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هناك أنواع كثرية ومتنوعة من 
األسماك حسب الشكل والطعم 
والحجم وتصل هذه األنواع إىل ما 
يقارب 400-300 نوع , ولكن هناك 
أنواعاً قليلة هي املتعارف عليها 
بني أوساط الناس ويزيد اإلقبال 
عىل رشائها ومن هذه األنواع ما 
ذكرها أحد أصحاب محالت بيع 
األسماك محمد عبد العزيز وهو 
كثرية  أنواع  وله  البياض  سمك 
ويباع الكيلو بـ 1000ريال وسمك 
الديرك الكيلو بـ 2000 ريال وهو 
من أكرث السمك بيعاً يف األسواق 
واملحالت , وأيضا سمك الجحش 
1800ريال  بـ  أحمر  خط  أبو 
ويباع  والفارس  العنتق  وسمك 
1400ريال  بـ  لكليهما  الكيلو 
العربي والسولفيش  أما سمك 
بـ  فتباع  والجمربي  والسخلة 
1500ريال وكذلك سمك التونة 

بـ 1000ريال .
ويضيف محمد إن هناك أنواعاً 
أخرى كثرية تتواجد يف األسواق 
ولكن ال يتم االلتفات إليها كونها 
لدى  معروفة  غري  قوله  حسب 
الناس ويتم اإلقبال عىل األنواع 
املتعارف عليها , أما من ناحية 
إىل  نوع  من  فتختلف  األسعار 
املذاق  حسب  عىل  وذلك  آخر 
وأيضا الشهرة فكلما كان نوع من 
املواطنني  السمك معروفاً لدى 
كان اإلقبال عليه كبريا وباملقابل 
محمد  ويوضح  يرتفع,  سعره 
يتحكم  آخر  عامًال  هناك  أن 
املوسم  وهو  األسماك  سعر  يف 
,فهناك بعض األنواع ال تأتي إال 
يف أشهر معينة يف السنة وبقية 
وبالتايل  تواجدها  يقل  األشهر 
ترتفع أسعارها وبخاصة األنواع 

املشهورة .
انخفاضات سعرية

تلعب األحداث السياسية دوراً 
لها  ملا  البيع والرشاء  يف عملية 
الرشائية  القوة  عىل  تأثري  من 
لدى املواطنني وكذلك عىل وضع 
حيث   , عام  بشكل  االقتصاد 
هذه  األسماك  أسواق  تعيش 
األيام ركوداً غري معهود مما أثر 
سلباً عىل األسعار، ويؤكد أحمد 
الزبري عامل يف أحد املحالت أن 
ذلك دفعهم إىل توفري األسماك 
الزبائن  قبل  من  طلبا  األكرث 
وأنواع محددة فقط وذلك خوفا 

ستلحق  التي  الخسائر  من 
من  األنواع  بعض  لتكدس  بهم 
بيعها  عدم  نتيجة  األسماك 
له  املحيل وهذا  اإلنتاج  وزيادة 
تأثري عىل عائد األرباح وبالتايل 
يحصدون الخسائر بدًال من أن 

يجنون اإلرباح.
االرتفاعات  من  الرغم  وعىل 
السعرية يف املشتقات النفطية 
والتي  عنها  الدعم  رفع  بسبب 
أثرت بشكل مبارش عىل أسعار 
األسماك خالل األسابيع املاضية 
إال أن أسعار األسماك - حسب 
قول أحمد- انخفضت يف اآلونة 
األخرية نتيجة توتر األوضاع يف 
البالد والذي دفع باملواطنني إىل 
رشاء املواد األساسية والعزوف 
عن رشاء الكماليات من اللحوم 

واألسماك وغريها . 
ثروة غائبة

من  السمكي  القطاع  يعترب 
االسرتاتيجية  الرثوات  أهم 
والقطاعات اإلنتاجية الواعدة 

املركز  يف  ويأتي  اليمن  يف 
يف  مساهمته  حيث  من  الثاني 
ودعم  اإلجمايل  املحيل  الناتج 
القطاع  الوطني بعد  االقتصاد 
القطاع  هذا  ويعترب   , النفطي 
وذلك  للبالد  اسرتاتيجية  ثروة 
رشيط  من  بالدنا  به  تتمتع  ملا 
وسط  من  يمتد  كبري  ساحيل 
البحر  وحتى  األحمر  البحر 
العربي والذي يحتل املساحة 
األبرز عىل الرشيط الساحيل , 
إىل  القطاع  هذا  يحتاج  ولذلك 
تنمية حقيقية واستثمار مبني 
قوية  اقتصادية  قواعد  عىل 
منه  الفائدة  تستخلص  حتى 
االقتصاد  بدعم  وذلك  للبالد 
وتشغيل  الدولة  ميزانية  ورفع 
األيادي العاملة املحلية والتي 
البطالة  حجم  تقلص  بدورها 
الشباب  أوساط  بني  الحاصلة 
وذلك للعائدات الكبرية من وراء 
هذا القطاع وزيادة الطلب من 
دول غربية وعربية عىل إنتاجه 
من  األسماك واألحياء البحرية .

صادرات
إجمايل  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
من  الوطنية  الصادرات  قيمة 
البحرية  واألحياء  األسماك 
واملنتجات الزراعية والصناعية 
خالل شهر يوليو املايض بلغت 
مليارا و 717 مليون ريال بزيادة 
الفرتة  عن  ريال  مليون   500
املقابلة من العام املايض .وأظهرت 
النشاط  عن  صادرة  إحصائية 
املالحي اليومي مليناء عدن أنها 
صّدرت األسبوع املايض شحنة 
املائية  واألحياء  األسماك  من 
من  كل  إىل  300طن  والبالغة 
األردن ولبنان وروسيا االتحادية 
وماليزيا  وبانكوك  وفرنسا 

والصني.
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كيف  خاص  كقطاع  أنتم   *
تقيمون وضع قطاع األسماك يف 

اليمن؟
- قطاع األسماك يعاني من مشكلتني 
رئيسيتني حاليا األوىل وهي التي طرأت 
جراء ارتفاع أسعار الوقود والثانية هي 
بيئة  وجود  عدم  يف  املتمثلة  املشكلة 
هذا  يف  ومنافسة  مناسبة  استثمارية 
القطاع وهي مشكلة مزمنة وممتدة منذ 
زمن بعيد حيث إن الجانب الترشيعي 
الذي ينظم هذا القطاع بحاجة لتطوير 
لتواكب  قوانينه  وتعديل  وتحسني 
الترشيعات القانونية يف البلدان األخرى
* ارشح لنا كيفية هذه املشاكل 

وكيف تعيق القطاع السمكي ؟
اليمن  الترشيعي عندنا يف  الجانب   -
يفرض عىل الصيادين أفرادا أو رشكات 
تدخل البحر للصيد أن تسلم للدولة 
فلو  اإلنتاج  من   30% بنسبة  عائدا 
دفع  عليه  أطنان   10 الصياد  اصطاد 
3أطنان وثلث للدولة يف مركز اإلنزال يف 
ذلك اليوم تأخذ يف شكل قيمة بنفس 
نسبة  اعىل  وهذه  حينها  البيع  قيمة 
جباية يف العالم ففي بلدان مشهورة يف 
اإلنتاج عىل املستوى العربي كتونس 
واملغرب ومرص ال توجد هذه النسبة فيما 
يف اندونيسيا وتايلند والهند تقوم الدولة 
واملنتجني تسهيالت  الصيادين  بمنح 
،فالدول  الصيد  أدوات  عليهم  وتوزع 
عىل  جبايات  أي  تأخذ  ال  اليمن  غري 
الصيادين ورشكات الصيد بل تدعمهم 
لغرض واحد وأسايس هو قيامهم بتوفري 
فرص عمل يف البلد وتشغيل العمالة 
حيث يجذب هذا القطاع مئات اآلالف 
من فرص العمل وهذا بحد ذاته منجز 

رئييس هام لالقتصاد .
املشكلة 

قطاع  بإمكان  أن  تعتقد  هل   *
عاملة  أياد  تشغيل  األسماك 

كثرية؟
تكمن  اليمن  يف  مشكلتنا  أن  نعلم   -
الفقر  عن  املسؤولة  وهي  البطالة  يف 
الخالف  يف  اليمن  مشكلة  ،ليست 
ماهي  بقدر  الفرقاء  بني  السيايس 
مشكلة الفقر املتفيش بني املجتمعات 
املحلية نتيجة عدم حصول أفرادهم 
عىل فرص عمل فالعدو األول يف اليمن 
الفقر وجوهر الفقر سببه البطالة ألن 
من يشتغل ليس فقرياً أما من لم يتمكن 
من الحصول عىل فرصة عمل فهو فقري 
،وعىل هذا األساس تعمل الدول عىل 
إيجاد فرص العمل والتشغيل ملواطنيها 
ألنهم لو اشتغلوا سريفعون من دخلها 
من الرضائب والنشاط وغريه وهناك دول 
تعمل عىل أن يشغل القطاع السمكي 

فيها 500 ألف عامل .
التأثري من الوقود

* كيف تقيمون التأثريات التي 
السمكي  القطاع  لها  يتعرض 
تم  التي  اإلصالحات  جراء 
املشتقات  عىل  اتخاذها 

النفطية ؟
-اعتقد أن قطاع األسماك اليمني تأثر 

دون شك جراء ارتفاع أسعار املشتقات 
النفطية ،فقطاع األسماك له خصوصية 
للقوارب  تشغيله  تكاليف  نسبة  أن 
التحضري  معامل  وحتى  والسفن 
ومعامل التحميد كلها قائمة عىل الوقود 
حيث كلها تحتاج للمشتقات النفطية 
،فالوقود عامل رئييس  الطاقة  لتوليد 
عنه  االستغناء  يمكن  ثانوياً  وليس 
أحيانا ،فقطاع األسماك يقوم 100% 
عىل الوقود إلنتاجه وتحضريه وتسويقه 
وحفظه والوقود يمثل املحرك األول فيه 
بصفة مبارشة ألن كل أنشطته قائمة 

عىل الوقود.
عىل سبيل املثال لدينا معمل تحضري 
الكيلو  تحضري  تكلفة  كانت  أسماك 
سعر  ارتفع  عندما  رياال   45 الواحد 
تحضري  تكلفة  ارتفاع   100% الوقود 
هذا الكيلو إىل %85 والخمسة الرياالت 
األيادي  وتكلفة  أجور  ومازالت  كانت 
العاملة أي أن الوقود هو الذي يأخذ 

النصيب األوفر من التكلفة.
مبارش  بشكل  التكلفة  ارتفعت  وقد 
عمليات  يف  كانت  عما  متضاعفة 
االصطياد ألن الوقود ارتفع %100 سواء 
السفن  أو  الصغرية  الصيد  قوارب  يف 
الرحلة  تكلفة  باتت  والتي  التجارية 
دوالر  الف   45 من  أكرث  فيها  الواحدة 
قيمة الديزل وهذا اثر عىل سعر املنتج 
األسماك  أسعار  الرتفاع  وأدت  نفسه 
عىل املنتج نفسه وعىل املستهلك مما 
قاد لعملية عكسية عىل النشاط حيث 
خرس الصيادون وعجز املنتجون عن 

املنافسة يف الداخل ويف الخارج.
أسعار  ارتفاع  إن  مهمة  نقطة  هناك 
الوقود لم يرافقه إصالحات اقتصادية 
تقوم عىل تحسني الدخل ورغم عدم 

السعرية  اإلصالحات  عىل  اعرتاضنا 
أننا نرى أنها يجب أن ترتافق مع  إال 
تؤدي  عامة  اقتصادية  إصالحات 

لتحسني الدخل .
امتيازات

الترشيعات  تعديل  لويتم   *
نسب  وتخفض  القانونية 
السمكي  القطاع  عىل  الجباية 
املنتجون  منها  سيستفيد  هل 

والبلد؟
بسيطة  نسب  إىل  انخفضت  لو   -
سيستطيع القطاع السمكي أن ينافس 
خارجيا وهذه النقطة هي املهمة ألن 
األسماك اليمنية يف صورتها الحالية 
غري قادرة عىل املنافسة خارجيا عىل 
وطنية  مصانع  هناك  املثال  سبيل 
معروفة يف إنتاج التونة باتت تستورد 
التونة من الهند ألن تكلفة إنتاج الكيلو 
الواجد عندنا يف اليمن يصل إىل 3.5 
دوالر فيما يتم استرياد الكيلو من الهند 
بعد  املصنع  إىل  موصل  دوالر  ب2.5 
دفع كافة التكاليف ولذلك يتم اللجوء 
املحيل.  اإلنتاج  عن  بدال  لالسترياد 
ولإلخوة القراء تخيل مقدار الخسارة 
التي تلحق بالوطن واملنتج الوطني من 

ذلك .
* الدولة تشتكي من أن الصيادين 
والرشكات االستثمارية تتحايل 
من  بمستحقاتها  الوفاء  عىل 
اإليرادات الخاصة بالصيد، ما 

رأيكم؟
- األصل يف هذه اإليرادات التي فرضتها 
الدولة عىل الصيد التقليدي والتجاري 
إنها تلغى أسوة بالدول األخرى التي 
السمكي  قطاعها  تطوير  عىل  تعمل 
وجعله جاذبا لالستثمار واملستثمرين 
،وقد عقدنا لقاءات مع معايل وزير الرثوة 
وطرحنا  ونصف  شهر  قبل  السمكية 
مقتنع  انه  ووجدنا  املوضوع  عليه 
تعديل  يف  تتمثل  التي  الخطوة  بهذه 
أو إلغاء هذه الجبايات فهو من خالل 
زياراته للعديد من الدول وجد أن الدول 
الصيادين  ودعم  تشجيع  عىل  تعمل 
القطاع  هذا  مردود  ألن  وأنشطتهم  
وحصوله عىل التشجيع سيكون كبريا 
ولهذا أصبح القطاع الخاص والقطاع 
إجراء  بأهمية  مقتنعاً  الحكومي 
تعديالت يف منظومة القوانني الخاصة 
بالصيد واألسماك والتي تحدد 30% 

عائدات للدولة.
* لو انخفضت نسبة عائد الدولة 
من الصيادين  هل سيكون العائد 

عىل البلد كبري ؟
نسبة  أو  صفر  أصبح  انخفضت  لو   -
بسيطة لتمكن القطاع السمكي اليمني 
من املنافسة خارجيا يف السوق الدولية 
الن الجباية هنا %30 وهي نسبة قاتلة 
للمنتج نفسه فلو أراد اليمن املنافسة مع 
الدول الساحلية املنتجة عىل املستوى 
واندونيسيا  وماليزيا  كالهند  الدويل 
يجب أن تكون التكلفة منخفضة ففي 
الوقت الراهن التكلفة اإلنتاجية لدينا 
عىل  تنعكس  وبالتايل  كبرية  اليمن  يف 

أسعارنا يف السوق الدولية ،وللعلم أننا 
لالتحاد  اليمني  باملنتج  نصل  حني 
األوربي نبيع بنسبة ربح ال تزيد عن 
%2 وهو معدل قليل غري مجد اقتصاديا 
،فيما لووقع خطأ يف اإلنتاج والنشاط 
دفعها  التي  املبالغ  كل  املنتج  يخرس 
ولهذا كثري من الرشكات اليمنية وأقول 
حوايل %80-70 من الرشكات السمكية 

أفلست وأغلقت نشاطها.
السمكي  اليمن  إنتاج  ملاذا   *

يرتاجع ؟
يؤدي  وهذا  اإلنتاج  تكلفة  الرتفاع   -
للرتاجع ألن ارتفاع تكلفة اإلنتاج تجعل 
بأقرانهم  مقارنة  يخرسون  املنتجني 
اليمن وفقا  العموم  يف األسعار ،وعىل 
كلفة  األعىل  هي  الدولية  للمؤرشات 
وكما   ، العالم  مستوى  عىل  لإلنتاج 
قلت هناك املئات من الرشكات أفلست 
فالقطاع  أنشطتها  أغلقت  وأخرى 
السمكي لم يعد قطاعا جاذبا لالستثمار 

منذ عدة سنوات .
* ماهي الطروحات التي تعرضونها عىل 
الحكومة كمستثمرين وكقطاع خاص ؟
- آخر طرح تم عرضه هو الطلب منها 
عىل  تفرض  التي  الجباية  تعديل 
الصيادين بحيث تقل عن %10 بدال 
سيكون  برأينا  وهذا  حاليا   30% من 
مشجعا للبيئة االستثمارية وتحسني 
مناخ االستثمار ويتيح الفرصة للمنتج 
الدولية  السوق  يف  املنافسة  اليمني 
فعىل  التصدير  عىل  تعتمد  التي 
التي لديها 10%  املثال تونس  سبيل 
السواحل  من  اليمن  لدى  مما  فقط 
تنتج عرشة أضعاف مما ننتج نحن يف 
اليمن والسبب أن البيئة االستثمارية 
اإلنتاج  عىل  مشجعة  القطاع  هذا  يف 
يشجع  القانون  وعندهم  واالستثمار 
الصيادين ويدعمهم واليفرض عليهم 
أي رسوم أو جبايات وقد قابلنا رئيس 
وأطلعناه  لألسماك  العربي  االتحاد 
عىل الوضع يف اليمن وطلبنا مساعدة 
اليمن يف تهيئة بيئتها االستثمارية يف 

هذا القطاع.
إمكانيات

* ما اإلمكانيات التي تزخر بها 
اليمن يف املجال السمكي وهل 
هي واعدة ويمكن لهذا القطاع 
أن يرفد الناتج القومي باملزيد 

من اإليرادات؟
- إذا تمكنت بالدنا من إجراء تعديالت 
السمكية  والترشيعات  القوانني  عىل 
بجيث تكون مالئمة ومنافسة لالستثمار 
القطاع  هذا  إن  القول  نستطيع 
سيجتذب ما بني %40-30 من األيادي 
لديها  لو  فاليمن  العمل  عن  العاطلة 
القدرة عىل أن تجعل بيئتها مناسبة 
إنتاجها  مضاعفة  بإمكانها  سيكون 
وبالتايل التصدير فبدال من التصدير 
بكميات قليلة من األسماك سيتضاعف 
التصدير أضعافاً كثرية وسوف تشغل 
أيادي عاملة كثرية وسيتجه الكثري نحو 
الصيد التقليدي والصناعي وبدال من 
التقوقع يف 7-5 كيلو من السواحل سيتم 
التوغل يف األعماق ويمكن للجمعيات 
السمكية ان تشرتي سفن صيد كبرية 
،وسوف تنشئ مراكز موانئ صيد عىل 

امتداد السواحل.
* وعدت الحكومة أن تطبق إصالحات 
لدعم الصيادين، هل لديكم فكرة عنها؟
- حتى اآلن لم نر شيئاً ولكن سمعنا 
عن نيتها إدخال الطاقة الشمسية بدال 
من الوقود للمحركات وهذه يف اعتقادنا 
خطوة جيدة فالطاقة الشمسية طاقة 
نظيفة ومحافظة عىل البيئة وبالتايل 
نحن نتطلع لها وهي ستخفف تكلفة 
أن  يمكن  أنها  اعتقادي  ،ويف  اإلنتاج 
إنتاج  معامل  يف  جدوى  أكرث  تكون 
الثلج وتحضري األسماك لكنها ليست 
قطاع  يف  الوقود  ملشكلة  جذريا  حال 

األسماك . 
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■تعديل منظومة تعديل منظومة 
التشريعات 

القانونية كفيل 
بجذب المستثمرين 

واستيعاب %40%40 من 
العاطلين 
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ــماك: إن  ــي قطاع األس ــص ف ــادي المتخص ــر االقتص ــال الخبي ق
ــمكي في اليمن تكمن  ــات التي يواجهها القطاع الس أهم المعوق
ــعار الوقود  ــى ارتفاع أس ــألتين األول ــي مس ــت الراهن ف ــي الوق ف
ــل  ــد وعوام ــة بالصي ــفن الخاص ــوارب والس ــغيل الق ــالزم لتش ال
ــمكية والتي  ــريعات الس ــف منظومة التش ــي ضع ــاج والثان اإلنت
ــة ألنها تفرض على  ــتثمار واإلنتاج غير منافس جعلت بيئة االس
ــم  ــة إنتاجه ــن حصيل ــم %30 م ــتثمرين تقدي ــن والمس الصيادي
ــادر على  ــر ق ــج غي ــل المنت ــا يجع ــة مم ــد للدول ــي كعوائ اليوم

ــواق الدولية. ــة في األس المنافس
ــى أن المنتج اليمني  ـــ" الثورة االقتصادي "إل ــا في حديث ل الفت
ــبب عدم  ــم وهذا يس ــة في العال ــى تكلف ــماك هو األعل ــن األس م
ــمكي  ــة عالميا ويؤخر دخول القطاع الس قدرته على المنافس

ــغيل العمالة. ليكون القطاع الرائد في تش
ــغيل -30 ــهم في تش ــمكي يمكنه أن يس ــاع الس ــد أن القط وأك
ــين البيئة  ــباب العاطلين عن العمل إن تم تحس %40 من الش
ــض  وتخفي ــة  المنافس ــى  عل ــادرة  ق ــا  وجعله ــتثمارية  االس
ــس  تون ــي  ف ــا  كم ــن  الصيادي ــى  عل ــة  المفروض ــات  الجباي

ــيا . وتايلنديا واندونيس

ركود سوق األسماك

ــوق البليلي أحد األسواق الشعبية بأمانة العاصمة والذي  الداخل إلى س
ــماك بمختلف أنواعها وأشكالها  يتواجد فيه العديد من محالت بيع األس
ــراء  ــمك واألحياء البحرية بجبر على ش ــم لطبخ وقلي الس وكذلك مطاع
ــة المحيطة  ــمك على المنطق ــار رائحة الس ــمك نظراً النتش ــذوق الس أو ت
ــات المحالت  ــة على واجه ــمك المختلف ــواع الس ــر العديد من أن ــه وتوف ب

ــا . وبداخله
ــماك في اآلونة األخيرة ركوداً في البيع والشراء وذلك  ــهدت أسواق األس ش
ــماك وتوتر الوضع  ــواق ومحالت بيع األس لزيادة اإلنتاج المحلي في األس
ــي القائم والذي القى بظالله على الوضع االقتصادي للمواطنين  السياس
ــية والضرورية واالستغناء  ــراء وتوفير المواد األساس مما دفع بهم إلى ش

ــا . ــان وغيره ــوم واالجب ــي اللح ــة ف ــات المتمثل ــن الكمالي ع
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بسبب التوتر السياسي وزيادة اإلنتاج


