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تحظــى موریتانیــا بواجھــة بحریــة مــن أكثــر المناطــق ســمكا فــي العالــم ومنطقــة 
ــل  ــم وعــرض 200 می ــن 750 كل ــر م ــى طــول أكث ــد عل ــة خالصــة تمت اقتصادی

بحري.

كمــا تتمتــع بالدنــا بإمكانیــات ھائلــة فــي الوســط القــاري بفضــل توافــر العشــرات 
مــن المســطحات المائیــة الدائمــة والموســمیة فــي المناطــق الداخلیــة، باإلضافــة إلــى 
ــر مــن  ــك بأكث ــا كذل ــغ طلوھــا 850 كــم. كمــا تحظــى بالدن ــة النھــر التــي یبل ضف
3500 كیلومتر مربع من السھول الفیضیة بما في 1لك أكثر من 25 مسطحا مائیا 

دائما یقع في الجنوب والجنوب الشرقي من البالد.

كل ذلــك، یجعــل قطــاع الصیــد إحــدى أھــم ركائــز االقتصــاد الوطنــي مــن خــالل 
ــدي  ــي التصاع ــالل التنام ــن خ ــة وم ــة للدول ــات االقتصادی ــي التوازن ــاركتھ ف مش
لمؤشــراتھ، خاصــة فیمــا یتعلــق بالكمیــات المفرغــة والمصــدرة، ومداخیــل میزانیــة 
ــة،  ــة واالجتماعی ــدات االقتصادی ــذا العائ ــة وك ــة الصعب ــتجالب العمل ــة، واس الدول
ــز  ــر وتعزی ــة الفق ــي محارب ــة، وف ــي امتصــاص البطال ــارز ف فضــال عــن دوره الب

األمن الغذائي.

ــد ھــي:  ــواع مــن الصی ــر ثــالث أن ــة عب ــروات الســمكیة الوطنی ــم اســتغالل الث ویت
الصید في عرض البحر والصید الشاطئي والصید التقلیدي.

حیــث یقتصــر ھــذا النظــام األخیــر، حصریــا، علــى الصیادیــن الموریتانییــن، 
ــاطیل  ــى األس ــة، عل ــة حصری ــوط، وبصف ــدة األخطب ــد مصی ــك صی ویقتصــر كذل

الوطنیة (التقلیدیة والشاطئیة وفي عرض البحر).

نظــام  یرتكــز علــى  تســییر  نظــام  باعتمــاد  للثــروات  الولــوج  نظــام  ویتمیــز 
الحصــص. ویســتدعي ھــذا النظــام متابعــة منتظمــة تمكــن مــن اإلخطــار فــي كل 
وقــت عــن تطــور اصطیــاد الثــروات ووضعیــة اســتغالل الحصــص الفردیــة 

والجماعیة.

وفــي ھــذا اإلطــار، تقــرر، مــن بیــن أمــور أخــرى، وضــع آلیــة إشــراف اســتراتیجیة 
ــى  ــد"، یھــدف أساســا إل ــق إنشــاء "مرصــد اقتصــادي واجتماعــي للصی عــن طری
ــر  ــر تقاری ــى نش ــد وإل ــاع الصی ــاطات قط ــم نش ــة وتقیی ــة لمتابع ــة دائم وضــع آلی
إحصائیــة ســنویة و نشــرات دوریــة منتظمــة، وذلــك مــن أجــل توفیــر المعلومــات 

الھامة  التي تساعد في توجیھ تنمیة القطاع.

 مــقــدمـــة



06

المرصد االقــتصادي واالجــتــماعي للصــیــدالتقریر السنوي إلحصائیات 

التقریر السنوي إلحصائیات الصید
المرصد االقــتصادي واالجــتــماعي للصــیــد

الجزء األول

الصیـــد البحـــري

الجزء األول



المرصد االقــتصادي واالجــتــماعي للصــیــدالتقریر السنوي إلحصائیات 

08

2019

1.1ـ الكمیات المسموح باصطیادھا بھا لكل مصیدة

بھــدف الحفــاظ علــى المــوارد وضمــان التــوازن بیــن اإلمكانــات 
البیولوجیــة للمخزونــات الســمكیة المعنیــة وقــدرات الصیــد التــي 
تســتغلھا، أدى اإلطــار القانونــي لتنمیــة وإدارة مصایــد األســماك 
إلــى الحــد مــن مســتوى اســتخراج الثــروات بأقصــى عائــد 
ــن  ــع م ــاده المقتط ــموح باصطی ــد المس ــد الح ــم تحدی ــتدام. یت مس
ــرف  ــن ط ــد م ــف المصای ــنویًا لمختل ــتدام، س ــد مس ــى عائ أقص
العلمییــن بالمعھــد الموریتانــي لبحــوث المحیطــات والصیــد. 
ولھــذه الســبب، یُمنــح الحــق فــي الولــود إلــى الثــروة الســتخراج 
كمیــة محــددة (حصــة) لمصیــدة محــددة وفــي إطــار منطقــة 
ــا لنــوع الصیــد. وفــي ھــذا اإلطــار، یتــم تخصیــص  محــددة وفقً
الثــروة  حالــة  علــى  اعتمــاًدا  االمتیــاز،  ألصحــاب  حصــة 
المســتھدفة ومســتوى االســتثمار الــذي تــم إجــراؤه، وذلــك بشــكل 

یضمن أقصى نتیجة مع استمراریة النشاط.

المســموح  والكمیــات  المتــاح  المخــزون  یعنــي   1 الجــدول 
ــم تطبیقھــا خــالل  ــي ت ــة الت ــدة والعیّن باصطیادھــا حســب المصی

سنة 2019.

ارتفعــت الحصــص اإلجمالیــة الممنوحــة فــي عــام 2019 
بمقدار 414.000 طن مقارنة بســنة 2018. وتعني ھذه 
القــاع  وأســماك  الســطحیة  األســماك  أساســا  الزیــادة 
ورأســیات األرجــل. ومــع ذلــك، فــإن مســتوى االســتغالل 
اإلجمالــي للحصــص الممنوحــة فــي عــام 2019 لــم 

یواكب ھذا التغییر وظل في حدود 1.700.000 طن.
ویالحظ، من حیث معدل االستغالل، انخفاض واضح 

1. المخزون المتاح

الجدول 1 : المخزون المتاح لكل مصیدة

المصدر: م.ا.ث.د

الشكل 1 : الحصص المستغلة حسب المصیدة

بنســبة %16 مقارنــة بســنة 2018 نتیجــة للحصــص 
الممنوحة غیر المستغلة.

ونالحــظ أخیــًرا، أن الزیــادة فــي حصــص رأســیات 
ــادة  ــى زی ــتغاللھا إل ــي أدى اس ــا الت ــي وحدھ ــل ھ األرج
معتبرة (%16 أو 6298 طنًا) مقارنة بمستوى االستغالل 
لعام 2018. وقد تم استغالل االمتیازات الممنوحة لجراد 
البحر والجمبري والسرطان بنسبة %100 (الشكل 1).

2.1ـ استغالل الحصص

رأسیات األرجل
الروبیان

جراد البحر
التونھ

السلطعون
الحبار

الحصص الممنوحة الحصص المستغلة
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لقــد تــم منح إجمالــي 14624 امتیــاز صید في 
عــام 2019 من طــرف القطاع مقابل 12998 
ــا  ــادة قدرھ ــام 2018، أي بزی ــي ع ــاًزا ف امتی
امتیــازات  وتھیمــن   .(3 (الجــدول   12,5%
رأســیات األرجل بشــكل واســع بنسبة %46 أي 
الجدیــدة  المصیــدة  تلیھــا  امتیــاًزا،   6676
"القشریات" بنسبة %30 أي 4449 امتیاز، ثم 
أسماك السطح بنسبة %22 أي 3255 االمتیاز. 
فــي حیــن تمثــل المصایــد األخــرى مثــل جــراد 
ــل مــن  ــاع أق ــات وســرطان الق البحــر والرخوی

%2 (الشكل 2 و3).

2. حق االنتفاع

الجدول 2 : عدد االمتیازات حسب المصیدة

المصدر: م.ا.ث.د

الشكل 3: عدد االمتیازات حسب المصاید  الشكل 2: االمتیازات حسب المصاید  

1.2 حقوق االمتیاز حسب المصیدة

ت
زا

تیا
الم

د ا
عد

السنوات

ــن  ــازات بی ــدد االمتی ــور ع ــر تط یُظھ
ــداً  ــا متزای ــي 2016 و2018 منح عام
الســطح  وأســماك  األرجــل  لرأســیات 
القــاع.  ألســماك  بالنســبة  وتراجــع 
ومقارنــة بالســنوات الســابقة، شــھدت 
الفترة 2018-2016 زیادة ملحوظة في 
الســطح.  وأســماك  األرجــل  رأســیات 
وفــي عــام 2019، تراجعــت الحصــص 
الممنوحــة أو حتــى انخفضــت بشــكل 
القــاع  أســماك  حالــة  فــي  كمــا  حــاد 
(الشكل 3 و4). یمكن تفسیر ھذا االنخفاض 
ــذه  ــن ھ ــر م ــدد كبی ــل ع ــالل نق ــن خ م
االمتیــازات إلــى مصیــدة القشــریات. 
كمــا یتعلــق االنخفــاض أیًضــا بالمصایــد 

الشكل 4 : توزیع االمتیازات حسب المصاید لسنة 2019األخرى.
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یبین الجدول 3 عدد االمتیازات حسب فئات الصید وأنواعھ الثالث الصید في أعالي البحار والصید الشاطئي والصید التقلیدي.

الجدول 3 : عدد االمتیازات حسب نوع الصید والمصیدة

1.2.2 الصید التقلیدي
ــع  ــكل واس ــدي بش ــد التقلی ــاع الصی ــبھ قط ــن ش یھیم
وحجــم  الممنوحــة  االمتیــازات  عــدد  حیــث  مــن 

األسطول في سنة 2019.
ویبلــغ إجمالــي امتیــازات رأســیات األرجــل فــي شــبھ 
قطاع الصید التقلیدي بنسبة %48 في سنة 2019 مقابل 
%50 ســنة 2018، ومــع ذلــك فقــد شــھدت زیــادة 
بنسبة %2 سنة 2019 مقارنة بسنة 2018. وتحتل 
االمتیــازات الخاصــة بأســماك الســطح الصغیــرة 
المرتبة الثانیة، وقد انخفضت بنسبة ٪24- سنة 2019 
ــماك  ــازات أس ــكل امتی ــا تش ــاز. فیم أي 3100 امتی
القــاع التــي تم تحویلھا إلى القشــریات ســنة 2019 ما 
نســبتھ %32 أي 4492 امتیــاًزا. وقــد تــم إلغــاء 
امتیازات مصاید الصید التقلیدي األخرى (الشكل 5).

2.2.2 الصید الشاطئي
زادت امتیازات الصید الشــاطئي بنســبة ٪51 بانتقالھا 

من 145 سنة 2018 إلى 294 امتیاز في 2019.
ــرة  ــازات أســماك الســطح الصغی كمــا زادت أھــم امتی
والمصاید األخرى، ومثلت بالتالي %53 و%32 على 
التوالــي ســنة 2019. ومــن ناحیــة أخــرى، ظلــت 
األســماك القاعیــة ورأســیات األرجــل مســتقرة، حیــث 
تشكل على التوالي   %10 و%5  من الصید الشاطئي  

(الشكل6).

3.2.2 الصید في أعالي البحار
فــي  الصیــد  إطــار  فــي  الممنوحــة  االمتیــازات  زادت 
أعماق البحار من 117 سنة 2018 إلى 156 سنة 2019، 
أي بزیــادة بنحــو %25. وبشــكل عــام، ســاھمت رأســیات 
األرجــل وأســماك القــاع بشــكل كبیــر فــي ھــذه الزیــادة فــي 

نفس منحى التزاید المالحظ منذ سنة 2016.
ــیات األرجــل  ــازات رأس ــام 2019، وتشــكل امتی ــي ع ف
التي تحتل المركز األول بنسبة %50 أي 78 امتیاًزا تلیھا 
أســماك القــاع بنســبة %40 أي 63 امتیــاًزا. فیمــا تمثــل 
المصاید األخرى %10. وتجدر اإلشارة إلى أن امتیازات 

أسماك السطح ظلت مقصورة على %1 (الشكل 7).

2.2 االمتیازات حسب نوع الصید

الشكل 5 : امتیازات الصید التقلیدي حسب المصیدة

الشكل 6 : امتیازات الصید الشاطئي حسب المصیدة  (2016 ـ 2019)

الشكل 7 : امتیازات الصید في أعالي البحار حسب المصیدة  (2016 ـ 2019)

المصدر: م.ا.ث.د
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خــالل  المصطــادة  للكمیــات  العــام  المنحــى  اتســم 
السنوات الخمس األخیرة (2019-2015) بالتزاید حتى 
عام 2018 حیث بلغ ذروتھ 1.533.000 طن، لینخفض 
بعــد ذلــك فــي عــام 2019 بنســبة %27، أي أكثــر مــن 
322.000 طــن. ویعــزى ھــذا االنخفــاض، مــن جھــة، 
ــد  ــات المصطــادة فــي إطــار الصی ــى انخفــاض الكمی إل
ــد  ــى الصی ــة أخــرى، إل ــي البحــار، ومــن جھ ــي أعال ف
التقلیــدي والشــاطئي الــذي ینخفــض، بشــكل مضطــرد، 

منذ عام 2016 (الجدول 4، الشكل 8).

للكمیــات  التصاعــدي  بانتظــام االتجــاه  لوحــظ  وقــد 
المصطــادة عــن طریــق الصیــد فــي أعالــي البحــار 
حتى سنة 2018. وفي عام 2019، انخفض إلى مستوى 
1.067.664 طــن، أي بنســبة %18 مقارنــة بســنة 

.2018

ــال  ــي مج ــادة ف ــات المصط ــع الكمی ــظ تراج ــا یالح كم
الصیــد التقلیــدي والصیــد الشــاطئي بشــكل مســتمر منــذ 
عام 2017، لتســجل في ســنة 2019 حوالي 171.200 
طن، وھو ما یمثل 8-٪ مقارنة بسنة 2018 (الشكل 8).

3. الكمیات المصطادة 

الشكل 8 : إجمالي الكمیات المصطادة حسب نوع الصید  (2013 ـ 2019)

1.3 الكمیات المصطادة حسب نوع صید

مــن  الســطحي،  الصیــد  عینــات  تھیمــن 
علــى  منتظــم،  وبشــكل  الحجــم  حیــث 
الكمیــات المصطــادة فــي إطــار الصیــد فــي 
دون  الشــاطئي  والصیــد  البحــار  أعالــي 
تســاھم  حیــث  الــدوارة.  الشــباك  زوارق 
ھــذه العینــات لوحدھــا بنســبة 94.5 % 
أي 982.000 طــن مــن إجمالــي الكمیــات 
المصطــادة لھــذا القطــاع خالل ســنة 2019 
(الجدول 5). وتمثل العیّنات القاعیة 3.4% 
أي 35.000 طــن، تلیھــا رأســیات األرجــل 
بنســبة %1.9 مــا یمثــل 20.000 طن. فیما 
ــبة  ــر بنس ــز األخی ــریات المرك ــل القش تحت

أقل من %1. (الجدول 5).
ــنة  ــن س ــھریا وم ــى ش ــق بالمنح ــا یتعل فیم
ألخــرى، فقــد تزایــدت الكمیــات المصطــادة 
ــذ  ــرعة من ــرة بس ــطح الصغی ــماك الس ألس
عــام 2015، حتــى لــو عرفــت تباطــؤا فــي 
عــام 2019، ترجمــھ انخفــاض واضــح فــي 
الكمیــات المصطــادة فــي منتصــف الموســم 

البارد (شھر أبریل) (الشكل 9 و10).

2.3 تشكیلة الكمیات المصطادة في عرض البحر والشاطئیة

الجدول 4 : إجمالي الكمیات المصطادة السنویة حسب نوع الصید (الطن)

المصدر: م.ا.ث.د

2013
285 117
251 427
536 544

2014
606 746
301 539
908 285

2015
480 315
357 351
837 666

2016
617 833
485 717

1 103 550

2017
843 542
239 281

1 082 823

الصید عرض البحر والشاطئي
الصید التقلیدي والشباك الدّوارة

المجموع

2018
1 262 525
270 706

1 533 231

2019
1.067.664 

171 198
1 238 862

وقــد عرفــت األســماك القاعیــة تراجعــا للعــام 
الثالــث علــى التوالــي منــذ 2016. وفــي ســنة 
ــات  ــم تســجیل الحــد األقصــى للكمی 2019، ت
ــن دیســمبر ومــارس ویتناقــص  المصطــادة بی

تدریجیاً خالل بقیة العام.
وظلــت رأســیات األرجــل مســتقرة نســبیًا عنــد 
مســتوى یقترب من 17000 طن ســنویًا، وھو 
مــا یفســر مــن خــالل تســییرھا مــن خــالل 
مخطــط تســییر خــاص بھــا. وتمیــز معــدل 
الصیــد الموســمي فــي عــام 2019 بزیــادة 

حادة بعد كل توقف للصید (مایو - یونیو 

الجدول 5 : مساھمة مصاید الصید في أعالي البحار

ونوفمبــر - دیســمبر) یلیھــا انخفــاض ســریع 
في األشھر الموالیة (الشكل 9 و10).

وفیمــا یتعلــق بالكمیــات المصطــادة لمصیــدة 
ــدة  ــذه المصی ــاھمة ھ ــل مس ــریات، تظ القش
فــي إجمالــي الكمیــات المصطــادة منخفضــة 
للغایــة بشــكل عــام، بلغــت أقــل مــن 3000 
ــام 2019،  ــي ع ــام 2015. وف ــذ ع ــن من ط
ــام  ــة بع انخفضــت بنحــو 1000 طــن مقارن
ــة الموســم  2018. وتمتــد فتــرة وفرتھــا طیل

البارد. (الشكل 9 و10).
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الموریتانــي  المعھــد  مــن طــرف  المســتخدم  للتوزیــع  وفقًــا 
لبحــوث المحیطــات والصیــد، كجــزء مــن نظــام مراقبــة الصیــد 
التقلیدي والشاطئي (SSPAC)، ینقسم الساحل الموریتاني إلى خمس 
ــة لحــوض  ــرة الوطنی ــو)، الحظی مناطــق ھــي: الشــمال (نواذیب
آرغیــن، المركــز مــن جنــوب مامغــار إلــى شــمال نواكشــوط، 
ومنطقــة نواكشــوط والجنــوب، مــن جنــوب نواكشــوط إلــى 

اندیاغو.
ــا لإلحصــاءات المتاحــة، تھیمــن أســماك الســطح الصغیــرة  وفقً
إلى حد كبیر وتمثل حوالي %63 من الكمیات المصطادة في إطار 
شــبھ قطــاع الصیــد التقلیدي خالل عام 2019. واحتلت رأســیات 
األرجل المرتبة الثانیة بنسبة %19 ثم أسماك القاع بنسبة 18%. 

فیما تمثل المصاید األخرى أقل من %1. (الشكل 11).
ــدي  ــد التقلی ــار الصی ــي إط ــادة ف ــات المصط ــغ الكمی ــم تفری یت
ــوط  ــو. ویھیمــن األخطب ــي نواكشــوط ونواذیب بشــكل رئیســي ف
الــذي تــم صیــده بواســطة األوعیــة علــى عملیــات التفریــغ التــي 
تمــت فــي نواذیبــو. أمــا فــي نواكشــوط، فیھیمــن الصیــد بالخــط 
متبوًعــا بالصیــد بالصنــارة والشــباك. وال تــزال مســاھمة أوعیــة 
ــي  ــا ف ــم تفریغھ ــذي یت ــادة ال ــات المصط ــي الكمی ــوط ف األخطب

نواكشوط منخفضة.
وتساھم الحظیرة الوطنیة لحوض آرغین بشكل ضئیل في 

الشكل 9 : الكمیات المصطادة للصید في أعالي البحار والصید الشاطئي دول زوارق الشباك الدوارة حسب المصیدة (2013 ـ 2019)

3.3 الكمیات المصطادة في إطار الصید التقلیدي

الشكل 10 : الكمیات المصطادة شھریا للصید في أعالي البحار والصید الشاطئي خالل سنة 2019

إجمالــي الكمیــات المصطــادة فــي إطــار الصیــد التقلیــدي. وتمكــن 
اإلشارة إلى أن حوالي %98 من الكمیات المصطادة في حوض آرغین 

یتم اصطیادھا بواسطة الشباك.
أما بالنســبة لمنطقة الوســط، فتســتوعب %8 من الكمیات المصطادة 
فــي إطــار الصیــد التقلیــدي الــذي یتــم باســتخدام الشــباك واألوعیــة 

والترلیت.
ــاد معظــم الكمیــات باســتخدام  وفــي المنطقــة الجنوبیــة، یتــم اصطی

الشباك والخیوط الیدویة وأوعیة األخطبوط والصنارة والفخ.

الشكل 11 : التكوینة الخاصة للكمیات المصطادة للصید التقلیدي لسنة 2019
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الصادرات
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2. صادرات منتجات قطاع الصید
1.2. حجم الصادرات

1.1.2 تغیرات إجمالیة
1.1.1.2 التطویر السنوي

عــرف عمومــا، حجــم الصــادرات تراجعــا طفیفــا خــالل ســنة 
ــل  ــة بســنة 2018 بحــدود %2، أي مــا یمث 2019 بالمقارن
20.000 طــن. ویتغیــر ھــذا التطــور حســب المنتجــات 
ــات أســماك الســطح المصــدرة  ــت كمی ــد عرف المصــدرة. وق

تراجعا ثابتا منذ عام 2016، تقدر كمیتھا في سنة 2019 

ــض  ــاض، بع ــذا االنخف ــزى ھ ــن. ویع ــدود 25.000 ط بح
خانــة  فــي  المنتــج  ھــذا  عــن  اإلعــالن  إلــى  الشــيء، 
لصــادرات  التصاعــدي  واالتجــاه  المجمــدة"  "المنتجــات 
المنتجــات المحّولــة إلــى دقیــق وزیــوت الســمك، حیــث 
 2019 عــام  فــي  المصــدرة  الكمیــات  مجمــوع  تجــاوز 
ــت المنتجــات األخــرى مســتقرة  ــا ظل 130.000 طــن. فیم
ــي  ــادة ف ــي شــھدت زی نســبیًا باســتثناء رأســیات األرجــل الت
الحجم بنحو %48 سنة 2019 مقارنة بسنة 2018 (الجدول 

6، الشكل 12).

الجدول 6 : مساھمة المنتجات في حجم الصادرات السنویة

الشكل 12 : تطور أحجام الصادرات حسب المصیدة وحسب نوع المنتج

2.1.1.2 مواسم الصادرات
تھیمــن الصــادرات الموجھــة للقــارة اإلفریقیــة 
ــرى  ــة األخ ــواق الوجھ ــة أس ــع بقی ــكل واس بش
(الشكل 13). ویمكن مالحظة ھذه الھیمنة طیلة 
ــو.  ــھ خــالل شــھر یونی ــوغ ذروت الســنة مــع بل
وتستوعب ھذه القارة لوحدھا %51 من الحجم 
اإلجمالي لصادرات 2019. وتأتي روســیا في 
الحجــم  مــن   22% بنســبة  الثانیــة  المرتبــة 
اإلجمالي، تلیھا القارة األوروبیة بحدود 16%. 
في حین تستقبل القارة اآلسیویة نسبة %12 من 
حجــم الصــادرات، بینمــا یبقــى نصیــب آمریــكا 
مھمــال بالمقارنــة مــع أســواق الوجھــة األخــرى 

الشكل 13 : حجم الصادرات الشھریة حسب الوجھةبنسبة (0.04%).
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ویوضــح كذلــك توزیــع الصــادرات حســب نــوع المنتــج 
ھیمنــة المنتجــات "المجمــدة" علــى الســلم الشــھري (الشــكل 
14). ویشــیر التطــور الموســمي إلــى فتــرة مواتیــة لتصدیــر 
ــبتمبر.  ــى س ــطس إل ــن أغس ــات، م ــن المنتج ــوع م ــذا الن ھ
ــى  ــة عل ــرة تصاعدی تشــھد صــادرات رأســیات األرجــل وتی
مــدار فترتیــن مــن العــام، األولــى مــن ینایــر إلــى مایــو 
والثانیــة مــن یونیــو إلــى دیســمبر. وتتداخــل ھاتــان الفترتــان 
إلــى حــد مــا بیــن فترتــي الراحــة البیولوجیــة مــع تأخــر 
مرتبــط بمــدة التخزیــن، وھمــا یوضحــان التقــدم المحــرز فــي 
اســتئناف الصــادرات بعــد اســتئناف الصیــد. وقــد كانــت 

صادرات دقیق السمك أكثر أھمیة في بدایة العام، حیث 
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بلغــت ذروتھــا فــي أبریــل بنحــو 18.000 طــن، لیأتــي بعــد ذلــك 
ــاه  ــتئناف االتج ــخ اس ــر، تاری ــھر أكتوب ــى ش ــا حت ــا تراجعی منح
التصاعــدي الجدیــد األقــل وضوًحــا. ویبــدو أن ھــذا التطــور فــي 
الصــادرات یرتبــط ارتباًطــا وثیقًــا بالموســم االنتقالــي الحــار 
والبــارد (نوفمبــر - دیســمبر) والموســم البــارد (ینایــر - مایــو)، 
ــات المصطــادة ألســماك  ــل ذروة الكمی ــي تقاب ــرات الت وھــي الفت
الســطح الصغیــرة. وقــد تــم تنفیــذ صــادرات األســماك الســطحیة 
مــن ینایــر إلــى أغســطس لتبلــغ ذروتھــا فــي مایــو بحــدود 
7000 طــن. وظلــت األنــواع األخــرى مــن المنتجــات مســتقرة 

نسبیًا على مدار العام، بدون اتجاه موسمي خاص.

الشكل 14 : الحجم الشھري للصادرات حسب المنتج

ــع المنتجــات حســب  یكشــف فحــص توزی
الوجھــة عــن ممیــزات ھامــة إلــى حــد مــا. 
وعلیــھ، تالحــظ جلیــا امتیــازات حســب 
التــي  المنتجــات  المنتــج. وتوجــھ  نــوع 
مجمــدة  "منتجــات  نــوع  مــن  تتكــون 
أخــرى"، التــي تعتبــر المنتــج المھیمــن فــي 
الصــادرات، أساًســا إلــى إفریقیــا، وبدرجــة 
توجیــھ  یتــم  فیمــا  روســیا.  إلــى  أقــل 
فــي  الســمك  ودقیــق  األرجــل  رأســیات 
أغلــب األحــوال إلــى أوروبــا وآســیا، بینمــا 
یتــم تصدیــر كمیــات قلیلــة مــن أســماك 
وتبقــى  وآســیا.  إفریقیــا  إلــى  الســطح 
أوروبــا الوجھــة األكثــر توازنــاً مــن حیــث 
ــي تمتصھــا أســواقھا.  ــوع المنتجــات الت تن

الشكل 15 : حجم الصادرات حسب نوع المنتج وأھم الوجھات(الشكل 15).

3.1.1.2 التوزیع حسب نوع المنتج
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الشكل 16 : حجم الصادرات حسب الفئات الكبیرة المرتبطة بأسواق الوجھة

توجھ منتجات رأســیات األرجل (خاصة األخطبوط) وبشــكل شــبھ حصري إلى األســواق األوروبیة واآلســیویة (الشــكل 17)، فیما 
ُوِجھــت كمیــات قلیلــة تمثــل أقــل مــن %0,5 مــن إجمالــي حجــم الصــادرات نحــو الســوق اإلفریقــي. وتمثــل الكمیــة اإلجمالــي 
للصادرات الموجھة نحو السوق األوروبي %65,4 من الحجم اإلجمالي لصادرات ھذا المنتج مقابل %34,2 لألسواق اآلسیویة. 
ــن  ــن أحجــم الصــادرات بی ــوارق بی ــى طــول الســنة. وتالحــظ الف ــي عل ــة الســوق األوروب وتُظھــر التطــورات الموســمیة ھیمن

السوقین الرئیسیین لھذا المنتج في بدایة ونھایة السنة.

2.1.2 صادرات رأسیات األرجل

ــدة المتنوعــة" و"أســماك  ــوت" و "المنتجــات المجم ــق - زی ــات رئیســیة، وھــي "دقی ــة فیئ ــا لثالث ــف المنتجــات وفقً یُظھــر تصنی
القــاع" حســب أســواق الوجھــة (الشــكل 16)، وزن كل منتــج وكل مــن الوجھــة فــي تكویــن الصــادرات، مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة 
ــواردة علــى مســتوى كل مــن األســواق الوجھــة. وبالتالــي، فــإن "المنتجــات المجمــدة  أخــرى وزن كل منتــج فــي الصــادرات ال
ــا وآســیا أساســا منتجــات  ــا تســتقبل أوروب ــي. بینم ــز الثان ــي المرك ــام األول وروســیا ف ــي المق ــا ف المتنوعــة" مخصصــة ألفریقی

األسماك القاعیة ومنتجات "دقیق - زیوت" بنسب یمكن مقارنتھا نسبیًا مع إعادة الترجیح لصالح السوق األوروبیة.

الشكل 17 : حجم صادرات رأسیات االرجل  (طن) حسب سوق الوجھة

1.2.1.2 الصادرات الشھریة حسب القارات

4.1.1.2 التوزیع حسب الوجھة
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تبقــى أســبانیا والیابــان أھــم الــدول 
ــي تســتقبل صــادرات منتجــات  الت
الموریتانیــة،  األرجــل  رأســیات 
ھاتیــن  أســواق  اســتقبلت  وقــد 
 2019 ســنة  خــالل  الدولتیــن 
نســبة %77 مــن الحجــم اإلجمالي 
األرجــل  رأســیات  لصــادرات 
(الجدول 7). وتلیھا إیطالیا والصین 
بمســاھمة بحــدود %7 لــكل منھــا. 
وقد استقبلت جمھوریة كوریا 4% 
البرتغــال.  لدولــة   3% مقابــل 
وتســتقبل مجموعــة مكونــة من 11 
دولــة أخــرى حجما یمثــل %1 من 
الحجــم اإلجمالــي، ویأتــي ترتیبھــا 

حسب أھمیة حجم الصادرات 

2.2.1.2 أھم أسواق الوجھة

الشكل 18 : الحجم الشھري لصادرات أھم الوجھات

الجدول 7 : توزیع المساھمة في حجم صادرات البالد

1.3.1.2 الصادرات الشھریة حسب 
القارات

یتــم تصدیــر العیّنــات القاعیــة أساســا نحــو 
األســواق األوروبیــة بحــدود %85 مــن حجــم 
الصــادرات اإلجمالــي، وقــد تــم تصدیــر أكثــر 
من ثلث ھذه الكمیة (%35) خالل شھري ینایر 
وفبرایــر.  وكان الحجــم الموجــھ نحــو الســوق 
اآلسیوي بحدود %12 من الحجم اإلجمالي. (الشكل 

.(19

3.1.2 صادرات أسماك القاع

الشكل 19 : حجم صادرات األسماك القاعیة حسب سوق الوجھة

قبــرص،  تركیــا،  المغــرب،  یلــي:  كمــا 
آلبانیــا،  الكامیــرون،  مالــي،  الجزائــر، 

فرنسا، فیتنام، أفغانستان، بلجیكا).
ویأتي التوزیع الشھري لصالح الحجم 

الھــام خــالل النصــف الثانــي للســنة، إضافــة 
إلــى ضعــف األحجــام المالحظــة خــالل 
خــالل  الصیــد  لتوقیــف  المقابلــة  الفتــرة 

الربیع. (الشكل 18).

2.3.1.2 أھم دول أسواق الوجھة
وجھــة  أســواق  دول  أھــم  تعتبــر 
القــارة  مســتوى  علــى  الصــادرات 
اســبانیا  البرتغــال،  ھــي  األوروبیــة 
ــدول نســبة  ــذه ال ــتقبل ھ ــا، وتس وإیطالی
اإلجمالــي  الحجــم  مــن   78%
ــذه  ــي ھ ــدول 8). وتل ــادرات (الج للص
ــم فرنســا  ــان بنســبة %10 ث ــدول لبن ال
بمســاھمة بحدود %7. فیما تســاھم بقیة 
الدول بحصة ضعیفة نسبیا بحدود 2% 

على األكثر. (الشكل 20).

الجدول 8 : مساھمة الدول في حجم الصادرات

الشكل 20 : األحجام الشھریة للصادرات حسب سوق الوجھة
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حــد  إلــى  األفریقیــة  القــارة  تھیمــن 
كبیــر علــى حجــم الصــادرات مــن 
المجمــدة".  المنتجــات  "مختلــف 
وتســتقبل أســواق ھــذه القــارة نســبة 
ــي حجــم صــادرات  ــن إجمال %65 م
ھــذا المنتــج. وتكــون ھــذه الصــادرات 
مھمــة إلــى حــد مــا فــي موســم الصیــف 
ــو.  ــي شــھر یولی ــا ف ــوغ ذروتھ مــع بل
ــوق  ــى الس ــة عل ــس الحال ــق نف وتنطب
الروســي الــذي یعتبــر الوجھــة الثانیــة، 
ــة حجــم الصــادرات،  ــث أھمی ــن حی م
بنســبة  الســوق  ھــذه  تســاھم  حیــث 
 30% حــدود  إلــى  تصــل 

الشكل 24: حجم الصادرات الشھریة لـ"منتجات مجمدة مختلفة" حسب األسواقمن إجمالي الحجم. (الشكل 24).

األوروبیــة  القارتیــن  أســواق  تعتبــر 
ــق  ــات منتجــات دقی واآلســیویة أھــم وجھ
وزیوت السمك، حیث تمتص نسبة 97% 
ھــذه  صــادرات  حجــم  إجمالــي  مــن 
المنتجــات. وتكــون ھــذه الصــادرات أكثــر 
تــم  وقــد  الســنة.  بدایــة  خــالل  أھمیــة 
تصدیــر نســبة %54 من الحجــم الموجھة 
نحــو الســوق اآلســیویة خــالل األشــھر 
األربع األولى من سنة 2019، فیما تصل 
ــى %44 بالنســبة للســوق  ھــذه النســبة إل

األوروبي. (الشكل 22).

4.1.2 صادرات دقیق وزیوت السمك

الشكل 22 : األحجام الشھریة للصادرات حسب سوق الوجھة

1.4.1.2 الصادرات الشھریة حسب القارات

الشكل 23 : أحجام الصادرات الشھریة لدقیق وزیوت السمك حسب الدول 

تحتــل الصیــن صــدارة أســواق وجھــة 
ــث  ــمك، حی ــوت الس ــق وزی ــات دقی منتج
تشارك لوحدھا بحدود %34. ویتم تصدیر 
نســبة %54 مــن المنتجــات الموجھــة نحو 
ھــذه الدولــة خــالل الفتــرة مــن ینایــر إلــى 
ابریل. وتلیھا تركیا بحدود %20 من الحجم 
اإلجمالــي ثم فرنســا بنســبة %11. ویصل 
ــة نحــو ھــذه  ــي الصــادرات الموجھ إجمال
الدول الثالث إلى %66. (الجدول 9، الشكل 
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الجدول 9 : مساھمة الدول في أحجام صادرات دقیق وزیوت السمك

2.4.1.2 أھم دول وجھة الصادرات

1.5.1.2 الصادرات الشھریة حسب القارات
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األســماك  صــادرات  أحجــام  تقتصــر 
الســطحیة علــى الفتــرة الممتــدة مــن ینایــر 
إلــى أغســطس. وتُعنــى بشــكل حصــري 
قارتــان كوجھــات أساســیة لصــادرات ھــذه 
المنتــج، ویتعلــق األمــر بأفریقیــا وآســیا مــع 
ھیمنــة كبیــرة للقــارة اإلفریقیــة علــى طــول 
الســنة. حیــث یســاھم الســوق االفریقــي 
للســوق   22% مقابــل   78% بحــدود 

اآلسیوي. (الشكل 26).

الشكل 25 : أحجام الصادرات حسب أھم دول الوجھة

الشكل 26 : أحجام الصادرات الشھریة لألسماك السطحیة حسب القارة

بشــكل عــام، تســتقبل أســواق 59 دولــة 
ھــذا النــوع مــن المنتجــات. ومــع ذلــك، 
وھــي  فقــط،  دول  ثــالث  تســتوعب 
العــاج،  وســاحل  ونیجیریــا  روســیا 
نســبة %77 من الحجــم اإلجمالي لھذا 
الكامیــرون  تســتقبل  فیمــا  المنتــج. 
ومالي %4 و%3 على التوالي. وتستقبل 
البلــدان األخــرى وعددھــا 54 مــا بیــن 
ــكل  ــا. (الش ــكل منھ 0,001 و2 % ل

.(25

تستقبل أسواق سبع دول (5 افریقیة و2 
مــن آســیا) األســماك الســطحیة. وتعتبــر 
ــى  ــة األول ــي الدول ــة ھ ــا الجنوبی افریقی
من حیث الحجم بحدود %47 من الحجم 
اإلجمالي، تلیھا غانا بنســبة %18 أمام 

تایالند التي تساھم بحدود 14%.

الجدول 10 : مساھمة الدول في حجم الصادرات

2.5.1.2 أھم دول وجھة الصادرات

6.1.2 صادرات األسماك السطحیة
1.6.1.2  الصادرات الشھریة حسب القارات

2.6.1.2  أھم دول وجھة الصادرات

الشكل 27 : أحجام الصادرات الشھریة لألسماك السطحیة حسب الدول
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تمثل فئة "المنتجات األخرى" نســبة 2,6% 
مــن الحجــم اإلجمالــي للصــادرات. وھــو 
ــة"  ــات "الطازج ــن المنتج ــا م ــة أساس مكون
بحدود %69 (الشكل 28). وتعتبر أوروبا من 
أھــم أســواق الوجھــة بنســبة %70 وإفریقیــا 

بنسبة 23%.

الشكل 28 : ربط المنتج بوجھة أحجام الصادرات

2019

تســتفید عــدة دول مــن صــادرات أحــد ھــذه 
المنتجات، التي یبلغ عددھا 35. وتجمع أربع دول 
ــق  ــي، ویتعل ــم اإلجمال ــن الحج ــبة %91 م نس
األمر بإســبانیا بنســبة %60، والســینغال بنســبة 
%16، والبرتغال %8 والصین %6. (الشــكل 

.(29

الشكل 29 : أحجام الصادرات الشھریة حسب الدول

7.1.2 صادرات المصاید أخرى
1.7.1.2  توزیع المنتجات حسب الوجھة

2.7.1.2  الصادرات الشھریة حسب الوجھة

تمثــل قیمــة صــادرات رأســیات األرجــل، كمعــدل خــالل 
السنوات األربع، حدود %29 من القیمة اإلجمالیة للمنتجات 
المصــدرة. ومــع ذلــك، ففــي عــام 2019، كان ھــذا المعدل 
%45، ویمكــن تفســیر ذلــك جزئیًــا مــن خــالل زیــادة 
القیمــة اإلجمالیــة لصــادرات ھــذا المنتــج فــي عــام 2019 
مقارنــة بعــام 2018 بنســبة %7. وعلــى الرغــم مــن ھــذه 
النتیجــة، فقــد تراجعــت القیمــة اإلجمالیــة للصــادرات فــي 
عام 2019 مقارنة بعام 2018 بنحو - %4. وبدالً من 

2.2. قیمة الصادرات

الشكل 30 : أحجام الصادرات السنویة حسب نوع المنتج

1.2.2. القیم اإلجمالیة
1.1.2.2 التغیرات السنویة

ــاض قیمــة صــادرات  ــى انخف ــاض إل ــزى ھــذا االنخف ــك، یُع ذل
دقیــق الســمك، الــذي یعتبــر ثالــث أھــم منتــج مــن حیــث 
ــت األســماك الســطحیة  ــد عرف ــة. وق ــة التجاری اســتجالب القیم
أساســي  بشــكل  یفســر  مــا  وھــو   -65% بنســبة  تراجعــا 
بانخفــاض إجمالــي حجــم الصــادرات فــي عــام 2019 (الشــكل 
30). (یجــب أن تكــون ھــذه االتجاھــات مرتبطــة، وبالتالــي یتــم 

تحلیلھا فیما یتعلق بأسعار المنتجات)
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لقیــم  الموســمي  التطــور  منحــى  یتشــابھ 
ــم  ــي حج ــظ ف ــى المالح ــع المنح ــادرات م الص
ــج  ــمُّ عــن اســتقرار نات الصــادرات، وھــو مــا ین
وتظــل  المنتــج.  نــوع  األســعار حســب  عــن 
ــتقرة  ــھریًا مس ــادرات ش ــة للص ــة اإلجمالی القیم
ــن  ــاھمة كل شــھر م ــراوح مس ــث تت ــبیًا، حی نس
7 إلــى %11. خــارج األشــھر مــن یونیــو إلــى 
أغسطس، تمثل قیمة رأسیات األرجل %50 من 
القیمــة اإلجمالیــة، بینمــا تبلــغ %52 عــن نفــس 
الشكل 31 : قیّم الصادرات الشھریةالفترة بالنسبة للمنتجات المجمدة. (الشكل 31).

الجدول 11 : المساھمات في الصادرات حسب الوجھات الكبرى األوروبیــة  القــارة  تھیمــن 
ــم  ــث قیّ ــن حی ــع م بشــكل واس
الصادرات بنسبة %43 من قیمة 
المنتجــات المصــدرة. وتشــكل 
رأسیات األرجل نسبة %70 من 
للمنتجــات  اإلجمالیــة  القیمــة 
المصــدرة نحــو ھــذه الوجھــة، 
ــمك  ــوت الس ــق وزی ــا دقی یلیھ

بنسبة %19 (الجدول 11).

تحتــل أســواق القــارة اآلســیویة 
المرتبــة الثانیــة بربــع قیمــة 
ھــذه  وتتكــون  الصــادرات، 
المســاھمة بشــكل أساســي مــن 
صــادرات رأســیات األرجــل 
في المقام األول (%64)،   ودقیق 
الســمك (%26) والمنتجــات 
المجمــدة (%8).) فیما تتقاســم 
النســبة  األخــرى  المنتجــات 

المتبقیة (2%). 

أمــا بالنســبة لقیمــة الصــادرات 
إلــى إفریقیــا وروســیا، فھــي 
المنتجــات  عــن  ناتجــة 
المجمدة بحدود %99.7 بالنسبة 
بالنســبة  و92٪  لروســیا 

الفریقیا. (الشكل 32).

2.1.2.2 االتطور الموسمي

3.1.2.2 االقیمة حسب نوع الصید

الشكل 32 : قیمة الصادرات حسب نوع المنتج والوجھات الكبرى
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یُظھــر توزیــع قیــم صــادرات رأســیات 
ھیمنــة  الوجھــة  دول  حســب  األرجــل 
ســاحقة إلســبانیا بنســبة %54 مــن القیمــة 
الیابــان  تلیھــا  المنتــج.  لھــذا  اإلجمالیــة 
بنســبة %25، وبذلــك یبلــغ مجمــوع ھذین 
البلدین %79 من إجمالي القیمة. (الجدول 

12، الشكل 34).

الجدول 12 : المساھمات في قیّم الصادرات حسب الدول

ــن  ــة ع ــة الناتج ــیا القیم ــا وآس ــم أوروب تتقاس
صــادرات رأســیات األرجــل بمــا یقــارب 
الثلثین بالنسبة ألوروبا (%65,2) والثلث بالنسبة 
آلســیا (%34,6)، وال تزال مســاھمة إفریقیا 

مھملة بحدود %0,2. (الشكل 33).
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الشكل 33 : قیمة الصادرات الشھریة حسب الوجھات الكبرى

2.2.2 صادرات رأسیات األرجل
1.2.2.2 الصادرات الشھریة حسب القارات

2.2.2.2 أھم دول وجھة الصادرات

الشكل 34 : قیمة الصادرات حسب أھم الدول

تــم تصدیــر كمیــات كبیــرة مــن األســماك القاعیــة خــالل شــھري ینایــر وفبرایــر مــن عــام 2019 (بشــكل رئیســي إلــى 
أوروبــا)، وتمثــل القیمــة المقابلــة %41 مــن القیمــة اإلجمالیــة. وتعتبــر أوروبا الوجھة الرئیســیة لھذا المنتج، حیث تســتقبیل 

أسواقھا على %86 من القیمة اإلجمالیة، تلیھا آسیا ثم إفریقیا بنسبة %11 و%3 على التوالي. (الشكل 35).

الشكل 35 : الصادرات الشھریة حسب القارات

3.2.2 صادرات األسماك القاعیة
1.3.2.2 الصادرات الشھریة حسب القارات
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لھــذا  األوروبــي  الســوق  یتكــون 
مــن  القیمــة،  حیــث  مــن  المنتــج، 
البرتغــال  رئیســیة:  دول  ثــالث 
وإســبانیا وإیطالیــا. وتشــارك ھــذه 
البلــدان الثالثــة بنســبة تصــل إلــى 
%80 فــي تشــكیل قیمــة ھــذا المنتــج 
(الجــدول 13، الشــكل 36). وتعتبــر 
غیــر  األولــى  الدولــة  ھــو  لبنــان 

الشكل 36 : القیمة الشھریة للصادرات حسب الدولاألوروبیة.

2019

الجدول 13: الدول األساسیة

2.3.2.2 أھم دول وجھة الصادرات

توجــد أھــم أســواق وجھــة دقیــق وزیوت الســمك في أوروبا وآســیا أساســا. وتشــارك ھاتیــن الوجھتین بحــدود %97. وعلى ضوء 
أحجام الصادرات، تمیل القیم الموسمیة إلى االنخفاض من شھر ینایر حتى نوفمبر. (الشكل 37).

الشكل 37 : القیم الشھریة لصادرات دقیق وزیوت السمك

الشكل 38 : القیم الشھریة لصادرات دقیق وزیوت السمك حسب الدول

فــي آســیا، تعتبــر الصیــن مــن 
أول الــدول الرائــدة مــن حیــث 
ــث  ــم الصــادرات، حی ــق قی خل
تساھم بنسبة %35، تلیھا تركیا، 
األســواق  مــن  دولــة  أول 
األوروبیة، حیث تمثل %20 من 
إجمالــي القیمــة أمــام فرنســا 
التي تســاھم بنســبة %11. فیما 
فیتنــام  مــن  كل  تســاھم 
والیونان بنســبة %7 لكل منھا. 

(الشكل 38).

4.2.2 صادرات دقیق وزیوت السمك
1.4.2.2 الصادرات الشھریة حسب القارات

2.4.2.2 أھم دول وجھة الصادرات
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رغــم أن الســوق األفریقیــة تســتقبل %65 مــن حجــم صــادرات 
المنتجــات المجمــدة، ال تســاھم إال بنســبة %49 فقــط فــي قیمــة 
ــعار  ــاض األس ــة بانخف ــذه النتیج ــیر ھ ــن تفس الصــادرات، ویمك

في ھذا السوق على عكس السوق الروسي الذي یعتبر ثاني 

5.2.2. صادرات «المنتجات المجمدة»

أكبــر ســوق لھــذا المنتــج، حیث یســاھم بنســبة %41 علــى الرغم 
من مساھمتھ بشكل أقل في حجم الصادرات بحدود %30. (الشكل 

.(39

2019

الشكل 39 : القیم الشھریة لصادرات المنتجات المجمدة

یمثــل الســوق الروســي الوجھــة األولــى 
المنتجــات  صــادرات  قیــم  حیــث  مــن 
المجمــدة، وظلــت قیــم الصــادرات فــي ھــذا 
مــع  العــام  خــالل  نســبیًا  مســتقرة  البلــد 
بــروز أھمیــة أكثــر فــي شــھري یولیــو 
وأغســطس، وبنســبة أقــل، فــي شــھري 
نوفمبــر ودیســمبر. وتســاھم ســاحل العــاج 
علــى  متقدمــة   ،22% بنســبة 
نیجیریــا التــي تبلــغ قیمــة الصــادرات التــي 

استقبلت نسبة %11. (الشكل 40).
الشكل 40 : القیم الشھریة لصادرات المنتجات المجمدة حسب الدول

قیمــة  علــى  الطازجــة  المنتجــات  تھیمــن 
المصایــد األخــرى. وتعتبــر قیمــة ھــذه المصایــد 
ــة  ــة المخصص ــك القیم ــي تل ــكل أساس ــي بش ھ
للســوق األوروبــي، والتــي تمثــل %88. ویتبــع 
ھذا السوق سوق القارة األفریقیة بنسبة %8 الذي 
یتكــون أساًســا مــن المنتجــات الطازجــة. وال 
ــى  ــات إل ــذه المنتج ــة صــادرات ھ ــاوز قیم تتج
آســیا نســبة %5، وھــي تتكــون بنســب متســاویة 
تقریبــا مــن المنتجــات الطازجــة والمنتجــات 

الشكل 41 : قیم صادرات الدول األخرى حسب الوجھات الكبرىالمدخنة ـ المملحة ـ المجففة. (الشكل 41).

1.5.2.2 الصادرات الشھریة حسب القارات

1.5.2.2 أھم دول وجھة الصادرات

6.2.2 مصاید أخرى
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الجدول 17 : تطویر المصانع المعتمدة وسعة التخزین

المصدر : م.ت.م.ص

الشكل 42: تطور عدد المصانع

2019

یھــدف كل تثمیــن للمنتجــات الســمكیة إلــى الحصــول علــى 
ــف  ــة أو نص ــھ منتھی ــون بموجب ــدادا تك ــر إع ــات أكث منتج
منتھیــة، ممــا یســاھم فعلیــا إلــى دمــج القطــاع فــي االقتصــاد 
ــا، یقتصــر التثمیــن بشــكل أساســي  الوطنــي. ففــي موریتانی
علــى تجمیــد المنتجــات الكاملــة، وعملیــات اإلعــداد (فصــل 
التحویــل  وعملیــات   ،(.... األحشــاء،  نــزع  الــرؤوس، 
ــع  ــة) وتصنی ــة، المدخن ــة، المملحة-المجفف ــة (المجفف التقلیدی
المنتجــات الصناعیــة المحّولــة مثــل دقیــق وزیــوت الســمك 
المصنعــة علــى متــن الســفینة وعلــى األرض. وال یــزال 
إنتــاج األغذیــة المعلبــة والوجبــات الجاھــزة المشــھورة فــي 
صناعــات صیــد األســماك (التونــة والســردین، إلــخ..) غائبـًـا 

عن المشھد الصناعي الموریتاني.

ــن منتجــات  ــي عــام 2019، اســتمر نمــو صناعــات تثمی ف
الصید بإنشاء 8 مصانع جدیدة، أي بنسبة نمو %5 مقارنة بعام 
األمــر  ویتعلــق   .(47 الشــكل   ،17 (الجــدول   2018
بمركبــات كبیــرة تشــمل العدیــد مــن أنشــطة التثمیــن (مثــل 
ــق الســمك. حیــث  ــخ) دقی المنتجــات المجمــدة، الشــرائح، إل

تم بناء خمسة من ھذه المصانع ذات الرأسمال المختلط 

1.3 تثمین المنتجات

فــي نواذیبــو و3 فــي نواكشــوط. ونذكــر مــن بیــن ھــذه المصانع 
و7  نواكشــوط  فــي  الســمك  وزیــوت  دقیــق  مصنــع 
مصانــع لمعالجــة المنتجــات الســمكیة بمــا فــي ذلــك مصنعــان 

في نواكشوط.

كمــا تمــت زیادة الســعة التخزینیة بمقــدار 10.000 طن مقارنة 
بحالتھــا فــي عــام 2018. وانتقلت بذلك مــن 70.000 طن في 
عــام 2018 إلــى 80.000 طــن فــي عــام 2019، أي بزیــادة 
قدرھــا %12.5. حتــى لــو تــم مضاعفــة القــدرات ثــالث مرات 
فــي غضــون 5 ســنوات، فال یزال ھنــاك طریق طویل للوصول 
ــالزم للمنتجــات الســمكیة الوطنیــة  إلــى المســتوى األمثــل ال
ولتجنــب العواقــب المكلفــة فــي بعــض األحیــان فــي حالــة 
حــدوث أزمــات مبیعــات فــي األســواق الدولیــة. (الجــدول 17، 

الشكل 47).

ال تــزال نواذیبــو مھیمنــة مــن حیــث موقــع صناعــات الصیــد، 
تلیھــا نواكشــوط ثــم 28 نقطــة الكیلومتــر 28 التــي تجمــع كافــة 
الســاحلیة  المنطقــة  فــي  الســمك  وزیــوت  دقیــق  مصانــع 

الجنوبیة.
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الجدول 18 : العمالة على متن السفن حسب نوع الصید

المصدر : م.ا.ث.د

الشكل 43: العمالة على متن السفن حسب نوع الصید

2019

فــي عــام 2019، تم توفیــر حوالي 1476 
الســفن  متــن  علــى  جدیــدة  وظیفــة 
للصیادیــن والبحــارة، وھــو مــا یمثــل نمــًوا 
بنسبة %2,6 تقریبًا مقارنة بعام 2018. ومن 
الصیــد،  أنــواع  التوزیــع حســب  حیــث 
یواصــل الصیــد التقلیــدي ھیمنتــھ علــى 
العمالة على متن ھذا القطاع بنســبة 66% 
ــل  ــام 2019، مقاب ــي ع ــف ف ــن الوظائ م
ویعــود   .2018 عــام  فــي   75%
االنخفــاض الطفیــف فــي حصــة شــبھ ھــذا 

القطاع إلى تراجع نظام التأجیر. 
ویحتل الصید الشاطئي المرتبة الثانیة 

2.3 العمالة في القطاع
1.2.3 العمالة على متن السفن حسب نوع الصید

بخلــق 11900 فرصــة عمل، أي 22% 
من العمالة في عام 2019، منھا 4685 
وظیفــة جدیــدة، بزیــادة قدرھــا 39% 

مقارنة بعام 2018.
ویمثل عدد العمالة على متن سفن 

ــن  ــار %12 م ــي البح ــي أعال ــد ف الصی
إجمالــي العمالــة فــي عــام 2019. وقــد 
ارتفــع مــن 5906 ســنة 2018 إلــى 
6340 فــي عــام 2019، أي بزیــادة 
قدرھا %6. (الجدول 18، الشكل 48).

البحــارة  یمثــل  الجنســیة،  حیــث  مــن 
الموریتانیــون علــى متــن الســفن %87 مــن 
البحــارة  مــن  العاملــة  القــوى  إجمالــي 
النشــطین فــي عــام 2019 مقابل %13 من 
ــن  ــي عــام 2018 الذی ــب ف البحــارة األجان
واجھــوا بشــكل رئیســي فــي أعالــي البحــار 
لھــا  والمرخــص  الشــاطئي  والصیــد 

بموجب استثناءات خاصة.
تــم تســجیل انخفــاض بنســبة - %8 (أي 
3896 بحــارا موریتانیــا) فــي عــام 2019 
ــن  ــس م ــى العك ــام 2018. عل ــة بع مقارن
ذلــك، ارتفــع عــدد البحــارة األجانــب بشــكل 
حاد بنســبة %74 وھو ما یمكن تفســیره من 
خــالل الزیــادة فــي تأجیــر الســفن. خاصــة 
في الجزء الشاطئي. (الجدول 19، الشكل 49)

2.2.3 العمالة على متن السفن الوطنیة واألجنبیة
الجدول 19 : عدد البحارة الوطنیین واألجانب

الشكل 44: عدد البحارة على متن السفن الوطني واألجنبیة
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یوضــح الشــكل 50 اســتمرار القیمــة 
فــي  الزیــادة  فــي  للصیــد  المضافــة 
الواقــع،  وفــي  األخیــرة.  الســنوات 
ارتفعــت ھــذه القیمــة المضافــة من 2,7 
ملیــار أوقیــة في 2015 إلى 6,2 ملیار 
في 2018 وإلى 6,8 ملیار في 2019 
(الجــدول 20). وعلــى العكــس مــن 
ذلــك، انخفــض معــدل النمــو بشــكل 

حاد إلى %9.8 في عام 2019.
انخفضت حصة الصید في الناتج 

الجدول 20 : تطور القیمة المضافة لنشاط الصید (ملیون أوقیة) حسب المكتب الوطني لإلحصاء 

المصدر : المصدر : المكتب الوطني لإلحصاء، وزارة االقتصاد والمالیة

2019

3.3 القیمة المضافة
الداخلــي الخــام للقطــاع األولــي بشــكل 
طفیــف بنســبة %0,79 فــي عــام 2019 

مقارنة بعام 2018.
فــي  الصیــد  مســاھمة  شــھدت  كمــا 
نفــس  الخــام  الداخلــي  الناتــج  إجمالــي 
االنخفــاض، علــى الرغــم مــن الزیــادة 
ــي  ــج الداخل ــي النات ــي إجمال ــتمرة ف المس
ــن 1.8%  ــت م ــد انتقل ــالد. فق ــام للب الخ
فــي 2015 إلــى %2.1 فــي 2016، و

%2.3 في 2017، و%3.3 في 

2018 و%2.45 فــي ســنة 2019. ویعــزى 
ھــذا االنخفــاض بشــكل رئیســي إلــى نمــو 
القیمــة المضافــة للقطــاع األولــي باســتثناء 

الصید. (الشكل 50 و51)
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المكتــب الوطنــي 
أنشــطة  الحســبان  فــي  یأخــذ  ال  لإلحصــاء 
ــي  ــع) ف ــة، والمصان ــماك بالجمل ــارة األس (تج
الخــام  الداخلــي  الناتــج  طریقتــھ الحتســاب 
ــن  ــر م ــل بشــكل كبی ــا یقل ــد، مم لقطــاع الصی

مساھمتھا.

الشكل 45: تطور القیمة المضافة والناتج الداخلي الخام

الشكل 46: تطویر تنامي القیمة المضافة
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فــي عــام 2019، تجــاوزت عائــدات المیزانیــة لقطــاع الصیــد 
حاجــز الـــ 10 ملیــارات أوقیــة جدیدة، وبالتالــي واصلت اتجاھھا 
التصاعدي الملحوظ في السنوات األخیرة حیث بلغت 6.7 ملیار 
أوقیــة ســنة 2017 ثــم 8.9 ملیــار أوقیــة ســنة 2018، وھــو ما 
ــالث.  ــنوات الث ــدى الس ــى م ــن %33 عل ــر م ــوا بأكث ــل نم یمث

(الجدول 15).

من حیث مصادر ھذه المداخیل، بلغت اإلیرادات من 

4.3. المداخیل العمومیة لقطاع الصید

النظــام األجنبــي باســتثناء التعویضات المالیــة 3,89 ملیار أوقیة 
فــي عــام 2019، وھــو مــا یمثــل %39. وبذلــك یتجــاوز النظام 
الوطني (%38) الذي احتل المركز األول في عامي 2017 و
2018. وكانــت التعویضــات المالیــة ورســوم الصیــد فــي إطــار 
اتفاقیــات الصیــد والمعاھــدات الحــرة فــي المركــز األخیــر 
بنسبة (%23) وبالتالي سجلت انخفاضا طفیفا مقارنة بعام 2018 

(الشكل 44).

2019

1.4.3. المداخیل باألوقیة

الجدول 20 : تطور القیمة المضافة لنشاط الصید (ملیون أوقیة) حسب المكتب الوطني لإلحصاء 

الشكل 47: توزیع مداخیل القطاع

المصدر: م.أ.ث.د

ومقارنــة باإلیــرادات اإلجمالیــة للبــالد، بلــغ 
وزن قطاع الصید %16، وھو ما یمثل تراجعا 
واضحا بنسبة %2 مقارنة بمستواه سنة 2018، 
وھــو مــا یمكــن تفســیره بالنمــو فــي اإلیــرادات 
اإلجمالیــة الــذي انتقــل. مــن 49,3 ملیــار ســنة 
2018 إلى 51,4 ملیار سنة 2019 (4+%). 

(الشكل 45).

الشكل 48: تطور حجم مداخیل القطاع
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فــي عــام 2019، بلــغ حجــم الصــادرات مــن المنتجــات الســمكیة حوالي 712 ملیــون دوالر أمریكي، وھــو ما یمثل 
انخفاضــا بأكثــر مــن ٪5 مقارنــة بســنة 2018، ویعــزى ھــذا االنخفــاض الطفیــف بشــكل أساســي إلــى تراجــع إنتاج 
مختلــف أنــواع الصیــد علــى وجــھ الخصــوص الصیــد فــي أعالــي البحــار الــذي یســتھدف أســماك الســطح 
الصغیــرة. وتشــھد الزیــادة المســتمرة فــي حصــة قطــاع الصیــد مــن الصــادرات الموریتانیــة علــى وزن القطــاع 
باعتبــاره مســاھما رئیســیا فــي اســتجالب العملــة الصعبــة. ومــع ذلــك، تجــدر اإلشــارة إلــى أن التراجــع الــذي عرفــھ 
البــالد.  فــي  التصدیــر  عملــة  لعائــدات  العــام  المنحــى  علــى  كبیــر  تأثیــر  لــھ  لیــس   2019 عــام 

(الشكل 46).

تمثل مداخیل القطاع لسنة 2019 من العملة الصعبة %23 من إجمالي عائدات صادرات البالد. (الشكل 46).

وقــد انتقلــت حصــة القطــاع مــن إجمالــي إیــرادات صــادرات البالد من %19 ســنة 2014 إلى %40 ســنة 2018 
قبــل أن تعــود إلــى مســتوى %31 ســنة 2019. ویتقــدم قطــاع الصید بفــارق كبیر على الحدیــد (%27 من مداخیل 
العمــالت الصعبــة)، والذھــب (%22)، والنحــاس (%8)، والبترول (%1) والمنتجــات األخرى (%2). (الجدول 

.(16

2.4.3. المداخیل بالعملة الصعبة

الجدول 16 : تطور مداخیل العملة الصعبة، الناتجة عن صادرات المنتجات السمكیة (ملیون دوالر)

الشكل 49: تطویر مداخیل العملة الصعبة

المصدر: م.أ.ث.د و ب.م.م
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لقــد تــم إرســاء سیاســة وطنیــة لترقیــة منتجــات الصیــد منــذ عــدة 
ســنوات الســیّما بعــد إنشــاء الشــركة الوطنیــة لتوزیــع األســماك. 
وفــي ھــذا اإلطــار، تــم، بصفــة منتظمــة، تنظیــم عملیــات توزیــع 
لألســماك، بأســعار رمزیــة فــي المناطــق النائیــة مــن البــالد. وقــد 
ســاھم توزیــع األســماك بأســعار معقولــة فــي تعزیــز األمــن 
الغذائــي لألســر األكثــر احتیاجــا. وخلــص برنامــج المعھــد 
عــام  فــي  والصیــد  المحیطــات  لبحــوث  الموریتانــي 
2018 إلى أن االســتھالك الوطني للفرد بلغ 12.6 كغ/شــخص. 
ویدعــم ھــذا التقدیــر ببیانــات المكتــب الوطنــي لإلحصــاء لســنة 
2014 التي تقدر اســتھالك األســماك بنحو 13.31 كغ/شخص. 
وتعكــس ھــذه التقدیــرات المختلفــة التقــدم الكبیــر الــذي تــم 
إحــرازه فــي الســنوات األخیــرة فیمــا یتعلــق بتشــجیع اســتھالك 
ــالث  ــتھالك ث ــدل االس ــة مع ــن مضاعف ــن م ــا مك ــماك، مم األس

مرات في غضون 20 عاًما.

وقــد ســاھمت الشــركة الوطنیــة لتوزیــع األســماك منــذ إنشــائھا 
ســنة 2013 بشــكل معتبر في ترقیة االستھالك الوطني لمنتجات 

البحر. 

وواصلــت جھودھــا فــي عــام 2019 داخــل البــالد مــن خــالل 
توسیع شبكة التوزیع الخاصة بھا لتشمل 256 نقطة توزیع منتشرة 
ــى  ــردة)، عل ــات مب ــع (منصــات وحاوی ــز توزی ــى 29 مرك عل
مســتوى كل عواصــم الوالیــات، إضافــة إلــى بعــض المقاطعــات 
ذات األولویــة. كمــا تــم اســتحداث مواقــع توزیــع تجریبیــة فــي 

إطار شراكات مؤقتة مع 14 بلدیة في المناطق 

5.2 استھالك األسماك على المستوى الوطني
الداخلیــة مــن البــالد. وتســتقبل، الیــوم، ھــذه الشــركة طلبـًـا قویـًـا 
ــي،  ــراب الوطن ــاط الت ــع نق ــل جمی ــن قِب ــتخدمین، م ــن المس م
وإمكانیــة  المنتــج  فائــدة  یدركــون  الســكان  أصبــح  حیــث 
الوصــول إلیــھ، ویطالبــون بفتــح نقــاط جدیــدة قریبــة. ویصــل 
حیــازة  مــع  طنًــا،   46 للشــركة  الیومــي  التوزیــع  حجــم 
أسطول نقل مكّون حتى اآلن من 20 وحدة بسعات مختلفة (5 
شــاحنات حمولــة 40 طنـًـا، شــاحنتان 10 طــن، شــاحنة واحــدة 
حمولة 20 طنًا، 9 دراجات ثالثیة العجالت بحمولة 2 طن، 3 

سیارات ربط).

وصلــت الكمیــات الموزعــة فــي عــام 2019 إلــى 8214 طنـًـا 
مسجلة بذلك بزیادة قدرھا %12 مقارنة بعام 2018، وتمكنت 
مــن تغطیــة 33 مدینــة، وكانــت حصــة كل مدینــة تتناســب مــع 

عدد سكانھا.

وقــد تــم توزیــع الكمیــة الكبیرة فــي نواكشــوط (%31) في 86 
نقطــة بمعــدل یومــي یقــارب 12 طنـًـا. حیث اســتفادت الوالیات 
األربع المحاذیة للنھر بنســبة %28 ثم الوالیات الشــرقیة بنسبة 
%21. كمــا حصلــت الوالیــات الشــمالیة علــى %12 ومدینــة 

نواذیبو على %8. (الجدول 14، الشكل 42).

ــن  ــة م ــات الموزع ــي الكمی ــنوي ف ــاوت الس ــق بالتف ــا یتعل فیم
قبــل الشــركة، نالحــظ زیــادة مــن 2015 إلــى 2017 قبــل أن 
تتراجــع ســنة 2018 بنحــو %13 أي مــا یمثــل 1000 طــن. 
وفــي عــام 2019، ارتفعــت مرة أخرى بنســبة %11 أو 967 

طنًا. (الشكل 43).

الشكل 51: تطور كمیات األسماك الموزعة من طرف الشركة الوطنیة لتوزیع األسماكالشكل 50: التوزیع الجغرافي للكمیات الموزعة خالل سنة 2019
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الجدول 14 : حجم األسماك الموزعة من طرف الشركة الوطنیة لتوزیع األسماك (كغ) خالل سنة 2019

المصدر: ش.و.ت.أ
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مســتنقع محمــوده منطقــة قابلــة لغمــر المیــاه تقــع علــى 
بعد 50 كلم تقریبا جنوب النعمة .

الغــرب  مــن  تحفھــا  نســبیا  منطقــة مســطحة  وھــي 
ــرة  ــة كبی ــان قاری ــة و مــن الشــمال كثب ھضــاب صخری
(انبیــت ادریــس األبیــض و انبیــت اوركیــن) و إلــى 
جھــة الشــرق أراضــي رملیــة أكثــر ارتفاعــا مــن الســھل 

و إلى الجنوب كثبان انبیت كرباصھ و انبراكھ.
ویغــذي المســتنقع جریــان انطالقــا مــن واد كــت أم االك 

(الرافد الرئیسي ( و واد أجار بو الم )الرافد الثانوي 

الجدول 52: بحیرة محمودة

4. بحیرة محموده
2019

اإلحداثیات الجغرافیة تمتد على الخطوط الموازیة 16،18 درجة و16،31 درجة شماال و خطوط العرض 7،31 و 7،44 درجة 
غربا

الحوض الشرقي - الوالیة :    
النعمة - المقاطعة :   

بریبافات - البلدیة :    
- الموقع الحضري القریب : النعمة على بعد 50 كم  

منطقة مسطحة قابلة لغمر المیاه، تمتد إلى المنطقة المتجھة شرق غرب – - الھیأة:    
7 كم - الطول:    

200 إلى 400 م (على األكثر 1 كم) - االرتفاع:    
+ 185 م على مستوى انخفاض آمزیكي - االرتفاع :    

(IGN بمستوى + 193 م)2500 ھكتار (انخفاض آمزیكي) الى 16200 ھكتار - المساحة :    
1 ، 5 م (على األكثر 7 م في انخفاض آمزیكي) - عمق المیاه:    

- موسمیة مستوى المیاه: دائم  
تتغذى بحیرة محموده من واد الكتان و كرا الجریش. - التغذیة:    

في لكراع لخظر لینصب.
ــمال و  ــي الش ــة ف ــع أراضــي مالح ــة م ــة طینی ــة رملی الترب

أكثر – خصوبة في الجنوب.
الجھــات  بعــض  فــي  مكونــا  المتوفــر  النباتــي  الغطــاء 
النبــات  أمــا   ، المســتنقع  فــي  األشــجار  مــن  مجموعــة 
الشــجري فھــو موجــود فــي الجنــوب و خاصــة شــجر القتــاد 
علــى طــول لكــراع لخظــر وأیضــا فــي نواحــي بریبفــات فــي 

ذراع الوادي

الموقع الجغرافي للبحیرة
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تتكون الحیاة البریة من:
طیور المستنقعات الطیور :    

أصناف الورل و العظة الزواحف :    
یوجد منھا صنفان من ضمنھما السمك النھري األسماك :    

- النشاطات االقتصادیة:
تنمیة األبقار و الحیوانات المجترة الصغیرة (النشاط السائد) مراعي و سقي التنمیة :    

بعض الحقول الصغیرة متباعدة فیما بینھا الزراعة المطریة :   

2019

معطیات متعلقة بالصید القاري:
شباك العقد ، الخیوط الصناریة المصاید :    
1110 صیاد متخذا ھذه المھنة عدد الصیادین :   

من 70 إلى 100 عدد الزوارق :    
2 عدد أنواع األصناف المصطادة :   

18 طن/أسبوع عدد األطنان المصطاده :   
2500 الساكنة اإلجمالیة حول المستنقع:   

انعاره في مالي مواقع التسویق :   

ــھ یقــع  یشــكل منخفــض آمزیكــي مســتنقعا دائمــا، ألن
على ارتفاع 185 م  في حین أن باقي السھل یتراوح 
بیــن 190 و 193 م وھكــذا یلــغ المســتنقع إبــان 
الفیضانات القصوى سقف 193 م وبلغ عمق المیاه 7م 
فــي منخفــض آمزیكــي و عكســا لذلــك فإنــھ فــي ســنة 
1987، الســنة األكثــر جفافــا، لــم تغمــر المیــاه ســوى 
1500 مــع عمــق میــاه یقــارب 75 ســم مــن امتــداد 

2500 ھكتار التي تشكل آمزیكي.

بحیرة محموده

منخفض آمزیكي



لقــد أظھــر قطــاع الصیــد الموریتانــي أداء جیــداً فــي الســنوات األخیــرة، مســجال بذلــك وتیــرة 
تصاعدیــة ســواء مــن حیــث الجھــد المبــذول أو مــن حیــث الكمیــات المصطــادة وخاصــة تلــك التــي تــم 

تفریغھــا فــي موریتانیــا. وتشــھد مســاھمات القطــاع فــي مجامیــع االقتصــاد الكلي المختلفــة على تلــك الوتیرة 
التصاعدیة.

فقد عرفت سنة 2019 تسجیل تراجع بنسبة %27  وھو ما یمثل أكثر من 322.000 طن مقارنة بسنة 2018. 
ویعــود ھــذا التراجــع فــي األســاس إلــى ھبــوط الكمیــات المصطــادة فــي أعالــي البحــار مــن جھــة، والصیــد 

التقلیدي والشاطئي من جھة أخرى، التي تستمر في التراجع.

وفیما یتعلق بصادرات منتجات الصید لسنة 2019، فقد عرفت تراجعا طفیفا بنسبة %2، ما یمثل 20.000 
طن مقارنة بسنة 2018. ویتغیر ھذا التراجع حسب المنتجات المصدرة. 

كما عرفت قیمة صادرات المنتجات البحریة لسنة 2019 تراجعا بنسبة %4 مقارنة بسنة 2018. ویعزى ھذا 
التراجع إلى نقص قیمة صادرات دقیق السمك، المنتوج الثالث من حیث أھمیة القیمة التجاریة.

ومــن جھــة أخــرى، عــرف األســماك الســطحیة تراجعــا بنســبة %65ـ تعود في األســاس إلى ھبــوط في الحجم 
اإلجمالي لصادرات سنة 2019.

وقــد عرفــت القیمــة المضافــة للصیــد تزایــدا مســتمرا خــالل الســنوات األخیــرة. حیث ارتفعــت مــن 2,7 ملیار 
أوقیة جدیدة سنة 2015 إلى 6,2 ملیار سنة 2018، و 6.8 ملیار سنة 2019.

وخالل سنة 2019، واصل السوق االوروبي ھیمنتھ، من حیث القیمة، بنسبة %43 أمن إجمالي قیمة المنتجات 
المصدرة. وتشكل رأسیات األرجل %70 من قیمة الصادرات اإلجمالیة الموجھة نحو ھذا السوق، یلیھ منتج 

دقیق وزیوت السمك بحدود 19%.

وقــد تجــاوزت المیزانیــة للقطــاع حاجــز الـ 10 ملیــارات أوقیة مواصــال بذلك المنحى التصاعــدي الذي عرفتھ 
المداخیل خالل السنوات األخیرة.

وفــي إطــار تعزیــز االســتھالك الوطنــي لألســماك بشــكل كبیــر بفضــل الجھــود التــي بذلتھــا الشــركة الوطنیــة 
لتوزیــع األســماك، مــن خــالل الزیــادة المســتمرة فــي الكمیــات الموزعــة داخــل البــالد من عــام إلــى آخر لتصل 
إلــى أكثــر مــن 8214 طــن ســنة 2019 مســجال بذلــك زیــادة بنســبة %12 مقارنــة بســنة  2018. 
وقــد تمكنــت الشــركة الوطنیــة لتوزیــع األســماك من تغطیة 33 مدینــة. حیث نالت كل مدینة بالتناســب مع عدد 

سكانھا.

ــا بإمكانیــات كبیــرة فیمــا یتعلــق بالصیــد القــاري، والــذي  باإلضافــة إلــى الصیــد البحــري، تتمتــع موریتانی
ــز األمــن  ــق فــرص العمــل وتعزی ــادة مســاھمة شــبھ ھــذا القطــاع فــي خل ــى زی ســیؤدي اســتغاللھ إل

الغذائي في الوسط الریفي وبمحاذاة السكان األكثر ھشاشة.
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الملحقات

ت
حقا

لمل
ا



المصدر: م.ا.ث.د

      3 022,13   
2 856,17   
2 530,21   

      2 285,41   
      2 179,83   
      2 068,94   
      1 787,23   
      1 571,67   
      1 355,98   
         981,55   
         940,60   
         685,90   
               674   
         341,63   
               118   

      2 744,24   
      2 323,88   
      2 157,87   
         900,00   
      1 754,63   
      1 819,53   
      1 797,24   
      1 622,22   
      1 331,34   
         792,59   
         885,25   
         399,54   
               339   
         246,05   
                 56   

      2 200,00   
      2 078,16   
      1 816,18   
         900,00   
      1 441,28   
      1 730,64   
      1 779,19   
      1 543,02   
      1 196,51   
         800,00   
         766,86   
         359,88   
               205   
         214,53   
                 54   

      2 323,53   
      2 300,00   
      2 012,09   
         864,71   
      1 574,84   
      1 732,68   
      1 782,35   
      1 404,25   
      1 270,59   
         593,79   
         758,50   
         411,11   

               392   
         232,46   
                 38   

      2 304,80   
      2 281,10   
      2 004,00   
         771,20   
         881,60   
      1 827,20   
      1 604,80   
      1 279,20   
      1 260,80   
         578,40   
         727,20   
         328,40   
               441   
         230,80   
                 48   

MEROU JAUNE P
THIOF  G
THIOF  P
CALAMARE
POULPE
MEROU JAUNE G
MEROU NOIR 
COURBINE
DORADE ROSE G
CAPITAINE
DORADE ROSE M
PAGEOT
Mulet
DORADE GRISE
Sardinelle

االختصار

Soles, Dorades, Truites, Turbots, Merlus, Tilapias, Anguilles, Squales, Reais, Bars, 
Homards, Crabes, Coquilles, Clams, Coques, Arches, Ormeaux, Méduses, Pois-
sons plats, Foies, Oeufs, Laitances, Salés, Séchés, Fumés, Saumure, Sparidae, 
Autres 

Soles, Turbots, Poissons plats, Thons, Sardinelles, Sardine, Chinchards, 
Maquereaux, Merlus, Reais, Bares, Œufs foies, Filets, Autres poissons

Thons, Maquereaux, Moules, Vivants, Fraiches, Réfrigérées, Autres Œufs foies, 
Filets
Farines et Poudres de poissons
Huiles, graisse
Langoustes, Langoustines, Crevettes et autres crustacés
Calmars, Seiches, Autres Préparations, Saucissons

المعني المقصود

20132014201520162017 النوع

الملحق 1: األسعار المتوسطة للعینات التجاریة األساسیة (أوقیة قدیمة / كلغ)

الملحق 2: قاموس مصطلحات المنتجات المصدرة

المصدر: الجمارك

األخطبوط المجمد غالبا والطازج أحیانا، والحبار والحبار المجمد

االنشوفة، السردین، سردینیال، الماكریل، حصان الماكریل، سمك التونة األحمر،
تونة الجاحظ المجمدة

1. یتعلق األمر بكمیات قلیلة من األخطبوط
2. موجھة في األساس إلى األسواق اإلفریقیة والروسیة

3. مجمدة أساسا
4. موجھة غالبا إلى إفریقیا (90%)

5. منتجات طازجة أو مثلجة
6. منتجات مجمدة، طازجة أو حیّة من الصید البحري و الصید القاري

7. أساسا معلبات على متن السفن ـ المصانع
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�
البنك المركزي المور�تا�� ب.م.م 

اللجنة الفن�ة لإلحصائ�ات ل.ف.إ 
وات والدراسات مدي��ة استصالح ال�� م.إـث.د 

� المنتجات مدي��ة تنم�ة وتثم�� م.ت.ت.م 
مدي��ة ال�ح��ة التجار�ة م.ب.ت 

مدي��ة الص�د القاري وزراعة األسماك م.ص.ق.ز.أ 
خفر السواحل المور�تان�ة خ.س.م 

المعهد المور�تان�ة ل�حوث المح�طات والص�د م.م.ب.م.ص 
ك�لوغرام كغ 

وزارة االقتصاد والمال�ة و.إ.م 
ائب وزارة االقتصاد والمال�ة ـ المدي��ة العامة لل�� و.إ.م.م.ع.ض 

المدي��ة العامة للجمارك م.ع.ج 
وزارة الص�د واالقتصاد ال�حري و.ص.إ.ب 

أق� عائد مستدام أ.ع.م 
المرصد االقتصادي واالجتما�� للص�د م.إ.إ.ص 

� لإلحصاء المكتب الوط�� م.و.إ 
الص�د التقل�دي ص.ت 

� الص�د الشاط�� ص.ش 
� أعا�� ال�حار

الص�د �� ص.أ.ب 
الناتج الداخ�� الخام ن.د.خ 

� ة الوطن�ة لحوض آرغ�� الحظ�� ح.و.ح.آ 
كة المور�تان�ة ل�س��ق األسماك ال�� ش.م.ت.أ 

كة الوطن�ة لتوز�ــــع األسماك ال�� ش.و.ت.أ 
� نظام متا�عة الص�د التقل�دي والشاط�� ن.م.ص.ت.ش 

�س�ة االصط�اد المسم�ح بها ن.ا.م.ب 
الق�مة المضافة ق.م 

المنطقة االقتصاد�ة الخالصة م.إ.خ 
المنطقة االقتصاد�ة الخالصة المور�تان�ة م.إ.خ.م 

المخت�ات
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ــت،  ــة كان ــأي طریق ــل، ب ــتخراج أو قت ــاد أو اس ــة اصطی ــاد أو محاول ــة اصطی ــى كل عملی ــد عل ــق الصی ــد: یُطلَ الصی
تستھدف األحیاء التي یشكل الماء موطنھا المعتاد أو األعم.

 صیــد اإلعاشــة: ھــو الصیــد الممــارس بالشــكل التقلیــدي، وبھــدف إلــى الحصــول علــى عینــات صالحــة لإلســتھالك 
إلعاشة الصیاد وعائلتھ ولیس للبیع في أغلب حاالتھ.

الصید التجاري: وھو الصید الذي یمارس من أجل جني األرباح.
الصیــد التقلیــدي البحــري: كل نشــاط صیــد یمــارس علــى األقــدام أو بواســطة ســفن مســطحة أو غیــر مســطحة بطــول 
إجمالي یقل أو یساوي 14 مترا بدون محركات أو بمحركات ذات قوة أقل أو تساوي 150 حصانا، وتستخدم فیھ آلیات 

صید یدویة باستثناء شبكة التطویق المنزلقة 
الصیــد الشــاطئي: كل نشــاط صیــد یمــارس بواســطة ســفینة: (i) بطــول إجمالــي أقــل أو یســاوي 26 متــرا، وال تســتجیب 
للشــروط الخاصــة بالصیــد التقلیــدي، بالنســبة لرأســیات األرجــل والقشــریات وعینــات األعمــاق، (ii) بطول أقــل من 60 
متــر بالنســبة للصیــد الســطحي. وتعمــل الســفن الشــاطئیة بآلیــات صیــد یدویــة أو غیــر یدویــة وبــدون أیــة وســیلة جــرف 

للقاع أو كسح لھ. 
صیــد األعمــاق فــي عــرض البحــار: كل صیــد تجــاري یمــارس بواســطة ســفن بخصائــص تختلــف عــن الصیــد التقلیــدي 

والشاطئي.
الصید القاري: ھو كل نشاط یھدف إلى اصطیاد األسماك أو أي أحیاء مائیة في المیاه القاریة.

النظــام الوطنــي : ھــو النظــام المبدئــي المعتمــد فــي اســتغالل الثــروات البحریــة فــي المیــاه الخاضعــة للقوانیــن 
الموریتانیة.

ــي إطــار  ــوح ف ــاع ممن ــى حــق انتف ــز عل ــاز حائ ــكل صاحــب امتی ــم منحــھ ل ــي:  ھــو نظــام اســتثنائي یت النظــام األجنب
اتفاقیات دولیة للصید أو أي نوع آخر من التفاھمات مع دول أخرى أو مجموعة دول أو كیان خصوصي أجنبي. 

مؤسســات معالجــة وتحویــل منتجــات الصیــد :  كل مبنــى أو منشــأة علــى الیابســة أو  فــي البحــر، تتــم فیھــا معالجــة 
المنتجــات الســمكیة وتداولھــا وتخزینھــا وتعلیبھــا وتجفیفھــا وتجمیدھــا وتملیحھــا وتدخینھــا أو أي طریقــة أخــرى 

ألغراض تجاریة.
نسبة االصطیاد المسموح بھا: تعني كمیة الثروات السمكیة المسموح باصطیادھا في فترة محددة.

ــا بشــكل مســتدیم مــن المخــزون فــي ظــل الظــروف  أقصــى عائــد مســتدام: أعلــى معــدل صیــد یمكــن اصطیــاده نظریً
البیئیة الحالیة.

المنتجات المجمدة: كل منتج خضع لعملیة تجمید تمكن من الوصول إلى درجة حرارة مستقرة أقل أو تساوي (18-)
دقیــق وزیــوت الســمك: ھــو منتــج نھائــي تــم الحصــول علیــھ عــن طریــق فضــالت مصانــع التحویــل وكمیــات األســماك 

التي تم إلغاؤھا طازجة خاصة األسماك السطحیة.
المنتجــات الطازجــة والحیــة والمنتجــات الكاملــة والمعــدة: ھــي المنتجــات التــي لــم تخضــع، خــالل االحتفــاظ بھــا، ألي 

معالجة عدا التثلیج، كمنتج تم اصطیاده والمحافظة علیھ حیّا مثل جراد البحر األخضر والوردي.

تعریفات
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المعلومات المستخدمة ومصادره

تأتــي المعلومــات والتحالیــل الــواردة فــي ھــذا التقریــر مــن تجمیــع مصــادر معطیــات مــن مختلــف ھیئــات القطــاع وكــذا 
ــمكیة  ــروات الس ــتغالل الث ــة الس ــة العام ــة (خ.س.م)، والمدیری ــواحل الموریتانی ــر الس ــي : خف ــرى، وھ ــات األخ القطاع
(م.ع.ا.ث.س)، ومدیریــة البحریــة التجاریــة (م.ب.ت)، ومدیریــة اســتصالح الثــروات والدراســات (م.ا.ث.د)، ومدیریــة 
تنمیــة وتثمیــن المنتجــات (م.ت.ت.م)، ومدیریــة الصیــد القــاري وزراعــة األســماك (م.ص.ق.ز.أ)، والمعھــد الموریتانــي 
ــة  ــة لتســویق األســماك (ش.م.ت.أ)، والشــركة الوطنی ــد (م.م.ب.م.ص)، والشــركة الموریتانی لبحــوث المحیطــات والصی
األســماك  وزراعــة  الصیــد  لمنتجــات  الصحــي  للتفتیــش  الوطنــي  والمكتــب  (ش.و.ت.أ)،  األســماك  لتوزیــع 
(م.و.ت.ص.م.ص.ز.أ)، والمدیریــة العامــة للجمــارك (م.ع.ج)، والبنــك المركــزي الموریتانــي (ب.م.م)، إلــخ.. وقــد تمــت 
المصادقــة علــى ھــذه المعلومــات مــن طــرف اللجنــة الفنیــة لإلحصائیــات التــي تضــم كافــة الھیئــات المنتجــة لمعلومــات 

قطاع الصید.

ففیمــا یتعلــق بالمعلومــات حــول الكمیــات المصطــادة، نشــیر إلــى أن الســفن العاملــة فــي عــرض البحــر والســفن الشــاطئیة 
العاملــة فــي المنطقــة االقتصادیــة الخالصــة، ملزمــة یومیــا بتعبئــة ســجل المتــن وإحالتــھ إلــى خفــر الســواحل الموریتانیــة 
عنــد نھایــة كل رحلــة صیــد. ویتــم فــي ھــذا الســجل تعبئــة جمیــع المعلومــات المتعلقــة بالمواصفــات الفنیــة للســفینة وللرحلــة 

وكذا عملیات الصید المنجزة، وتاریخ ومحل النشاط.

ویجــدر التنبیــھ إلــى أن المعلومــات المتعلقــة بمصائــد التونــة غائبــة فــي ھــذا التقریــر، نتیجــة لعــدم وجــود اســطول وطنــي 
ــن  ــة بی ــات الثنائی ــار االتفاقی ــي إط ــات ف ــذه العین ــاد ھ ــم اصطی ــث یت ــرة، حی ــماك الســطحیة الكبی ــدة األس ــتھدف مصی یس
ــات  ــدول بالكمی ــي. وتصــرح ھــذه ال ــان واالتحــاد األوروب ــا الیاب ــدول أو مجموعــات دول مــن بینھ ــا وبعــض ال موریتانی
المصطــادة مباشــرة إلــى اللجنــة الدولیــة لصیانــة التونــة فــي المحیــط األطلســي. وســتتوفر ھــذه المعلومــات ابتــداء مــن ســنة 

2018 لدى خفر السواحل الموریتانیة، وسیمكن استغاللھا من طرف المرصد مستقبال.

أمــا بالنســبة للصیــد التقلیــدي، فقــد تــم وضــع نظــام متابعــة للصیــد التقلیــدي والشــاطئي لــدى المعھــد الموریتانــي لبحــوث 
ــذا القطــاع.  ــن طــرف ھ ــذول م ــد المب ــد الصی ــات المصطــادة ولجھ ــر للكمی ــم تقدی ــن تقدی ــن م ــد، یمك المحیطــات والصی
ــى طــول الســاحل.  ــغ عل ــاط التفری ــى مســتوى أھــم نق ــن عل ــد عــودة الصیادی ــات عن ــى أخــذ عین ویعتمــد ھــذا النظــام عل

وتُـَكـّمـل ھذه العینات بإحصاء شھري لوحدات الصید العاملة، ویعمل كأساس الستقراء المصیدة وجھد الصید.

ــد مــن أجــل  ــي لبحــوث المحیطــات والصی ــم إجــراء مســح إطــاري نصــف ســنوي مــن طــرف المعھــد الموریتان كمــا یت
إحصاء الموارد المادیة والبشریة للصید التقلیدي. ویُقدم كذلك، تقدیرا للید العاملة على المتن في الصید التقلیدي.

وفیمــا یتعلــق بالمعلومــات المتعلقــة بالتصدیــر، فیتــم تقدیمھــا مــن طــرف الشــركة الموریتانیــة لتســویق األســماك ومصالــح 
الجمارك المكلفة بنظام المعلوماتیة (سیدونیا).

وفــي مجــال الصیــد القــاري، تحظــى موریتانیــا بمخــزون كبیــر قابــل لالســتغالل ویشــكل، كجــزء مــن نھــج متكامــل، تكملــة 
ــرة 2015  ــاع للفت ــة للقط ــتراتیجیة الوطنی ــردت االس ــاس، أف ــذا األس ــى ھ ــتدامة. وعل ــة المس ــییر والتنمی ــات التس لسیاس
ـ 2019 محــورا خاصــا بترقیــة وتنمیــة الصیــد القــاري واســتزراع األســماك. كمــا تــم إنشــاء مدیریــة مركزیــة مكلفــة 

حصریا بترقیة وتنمیة شــبھ ھذا القطاع. وقد تم تخصیص جزء من ھذا التقریر ألھم مؤشــرات شــبھ ھذا القطاع.
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