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  المقدمة
  

غذائي مھم في  عنصر وھوتعتبر لحوم األسماك احد أھم األغذیة التي تدخل في سلة المستھلك العراقي 
علمیة وأسالیب  اذا ما استخدمت بطرق في العراقالمصادر المائیة وتنوعھا  ونظرا لتوفر االقتصاد العراقي ،

مستلزمات اإلنتاج واإلدارة الصحیحة لھا  وتوفیرحدیثة اسماك  مزارع إقامةوتشغیلھا واستثمارھا  حدیثة في
زیادة االستھالك العالمي من اللحوم ان  . تحقیق األمن الغذائي للسكانلألعطت كمیات كبیرة من األسماك 
رھا لالستھالك البشري  ، مما دفع العالم الى البحث عن مصادر بدیلة یالحمراء أدى الى عدم أمكانیة توف

مصادر البروتین والتي تعد من أرخص للحوم خاصة بعد الوعي المجتمعي بالقیمة الغذائیة للحوم االسماك 
واجزاؤھا في صناعات مھمة مثل  دخلت االسماكو،  وسھلة الھضموذات قیمة غذائیة عالیة الحیواني 

تعد لحوم االسماك افضل مصدر غذائي حیث ا  صناعة الزیوت وصناعة الجیالتین والتعلیب والتجفیف وغیرھ
 .لالنسان االخرى من المغذیات 

 الثروة بھذه للنھوض اقتصادیة خطط لوضع الالزمة األسس تعطي عام بشكل السمكیة الثروةإحصاءات  النو
تم تنفیذ مسح شامل وألول مرة لمزارع  . الوطني قتصادنافعالة لدعم ا أداةوجعل ھذه اإلحصاءات  العراق في

ة اإلحصاء الزراعي في الجھاز المركزي لإلحصاء بالتنسیق مدیریمن قبل  1985األسماك في العراق سنة 
في المسح كذلك نفذ والمؤسسة العامة لألسماك آنذاك ووالتعاون مع وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

 .2008، 1994،  1989 السنوات
 أھمیة المسح

یساھم المسح مع بقیة المسوحات في تلبیة احتیاجات منظومة الحسابات القومیة وتكاملھا من خالل توفیر 
ومعالجة أھم المشاكل التي تواجھ  قاعدة بیانات إحصائیة دقیقة ومؤشرات حدیثة ونوعیة عن ھذا النشاط 

 في العراق . الثروة السمكیة
باإلضافة وتعتبر مؤشرات مسح مزارع األسماك احد المؤشرات المطلوبة التي یتم توفیرھا كل خمس سنوات 

الى توفیر بیانات لرصد مؤشرات التنمیة المستدامة المتعلقة بالھدف الثاني (القضاء على الجوع وتوفیر 
تنفیذه بشكل دوري لتوفیر سلسلة  حالیاً وسیتم  ذائي والتغذیة المحسنة وتعزیز الزراعة المستدامة)الغ األمن

 .زمنیة عن بیانات الثروة السمكیة ومراقبة المعوقات والمشاكل التي تواجھ المربین
  منھجیة المسح

من خالل االستمارة االلكترونیة من قبل مدیریات االحصاء في المحافظات االطار : تم جمع االطار  .1
          وحسب نوع المزرعة شمول جمیع مزارع اسماك ( المنتجة ، المتوقفة ، وتحت االنجاز ) و

 .( احواض طینیة ، اقفاص عائمة ، احواض مغلقة )
منخفض من االرض یحتوي على الماء في ترب قد تكون صالحة او غیر صالحة حواض الطینیة : ألا .2

 وبمساحات واعماق تختلف من حوض الخر.للزراعة 
اإلستزراع داخل صنادیق معلقة في المیاه مغلقة من جمیع جوانبھ بواسطة  قفاص العائمة : وھواأل .3

 . الشبك
خزانات مختلفة االحجام واالشكال تمأل بمیاه الشرب أو المیاه حواض المغلقة : وھي عبارة عن األ .4

ید للمیاه والنظام یضاعف تنقیة المیاه وإعادة استخدامھا الناتجة عن ذوبان الثلوج أو أي مصدر ج
 بصفة مستمرة مما یقلل استھالك المیاه إلى أدنى حد.

لعینة : تم تصمیم العینة باستخدام اسلوب العینة الطبقیة غیر المتناسب وباستخدام ثالثة طبقات ا .5
الحائزین واعداد االحواض في كل وذلك الختالف اعداد ) محافظة، نوع الحوض، نوع النشاط (وھي 

 محافظة.
مصائد االسماك (البحریة والنھریة ) : تم االعتماد على السجالت االداریة واستیفاء بیاناتھا من  .6

 شعبة زراعة البصرة وھي تمثل كمیات االسماك التي تم اصطیادھا وتسویقھا في المحافظة .
 . Access)كترونیة بصیغة ( تم استیفاء بیانات المسح باستخدام االستمارة االل .7
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 )منھجیة سحب عینة مسح االسماك (االحیاء المائیة

 تم استخدام قانون حجم العینة الكلي 

𝒏 =
𝒛𝜶𝟐𝒑(𝟏 − 𝒑)

(𝒑 ∗ 𝟎.𝟎𝟏𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟎)𝟐 

  100من  pلكون النسب االصلیة  100والذي عدل بضربھ في  0.013وبخطا نسبي 
 

 قبل تصمیم العینة نبین عدد الحائزین حسب نوع الحوض كما في الجدول ادناه 
 

 Frequency Percent Valid نوع الحوض 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

 15.3 15.3 15.3 580 اقفاص*
حوض 

 99.9 84.7 84.7 3212 طیني

حوض 
 100 0.1 0.1 2 مغلق

   100 100 3794   المجموع

 الحائزین لدیھم اكثر من نوع بعض* 
 

وبحساب اقل نسبة بین عدد االحواض یتم اخذ اقل نسبة لضمان ظھور اقل عینة حیث ظھرت أقل نسبة 
  p=0.001420لألحواض

% وقیمھ 10من المسوحات السابقة ونسبة عدم استجابة  1.6تصمیم العینة  تأثیرومعامل  0.013وبقیمة خطا نسبي 
𝒛𝟎.𝟎𝟓 = 𝟏.𝟗𝟔 

𝒏 = 𝒛𝜶𝟐𝒑(𝟏−𝒑)
(𝒑∗𝟎.𝟎𝟏𝟑∗𝟏𝟎𝟎)𝟐 * DFF * NR 

DFF  :معامل تأثیر تصمیم العینة  

NR  نسبة عدم استجابة : 

𝒏 =
𝟏.𝟗𝟔𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟒𝟐𝟎(𝟏 − 𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟒𝟐𝟎)

(𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟒𝟐𝟎 ∗ 𝟎.𝟎𝟏𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟎)𝟐 ∗ 𝟏.𝟔 ∗ 𝟏.𝟏 = 𝟐𝟖𝟏𝟒 

 

حائز بحساب معدل عدد االحواض  661والتي یقابلھا  =n 2814وبتطبیق القانون نحصل على حجم عینة احواض  

وحیث ان ھنالك تفاوت كبیر في اعداد الحائزین بین المحافظات ووجود قیم متطرفة على جانبي توزیع  )4.26(للحائز 

 عدد الحائزین.

ن المحافظات بین اعداد الحائزین بی (364.236)حیث بلغ االنحراف المعیاري بعد استبعاد المناطق الصعبة الوصول 

ولتقلیل االنحراف المعیاري سیتم اجراء تعدیل في توزیع عدد الحائزین وذلك بقسمة معدل عدد الحائزین على معامل 
حائز والذي یمثل اقل  )81(معامل االلتواء نحصل على حد العتبة المتماثل  تأثیرللتخلص من  )2.5(االلتواء الذي بلغ 

الة كون الحائزین اكبر من حد العتبة وفي حالة عدد الحائزین اقل من العتبة یتم عینة ممكن سحبھا من الحائزین في ح
 .)6062( واالقفاص وعدد االحواض 1008)(شمول جمیع الحائزین وبعد اضافة حد العتبة یصبح حجم العینة 

 
2 

 



وقضاء المدائن حیث تم االعتماد على بیاناتھا خالل تنفیذ المسح التجریبي ، وقبل سحب العینة تم استبعاد محافظة المثنى 
 في محافظة بغداد وقضاء جرف الصخر واالسكندریة في محافظة بابل لصعوبة الوصول الى العینة.

 .وحسب الحوض والقفص للمحافظاتعلى الطبقات حائز بعد التعدیل 1008 وتم توزیع العینة والبالغة 

نوع نشاط  المحافظة
 المزرعة

عدد 
المزارع 
 المنتجة

عدد 
االحواض 

 الطینیة
عدد 

 االقفاص
عدد 

االحواض 
 المغلقة

مجموع 
 االحواض

 نینوى

 76  9 67 68 اسماك

 - - - - - اصبعیات

 - - - - - اسماك واصبعیات

 76  9 67 68 المجموع

 كركوك

 112   112 68 اسماك

 - - - - - اصبعیات

 - - - - - واصبعیاتاسماك 

 112   112 68 المجموع

 دیالى

 276  176 100 66 اسماك

 - - - - - اصبعیات

 - - - - - اسماك واصبعیات

 276 - 176 100 66 المجموع

 االنبار

 971 - 938 33 79 اسماك
 20 - 20  2 اصبعیات

 - - - - 0 اسماك واصبعیات

 991 - 958 33 81 المجموع

 بغداد

 1456 - 1155 301 245 اسماك

 - - - - - اصبعیات

   - - - 1 1 اسماك واصبعیات

   1456 - 1155 302 246 المجموع

 بابل

 351 - 238 113 72 اسماك

 - - - - - اصبعیات

 151 - 132 19 9 اسماك واصبعیات

 502 - 370 132 81 المجموع

 كربالء

 249 - 237 12 17 اسماك
   0 اصبعیات

- 
 

 - - - - - اسماك واصبعیات

 249 - 237 12 17 المجموع
 

 

3 

 



 نوع نشاط المزرعة المحافظة
عدد 

المزارع 
 المنتجة

عدد 
االحواض 

 الطینیة
عدد 

 االقفاص
عدد 

االحواض 
 المغلقة

مجموع 
 االحواض

 واسط

 1186  - 584 602 132 اسماك

 - - - - - اصبعیات

 34  -  - 34 3 اسماك واصبعیات

 1220  - 584 636 135 المجموع

صالح 
 الدین

 186   64 122 94 اسماك
  -  -  -  - - اصبعیات

  -  -  -  - - اسماك واصبعیات

 186   64 122 94 المجموع

 النجف

 133 12 79 42 14 اسماك
  -  - -   - - اصبعیات

  -  -  -  - - اسماك واصبعیات

 133 12 79 42 14 المجموع

 القادسیة

 207  - 198 9 18 اسماك
  -  -  - - - اصبعیات

 25  - 25  - 1 اسماك واصبعیات

   - 223 9 19 المجموع
232 

 المثنى

 18 12 1 5 5 اسماك
  -  -  -  - - اصبعیات

 8  -  - 8 1 اسماك واصبعیات

 26 12 1 13 6 المجموع

 ذي قار

 390  - 312 78 48 اسماك
  -  -  -  - - اصبعیات

 -   -  -  - - اسماك واصبعیات

 390  - 312 78 48 المجموع

 میسان

 93  - 20 73 34 اسماك
 3  -  - 3 1 اصبعیات

 3  -  - 3 1 اسماك واصبعیات
 99  - 20 79 36 المجموع

 البصرة

 93  - 33 60 26 اسماك
 4  -  - 4 2 اصبعیات

 16  -  - 16 1 اسماك واصبعیات

 113  - 33 80 29 المجموع

 المجموع

 5797 24 4044 1729 986 اسماك
 27  - 20 7 5 اصبعیات

 238 -  157 81 17 اسماك واصبعیات

 6062 24 4221 1817 1008 المجموع
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  حليل النتائجت

  - فيما يأتي اهم المؤشرات الواردة في التقرير:

  االسماك  كميةمنها ، على مستوى العراق  2021لسنة طن ) 81034(قدرت كمية االسماك المباعة

لالسماك ) من المجموع الكلي %80بنسبة () طن 64796( بكافة انواعها لمزارع االسماك المباعة

 حافظة البصرة النهرية والبحرية  فيما قدرت كمية االسماك المسوقه في م، ) 16كما في جدول (المباعة 

 ،) 22كما في جدول () طن 2454.4( النهرية األسماك كميةقدرت ، و )%20(بنسبة ) طن 16238(

 .) 23كما في جدول (  طن) 13783.5(  البحرية األسماك كميةو

  وبنسبة 3794المنتجة ( األسماكوقدر عدد مزارع ،  ) مزرعة5295( األسماكقدر العدد الكلي لمزارع (

 لإلصبعياتمنتجة مزارع ) 6و ( لألسماك) مزرعة منتجة 3762منها () ، 1كما في جدول () 71.7%(

) 1489وقدر عدد المزارع المتوقفة () 4كما في جدول (واالصبعيات  لألسماك) مزرعة منتجة 26و(

كما في  )%0.2) مزرعة وبنسبة (12وقدر عدد المزارع قيد االنجاز ( )%28.1مزرعة وبنسبة (

 .) 1جدول (

 ) و 3212) مزرعة منها أحواض طينية (3794قدر عدد مزارع األسماك المنتجة حسب نوع المزرعة (

 .) 2كما في جدول () أحواض مغلقة 2) أقفاص عائمة و (604(

  202) ، (فما دون 1980) مزرعة لسنة التشغيل (17(حسب سنوات التشغيل  األسماكقدر عدد مزارع (

، ) 2002 - 1992(سنة التشغيل ل) مزرعة 163، () 1991 -  1981مزرعة لسنة التشغيل (

 )2021 - 2014(سنة التشغيل لمزرعة  )(1580، )2013 -2003(سنة التشغيل ل) مزرعة 1832(

   ) .4كما في جدول (

  مجازة وبنسبة مزرعة  )825(، منها ) مزرعة 3794وغير المجازة ( المجازة  األسماكقدر عدد مزارع

 ) .5كما في جدول ( )%78.3(وبنسبة غير مجازة ) مزرعة 2969) ، (21.7%(

  3762(منها ، ) 936(الحاضنات ) وقدر عدد 3794(حسب نشاط المزرعة األسماك مزارع قدر عدد (

 )26) ، (%0.2وبنسبة ( اصبعياتانتاج  مزرعة) 6(و )،%99.1وبنسبة ( اسماكانتاج مزرعة 

) على 648) ، (95)، (193وبعدد حاضنات ( ، )%0.7(بنسبة اسماك واصبعيات  مزرعة انتاج

 .)6كما في جدول (  التوالي

 غ دد  بل ائزين ع نهم 3794(الح ائز م بة (2901() ح ة بنس ة الزراعي نس  )%76.5) للمهن ب الج حس

ة  ة الزراعي ة للمزرع ا والمهن ذكور) 2807(منه بة ( لل بة 94و ( )%76.8وبنس اث وبنس ) لإلن

ة ، )67.6%( ائزين للمهن دد الح در ع ة  وق ر زراعي بة (893(الغي ائز بنس نهم ، ) 23.5) ح ) 848(م

ور  بة (ذك اث )45) و (%23.2بنس ائز ان بة ح ي  )%32.4( وبنس اث الكل ن عدد االن دول م ي ج ا ف كم

)7(.                                                                                                                                               

  18) مياه بزل ،(%40( ، ) مياه نهر%55( لمزارع االسماكمصادر الحصول على المياه نسبة قدرت% (

         .)8كما في جدول ( مياه بئر
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  وبمساحة مائية) حوض 6170عدد األحواض (ومزرعة، ) 3212الطينية ( األحواضمزارع قدر عدد 

 ) م ، وقدر متوسط الطاقة التصميمية1.5دونم ، وقدر متوسط ارتفاع عمود الماء () 30208(

 .) 9كما في جدول () 4731لألحواض (

  3م )288054) وبحجم (8383مزرعة ، قدر عدد األقفاص () 604العائمة ( لألقفاصقدر عدد المزارع 

 .)10كما في جدول () 1381وقدر متوسط الطاقة التصميمية لألقفاص (، 

  قدرت الطاقةفيما ) حوض ، 24( األحواض) مزرعة ، قدر عدد 2المغلقة ( لألحواضقدر عدد المزارع 

 .)11كما في جدول ( ألف سمكة )33(لألحواض التصميمية 

  عامل مؤقت بنسبة 7623عامل على مستوى العراق منهم () 14441(عدد العاملين الكلي بلغ (

) عامل من األسرة بنسبة 3568) و(%22.5) عامل بنسبة (3250) وعدد العمال الدائميين (52.8%(

 .)13كما في جدول () 24.7%(

  ومتوسط االجر السنوي للعمال االناث  دينار ألف) 540( للعمال المؤقتين الذكورالسنوي  األجرقدر متوسط

ومتوسط  ) ألف دينار3671( للعمال الدائميين الذكورقدر متوسط األجر السنوي  ،) الف دينار1102(

 للعمال من االسرة الذكورقدر متوسط األجر السنوي  ،) الف دينار1555االجر السنوي للعمال االناث (

 )13كما في جدول ( ) الف دينار1861ومتوسط االجر السنوي للعمال االناث ( ) ألف دينار3002(

 97.9بنسبة ( ) ألف إصبعية39018(نوع كارب  قدر عدد االصبعيات المستخدمة في مزارع األسماك%( 

) ألف إصبعية نوع 448( ،الف  )39863والذي قدر (االصبعيات والكفيات المستخدمة عددمن مجموع 

 .)14كما في جدول ( نواع األخرىا) ألف إصبعية 397محلي ،(

 ) كما في جدولي  )%2.0) ألف وحدة وبنسبة (39863) سمكة من أصل (816396قدر عدد الهالكات

)14 ،15(. 

  من  األولبغداد المركز ) طن واحتلت محافظة 64796(لمزارع االسماك  المباعة األسماكقدرت كمية

محافظة بابل حيث قدر  تلتها) %30.0) طن وبنسبة (19431المباع حيث قدر ( اإلنتاج  حيث كمية

المباعة في بقية المحافظات  األسماك) في حين قدرت كمية %28.2() طن وبنسبة 18280( إنتاجها

 .)16كما في جدول () %41.8) طن وبنسبة (   27085(

 ) اإليرادات التي  الى) %63.7) ألف دينار وبنسبة (148137669قدرت مصروفات مزارع األسماك

) %11.5) ألف دينار وبنسبة (26703585( اجورالعمال) ألف دينار , وقدرت 232560132قدرت (

 .)13،16،15كما في جداول (اإليرادات  الى

 ) وقدر عدد الصيادين غير المجازين صياد ) 715قدر عدد الصيادين العاملين لمحافظة البصرة المجازين

 )596وقدر عدد زوارق الصيد الغير مجازة () 652، وقدر عدد زوارق الصيد المجازة (صياد ) 596(

 .)20(كما في جدول 

   وقدر 1342زوارق الصيد ( جازاتإ) ، وقدر عدد 2025(للصيادين  األسماكصيد  جازاتإقدر عدد ،(

  .)21جدول ( كما في) 275سفن الصيد ( جازاتإعدد 
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 : PARETOمخطط باریتو للمشاكل التي تواجھ حائزي مزارع األسماك 

یبین مخطط باریتو ان نسبة كبیرة من تكرارات المشكالت ترجع الى عدد قلیل من األسباب وتأتي من مفھوم 
 % من األسباب تقریبا .20% من تكرارات المشكالت تعود الى 80ان نسبة 

 

 

 
 
 

متكررة وھي ( تذبذب األسعار ، نقص  مشكلتینألول % من المشاكل تعود 35ومن خالل المخطط یتبین 
األولى تبدأ  الثمانیة% من المشكالت یتم حلھا ألسباب 90اكثر من اما في حالة  المیاه وتدھور نوعیتھا ) ،

 ) . بنقص االدویة والخدماتمن  ( تذبذب األسعار وتنتھي 
یتم مراقبة المشاكل والمعوقات التي تواجھ المربین في كل سنة الى اھم المشاكل وھل تم ومن خالل المخطط 

 . أیجاد الحلول لھا
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العدد الكلي

لمزارع االسماك

11468451نینوى
-43436668كركوك
197661301دیالى
272183854االنبار
-18831535348بغداد
9657671926بابل

-25178كربالء
-18113645واسط

-57650472صالح الدین
-251411النجف

-27198القادســیة
-18612المثنى
-944846ذي قار
-693633میسـان
-41529386البصرة

52953794148912المجموع

العدد الكلي لمزارع االسماك المنتجة والمتوقفة وقید االنجاز 
   لسنة 2021 على مستوى المحافظات

جدول (1)

قید االنجازالمتوقفةالمنتجة المحافظة

   2021عدد مزارع االسماك المنتجة والمتوقفة وقید االنجاز لسنة ) : 1( شكل

المنتجة

المتوقفة

قید االنجاز
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احواض مغلقةاقفاص عائمةاحواض طینیة
334-31618حضر
3460*28965862ریف

321260423794المجموع الكلي
 * بعض المزارع  لدیھا اكثر من نوع

عدد مزارع االسماك المنتجة حسب النوع والبیئة لسنة 2021

على مستوى العراق
 جدول (2)

المجموعنوع المزرعةالبیئة

 على مستوى العراق 2021عدد مزارع االسماك المنتجة حسب النوع لسنة ) : 2(شكل 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

 احواض طینیة

 اقفاص عائمة

 احواض مغلقة
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احواض مغلقةاقفاص عائمةاحواض طینیة

68-646نینوى*

366--366كركوك

66-588دیالى 

183-76111االنبار*

1535-1400135بغداد

767-513256بابل*

17-98كربالء

136-11818واسط

504-50218صالح الدین*

112114النجف

19-514القادسیة 

4116المثنى 

48-2721ذي قار

36-351میسان 

29-245البصرة

321260423794المجموع

المجموع

 *المزرعة لدیھا اكثر من تخصص واحد  

جدول (3)

المحافظة
نوع المزرعة

عدد مزارع االسماك المنتجة حسب نوع المزرعة لسنة 2021 على مستوى المحافظات 
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المجموعانتاج اسماك واصبعیاتانتاج اصبعیاتانتاج اسماكسنة التشغیلالمحافظة

19801001فما دون

1991-19810000

2002-19921001

2013-2003140014

2021-2014520052

680068المجموع

19800000فما دون

1991-19810000

2002-19920000

2013-200333400334

2021-2014320032

36600366المجموع

19800000فما دون

1991-19810000

2002-19920000

2013-2003130013

2021-2014530053

660066المجموع

19800000فما دون

1991-19810000

2002-19922002

2013-2003401041

2021-201413820140

18030183المجموع

19800000فما دون

1991-198110000100

2002-199210600106

2013-200389004894

2021-201443500435

1531041535المجموع

دیالى

االنبار

بغداد

عدد مزارع االسماك المنتجة حسب سنوات التشغیل والنشاط لسنة 2021 على مستوى المحافظات
جدول (4)

نینوى

كركوك
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المجموعانتاج اسماك واصبعیاتانتاج اصبعیاتانتاج اسماكسنة التشغیلالمحافظة

19800022فما دون

1991-1981430245

2002-1992340034

2013-200328302285

2021-201439308401

753014767المجموع

19800000فما دون

1991-19810000

2002-19922002

2013-20035005

2021-2014100010

170017المجموع

19800000فما دون

1991-1981400343

2002-1992120012

2013-2003280129

2021-2014520052

13204136المجموع

19800000فما دون

1991-19810000

2002-19920000

2013-200317300173

2021-201433100331

50400504المجموع

19801001فما دون

1991-19815005

2002-19920000

2013-20033003

2021-20145005

140014المجموع

النجف

تابع / جدول (4)

بابل

كربالء

واسط

صالح الدین
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المجموعانتاج اسماك واصبعیاتانتاج اصبعیاتانتاج اسماكسنة التشغیلالمحافظة
19802002فما دون

1991-19812002

2002-19920000

2013-20035016

2021-20149009

180119المجموع

19800000فما دون

1991-19813014

2002-19920000

2013-20031001

2021-20141001

5016المجموع

19809009فما دون

1991-19811001

2002-19923003

2013-2003110011

2021-2014240024

480048المجموع

19802002فما دون

1991-19812002

2002-19923003

2013-20034015

2021-2014231024

341136المجموع

19800000فما دون

1991-19810000

2002-19920000

2013-2003162119

2021-2014100010

262129المجموع

1980150217فما دون

1991-198119606202

2002-199216300163

2013-200318193101832

2021-20141569381580

37626263794المجموع

عدد مزارع االسماك المنتجة حسب سنوات التشغیل والنشاط لسنة 2021 على مستوى المحافظات

البصرة

المجموع

تابع / جدول (4)

الفادسیة

المثنى

ذي قار

میسان
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احواض مغلقةاقفاص عائمةاحواض طینیة
1001مجاز

636067غیر مجاز
68

160016مجاز
35000350غیر مجاز

366
3609مجاز

552057غیر مجاز
66

023023مجاز
76880160غیر مجاز

183
278950373مجاز

11224001162غیر مجاز
1535

75760149مجاز
4381800618غیر مجاز

767
48012مجاز

5005غیر مجاز
17

117180135مجاز
1001غیر مجاز

136
0000مجاز

502180504غیر مجاز
504

112114مجاز
0000غیر مجاز

14
514019مجاز

0000غیر مجاز
19

4116مجاز
0000غیر مجاز

6
2417041مجاز

3407غیر مجاز
48

160016مجاز
191020غیر مجاز

36
65011مجاز

180018غیر مجاز
29

5602652825مجاز
265233902969غیر مجاز

3794

نینوى*

عدد مزارع االسماك المجازة وغیر المجازة المنتجة حسب نوع وحالة المزرعة لسنة 2021
على مستوى المحافظات

جدول (5)

حالة المزرعةالمحافظة
نوع المزرعة

المجموع

المجموع

المجموع

  * المزرعة لدیھا اكثر من تخصص واحد . 
المجموع

البصرة
المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

كركوك

دیالى

االنبار*
المجموع

بغداد

بابل*

كربالء
المجموع

واسط
المجموع

صالح الدین*
المجموع

ذي قار
المجموع

میسان
المجموع

النجف
المجموع

القادسیة
المجموع

المثنى
المجموع
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 غیر مجاز مجاز

560 

2652 

265 339 

2 

 احواض طینیة

 اقفاص عائمة

 احواض مغلقة

عدد مزارع االسماك المجازة وغیر المجازة المنتجة حسب نوع ) : 3(شكل 
   2021المزرعة لسنة 
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3762193اسماك

695اصبعیات

26648اسماك واصبعیات

3794936المجموع 

عدد الحاضنات

 جدول (6)

النشاط

لسنة 2021 على مستوى العراق

عدد مزارع االسماك المنتجة حسب نشاط المزرعة وعدد الحاضنات 

عدد المزارع

IT
Pencil

IT
Pencil

IT
Pencil

IT
Pencil
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 جدول (7)

اناثذكوراناثذكورالمجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكور

50018068068740260نینوى

34422003442236610010000كركوك

50016066066760240دیالى 

1363440180318376100240االنبار

1345311518149639153590791021بغداد

30118416327175076742365864بابل

82521341762503850كربالء

1158130128813690100100واسط

36951300499550474100260صالح الدین

12110131149210080النجف

4015019019210790القادسیة 

4020606670330المثنى 

1433014444832756825ذي قار

300513513686014100میسان

25121272299350750البصرة

280794848453655139379477682332المجموع

غیر زراعیة %زراعیة %

عدد الحائزین حسب الجنس والمھنة لسنة 2021 على مستوى المحافظات

المحافظة
المجموعغیر زراعیةزراعیة
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جدول (8)

میاه بئرمیاه نھرمیاه بزل
13172نینوى
10397كركوك
52575دیالى
09815االنبار
70552بغداد
22810بابل

297118كربالء
4991واسط

442432صالح الدین
06436النجف

01000القادســیة
01000المثنى
01000ذي قار
01000میسـان
01000البصرة

405518المجموع

 النسبة المئویة لمصادر الحصول على المیاه لمزارع االسماك لسنة 2021 على مستوى 
المحافظات

المحافظة
مصادر المیاه %

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Chart Title 

 میاه بئر میاه نھر میاه بزل

 على مستوى المحافظات  2021مصادر الحصول على المیاه لمزارع االسماك لسنة : ) 4(شكل 
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دونماولكدونماولك

647230679861.92636نینوى
366152814603025511.53661كركوك
58068710005911.35013دیالى
7613284125142131.51894االنبار
14001990782326272121.63674بغداد
5130134231330093891.25263بابل

952201201231.67125كربالء
118084386471063341.48029واسط

502026786591822411.33416صالح الدین
11053420531.51548النجف

501490131.52889القادســیة
407721301401.45000المثنى
27132447832161.64756ذي قار
3505937904401.16964میسـان
24012688006031.56300البصرة

3212224079861706302071.54731المجموع

    *  الدونم = 25 اولك                                                                                                                                                       

عدد مزارع االسماك ومجموع (المساحة المخصصة لمزرعة االسماك ،عدد االحواض ، المساحة المائیة 
لالحواض ، متوسط ارتفاع عمود الماء ومتوسط الطاقة التصمیمیة لالحواض ) لسنة 2021

متوسط الطاقة 
التصمیمیة لالحواض

نوع المزرعة : أحواض طینیةجدول (9)           

عدد المحافظة
المزارع

المساحة المخصصة 
للمزرعة

عدد 
االحواض

المساحة المائیة 
متوسط لالحواض

ارتفاع عمود 
الماء (م)

على مستوى المحافظات 



22

نوع المزرعة : اقفاص عائمة

دونماولك

613991961044نینوى

801217652332395دیالى

111121141685702231022االنبار

135163412436843461130بغداد

256210512312756481623بابل

80023764281385كربالء

18079584220461963واسط

182013027632161000صالح الدین

2117925281873النجف

14152222365762025القادســیة

1011321600المثنى

21211312101221240ذي قار

100203201525میسـان

5003311401818البصرة

6046177483832880541381المجموع

 *  الدونم = 25 اولك                                                                                                                                                                    

 جدول (10)

عدد مزارع االسماك ومجموع (المساحة المخصصة لمزرعة االسماك ،عدد االقفاص ، حجم االقفاص 
والطاقة التصمیمیة لالقفاص) لسنة 2021 على مستوى المحافظات 

عدد المحافظة
المزارع

المساحة المخصصة للمزرعة

حجم االقفاص عدد االقفاص
م3

 متوسط الطاقة       
التصمیمیة    لالقفاص
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دونماولك

1011211النجف

1011222المثنى

2022433المجموع

     عدد مزارع االسماك ومجموع (المساحة المخصصة لمزرعة االسماك ،  
عدد االحواض والطاقة التصمیمیة لالحواض المغلقھ ) لسنة 2021 

عدد المحافظة
المزارع

المساحة 
المخصصة 
عدد للمزرعة

االحواض

     الطاقة التصمیمیة         
   لالحواض المغلقة      

(الف سمكة)

       نوع المزرعة : احواض مغلقة  جدول (11)

على مستوى المحافظة 
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األثاث والمعداتمكائن وسائط انشاءاتأبنیة غیر
المكتبیةومعداتنقلأخرىسكنیة

165200047905020050011440097000183950727013452735515 قیمة الموجودات في بدایة المسح

1000360090003000500215701115039785 اإلضافات خالل السنة 

000003550003550 قیمة االستبعادات خالل السنة

0191628020457697001839572826960850االندثار

165300046348820148011282487800183575765710762710900 القیمة كما في 31 / 12 / 2021 

104918211248706171427912147976415765197478580197023140350 قیمة الموجودات في بدایة المسح

000000000 اإلضافات خالل السنة 

000000000 قیمة االستبعادات خالل السنة

0499486857148592641576197479802001014186االندثار

104918211198758164570811662055774189177730672177022126164 القیمة كما في 31 / 12 / 2021 

3150950558501190252657599750040565036257504759925 قیمة الموجودات في بدایة المسح

18000000000018000 اإلضافات خالل السنة 

000000000 قیمة االستبعادات خالل السنة

02234476110639662540565363150145761االندثار

3168950536161142642551290087536508532626004632164 القیمة كما في 31 /12 / 2021 

579628868565321606077211440100801426024035249029602961قیمة الموجودات في بدایة المسح

12339269712500510474157802060350620116234 اإلضافات خالل السنة 

0167531361322555398860021572 قیمة االستبعادات خالل السنة

02827286422984589680126024352501027309االندثار

58086276826772076371721213492144024493336786028670314 القیمة كما في 31 / 12 / 2021 

نینوى

كركوك

دیالى

االنبار

قیمة الموجودات الثابتة حسب نوع الموجود لسنة 2021 على مستوى المحافظات
  جدول (12)                                                                                                                                                    القیمة (1000) دینار

األصول أبنیة سكنیةاألراضيقیمة الموجودات الثابتةالمحافظة
المجموعالمفتلحة



25

األثاث والمعداتمكائن وسائط انشاءاتأبنیة غیر
المكتبیةومعداتنقلأخرىسكنیة

301103286275478624522316162154219148303489864214385936435359022245 قیمة الموجودات في بدایة المسح

161967074267108385100016491000462982 اإلضافات خالل السنة 

000000000 قیمة االستبعادات خالل السنة

011019141808936518019148304898641438672873774354االندثار

301265253264459484415690156720017284473457368812947329148355710873 القیمة كما في 31 / 12 / 2021 

294672992178804149628930814754445652232652197062041324818 قیمة الموجودات في بدایة المسح

0141692233354028319226763095150935383 اإلضافات خالل السنة 

000012450372610049711 قیمة االستبعادات خالل السنة

0871525985312326536062223265197060938364االندثار

294672992233344166979029582151792452239756186871041272126 القیمة كما في 31 / 12 / 2021 

4114113816671059442217500090389001164433 قیمة الموجودات في بدایة المسح

222111155600278002167 اإلضافات خالل السنة 

21101000022221111004544 قیمة االستبعادات خالل السنة

015267419311750090390046000االندثار

4114223675111013072115527880517001116056 القیمة كما في 31 /12 / 2021 

3508666717612739030001668500175016730577823125367465071877447قیمة الموجودات في بدایة المسح

100034000307503750011750015201787500381517 اإلضافات خالل السنة 

100300003500525041030015953 قیمة االستبعادات خالل السنة

07024936120667401750173057782122179303419055االندثار

3508756717220248976301635760168740027667955121900372068823956 القیمة كما في 31 / 12 / 2021 

قیمة الموجودات الثابتة حسب نوع الموجود لسنة 2021 على مستوى المحافظات

كربالء

واسط

بابل

بغداد

المجموعأبنیة سكنیةاألراضي األصول 
المفتلحة

  تابع / جدول (12)

قیمة الموجودات الثابتةالمحافظة
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األثاث والمعداتمكائن وسائط انشاءاتأبنیة غیر

المكتبیةومعداتنقلأخرىسكنیة
664508878411732533552312490138776080768670617002038919357قیمة الموجودات في بدایة المسح

548888890741000734390054969738 اإلضافات خالل السنة 

00000334080033408 قیمة االستبعادات خالل السنة

01646930122092500138776087686706200109423221االندثار

719397767395263232530294090124898472691843586001984432466 القیمة كما في 31 / 12 / 2021 

69000220003450015084000626007560500280310قیمة الموجودات في بدایة المسح

00100041002300100007500 اإلضافات خالل السنة 

00002501000001250 قیمة االستبعادات خالل السنة

0880138068400626075610017782االندثار

69000211203322014479450576407804400268778 القیمة كما في 31 / 12 / 2021 

140000013250019000800000180250 قیمة الموجودات في بدایة المسح

000000000 اإلضافات خالل السنة 

000000000 قیمة االستبعادات خالل السنة

0053001900800003230االندثار

140000012720017100720000177020 القیمة كما في 31 /12 / 2021 

20800039000191000530001000004850050000644500قیمة الموجودات في بدایة المسح

00065000265050009650 اإلضافات خالل السنة 

000400050004950800014750 قیمة االستبعادات خالل السنة

0156076402120100004850500026670االندثار

2080003744018336053380850004135042000612730 القیمة كما في 31 / 12 / 2021 

قیمة الموجودات الثابتة حسب نوع الموجود لسنة 2021 على مستوى المحافظات

المجموع

صالح الدین

النجف

القادسیة

المثنى

األصول 
المفتلحة

  تابع / جدول (12)

أبنیة سكنیةاألراضيقیمة الموجودات الثابتةالمحافظة
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األثاث والمعداتمكائن وسائط انشاءاتأبنیة غیر
المكتبیةومعداتنقلأخرىسكنیة

863000715250750508927001374501067505257002791425قیمة الموجودات في بدایة المسح

650039003300345003500010020750 اإلضافات خالل السنة 

30020000025000750 قیمة االستبعادات خالل السنة

02861030023570813745106755214091932االندثار

86920069034075348860442123705993254736602719493 القیمة كما في 31 / 12 / 2021 

8692737981965782074182886822545501203193 قیمة الموجودات في بدایة المسح

0545000000545 اإلضافات خالل السنة 

000000000 قیمة االستبعادات خالل السنة

0319326310741988682546024657االندثار

8692737717163151066763798142290901179081 القیمة كما في 31 / 12 / 2021 

12302501230001435001166004140001628501840002208600 قیمة الموجودات في بدایة المسح

200500005800100007320 اإلضافات خالل السنة 

00000550010005600 قیمة االستبعادات خالل السنة

049205740466441400162851840074849االندثار

12302701180801382601119363726001468651746002135471 القیمة كما في 31 / 12 / 2021 

1055048123447050467864217616227873174641026809772130649569443802579855329 قیمة الموجودات في بدایة المسح

55089937211819384242717624720727146972694210056971571 اإلضافات خالل السنة 

611487541368822307251010199000151088 قیمة االستبعادات خالل السنة

01788266234568132494341744858380977213646398876120088220االندثار

1110137449429374749833450546041379157633790729408595610972356042516587592 القیمة كما في 31 /12 / 2021 

  تابع / جدول (12)

المجموعاألراضيقیمة الموجودات الثابتةالمحافظة األصول 
المفتلحة

ذي قار

میسان

البصرة

المجموع

أبنیة سكنیة
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  جدول (13)

اناثذكور اناثذكور اناثذكور اناثذكور 
6800000004214367860150016161500نینوى
366000000042004201271582030280كركوك

6619201921297000676046046145300031590دیالى

1834444828595440765011021483151442455440729901469االنبار
15355233052332143974041001189011893803941031990بغداد

76776507652946820385082708273916520047360بابل

17150154560003040020020105300052650كربالء

13670107012912200415029943031115200570037301425واسط
50451005109170990179801210121594848049161200صالح الدین

142202214850067503003092700030900النجف

19520521001000192500000000القادسیة

6505120000240001401438400027430المثنى

4821021209500998047350160100550034061833ذي قار
3635035342500979030030106200035400میسان

29240248500003542060630000050000البصرة

37947619476234118020440754011023239113250118904061710736711555المجموع

عدد مزارع االسماك وعدد العاملین واجورھم لسنة 2021 على مستوى المحافظات

عدد المحافظة
المزارع

 العمال الدائمیین العمال المؤقتین

المجموعاناثذكور
        مجموع االجور    

    (الف دینار)
متوسط االجر السنوي 

(الف دینار)
متوسط االجر السنوي 

(الف دینار) المجموعاناثذكور
     مجموع االجور      

(الف دینار)
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 تابع جدول (13)

اناثذكور اناثذكور المجموعاناثذكوراناثذكور اناثذكور 
103121151615201755015681463145131582293801905015821465نینوى

5051614703229042504251287729030300كركوك

582601134503000195615002962298388450013121500دیالى

14401442960600205603367343767110881422831259االنبار

1663816713700506179302225224180858809396484211793011932241بغداد

742074232729230441102334023347484125032070بابل

100104200004200045045192900042870كربالء

639722329671920036982133106313107616393872490015421915واسط

572057222792420398501203012033791189031510صالح الدین

8081525001906060060122800020470النجف

000000052052100100019250القادسیة

20236000180002102154000025710المثنى

760762304000303201443147411450550028571833ذي قار

45045796000176901100110220050020000میسان

4604617530003811076076290300038200البصرة

3537313568106189655768030021861143954614441266273917619418501722المجموع 

المحافظة
        مجموع االجور              مجموع عدد العمال

(الف دینار)
متوسط االجر السنوي 

(الف دینار)
المجموعاناثذكور

     مجموع االجور       
(الف دینار)

متوسط االجر السنوي 
(الف دینار)

 العمال من االسرة
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  جدول (14)

قیمةعددقیمةعددقیمةعددقیمةعدد
00000000حكومي

125742561227700013777026خاص

00000000ذاتي

125742561227700013777026المجموع

00000000حكومي

177929306900001779293069خاص

000000ذاتي

177929306900001779293069المجموع

672000006720حكومي

107039017500001070390175خاص

00000000ذاتي

107639089500001076390895المجموع

501402000005014020حكومي

14083328741155001409333029خاص

00000000ذاتي

14583468941155001459347049المجموع

00000000حكومي

918844794783861905040095744669982خاص

00000000ذاتي

918844794783861905040095744669982المجموع

123498002933144431حكومي

11860356228500369122857122293685142خاص

00000000ذاتي

11872356578300371123790122433689573المجموع

10020000000010020000حكومي

364607603030000039463760خاص

00000000ذاتي

464807603030000049483760المجموع

811565000008115650حكومي

679616536830016140068121655083خاص

30047000000030047000ذاتي

717717163330016140071931717733المجموع

بابل

بغداد

كربالء

واسط

كركوك

دیالى

االنبار

نینوى

 عدد وقیمة االصبعیات والكفیات خالل السنة حسب جھة الحصول علیھا لسنة 2021 على مستوى المحافظات

الجھةالمحافظة
العدد ( الف وحدة)  

المجموعاخرىمحليكارب

              القیمة (1000) دینا
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قیمةعددقیمةعددقیمةعددقیمةعدد
00000000حكومي

25001100929000025001100929خاص

00000000ذاتي

25001100929000025001100929المجموع

00000000حكومي

10455768000010455768خاص

000000ذاتي

10455768000010455768المجموع

00000000حكومي

3411028000000341102800خاص

00000000ذاتي

3411028000000341102800المجموع

00000000حكومي

352047500003520475خاص

954500000009545000ذاتي

13065475000013065475المجموع

973280000009732800حكومي

62324830000107500633255800خاص

00000000ذاتي

72028110000107500730288600المجموع

00000000حكومي

741254655191057300760265228خاص

1020000000102000ذاتي

751256655191057300770267228المجموع

751875000007518750حكومي

125854380000001258543800خاص

00000000ذاتي

133356255000001333562550المجموع

421105438002933423106371حكومي

38192131733074482070023951317573903513512066خاص

40594000000040594000ذاتي

39018133727454482070023971326903986313712437المجموع

تابع / جدول (14)
العدد ( الف وحدة)

المجموعاخرىمحليكارب

            القیمة (1000) دینار

البصرة

المجموع

الجھةالمحافظة

میسان

النجف

القادسیة

المثنى

ذي قار

صالح الدین
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مصاریفاجوراجور قیمة
مصاریف 

مصاریفادامة

وصیانةبیطریةالكمیةالكمیة

واشراف (طن)(طن)
بیطري

وتعقیم 
االحواض

77026566476913353135039640214902052014100101001223070336923900نینوى

2930698908841665400328431209104111415223099171966538975427625970كركوك

390895299629457702642388004231048375383204182556455178593820609102670دیالى

3470497090585855138541068994708561321703581899348436437132724891746631االنبار

4669982468123794355600847902130747560715196211109457816544945609140127336بغداد

3689573389253279468300131708134976087992251693686090622993140638792143786بابل

83760758581420390346600214604990136009118336867571071073179867كربالء

17177331903614244750338330447002212503417461836411598664048991140002043258530350واسط

1100929126909571129002693894525824939428527816148264231168928255صالح الدین

557682762073509112502080079002900710011700461032937849200النجف

102800507430950007550435059501970031005566700القادســیة

654752181334501501353006400215076505625900030003680509625المثنى

288600172310682801491117003000056702000020000300005000157925032910ذي قار

267228287156700140911976602025018415153001857532350400017304784096میسـان

5625508775863501641129260073300156001360030200250006600260580040000البصرة

137124371416691154165067815682064933404711261687229328517198372956168616629148137669816396المجموع

النقل

المصروفات واعداد الھالكات لسنة 2021 على مستوى المحافظات 

المصروفات خالل السنة

مجموع

اخرى
المصروفات

 جدول (15)

المحافظة

العلف المستھلك

العلف المستوردالعلف المصنع والمحلي

 القیمة     القیمة

       القیمة (1000) دینار

اعداد الھالكات 
لالسماك 
لمختلف 

االعمار(عدد)

قیمة 
االصبعیات 
الوقود والكفیات

الكھرباءالمستخدم
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 عند البیع 

(غم)

12345678
238001930086700243816882938086700الشتاء 

2058001403006214702432171131060621470الربیع

1958201145654845602197188926380484560الصیف

00000000الخریف

425420274165119273023211794287601192730المجموع

00000000الشتاء 

00000000الربیع

19852811974651777197625641960302807771976الصیف

24244812409141894707223781833279408947072الخریف

4409762438379216719048246218912900016719048المجموع

374130360800131215521021685234801312155الشتاء 

1724301513205511752113161723970551175الربیع

364950309700103780519521464223001037805الصیف

426605426200165254520361573226401652545الخریف

13381151248020455368020491586231004553680المجموع

10253881022350365849523881350361018003660295الشتاء 

423588387909149011625641612342810131491129الربیع

13740251366003487511723861636325304875117الصیف

93319932313911652305164633170391165الخریف

2916320286949310414893242015593381281310417706المجموع

16894731682092649554321721649295606495543الشتاء 

3171561313943612417456224417413035012417456الربیع

67989866755113284235572119176726063856428462121الصیف

7899517785425533480154216818672452160033481754الخریف

1955953719430896808167102164180226214016480856874المجموع

432834429263157089619251112273701570896الشتاء 

1280361280364609311900110027000460931الربیع

1786046717722779576952591752128622888098557776244الصیف

00000000الخریف

1842133718280078597270861758127923068098559808071المجموع

كمیة وقیمة االنتاج والمباع واالیرادات من االسماك واالصبعیات لسنة 2021 حسب الموسم وعلى مستوى المحافظات
جدول (16)

المحافظة

قیمة 
االصبعیات 
والكفیات 

(الف دینار)

مجموع 
االیرادات

(7+3)=8
اقل معدل 

وزن للسمكة 
ضمن الوجبة 

(غم)

اكبر معدل 
وزن 

للسمكة 
ضمن 
الوجبة 
(غم)

كمیة االنتاج 
(كغم)

كمیة المباع 
(كغم )

قیمة االسماك 
المباعة (الف 

دینار)

معدل وزن 
السمكة

الفصل

بابل

االنبار

بغداد

نینوى

كركوك

دیالى
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 عند البیع 

(غم)

12345678

535800405600152990017751250218801529900الشتاء 

3000030001050017507502500010500الربیع

100000860002320001563125017750232000الصیف

00000000الخریف

665800494600177240016741221201201772400المجموع

29843502974750820497515989272540215338226508الشتاء 

14988001498800443453815731046276904434538الربیع

22994632294213676808218811079263106768082الصیف

259637525808757549319162096226462677549586الخریف

9378988934863826956914166298126122180026978714المجموع

273292273292105418022891617303901054180الشتاء 

00000000الربیع

4645415464541517091831237217013172017091831الصیف

00000الخریف

4918707491870718146011236616953163018146011المجموع

00000000الشتاء 

00000000الربیع

2455501963505914352225182512790591435الصیف

00000000الخریف

2455501963505914352225182512790591435المجموع

4777004777001547025202615111087500001597025الشتاء 

00000000الربیع

00000000الصیف

00000000الخریف

4777004777001547025202615111087500001597025المجموع

12762512250038625017501438118847000433250الشتاء 

00000000الربیع

363003180099850225018331333099850الصیف

00000000الخریف

16392515430048610019641607125047000533100المجموع

المثنى

اكبر معدل 
وزن للسمكة 
ضمن الوجبة 

(غم)

كربالء

واسط

صالح الدین

النجف

القادســیة

كمیة وقیمة االنتاج والمباع واالیرادات من االسماك واالصبعیات لسنة 2021 حسب الموسم وعلى مستوى المحافظات
تابع / جدول (16)

الفصلالمحافظة

كمیة 
االنتاج 
(كغم)

كمیة 
المباع (كغم 

(

قیمة 
االسماك 
المباعة 

(الف دینار)

معدل وزن 
اقل معدل السمكة

وزن للسمكة 
ضمن الوجبة 

(غم)

قیمة 
االصبعیات 
والكفیات 

(الف دینار)

مجموع 
االیرادات
(7+3)=8
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 عند البیع 

(غم)

12345678
2112002019006781121471110617810678112الشتاء 

1579001530005145001323105515410514500الربیع

304285286525102511315021161180901025113الصیف

34000330501022001417108315000102200الخریف

707385674475231992514571119174002319925المجموع

2383502379006066501944153120750606650الشتاء 

112001095038325116714002500500043325الربیع

288100285460104837516281287205927001051075الصیف

1557901553505588001695141021252000560800الخریف

693440689660225215016691366209897002261850المجموع

7990007990002451000150010672117200002471000الشتاء 

2610002210006735007505008754950001168500الربیع

334875334875117206314891000200001172063الصیف

00000000الخریف

139487513548754296563138893818575150004811563المجموع

919294290064472958188119931377274114033329722214الشتاء 

606031558337512121251121991635296150101321713524الربیع

3683351736403449128317023207715692659122249128439272الصیف

136300871355210252681255219018142537386752685122الخریف

6571686164795749231792670211116232661767462232560132المجموع

المجموع

مجموع 
االیرادات

(7+3)=8

قیمة 
االصبعیات 
والكفیات 

(الف دینار)

كمیة االنتاج 
(كغم)

كمیة المباع 
(كغم)

قیمة االسماك 
المباعة (الف 

دینار)

معدل وزن 
اقل معدل السمكة

وزن للسمكة 
ضمن 

الوجبة (غم)

اكبر معدل 
وزن للسمكة 

ضمن 
الوجبة (غم)

الفصل

كمیة وقیمة االنتاج والمباع واالیرادات من االسماك واالصبعیات لسنة 2021 حسب الموسم وعلى مستوى المحافظات
تابع / جدول (16)

المحافظة

میسـان

البصرة

ذي قار
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المجموعأحواض مغلقةاقفاص عائمةأحواض طینیة

321260423794

123932044414441عدد 

2191096347784461417626703585قیمة  األجور

29449103882639863عدد 

984862038528531096413712437القیمة

1097803964559149484كمیة (طن)

886454733353310258580122237155القیمة

313049820807319003340471الوقود

11080501530376001261687الكھرباء

179365149793417002293285النقل

134137037631721501719837مصاریف بیطریة واشراف بیطري

مصاریف االدامة والصیانة والتعقیم 
24548055004968672956168لالحواض واالقفاص

489569126141919616629مصاریف اخرى 

1307229994402639991856174841254

المجموعأحواض مغلقةأقفاص عائمةأحواض طینیة

321260423794

483788841695125338672465716861

84.115.50.4100

478105591661360937158164795749

171018722593785521395396231792670

35416439618517313767462

171372886597747371412709232560132 مجموع االیرادات  

عدد المزارع

كمیة االنتاج من االسماك (كغم)

نسبة الھالكات من االصبعیات واالسماك %

كمیة المباع من االسماك (كغم)

قیمة االسماك المباعة (الف دینار)

قیمة االصبعیات والكفیات المباعة (الف دینار)

التفاصیل

 جدول (17)

مجموع تكالیف االنتاج لمزارع االسماك حسب نوع المزرعة لسنة 2021 على مستوى العراق 
        القیمة (1000) دینار

التفاصیل

عدد المزارع

العمال

االصبعیات 
والكفیات

العلف 
المستھلك

قیمة

مجموع التكالیف

مجموع االیرادات  لمزارع االسماك حسب نوع المزرعة لسنة 2021 على مستوى العراق 

 جدول (18)
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عدد 
عدد %االجابات

عدد %االجابات
عدد %االجابات

عدد %االجابات
عدد %االجابات

عدد %االجابات
عدد %االجابات

عدد %االجابات
%االجابات

عدد 
االجابا

ت
عدد %

%االجابات

72.64818.15219.64818.110.462.372.6269.85621.1145.3265100.0نینوى

0000543.934424.931222.632823.734424.90000001383100.0كركوك

83.1259.60155.84518.02710.55320.7197.42610.13011.783.1256100.0دیالى

53612614.211312.811513.0768.6566.3687.7728.117219.4354.0886100.0االنبار

13322764.36219.7137821.45919.277812.1119718.66009.385113.280.16433100.0بغداد

3808.655212.565814.875617.048210.93558.045410.22666.053412.000.04437100.0بابل

45.8812.01623.246.0691217.057.01319.011.000.069100.0كربالء

40.511315.212516.813217.7508131.813117.0456.0729.7557.2740100.0واسط

50.3160.80050425.71356.941821.328314.429915.329415.050.31959100.0صالح الدین

510.0715.036.3919.01224.0715.048.01021.00048100.0النجف

0012.0001523.000001320.01828.01828.00065100.0القادســیة

00422.0631.60000316.000632.0000019100.0المثنى

732211.03316.24824.012642.02211.0178.03919.000204100.0ذي قار

00168.0168.13216.022112111.03618.02010.03518.000198100.0میسـان

0011.02614.72816.024142715.02916.0002816.0148.0177100.0البصرة
6063.512157.1173810.1345820.2173910.2207612.1261515.314118.2214012.51390.817139100.0المجموع

المجموعاالسعار وتدھور االمنیةالوراثیة
نوعیتھا

* ھناك بعض الفروقات باالرقام بسبب التقریب

المشاكل التي تواجھ صاحب المزرعة لسنة 2021 على مستوى المحافظات
  جدول (19)

المحافظة

نقص االدویةنقص الموارد
رداءة االعالف

نقص المیاهالمخاطرتدھور العواملتذبذب
اخرىنقل وتسویق جائحة كوروناالبشریة والخدمات 

العالجیة



 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصائد االسماك البحریة 
والنھریة لمحافظة البصرة 

 2021لسنة 
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جدول (20)

غیر مجازالمجازغیر مجازالمجاز

715596652596البصرة

اجازات زوارق الصید

1342 2025275

اجازات سفن الصید

عدد اجازات صید االسماك والزوارق وسفن الصید لسنة 2021

عدد الصیادین العاملین المجازین وغیر المجازین وعدد زوارق الصید لسنة 2021

المحافظة
عدد زوارق الصیدعدد الصیادین العاملین

عدد اجازات صید االسماك للصیادین

جدول (21)
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جدول (22)

11.011.503.017.015.510.78.610.411.613.513.0125.8بني

7.35.101.56.54.54.63.84.82.93.43.748.1كطان

79.554.512.016.081.075.567.567.174.182.585.087.5782.2كارب

20.114.502.523.022.019.620.022.521.525.523.3214.5شلك

11.39.302.010.811.010.49.312.313.314.39.6113.6حمري

47.129.004.531.529.330.229.828.331.831.823.3316.6خشني

36.527.5012.536.028.029.937.042.543.545.065.5403.9بلطي

14.28.201.710.05.018.58.08.29.312.012.0107.1بیاح الشط

14.817.6011.522.717.223.715.424.020.421.921.4210.6انواع اخرى

5.64.300.53.24.22.51.63.62.12.12.131.8شبوط

2.52.503.03.03.03.04.03.03.04.55.036.5شانك

0000010.000000010.0صبور

000003.00000003.0سمنان

2.73.5033.54.56.54655.56.550.7قزمة

252.6187.512.061.7248.2232.7227.1208.6239.7246.9264.5272.92454.4المجموع

االسماك النھریة المسوقة على مستوى محافظة البصرة لسنة 2021

كانون نوع االسماك
تشرین ایلولابتموزحزیرانایارنیساناذارشباطالثاني

االول
تشرین 
الثاني

كانون 
االول

المجموع 
الكلي

الكمیة (طن) 
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29.020.01.08.0158.0137.526.030.014.020.024.028.0495.5صبور

159.0184.5610.010.021.018.032.016.521.022.021.022.01137.0نویبي

50.055.05.00.545.040.060.040.060.050.045.040.0490.5ھامور

57.062.026.512.09.08.021.037.010.011.511.010.0275.0مزلك

193.0220.0269.0120.0272.025.0220.0194.0168.0191.0165.0141.02178.0روبیان

25.030.025.0100.010.0040.03.02.03.05.03.0246.0حف

217.0217.0166.023.076.019.078.0119.0168.092.0118.0144.01437.0بیاح

10.015.020.05.03.005.01.02.05.05.05.076.0وحر

16.012.010.56.515.036.021.012.08.08.59.010.0164.5زبیدي

باسج او 
225.0250.0300.0100.0175.00150.0150.0200.0150.0125.0150.01975.0باسي

1.01.02.00.510.007.010.05.05.03.02.046.5خباط

40.045.01.02.030.020.015.05.015.010.05.010.0198.0نكرور

200.0225.0250.0100.0250.00150.0150.0175.0200.0200.0200.02100.0خشرة

90.080.05.02.0100.090.090.090.070.070.070.08.0765.0شعري

حلوى او 
5.05.000.52.01.03.03.05.05.05.05.039.5حلوه

134.0135.0509.08.019.018.547.066.012.018.024.019.51010.0شانك

ضلع او 
100.075.02.01.070.060.075.055.020.010.010.05.0483.0ضلعة

عندق او 
25.025.040.05.050.0050.050.030.025.025.050.0375.0عندك

7.58.08.06.07.07.05.04.04.54.55.04.070.5شعم

6.56.06.04.06.04.04.03.04.04.04.55.057.0طعطعو

6.04.05.00005.01.0000021.0شماھي

1.01.01.00.51.002.01.000007.5جنعد

شانك 
0125.001.010.00000000136.0احمر

1597.01800.52262.0515.51339.0484.01106.01040.5993.5904.5879.5861.513783.5المجموع

الكمیة (طن) 

االسماك البحریة المسوقة على مستوى محافظة البصرة لسنة 2021

نوع 
االسماك

كانون 
تشرینایلولابتموزحزیرانایارنیساناذارشباطالثاني

 االول
تشرین 
الثاني

كانون 
االول

المجموع 
الكلي

جدول (23)
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