماك الميمة تجارياً,

دراسة الوضع القبمي  ax- anteلتحديد اىم المشاكل

اال ان العراق اليزال يعد من الدول الفقيرة جداً في انتاج

والمعوقات التي تعترض اداء ىذه الحمقات بشكل كفوء ,وبعد

واستيلك االسماك في العالم وان ىذا القطاع ظل يعاني كثير

تحديد ىذه المعوقات يتم اقتراح توصيات لمجيات ذات العلقة

من االىمال ولعقود طويمة كما يعاني الكثير من المشاكل

سواء كانت قطاع خاص ام حكومة وتقوم ىذه الجيات باتخاذ

والمحددات التي تعترض تنميتو وتطوره ,وىذا ما تؤكده بعض

االجراءات الضرورية لحل ىذه المعوقات سواء عن طريق

المؤشرات االقتصادية في تراجع انتاج واستيلك االسماك ,اذ

اصدار تشريعات جديدة او غيرىا من االجراءات الضرورية,

بمغ متوسط استيلك الفرد العراقي نحو  1,8كغم/سنوياً

وبعد مدة مناسبة من تطبيق االصلحات عمى حمقات سمسمة

وبمعدل نمو  %0.03لممدة  )4( 2008 -1980وىو قميل
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القيمة ,واقترحت مدة خمس سنوات عمى انيا مدة مناسبة من

اىداف البحث:

السمسمة وتطبيق عمييا نفس الخطوات التي اجريت في
المرحمة االولى لكي يتم التعرف عمى مدى التحسن الذي

 -1رسم خريطة حمقات سمسمة القيمة لألسماك ,مثل وصف
اصحاب المصمحة المعنيين.

تحقق بعد تطبيق االصلحات وتسمى الدراسة الجديدة

 -2التعرف عمى أىم المعوقات الرئيسة والمشاكل المؤثرة في

لدن كثير من االختصاصيين ,يتم اجراء دراسة جديدة عمى

تيدف ىذه الدراسة الى:

بالدراسة البعدية  ,ex- postوتبين ىذه الدراسة مدى التغير

الحمقات المختمفة لسمسمة القيمة لألسماك.

في مستوى كفاءة اداء مختمف حمقات السمسمة والتي ىي
مؤشر لمدى التحسن الذي جرى في اداء سمسمة القيمة

 -3معرفة التكاليف وااليرادات المتاحة في مختمف الحمقات

الفرعية لسمسمة القيمة لألسماك واستخراج نسبة القيمة

اجماالً.

المضافة في كل حمقة مما يدفعو المستيمك.
 -4معرفة العوامل والمحددات الرئيسة لحصة كل حمقة من

اىمية البحث:

تأتي اىمية البحث من خلل اىمية الدراسة كونيا تقدم تحميلً

االرباح التي تولدت ضمن حمقات سمسمة القيمة (انخفاض

ضمنيا محافظة الديوانية ,بدءاً من مرحمة التجييز االولي

 -5تحديد السياسات المقترحة لحل المشاكل المرافقة لحمقات

تكاليف ,زيادة سعر ام انخفاض اليوامش التسويقية).

شاملً لسمسمة القيمة لألسماك لبعض محافظات العراق ومن

سمسمة القيمة لألسماك.

لمستمزمات االنتاج وصوالً الى المستيمك النيائي ,لتوفير رؤية

واضحة عن الفرص المتاحة والقيود والمعوقات التي تعترض

حمقات سمسمة القيمة ليذا القطاع

 -6الحصول عمى بيانات ومعمومات يمكن استعماليا في
تطوير االعمال المزرعية.

ومن ثم يمكن تسميط

الضوء عمى الجيود اللزمة لزيادة وتحسين االنتاج,

المواد والطرائق:

المتاحة بشكل كفوء لكامل سمسمة القيمة لألسماك ,فضلً عن

في العراق ,ركزت الدراسة وبالدرجة االساس عمى الحصول

واالستفادة عمى نطاق واسع من استغلل الموارد واالمكانات

إلنجاز واكمال الدراسة ضمن تحميل سلسل القيمة لألسماك

المعمومات والبيانات الناتجة من الدراسة والتي يمكن ان

عمى البيانات والمعمومات من مصادرىا االولية ,وذلك عن

تساعد اصحاب المصمحة ,والمنشآت االنتاجية بما في ذلك

طريق تصميم استمارة االستبانة ,والتي صممت واعدت ليذا

منظمآت وىيئآت البحوث الزراعية ,والتجار والمنتجين,
ومقدمي الخدمات االرشادية ,وصانعي السياسات لتقييم

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

الميدانية ,والتي شممت عمى حمقات فرعية متعددة من سمسمة

انشطتيم واعادة تنظيم وتصميم عممياتيم االنتاجية ,كما يمكن

القيمة لألسماك في كل مرحمة من مراحل االنتاج ,اذ قام

ان تساعد ىذه الدراسة مختمف الجيات لتحديد وتحميل طرق

الباحث بمميء العديد من استمارات االستبانة ولمختمف

جديدة لتحفيز االبتكار.

الحمقات ,ومن ثم الحصول عمى البيانات والمعمومات

مشكمة البحث:

المطموبة ,وذلك عن طريق المقابلت الشخصية بأصحاب

المينة الرئيسين لمنطقة الدراسة المحددة لمحافظة الديوانية

يواجو انتاج االسماك في العراق عدداً من المشاكل والمعوقات

متحرياً الدقة في جمعيا قدر المستطاع ,والمتضمنة كل من

التي تقف عائقاً أمام االستفادة من االمكانيات والموارد

حمقات التجييز االولي لمستمزمات االنتاج ,والتي تم التركيز

المتاحة في البمد بشكل كفوء والذي ادى الى تذبذب وانخفاض

مستوى االنتاج المحمي من لحوم االسماك اذ لم يستطع

فييا عمى مفاقس زريعة االسماك ومعامل تصنيع االعلف

الجيود وحشدىا باتجاه تقميص الفجوة بين االنتاج المحمي

ومن ثم حمقة االنتاج بكل التقنيتين المستعممتين للستزراع

واالستيلك عن طريق معرفة المشاكل الحقيقية التي تواجييا

واالنتاج السمكي في العراق ,والمتضمنة تقنية االنتاج

حمقات سمسمة القيمة لألسماك في العراق واقتراح السياسات

باألحواض الترابية وتقنية االنتاج باألقفاص العائمة ,ومن ثم

المركزة كونيما اىم مدخلت عممية االنتاج لسمسمة القيمة,

االنتاج المحمي من سد الطمب المتزايد عميو ,لذا يجب تكريس

التحرك وجمع البيانات ميدانياً لحقمة التسويق والتجييز ,والتي

التي تساعد في حل ىذه المشاكل.
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شممت كل من القطاع الفرعي لحمقة تجار الجممة وكذلك حمقة

القيوت الوضافت = االيراداث الكليت – التكاليف الوتغيرة
كما تستعمل الدراسة مختمف المعايير المالية واالقتصادية

تجار التجزئة .فضلً عن قيام الباحث بإجراء مناقشات

واالدوات الرياضية واالحصائية من متوسطات  Meanونسب

لمجاميع من أصحاب المينة ذات العلقة بسمسمة القيمة

 ratioومديات  Rankلتحميل البيانات عممياً ,فضلً عن

خارج نطاق استمارة االستبانة ,لموقوف عمى ادق المعمومات

بعض المعايير ألستخراج اليوامش التسويقية والربحية والكفاءة

والتفاصيل الخاصة بمجوعة النقاش ,والتي تم التركيز فييا

التسويقية ,وكذلك يتم حساب الميزة التنافسية والميزة النسبية

وبشكل اساسي عمى المشاكل والمعوقات الخاصة باألطراف

استناداً الى منيجية حساب مصفوفة تحميل السياسة .كما

المعنية واصحاب المينة وطرح الحمول المحتممة ليا .اذ كانت

تستند منيجية اسموب تحميل سلسل القيمة عمى العديد من

ىناك لقاءات ومناقشات مطولة وموثقة مع اصحاب مفاقس

المفاىيم واالسس النظرية التي ترتكز عمى معايير التنافسية

زريعة االسماك وكذلك اصحاب معامل تصنيع وانتاج

ومنيا ما يأتي-:

االعلف المركزة ,ومجاميع من منتجي االسماك بمختمف

مفيوم منيجية تحميل سالسل القيمة:

تقنيات االنتاج ,وكذلك علوي تسويق وبيع االسماك لحمقة

ان اول من استعمل وطور منيجية تحميل سلسل القيمة ىو

تجار الجممة وحمقة تجار التجزئة ,فضلً عن حمقات اخرى

العالم  .)18(Porterاذ وصفيا بأنيا تمك االنشطة التي

تم اجراء نقاشات وحوارات تخص موضوع الدراسة ,منيم

تؤدييا المنشاة االنتاجية لسمعة ما وربطيا بالموقع التنافسي

الكوادر العممية المختصة لو ازرة الزراعة– الييئة العامة لتنمية

لممنظمات والمنشآت االخرى .وذلك بالنظر الى وحدة كل

الثروة السمكية ,وكذلك مديرية الزراعة وشعبيا الزراعية

نشاط معين باعتبارىا نظام معقد لتحويل مدخلت االنتاج الى

لمنطقة الدراسة ,والتي شممت اطباء بيطريين وميندسين

مخرجات نيائية والتي تمر بعدة انظمة قبل وصوليا الى

زراعيين باختصاص اقسام الثروة الحيوانية .وبيذا تضمنت

المستيمك النيائي والمتضمنة :انظمة تجييز مدخلت االنتاج

عينة الدراسة العشوائية النسب المئوية ألعداد العينات التي تم

وانظمة التحويل واالنتاج والمعالجة لمدخلت االنتاج ومن ثم

الحصول عمييا ولكل حمقة من حمقات سمسمة القيمة لألسماك

انظمة التجييز والتسويق واخي اًر المستيمك النيائي .وفي ظل

في منطقة الدراسة .اذ شكمت ىذه النسب قيم مقدارىا %100
و %37و %62و%50

لكل
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ىذا االسموب يتم تحديد القيمة المتحققة من نشاط كل وحدة

من حمقة المفاقس وحمقة

عمى انيا القدر من المال الذي يكون المستيمك عمى استعداد

االحواض الترابية وحمقة االقفاص العائمة وحمقة تجار الجممة,

لدفعو نظير مخرجات ىذه االنشطة ,كما بين بورتر ان من

كما تضمنت الدراسة عدد من استمارات االستبانة لتاجر

اىداف ىذا التحميل ىو استكشاف المعوقات الرئيسة التي

التجزئة لعينة الدراسة.

تواجو مختمف الحمقات في سمسمة القيمة ومعالجتيا ,والتي

اسموب التحميل:

يمكن ان تساىم في زيادة ربحية المنشاة وقيمتيا المضافة

يتكون اسموب التحميل من عدد من الخطوات تكون بطبيعتيا

عبر مختمف حمقاتيا ,كما اوضحت دراسة )13(Hempel

وصفية وتحميمية عمى حد سواء ,فيبدا تحميل سمسمة القيمة

بأن تحميل سلسل القيمة يعني ربط كل الخطوات من حمقة

بوصف عام لمسوق الذي تعمل فيو سمسمة القيمة المحددة,

االنتاج

وكذلك يقدم وصفاً لمعمالة وااليرادات والتكاليف واالرباح,

Production

الى

حمقة

التصنيع

والتحويل

 Manufacturing the productsوالتوزيع distribution

فضلً عن تتبع كل المعوقات والمشاكل التي يعاني منيا

والتسويق  Marketingمعاً ,ومن ثم تحمل كل خطوة فيما

المنتج ضمن حمقات سمسمة القيمة من التجييز االولي

يتعمق بالخطوة السابقة والخطوة اللحقة ليا حتى وصوليا الى

لمستمزمات ومدخلت االنتاج وصوالً الى المستيمك النيائي.

المستيمك النيائي ,بينما بينت دراسة  )12(Hamennooبأن

لذا فان ىذا االسموب لمنيجية الدراسة يقيم ما يضيفو كل

سمسمة القيمة ىي عبارة عن سمسمة من االنشطة التي

نشاط الى المنتج او الخدمة التي تؤدييا المنشاة وفق معايير

بواسطتيا المنتج او الخدمة تبتكر وتسمم الى المستيمك

التنافسية وان االطار الرياضي المستعمل ضمن منيجية

النيائي ,وان ىيكل سمسمة القيمة ييتم بالتصميم واالنتاج

تحميل سلسل القيمة مبني عمى اساس المعادلة االتية:
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والتسويق واالستيلك ,وىي ميمة بالنسبة الى المنشأة ,ألن

ومن النتائج التي توصل الييا البحث تم ادخال تحميل سلسل

االرباح وحصة السوق تعتمد عمى كيفية تأثير وكفاءة ىذه

القيمة من ناحية خمفيتو النظرية والتركيز عمى بيئة عمل

الوظائف او االنشطة عمى طول سمسمة القيمة ,وان المنشأة

السمسمة ,ألن معظم الدراسات السابقة كانت تركز عمى

التي تنتج بأقل كمفة وافضل نوعية ليا ميزة التنافسية والبقاء

علقات السوق ( )Market relationsوتضع قميل من

في السوق ,فيما اشارت دراسة  )10( Emanaبأن الحمقات

االنتباه واالىتمام لبيئة عمل السمسمة التي تمكن او تقيد

االساسية لسمسمة القيمة تتضمن كل من حمقة مجيزي

تحسين سمسمة القيمة .وبيذا نستخمص بأن كل ىذه العوامل

مدخلت االنتاج  Suppliersوالمنتجين  Producersوتجار

ىي شروط ميمة لتدعيم سموك العوامل الفعالة في سلسل

الجممة  Wholesalersوالسماسرة  Brokersوتجار التجزئة

القيمة .كما يعد تحميل سمسمة القيمة من أحدى األستراتيجيات

 Retailersواخي اًر المستيمكين  ,Consumersوبينت

العامة والميمة جداً والتي من خلليا يتم تخفيض مختمف

البيع  Sales Priceوكمفة المدخلت  input costلكل

المنتج ( . )17

مرحمة من مراحل سمسمة القيمة .فيما تناول Trienekens
( )22بدراستو اطار تحميل سلسل القيمة الزراعية لمدول

مفيوم التنافسية :

عرف المعيد الدولي لمتنمية واالدارة ( )IMDالتنافسية بأنيا

النامية ,وبين من خلل استعراضو بأن ىيكل عمل شبكة

قدرة البمد عمى تحقيق القيمة المضافة العالية وزيادة الثروة

التكاليف المرافقة لمعمميات االنتاجية وتحسين نوعية وانتاجية

الدراسة بأن القيمة المضافة ىي عبارة عن الفرق بين اسعار

سلسل القيمة ( )Networkstructureليا بعدان ىما :البعد

الوطنية وتحقيق االزدىار لمواطنييا ( .)16فيما عرفيا AL-

العمودي والذي يعكس علقات تدفق الخدمات والمنتجات

 )7( Kutheryبأنيا ايجاد اوضاع تفوق مختمفة تممكيا
المؤسسة االنتاجية تتفوق فييا في مجاالت (االنتاج ,

الزراعية من المنتج وصوالً الى المستيمك النيائي ,بينما

التسويق ,التمويل ,الكوادر البشرية  ...الخ) .وتعرف التنافسية

يعكس البعد االفقي العلقات بين العوامل الفعالة في نفس
حمقة الربط لسمسمة القيمة ,كما اشارت نتائج البحث بأن

عمى مستوى القطاع (قطاع صناعة ,قطاع زراعة ..الخ)

الوصول الى االسواق ىو ليس الشرط الكافي لسلسل القيمة

بأنيا قدرة القطاع عمى تحقيق القيمة المضافة العالية ,ضمن

لمدول النامية لتكون قادرة لبيع منتجاتيا ,بل ان ىناك الموارد

بيئة اعمال ذات تشريعات وتنظيمات خاصة تتماشى مع

والبنى التحتية ,اذ ان دعم البنى التحتية وتوافر الموارد المالية

التطورات االقتصادية ,وضمن اليات فعالة لقوى السوق ,من

والبشرية والمعرفة والتكنموجيا ىي من العوامل التي تمكن او

ناحية المجيزين والمستيمكين ,فضلً عن حرية الدخول

تقيد ( )enable or constrainتحسين سلسل القيمة لتكون

والخروج منيا (سوق منافسة تامة) اي انيا قدرة مؤسسات

ناجحة ,فمثلً انخفاض مستوى توافر الموارد كانخفاض

قطاع انتاجي معين في دولة ما عمى تحقيق نجاح مستمر في

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

ثم تتميز تمك الدولة في ىذا االنتاج او المنتج.

االسواق ,دون االعتماد عمى دعم الدولة وحماية الدولة ومن

مدخلت االنتاج او انخفاض تجييزات أخرى (الطاقة,

تكاليف الطاقة وكذلك المنطقة الجغرافية كأن يكون البعد او

انواع الميزة التنافسية:

في جوانب (االنتاج ,التوزيع ,التسويق) ,ومستوى التكنموجيا

والذي اعتمد في تصنيفو لممزايا التنافسية عمى القيمة التي يتم

القرب من مراكز التسويق ومستويات المعرفة لمعاممين وقدرتيم

أىم تصنيف قدم لمميزة التنافسية ىوما جاء بو M . Porter

المستخدمة في االنتاج ونشاطات التوزيع ىذا فضلً عن

تحقيقيا لممستيمك النيائي والذي ميز نوعين من انواع

تتميز معظم البمدان النامية بالفراغ المؤسساتي والذي يعرف

اوال -:ميزة استراتيجية اقل كمفة:

الفراغ المؤسساتي الذي لو دور في تحسين سلسل القيمة ,اذ

التنافسية ىما-:

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

وىي استراتيجية تقوم عمى اساسيا المؤسسة االنتاجية بجعل

كمفة منتجاتيا ادنى من معدل كمفة منتجات المؤسسات

الحكومية والتنظيم والضبط والسياسات الحكومية االخرى.

المنافسة األخرى مما يعطي الفرصة لتحقيق أعمى الفوائد مع
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المبيعات وتكمفة المشتريات الخارجية والخدمات (تكمفة
مستمزمات االنتاج المباشرة) ( .)15كما عرفAL- Assauy

كسلح تنافسي ,ال يمكن تحديد اسعار تنافسية وتحقيق عوائد

وارباح مجزية مالم يكن ىناك ضبط مستمر لمتكاليف ,يمكن

( )2القيمة المضافة لمشروع معين بأنيا قيمة االنتاج الذي

ان تحصل اي مؤسسة انتاجية او اي نشاط انتاجي معين

تولده المنشأة خلل فترة زمنية معينو وىو من المعايير التي

عمى ميزة الحيازة التنافسية بالتكاليف اذا تمكنت من ممارسة

تقيس مقدار االضافة المتحققة من المشروع او مساىمتو في

منافسييا االخرين.

المضافة من احتساب القيمة المضافة االجمالية والصافية

ثانيا -:ميزة استراتيجية تنافسية التميز:

التي يولدىا المشروع ,وعرفيا  )5( AL- Izzyبأنيا القيمة

تحقيق اضافة الى الدخل المزرعي ويتم احتساب القيمة

نشاطاتيا المنتجة لمقيمة بتكاليف اقل من تمك المحققة عند

االضافية التي يساىم بيا المشروع لتعزيز الناتج القومي ,وان

تتميز المؤسسة االنتاجية عن منافسييا في حالة توصميا الى

ىذا المعيار يعد من المؤشرات التخطيطية الميمة في توزيع

الحيازة عمى خاصية منفردة لمنتج معين والتي يولييا

الموارد عمى المشاريع المختمفة لتحقيق المنافع االجتماعية,

المستيمك قيمة واىتمام والرضا عنيا ,وتعرف ميزة التميز

وان القيمة المضافة يقصد بيا القيمة المضافة االجمالية

بانيا قدرة المؤسسة االنتاجية عمى تقديم منتج مختمف عن

المنتج او المنتجات التي يقدميا المنافسون اآلخرون من

 gross value addedوىي عبارة عن الفرق بين اجمالي

وجية نظر المستيمك ,وان القيمة المضافة لممنتج يجب ان

عوائد او ايرادات المشروع والتكاليف الوسيطة او ىي سعر
السوق لمسمع والخدمات التي ينتجيا المشروع مطروحاً منو

تؤثر عمى قرار المستيمك بشراء السمعة وتحقق لو الرضا

تكاليف الموارد والخدمات المشتراة من خارج المشروع والتي

عنيا( .)23ولمحصول عمى ميزة التميز يجب مراقبة بعض

تتضمن مستمزمات االنتاج ,وان القيمة المضافة الصافية

العوامل منيا :خصائص وكفاءة المنتجات المعروضة وجودة

وسائل االنتاج المزودة لنشاط ما وكفاءة العاممين المستخدمين

تساوي القيمة المضافة االجمالية مطروحاً منيا االندثارات,

المؤسساتية.

كل من االجور الدائمة (الرواتب) والفوائد واالندثارات .بينما

اي ان القيمة المضافة االجمالية تساوي االرباح مضافاً الييا

في النشاط ومراقبة الموقع الجغرافي والحجم والتعميم والعوامل

عرف  )3( AL- Daharyالقيمة المضافة االجمالية بأنيا

مفيوم القيمة المضافة Value added Concept-:

قيمة ما يتولد من قيمة مضافة نتيجة استعمال مستمزمات

حظي مفيوم القيمة المضافة باىتمام عدد من الباحثين

االنتاج في العممية االنتاجية الى قيمتيا االصمية .كما تعرف

االقتصاديين ,فقد أكد الكثير منيم بأن زيادة القيمة المضافة

بانيا القيمة التي تضاف الى قيمة السمع الوسيطة كنتيجة

تعد وسيمة لمنمو االقتصادي ,و وجدو بأن ىناك علقة طردية
بين قيمة الوحدة االقتصادية وبين قيمتيا المضافة ,وان قيمة

لمعممية االنتاجية ,وىي تساوي قيمة االنتاج االجمالي مطروحاً

كما أكد الباحثون ان من مزايا مفيوم القيمة المضافة يمكن

المعايير المستعممة في تقويم المشاريع .اذ ان القيمة المضافة

ويعد ىذا المعيار من اىم
منو قيمة مستمزمات االنتاج (ٌ ,)1

الوحدة االقتصادية تزداد بتطور انتاجيتيا وقيمتيا المضافة,

المتحققة تمثل الزيادة في الدخل القومي التي تحققيا المشاريع

احتسابو لمقيمة الفعمية التي اضافتيا الوحدة االقتصادية عن

من ممارسة النشاط االنتاجي ,وكمما ازداد حجم القيمة

طريق طرح مستمزمات االنتاج اللزمة لمعممية االنتاجية

المضافة لممشروع كمما ازدادت مساىمة المشروع في خمق

( .)14كما تعرف القيمة المضافة بانيا الفرق بين االيرادات

الدخل القومي وزيادتو ,وتحسب القيمة المضافة االجمالية من

الكمية االجمالية وبين ما دفع من تكاليف لشراء مستمزمات

طرح قيمة مستمزمات االنتاج (تكاليف االنتاج المتغيرة) من

االنتاج اللزمة لمعممية االنتاجية ,وتحتسب عمى اساس

قيمة اجمالي االنتاج (االيراد الكمي) بينما تشمل القيمة

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

المضافة الصافية عمى عوائد العمل (اجور ورواتب) عوائد
رأس المال (الفائدة) وعائد االرض (ايجار االرض) اضافة

االقتصادية من جيدىا وجيد العاممين فييا ( .)14ويمكن

الى االرباح ,وتحسب من طرح االندثارات من القيمة المضافة

قياس القيمة المضافة عمى مستوى المؤسسة ,بالفرق بين ايراد
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االجمالية (القيمة المضافة الصافية= القيمة المضافة

الزريعة الواحدة يتم من خلل السيطرة والتحكم عمى بنود

االجمالية – االندثارات) .ويمكن تعريف الربح بأنو عبارة عن

التكاليف المتغيرة .ومن ىذا يتضح ان حصة الزريعة الواحدة

جميع االيرادات المتحققة في الوحدة االقتصادية بعد استبعاد

من متوسط التكاليف المتغيرة والثابتة بمغت قيم مقدارىا

جميع التكاليف المصروفة لضمان مساىمة عناصر االنتاج

 2.779دينار/زريعة و 1.577دينار/زريعة وبيذا يكون

في العممية االنتاجية ,وتعد االرباح من المؤشرات الميمة في

متوسط اجمالي التكاليف الكمية قيمة مقدارىا 4.356دينار/

الربح من طرح اجمالي التكاليف من االيرادات الكمية.

الديوانية قيمة مقدارىا ( )200مميون وبيذا االيراد تحقق ىذه

النتائج والمناقشة:

المفاقس قيمة مضافة مقدارىا  177,765مميون وكانت

زريعة .فيما كان االيراد الكمي المتحقق لعينة مفاقس زريعة

قياس كفاءة اداء الوحدات والمشاريع االقتصادية ويتم احتساب

حصة الزريعة الواحدة منيا قيمة مقدارىا  22.2دينار/زريعة,

ىيكل التكاليف واالي اردات لحمقات سمسمة القيمة لإلسماك:

فيما كانت االرباح المتحققة عمى مستوى مفاقس الديوانية قيمة

يتضمن ىيكل التكاليف لكل من حمقات سمسمة القيمة

مقدارىا  1651,145مميون جدول  .2ىناك بعض المشاكل

لألسماك (حمقة المفاقس وحمقة تقنية االحواض وحمقة تقنية

تعترض عمل المفاقس منيا :ارتفاع نسبة اليلكات في

االقفاص وحمقة تجار الجممة وحمقة تجار التجزئة) من بنود
التكاليف المتغيرة  Variable Costsوىي تمك التكاليف التي

اليرقات والتي تصل الى  % 70-60عند نقميا من احواض

تتغير بتغير حجم االنتاج ,اي ان مستويات االنتاج المرتفعة

الحضانة الداخمية الى احواض الحضانة الخارجية ,ولم تحظَ

زيادة التكاليف المتغيرة والعكس صحيح (االسمدة وزريعة

االصطناعي لميرقات ,وكذلك عدم دعميا بالوقود والكيرباء

المفاقس بدعم االعلف والمقاحات وىرمونات التمقيح

تتطمب زيادة كميات عناصر االنتاج المتغيرة ومن ثم يؤدي

بأسعار مدعومة لغرض استمرار عمميا بكونيا الحمقة االكثر

االسماك والمقاحات والعلجات واجور العمل المؤقت

اىمية في عممية االنتاج السمكي ,ومعظم االميات التي يتم

واالعلف المركزة...الخ) ( .)8وبنود التكاليف الثابتة Fixed

استعماليا لغرض التكثير ىي اميات اصبحت نوعياتيا

 Costsوىي تمك التكاليف التي يتحمميا المنتج سواء انتج ام

واصنافيا الوراثية رديئة ومتدىورة الصفات االنتاجية ,تعاني

لم ينتج ,اي ىي عبارة عن تمك التكاليف التي ال تتغير بتغير

بعض المفاقس من عدم تخصيص المساحات المائية الكافية

حجم االنتاج وتتضمن (تكاليف العمل الدائمي والفائدة عمى

والمناسبة لغرض تنمية وتربية مختمف نوعيات زريعة

رأس المال المستثمر و وايجار االرض او البنايات و

االسماك ,اذ يتطمب انتاج المفاقس إلنتاج مختمف انواع

االندثارات والضرائب ...الخ) (.)9

الزريعة من (اليرقات واالصبعيات والكفيات) وىذه االحجام

ىيكل التكاليف وااليرادات لحمقة مفاقس زريعة االسماك:

يتضمن ىيكل التكاليف في مفاقس زريعة االسماك فقرات

من الزريعة تحتاج الى مساحات مائية مناسبة لكل نوع منيا.

التكاليف المتغيرة والمتضمنة كمفة االعلف المركزة وكمفة

ىيكل التكاليف وااليرادات لحمقة تقنية انتاج االسماك

والكيرباء والمقاحات والمعقمات وكمفة االميات وغيرىا .اذ

يتضمن ىيكل تكاليف انتاج واستزراع االسماك في االحواض

اليرمونات واجور العمل المؤقت وتكاليف الوقود والزيوت

باألحواض الترابية:

يلحظ من الجدول 1ان اجمالي التكاليف المتغيرة لمفاقس

الترابية عمى فقرات التكاليف المتغيرة المتضمنة كمفة كل من

عينة الديوانية بمغ قيمة مقدارىا( )22,235مميون فيما بمغ

(االصبعيات,

والعلجات

اجمالي التكاليف الثابتة قيمة مقدارىا ( )12,62مميون وبيذا

والمعقمات ,والعمل المؤجر ,والوقود ,والصيانة والكيرباء

كونت التكاليف المتغيرة نسبة مساىمة من اجمالي التكاليف

الكمفة المتغيرة لتقنية االحواض الترابية قيمة مقدارىا

الكمية نسبة مقدارىا  %63.7في حين كان مساىمة التكاليف

 1512,078مميون فيما كان اجمالي الكمفة الثابتة قيمة

الثابتة  %36.2ومن ىذا نستنتج انو عند تخفيض كمفة انتاج

مقدارىا

يكون اجمالي التكاليف قيمة مقدارىا ()34,855مميون .إذ

والعمف

المركز,

والمقاحات

وىلكات زريعة االسماك) .اذ يشير الجدول .1بأن اجمالي
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جدول  .1التكاليف المتغيرة والثابتة والكمية بالمميون دينار لحمقات سمسمة القيمة لإلسماك لمحافظة الديوانية
 Qكغن

TVC

TFC

TC

 AVCبالديٌار

AFCبالديٌار

 ACبالديٌار

التكاليف
تقٌياث االًتاج
الوفاقس

*8000000

22,235

12,62

34,855

2.779

1.577

4.356

االحواض

536090

1512,078

79,405

1591,483

2820.5

148.1

2968.6

االقفاص

359500

1114,81625

123,1218

1237,93805

3101.018

342.48

3443.49

انخفاض تكاليف انشائيا وكثافة االنتاج فييا لوحدة المساحة

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبانة


ومردودىا االقتصادي ,فضلً عن سيولة ادارتيا ويعد

تعني زريعة اسماك بوزن وحجم من  5 -1غرام

انتشارىا واستعماليا في العراق حديث العيد في العشر سنوات

 79,405مميون وبيذا يكون اجمالي التكاليف الكمية قيمة
مقدارىا  1591,483مميون ,ىذا وبمغت مساىمة التكاليف

االخيرة تزامناً مع شحة المياه وكثرة المشاكل والمعوقات التي

حين كان مساىمة التكاليف الثابتة  ,%5وكونت كمفة

بنود تكاليف انتاجيا واستخراج القيمة المضافة المتحصمة

تعترض التربية الحوضية .ليذا سوف نتوقف بالتحميل ألىم

المتغيرة من اجمالي التكاليف الكمية نسبة مقدارىا  %95في

منيا .اذ يشير الجدول 1الى بنود وفقرات التكاليف المتغيرة

االعلف اعمى نسبة مساىمة بمغت  %87.8من اجمالي

والمتضمنة كل من كمفة (شراء الكفيات وكمفة االعلف

التكاليف المتغيرة ,ىذا يعني ان االعلف تمثل اىم بنود

المركزة والعلجات والمعقمات وكمفة ىلكات الكفيات وكمفة

تكاليف انتاج االسماك لتقنية االحواض الترابية وان السيطرة

العمل المؤجر) .اذ بمغ اجمالي كمفة ىذه البنود لعينة محافظة

والتحكم عمى ىذا البند من بنود التكاليف المتغيرة يمكننا من

الديوانية قيمة مقدارىا  1114,81625مميون فيما بمغت بنود

زيادة القيمة المضافة ,فضلً عن االرباح التي يحصل عمييا

التكاليف الثابتة والمتضمنة (كمفة االيجار وكمفة أرس المال

المنتج .ويشير الجدول 1الى ان حصة الكغم الواحد المنتج

المستثمر

من لحوم االسماك بطريقة تقنية االحواض الترابية من متوسط

تكاليف

االنتاج

قيم

مقدارىا

2820.5

والعمل

الدائمي

واالندثارات)

قيمة

مقدارىا

 123,1218مميون ,في حين بمغ اجمالي التكاليف الكمية

دينار/كغم

قيمة مقدارىا  1237,93805مميون وكان مساىمة التكاليف

و148.1دينار/كغم و 2968.6دينار/كغم لكل من متوسط

المتغيرة منيا بمغت نسبو مقدارىا %90فيما كان مساىمة

التكاليف المتغيرة والثابتة والكمية عمى الترتيب .ومن النتائج

التكاليف الثابتة نسبة مقدارىا  %10وىذا يشير بأن التكاليف

اعله يتضح بأن متوسط التكاليف المتغيرة كانت مرتفعة,

المتغيرة تشكل أعمى نسبة مساىمة كونت كمفة االعلف

وىذا يعني يمكن السيطرة والتحكم في بنود التكاليف المتغيرة

المركزة اعمى نسبة مساىمة منيا بمغت % 77.3فيما كانت

لغرض زيادة كفاءة اداء ىذه المشاريع ,وبيذا تكون القيمة

نسبة مساىمة كمفة شراء الكفيات نسبة مقدارىا % 19.03

المضافة  Value addedالمتحققة من ىذه المشاريع بمغت

وىذا يبين مدى اىمية كمفة االعلف المركزة لتربية وانتاج

قيمة مقدارىا 10790,22188مميون لكمية انتاج مقدارىا

االسماك في تقنية االقفاص العائمة وانو لزيادة ارباح المنتجين

 536090كغم وبيذا تكون حصة الكغم الواحد من القيمة

وزيادة القيمة المضافة المتحققة من ىذه التقنية يجب السيطرة

المضافة  2012.7دينار/كغم فيما كانت االرباح المتحققة

والتحكم عمى بند كمفة االعلف المركزة عمماً ان انتاج

ليذه المشاريع قيمة مقدارىا 999,61688مميون وبيذا يحقق

االسماك بتقنية االقفاص يعتمد وبشكل اساسي عمى التغذية

الكغم ربحاً مقداره  1864.6دينار جدول .2

االصطناعية (اعلف مركزة مصنعة بمت) .ويتضح من

ىيكل التكاليف وااليرادات لحمقة تقنية انتاج االسماك

الجدول 1حصة الكغم الواحد من متوسطات تكاليف االنتاج

باألقفاص العائمة:

بمغت قيم مقدارىا 3101.018دينار 342.48 ,ودينار,

تعد التربية واستزراع االسماك باألقفاص العائمة من التقنيات

 3443.49دينار لكل من متوسط التكاليف المتغيرة والثابتة

واسعة االنتشار قديماً في الشرق االوسط وكثير من دول

والكمية عمى الترتيب .وبيذه التكاليف تحقق تقنية االقفاص

العالم المتقدمة لما ليا من مميزات ميمة جعمتيا تتفوق عمى

العائمة متوسط قيمة مضافة اجمالية مقدارىا 686,27875

طريقة تربية االسماك الحوضية (االحواض الترابية) بسبب
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مميون لكمية انتاج  359500كغم وبيذا تكون حصة الكغم

العائمة عمى تقنية االحواض الترابية لعينة محافظة الديوانية

الواحد من القيمة المضافة  1908.9دينار جدول  .2ويبدو

عمى عكس ما وجد في باقي المحافظات ( بغداد وبابل

ىناك سوء ادارة ليذه المشاريع ,اذ لم تتفوق تقنية االقفاص

وواسط ).

جدول .2االيراد الكمي والتكاليف الكمية والمتغيرة والقيمة المضافة بالمميون دينار لحمقات سمسمة القيمة لإلسماك لمحافظة الديوانية
حصت الكغن
Value
TC
TVC
TR
P
التكاليف  Qكغن
هي القيوت
added
بالديٌار
الوضافت
تقٌياث
بالديٌار
االًتاج
22.2
177,765
34,855
22,235
200
25
*8000000
هفاقس
ديواًيت
2012.7 10790,22188
1591,483
1512,078
2591,09988 4833.33
536090
احواض
1908.9
686,27875 1237,93805 1114,81625
1801,095
5010
359500
اقفاص

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبانة

 -4مشكمة الروتين المتبع سنوياً من الدوائر والوزرات

المشاكل والمعوقات التي تعترض حمقة االنتاج السمكي

واالستزراع ,والتي تمر بمختمف الدوائر ألستحصال الموافقات

المختصة في تجديد االجازات الخاصة بممارسة مينة التربية

 * .كمية االنتاج بالزريعة ذات احجام واوزان من  5-3غرام

لغرض التجديد ,فيناك سمسمة من الو ازرات والدوائر التي تمر

نوجز اىميا تأثي ارً منيا:

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

 -1اىم مشكمة تواجو المزارعين ولمختمف مناطق الدراسة ىو

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

عدم وجود الدعم ليم فيما يخص تجييزات االنتاج الضرورية

 -5عدم وجود جيات ارشادية وتثقيفية فيما يخص التوعية

واالساسية ,مثل تجييز االعلف المركزة ,وان ما يتم تجييزه

والتدريب ألساليب االنتاج الحديثة والكفوءة لغرض تنمية

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

وتثقيف الموارد البشرية نحو ىذا االتجاه ,والقصور الواضح

وىي مواد التعد اساسية في عميقة االسماك ,والتي تعتمد عمى

في فتح الدورات التدريبية في مجال االنتاج السمكي.

العلئق المركزة (بمت) ,فضلً عن عدم وجود دعم فيما

 -6يعاني معظم المزارعين من مشكمة ارتفاع اسعار

يخص تجييز وقود الديزل والكيرباء.

 -2مشكمة االمراض الفايروسية والفطرية والتياب االمعاء

االعلف المستورد او المصنعة محمياً ,والتي تتراوح اسعارىا

شير الثالث والعاشر ,وعدم وجود لجان طبية متخصصة

المصنعة محمياً ,وتتجاوز المميون دينار لبعض االعلف

ما بين  900 – 750الف دينار /لمطن بالنسبة لألعلف

والغلصم والتي تتكرر في اشير معينة في كل موسم من

المستوردة (االعلف الطافية ...الخ) ,ىذا فضلً ان ىناك

بأمراض االسماك وال توجد العلجات والمقاحات الفعالة لمثل

بعض االعلف المستوردة ال تحتوي عمى التراكيب والمواد

ىذه االمراض.

العمفية الموصى بيا من الناحية الفنية ,اذ ان بعضيا يدخل

 -3عدم وجود دعم وحماية من قبل الدولة لممنتج المحمي
فيما يخص دخول واستيراد مختمف االسماك المجمدة والمبردة,

مغشوشاً في نسب تراكيبيا من مادتي الصويا والبروتين.

من دول الجوار وبأسعار منخفضة تتراوح بين - 2500

الثروة السمكية ,ولم تكن القروض والسمف الزراعية بشكميا

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

ودون رقابة حدودية او سيطرة نوعية ليذه االسماك الداخمة

3000

الكفوء والمتابعة للستثمار في ىذا الجانب.

دينار/كغم ,والتي ليا تأثير عمى المنتج المحمي,

 -8عدم وجود تنسيق بين دوائر ومؤسسات الزراعة والدوائر

فضلً عن عدم وجود سيطرة نوعية لفحصيا ومعرفة مدى

والو ازرات االخرى (الموارد المائية والبيئة والداخمية والدفاع

صلحيتيا لألستيلك البشري ,و نقميا لألمراض الفايروسية

والقضاء ...الخ) فيما يخص التنسيق والتفاىم المشترك

والفطرية .فضلً عن ان ىناك سياسات خارجية او داخمية

بالجوانب الكثيرة والمتعددة في مجال االنتاج السمكي.

متقصدة إلغراق السوق العراقية بالسمع والمنتجات المستوردة

 -9ىناك قصور وتمكؤ واضح فيما يخص االطار التنظيمي

لتدمير االقتصاد العراقي وجعمة تابعاً القتصاديات دول

والتشريعي لقطاع الثروة السمكية عمى مستوى مؤسسات الدولة

معينة.
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ذات العلقة وعدم استقراه ادارياً وتنظيمياً ,والذي لو اثار

الفلوجي وآخروى
حمقة التجييز والتسويق (حمقة تجار الجممة والتجزئة):
Marketing link
تعد حمقة التسويق الحمقة الثالثة من حمقات سمسمة القيمة

سمبية عمى ادارة ىذا القطاع بالشكل الكفوء وعدم قدرتو عمى

زيادة االنتاج وتذليل المشاكل والصعوبات التي يعانييا ,وان

لألسماك في العراق ,وان عممية نقل السمعة من المنتج الى

مستوى تنظيم القطاع والقطاعات الفرعية التابعة لو ضعيفة

المستيمك النيائي تمر عبر قنوات تسويقية والتي يمكن

جداً.

تعريفيا بأنيا عبارة عن مجموعة من المنظمات المتعاونة مع

 -10ىناك مشاكل متعمقة بالتربية في االقفاص العائمة في

بعضيا والتي تقوم عمى عاتقيا اتاحة او توفير السمعة او

االنير والمسطحات المائية منيا :تعرضيا الى االنخفاضات

الخدمة من مصدرىا (المنتج) لغرض االستخدام واالستيلك

الشديدة والمفاجئة في مستويات المياه ,ودون اشعار مسبق

من قبل المستيمك النيائي ,وعمى ىذا االساس توجد ىناك

من قبل دوائر الري المسؤولة ,وىذا يسبب ىلكات لألسماك

قنوات توزيعية متعددة وان كل عضو داخل ىذه القنوات

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

التوزيعية يؤدي بعض الوظائف المرتبطة بنقل السمعة من

اماكن االقفاص العائمة ,فضلً عن الممارسات الخاطئة

المنتج الى المستيمك وىؤالء ما يعرفون بالوسطاء وحمقة

ألساليب الصيد الجائر في االنير والمسطحات المائية مثلً

الوصل بين المنتجين والمستيمكين (تجار الجممة وتجار

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

التجزئة) ( .)6وبيذا فان ىذه الحمقة حاليا حال الحمقات

االساليب والممارسات ليا اثار سمبية عمى تربية االسماك في

االخرى تعاني من العديد من المشاكل والتحديات التي تواجو

االقفاص العائمة ,فضلً عن قتميا كل الكائنات الحية صغيرة

عمميا وتخفض من كفاءة ادائيا والتي تنعكس اثارىا السمبية

وكبيرة ,كما ان ىناك مشاكل فنية متعمقة بييكل االقفاص

عمى كل من حمقة المستيمكين والمنتجين .وسوف نقف عند

العائمة وما يتعرض لو من التآكل بسب الصدأ والذي يؤثر

بعض المؤشرات التي يمكن الحصول عمييا من خلل تحميل

عمى الييكل الحديدي لألقفاص العائمة.

بنود التكاليف الثابتة والمتغيرة والحصول عمى القيمة المضافة

 -11لم يلحظ عمى عموم المربين والمنتجين االعتناء

المتحققة في ىذه الحمقات التسويقية لكل من تجار الجممة

بإضافة األسمدة العضوية ألحواض التربية مثل(المواد

والتجزئة.

العضوية الخاصة بالدواجن او الحيوانات االخرى) والتي تزيد

ىيكل التكاليف وااليرادات لحقمة تجار الجممة والتجزئة-:

من اليائمات الحيوانية والنباتية والتي تعد غذاء طبيعي لتغذية

تنقسم بنود التكاليف الى تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة وتشمل

زريعة االسماك ,وانما يتم االعتماد عمى االغذية المصنعة

بنود التكاليف المتغيرة كل من كمفة العمل المؤجر وتكاليف

والمركزة.

اخرى وضعت تحت عنوان اخرى والتي تتضمن تكاليف

 -12ىنالك تدىور في الصفات الوراثية لألسماك الموجودة

استعمال المياه والثمج والكيرباء وصناديق االستخدام وصيانة

حالياً (اسماك الكارب) التي ادخمت الى العراق في عقد

بعض المضخات .اذ بمغ اجمالي التكاليف المتغيرة

السبعينيات ,ولم تكن ىناك دراسات جادة إلدخال اصناف

 126,945مميون ,بينما تضمنت بنود التكاليف الثابتة كمفة

وراثية جديدة ذات مواصفات عالية االنتاجية وتحمميا

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

لمظروف البيئية العراقية.

المستثمر) .يشير الجدول  3الى ان اجمالي التكاليف الثابتة

 -13كما اظيرت الدراسة بانو ليس لدى كثير من المزارعين

بمغت قيمة مقدارىا51مميون فيما كان االيراد المتحقق لتجار

معرفة في تحديد كميات االعلف المطموبة لمتغذية ,وال توجد

الجممة قيمة مقدارىا  280مميون لكمية انتاج 1400000

ادارة جيدة وكفوءة إلدارة وتغذية االسماك ,السيما ان بند كمفة

كغم ,وبذلك فان القيمة المضافة التي تم تحقيقيا لحمقة تجار

االعلف واسعارىا وجودتيا من البنود الميمة لتكاليف االنتاج

الجممة بمغت قيمة مقدارىا  153,055مميون و كانت حصة

وتشكل نسب عالية منيا.

الكغم
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الواحد

من

القيمة

المضافة109.33دينار/كغم.
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جدول  .3االيراد الكمي والتكاليف الكمية والمتغيرة والقيمة المضافة بالمميون دينار لحمقة لتجار الجممة والتجزئة لمحافظة الديوانية
التكاليف

 Qكغن

P
بالديٌار

Value
added

حصت
الكغن هي
القيوت
بالديٌار

280

51

126,945

177,945

153,055

109.33

2,1827

0,12125

1,8643

1,98555

0,3184

872.3

TR

TFC

TC

TVC

التجار
جولت
تجسئت

*200 1400000
365

5980

*عبارة عن العمولة المأخوذة من البائع والمشتري لمكغم الواحد

والتجزئة ,وعدم وجود جياز احصائي لعلوي تسويق جممة

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى استمارات االستبانة.

االسماك لتوثيق وتوفير البيانات المطموبة والميمة عن كميات
االنتاج المحمي وكذلك الكميات المستوردة الداخمة لعلوي

ىذا وبين الجدول  3بان بنود التكاليف الثابتة لتجار التجزئة

والمتضمنة تكاليف كل من (العمل الدائمي ,واندثار

تسويق جممة االسماك.

المضخات والمعدات المستعممة وااليجارات) بمغت قيمة

القيمة المضافةValue added –:

قيمة مقدارىا 1,8643مميون والمتضمنة تكاليف كل من شراء

لألسماك لمحافظة الديوانية

مقدارىا  0,12125مميون ,فيما بمغ اجمالي التكاليف المتغيرة

جدول  .4القيمة المضافة بالدينار لحمقات سمسمة القيمة

ونقل كميات االسماك المباعة يومياً ,فضلً عن بند الكمف

حلقاث
السلسلت
القيوت
الوضافت
لألحواض
ًسبت
الوساهوت
%
القيوت
الوضافت
لألقفاص
ًسبت
الوساهوت

االخرى المتضمنة كمفة (الماء والثمج والكيرباء والوقود

والصناديق وتصميح المضخات) .ىذا واشار الجدول  3بان
االيراد المتحقق لتجار التجزئة بمغ قيمة مقدارىا 2,1827
مميون وبيذا االيراد فان القيمة المضافة المتحققة لتجار
التجزئة بمغت قيمة مقدارىا  0,3184مميون كان حصة الكغم

الواحد منيا قيمة بمغت  872.3دينار/كغم فيما كانت قيمة

حلقت الوفاقس
ديٌار/زريعت

هٌتجي
االحواض

تجار
الجولت

تجار
التجسئت

Value
added

22.2

2012.7

109.33

872.3

3016.5

0.73

66.72

3.62

28.9

% 100

22.2

1908.9

109.33

872.3

2912.7

0.76

65.53

3.75

29.94

%100

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجداول والمؤشرات السابقة.

االرباح المتحققة لمكغم الواحد  540دينار جدول .3

بعد ما تم مناقشة بنود كل من التكاليف الثابتة والمتغيرة

المشاكل والتحديات التي تواجو حمقة التجييز والتسويق:

لحمقات سمسمة القيمة لألسماك لمحافظة الديوانية والحصول

تعاني حمقة التجييز والتسويق من عدد من المشاكل التي

عمى القيمة المضافة المتحققة لكل حمقة من حمقاتيا ولكل من

تعترض عمميا نوجز منيا :ارتفاع ايجارات اماكن مراكز

تقنية االنتاج واالستزراع السمكي باألحواض الترابية واالقفاص

تسويق جممة االسماك نتيجة المزادات العمنية سنوياً ,وان

العائمة .يبين الجدول 4ممخص الميزانية لممخرجات

معظم علوي تسويق جممة االسماك ال تتوفر فييا شروط

والمدخلت والقيمة المضافة المتحققة لكل حمقة ,ومن الجدير

الجودة والنظافة من حيث توافر المكان الملئم والمرافق

ذكره بأن اعمى قيمة مضافة متحققة لتقنية االحواض الترابية

الخدمية والصحية وان معظم االبنية قديمة واليوجد فييا

كانت لحمقة منتجي االحواض وذلك بتحقيقيا قيمة مقدارىا

شبكات تصريف المياه االسنة ,وكذلك عدم وجود رقابة

 2012.7دينار/كغم وبنسبة مساىمة  %66.72من اجمالي

صحية او اشراف جية رسمية تنظم عمل علوي التسويق,

القيمة المضافة عمى مستوى جميع الحمقات والتي بمغت قيمة

فضلً عن ان معظم تجار التجزئة ال يممكون محلت بيع

مقدارىا  3016.5دينار/كغم ,فيما جاء تجار التجزئة بالمرتبة

مخصصة وثابتة لبيع االسماك وانما معظميم عبارة عن باعة

الثانية من حيث تحقيق القيمة المضاف والتي بمغت قيمة

متجولين ومنتشرين عمى طول الطرق واالرصفة الداخمية

مقدارىا  872.3دينار/كغم وبنسبة مساىمة  %28.9ومن ثم

والخارجية لمعظم المدن ذات الكثافات السكانية العالية,

جاءت حمقت تجار الجممة بالمرتبة الثالثة وبنسبة مساىمة

وينقص معظم تجار الجممة والتجزئة التنظيم الموحد فضلً

 %3.6من اجمالي متوسط القيمة المضافة ,فيما احتمت حمقة

عن مشكمة تقمبات االسعار اليومية والموسمية لتجار الجممة

المفاقس المرتبة االخيرة من حيث نسبة مساىمتيا لمقيمة
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من حمقات سمسمة القيمة لألسماك لمحافظة الديوانية عمى
وفق الشكل  .1ىذا وتوصمت الدراسة الى بعض االستنتاجات

منيا :تعاني بعض مفاقس زريعة االسماك من عدم تخصيص

المساحات المائية الكافية والمناسبة لغرض تربية مختمف

نوعيات الزريعة (اليرقات ,االصبعيات ,الكفيات) .فضلً عن
ارتفاع نسبة ىلكات اليرقات لمفاقس زريعة االسماك عند

نقميا من احواض الحضانة الداخمية من داخل المفقس الى

احواض الحضانة الخارجية .فيما تحقق مفاقس زريعة
االسماك لعينة الديوانية ارباحاً مجزية لممستثمرين والمنتجين
عمى المستوى المحمي .فيما وجد من تحميل بنود التكاليف

الثابتة والمتغيرة بأن العوائد المتحققة لكل من تقنية انتاج

االسماك في االحواض الترابية واالقفاص العائمة تفوق

تكاليف االنتاج الكمية وتحقق ارباحاً لممنتجين .ىذا وكونت
تكاليف مكونات االعلف المركزة (بمت) المصنعة محمياً منيا

ام المستوردة اعمى نسبة من اجمالي التكاليف المتغيرة وىذا لو

انعكاس سمبي عمى العوائد والقيمة المضافة المتحققة من ىذه

المشاريع .كما اظيرت الدراسة بأن ىناك تمكؤ وقصور واضح
فيما يخص االطار التنظيمي والتشريعي لقطاع الثروة السمكية
عمى مستوى مؤسسات الدولة ذات العلقة وعدم استقراه ادارياً

وتنظيمياً ,فضلً عن عدم وجود تنسيق مشترك بين ىذه
المؤسسات والو ازرات فيما يخص الجوانب المشتركة والمتعددة

المضافة والتي بمغت نسبة مقدارىا  .%0.73في حين اشار

بينيما في مجال االنتاج السمكي و عدم وجود الدعم الحقيقي

الجدول 4الى ان القيمة المضافة المتحققة لتقنية االقفاص

من الدولة فيما يخص تجييزات االنتاج الضرورية واالساسية,

العائمة حققت قيمة مضافة مقدارىا 1908.9دينار/كغم

فيما اظيرت الدراسة بأن معظم حصة دينار المستيمك المنفق

وبنسبة مساىمة بمغت  %65.53من متوسط اجمالي القيمة

لشراء لحوم االسماك بالنسبة لتقنية االحواض الترابية تذىب

المضافة والتي بمغت قيمة  2912.7دينار ,وىذا يشير الى

الحصة الكبرى منو الى حمقة منتجي االسماك اوالً ومن ثم

ان تقنية االقفاص العائمة في محافظة الديوانية حققت اقل

يأتي حمقة تجار التجزئة بالمرتبة الثانية ويحتل تجار الجممة

قيمة مضافة مقارنة بتقنية االحواض الترابية مما يؤشر الى

المرتبة الثالثة .ىذا واوصت الدراسة ببعض التوصيات منيا:

سوء ادارة ىذه المشاريع لمحافظة الديوانية عمى عكس ما وجد

على اصحاب المفاقس تحضير احواض حضانة وتنمية

في مناطق الدراسة لمحافظات بغداد وبابل وواسط ,والتي

اليرقات قبل مدة من نقل اليرقات الييا بإضافة االسمدة

اثبتت ىذه التقنية من االنتاج فييا تفوقيا عمى تقنية االحواض

العضوية (مخمفات الدواجن والحيوانات االخرى) ,فضلً عن

الترابية ,ليذا يجب ادارة ىذه المشاريع بشكل افضل ,و دعم

استعمال بعض المعقمات الفطرية والمبيدات الحشرية ,لغرض

وتشجيع االستثمار في ىذا النوع من التقنيات ,السيما بعد

زيادة نمو الكائنات الحية الدقيقة (النباتية والحيوانية) والتي

المشاكل التي تعترض تقنية االحواض الترابية من شحة وعدم

يمكن ان تكون مكملت تغذوية لميرقات عالية القيمة وتقمل

تخصيص الحصص المائية الكافية للستزراع واالنتاج

من نسبة اليلكات ,كما توصي الدراسة مؤسسات الدولة

السمكي حسب ادعاءات المراجع الرسمية المختصة بيذا

الجانب .ويمكن توضيح نسب المساىمة لمقيمة المضافة لكل
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ومساىمة فاعمة بدعم مدخلت االنتاج السمكي والسيما
االعلف المركزة ,وان تدخل الدولة راعية ومساىمة بإنشاء
معامل تصنيع االعلف المركزة وان تباع بأسعار مدعومة
الى منتجي االسماك ,فيما توصي الدراسة اصحاب مشاريع
االنتاج السمكي بالعمل عمى ضغط تكاليف االعلف المركزة

وذلك باتباع االساليب االدارية والفنية الموصى بيا لتغذية
االسماك وحسب االعمار واالحجام لكل مرحمة من مراحل
النمو ,فضلً عن اتباع المعايير والمقاييس الفنية في حالة

قياميم بتصنيع االعلف المركزة داخل مزارعيم .ىذا واوصت

الدراسة حماية المنتج المحمي من دخول االسماك المستوردة
والسيطرة عمى المنافذ الحدودية وتفعيل دور الرقابة والحجر
الزراعي ,فضلً عن انشاء مركز احصائي معموماتي لرصد

وتوثيق البيانات والمعمومات المتعمقة بقطاع الثروة السمكية

بدءاً بمفاقس زريعة االسماك مرو اًر باإلنتاج وكمياتو واعداد
انتياء بعمميات التسويق في علوي
المزارع العاممة والمنتجة و ً
جممة االسماك ورصد الكميات المستوردة والداخمة الى

االسواق المحمية ,فضلً عن ادخال تقنيات االنتاج السمكي
الحديثة والتوسع فييا وتسييل كافة االجراءات االدارية

والتنظيمية ومنح القروض والسمف الزراعية للستثمار في ىذا
النوع من االستزراع واالنتاج السمكي ,وتعميميا عمى كافة
المنتجين ,والسيما تقنية االقفاص العائمة التي اثبتت تفوقيا
عمى تقنية االحواض الترابية .كما اوصت الدراسة ومن خلل
نتائجيا ,بان تكون ىناك رعاية ومساىمة من لدن الدولة فيما
يخص المسمك التسويقي لتجار جممة علوي بيع االسماك,
وذلك عن طريق اتباع آلية معينة لتخفيض ايجارات اماكن
تسويق وبيع جممة االسماك ,وتنظيم عمل وآلية اجراء
المزادات العمنية ألماكن تسويق جممة االسماك وألصحاب
المينة والممارسين الرئيسيين في عممية بيع وتسويق جممة
االسماك ,فضلً عن بناء اسواق خاصة وضمن المواصفات
الصحية والفنية بتجارة جممة بيع االسماك وكذلك اسواق

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