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المرصد االقتصادي واالجتما�� للص�د
المقرر رقم 265 بتار�ــــخ 09 اب��ل 2018

: ��لف المرصد االقتصادي واالجتما�� ع� وجه الخصوص �ما ���
- وضع آل�ة دائمة للمتا�عة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لقطاع الص�د؛

��� ومؤس�� ُ�َم�ن من ضمان المتا�عة والتقی�م االقتصادي واالجتما�� لقطاع الص�د وكفاءاته؛ - تحد�د إطار ���
� ومستخد�� معط�ات القطاع؛ ا�ة مع المنتج�� � إطار ال��

امات �� � - إعداد دفاتر االل��
؛ � � االقتصاد الوط��

- ضمان ��� مذكرات و تقار�ر دور�ة �ش�ل منتظم حول أداء قطاع الص�د ومساھمته ��

�ش�لة اللجنة الفن�ة للمرصد االقتصادي واالجتما��

الرئ�س:
� العام لوزارة الص�د واالقتصاد ال�حري األم��

األعضاء :
- قائد خفر السواحل المور�تان�ة؛

- المدیر العام الستغالل موارد ومصائد األسماك؛
- مدیر ال�ح��ة التجار�ة؛

وات ال�ح��ة والدراسات؛ - مدیر استصالح ال��
� المنتجات؛ - مدیر تنم�ة وتثم��

- مدیر الص�د القاري وزراعة األسماك؛
مجة والتعاون؛ - مدیر ال��

� ل�حوث المح�طات والص�د؛
- ممثل عن المعھد المور�تا��

راع األسماك؛ � � للتفت�ش الص�� لمنتجات الص�د واس�� - ممثل عن المكتب الوط��
كة المور�تان�ة ل�س��ق األسماك (ش.م.ت.أ)؛ - ممثل عن ال��

- ممثل عن الوزارة الم�لفة �االقتصاد؛
؛ �

- ممثل عن البنك المركزي المور�تا��
نامج اإلقل��� لغرب إف��ق�ا (PRAO) ؛ - م�سق ال��

� لإلحصاء؛ - ممثل عن المكتب الوط��
؛ � - ممثل عن ال�ونفدرال�ة الوطن�ة ألر�اب العمل المور�تانی��

ف��ق عمل المرصد االقتصادي واالجتما��

الم�سق: ع�د الرحمن بوجمعه

مسؤول ال�حث واإلحصائ�ات: دداە أحمد �ابو

اء : الخ��
، خب�� مصائد األسماك - أحمد محمد المصط��
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ق الص�د، ع� �ل عمل�ة اصط�اد أو محاولة اصط�اد أو استخراج أو قتل، �أي ط��قة �انت،
�
 الص�د: ُ�طل

� �ش�ل الماء موطنها المعتاد أو األعم �ستهدف األح�اء ال��

صالحة  عينات  ع�  الحصول  إ�  و�ــهدف  التقل�دي،  �الش�ل  الممارس  الص�د  هو  اإلعاشة:   ص�د 
� أغلب حاالته

لإلستهالك إلعاشة الص�اد وعائلته ول�س للبيع ��

� األر�اح الص�د التجاري: وهو الص�د الذي �مارس من أجل ج��
 

 الص�د التقل�دي ال�حري: �ل �شاط ص�د �مارس ع� األقدام أو بواسطة سفن مسطحة أو غ�� مسطحة
ا �دون محر�ات أو �محر�ات ذات قوة أقل أو �ساوي 150 حصانا،  �طول إجما�� �قل أو �ساوي 14 م��

لقة � و�ستخدم ف�ه آل�ات ص�د �دو�ة �اس�ثناء ش�كة التط��ق الم��
 

ا، وال : �ل �شاط ص�د �مارس بواسطة (أ) سفينة  �طول إجما�� أقل أو �ساوي 26 م�� �
 الص�د الشاط��

األعماق، وعينات  �ات  والق�� األرجل  لرأس�ات  �ال�س�ة  التقل�دي،  �الص�د  الخاصة  وط  لل��  �ستج�ب 
. وتعمل السفن الشاطئ�ة �آل�ات ص�د �دو�ة  و(ب) سفينة �طول أقل من 60 م�� �ال�س�ة للص�د السط��

أو غ�� �دو�ة و�دون أ�ة وس�لة جرف للقاع أو كسح له

التقل�دي � عرض ال�حر: �ل ص�د تجاري �مارس بواسطة سفن �خصائص تختلف عن الص�د 
 الص�د ��
� والشاط��

� الم�اە القار�ة
الص�د القاري: �ل �شاط ص�د يهدف إ� اصط�اد األسماك واألح�اء المائ�ة ��

� للقوان�� الخاضعة  الم�اە   �
�� ال�ح��ة  وات  ال�� استغالل   �

�� المعتمد   �
الم�د�� النظام  هو   :  �

الوط��  النظام 
المور�تان�ة

� إطار
� يتم منحه ل�ل صاحب امت�از حائز ع� حق انتفاع ممن�ح ��

:  هو نظام اس�ثنا�� �  النظام األجن��
 اتفاق�ات دول�ة للص�د أو أي ن�ع آخر من التفاهمات مع دول أخرى أو مجموعة دول أو ك�ان خصو��

� أجن��
 

� ال�حر، تتم فيها
ال�ا�سة أو  ��  مؤسسات معالجة وتح��ل منتجات الص�د :  �ل مب�� أو م�شأة ع� 

وتجف�فها وتمل�حها  وتجم�دها  وتجف�فها  وتعليبها  وتخ��نها  وتداولها  السمك�ة  المنتجات   معالجة 
وتدخينها أو أي ط��قة أخرى ألغراض تجار�ة

ة محددة � ف��
وات السمك�ة �اصط�ادها �� � �م�ة ال�� �س�ة االصط�اد المسم�ح بها: تع��

ظل  �
�� المخزون  من  مستد�م  �ش�ل  ا  نظ��� اصط�ادە  �مكن  ص�د  معدل  أع�  مستدام:  عائد   أق� 

الظروف الب�ئ�ة الحال�ة

 المنتجات المجمدة: �ل منتج خضع لعمل�ة تجم�د تمكن من الوصول إ� درجة حرارة مستقرة أقل أو
�ساوي 18-

و�م�ات التح��ل  مصانع  عل�ه عن ط��ق فضالت  الحصول  تم   �
نها�� منتج  هو  السمك:  وز�وت   دقيق 

� تم اللتخلص منها مكتملة طازجة خاصة األسماك السطح�ة األسماك ال��

خالل تخضع،  لم   � ال�� المنتجات   �� والمعدة:  ال�املة  والمنتجات  والح�ة  الطازجة   المنتجات 
 االحتفاظ بها، ألي معالجة عدا التثليج، �منتج تم اصط�ادە والمحافظة عل�ه حّ�ا مثل جراد ال�حر األخ��

والوردي

تع��فات
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�لمــــة الـــرئـــ�ـــس

� �الدنا عائدات اقتصاد�ة واجتماع�ة هامة تخوله
 �حقق قطاع الص�د ال�حري ��

للنمو ومستداما  هاما  مصدرا  �اعت�ارە   �
الوط�� االقتصاد   �

�� رئ���  دور   لعب 
 وال�شغ�ل. فتتطلب أهميته ع� مستوى االقتصاد ال��� وضع إجراءات �سمح

 .ب�نميته المستدامة

ات�ج�ة االستصالح والتنم�ة المستدامة والمت�املة � هذا اإلطار، تهدف إس��
 و��

� القطاع ع� امتداد
 للص�د ال�حري 2024-2020، إ� توج�ه العمل العمو�� ��

س�اسة توجهات  مع  ال�حري  الص�د  تنم�ة  أهداف  مالءمة  و��  ة  الف��  هذە 
، وخلق �

والشاط�� ال�حري  الموارد ووسطها  الحفاظ ع�  من ح�ث   الحكومة 
� و�رساء الح�امة الرش�دة

وة، وفرص العمل، وتع��ز األمن الغذا�� .ال��

لقطاع مستدامة  تنم�ة  تحقيق  إ�  الرام�ة  الحكومة  توجهات  مع   وتمش�ا 
تنف�ذ تقي�م  ونتائج  للقطاع   � المح��ّ ال�شخ�ص  من  وانطالقا   الص�د، 
ات�ج�ة المن�مة، تم اعتماد ثالثة محاور رئ�س�ة من أجل تط��ر القطاع:  االس��

ـ
ــــ المحور األول: الموارد والب�ئة ال�ح��ة والشاطئ�ة والمصائد

: سالسل الق�مة �
ــــ المحور الثا��

ــــ المحور الثالث: ح�امة القطاع

اء  وقد �انت هذە المحاور موض�ع دراسة معمقة من طرف مجموعة من الخ��
� الفني�� �اء  وال��  � الفاعل�� مع  موسع  �ش�ل  نتائجها  استعراض  تم   ، �  الوطني��

� س�نصب عليها
� للقطاع. وع� هذا األساس، تم تحد�د النقاط، ال��  والمالي��

: ـ الجهود مستق�ال، وتتمثل ف�ما ���
ات�ج�ة للحفاظ ع� الب�ئة ال�ح��ة والشاطئ�ة من أجل  ــــ وضع الخطط االس��
المناخ تغ��  آثار  مواجهة   �

�� الب�ئ�ة  النظم  ومرونة  السمك�ة  الموارد   استدامة 
�ة؛ وآثار األ�شطة ال���

� من أجل االستفادة من
� االقتصاد الوط��

 ــــ تط��ر سالسل الق�مة المدمجة ��
ة للقطاع من ح�ث عائدات العملة الصع�ة والنماء وال�شغ�ل  اإلم�انات ال�ب��

� دون المساس �االستدامة الب�ئ�ة لالستغالل؛
واألمن الغذا��

 ــــ تع��ز الح�امة لضمان قدر أ��� من الفعال�ة وال�فاءة، و�شاعة مناخ من الثقة
� القطاع

.والشفاف�ة ��

تب عليها من إصالحات رهانا ات�ج�ة الجد�دة وما ي��  و�ش�ل تنف�ذ هذە االس��
هذە شأن  ومن  لل�الد.  واالجتماع�ة  االقتصاد�ة  للتنم�ة  �ال�س�ة  ا   كب��
الص�د لقطاع  واالجتما��  االقتصادي  األداء  رفع  ع�  تعمل  أن   اإلصالحات 

.�ش�ل مستد�م
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الدولة إ�  ال�ح��ة  وات  ال��  �عود حق اصط�اد 
وات. � تعت�� المال�ة والمسؤولة عن هذە ال��  ال��
هذە من  االنتفاع  تمنح  أن  للدولة   و�مكن 
� � وطني�� � أو اعت�ار��� وات ألشخاص معن����  ال��

 أو أجانب ع� ش�ل امت�از لحق انتفاع، �حدد
اصط�ادها �مكن   � ال�� ال�م�ات  لمراق�ة   حصة 

 من المخزون المتاح. وع� هذا األساس، �ح��
الحد لتوز�ــــع  تا�عة  �حصة  الص�د  من  ن�ع   �ل 

المس�ح �اصط�ادە ـ

� أعا�� ال�حار، يوجد 9 أنواع
 ف�ال�س�ة للص�د ��

التونه، السطح�ة،  (األسماك  االمت�ازات   من 
األسماك  ، الناز�� الرو��ان،   األخطبوط، 
السلطعون الوردي،  ال�حر  جراد   القاع�ة، 

، ومحار�ات أخرى).ـ القا��

�
�� السمك�ة  وات  ال�� هذە  استغالل   و�مكن 

� المور�تان�ة عن ط��ق  الم�اە الخاضعة للقوان��

المصاید استغالل  نظام  .1 

2020 لسنة  المصا�د  حسب  (طن)  �اصط�ادە  المسم�ح  الحد   :  1 الجدول 

:ـ � أحد النظام��

� يهدف أساسا إ� دمج أفضل � ال��  النظام الوط��
ط��ق عن   � الوط�� االقتصاد   �

�� الص�د   ل�شاط 
وتط��ر أوال  المصطادة  ال�م�ات   �  توط��
الق�مة ذات  االصط�اد  �عد  ما   ال�شاطات 

المضافة المحل�ة.ـ

�منح استغالل  نظام  وهو   � األجن��  النظام 
� تم الحصول  ألصحاب امت�ازات حق انتفاع، ال��
معاهدات. أو  دول�ة  اتفاق�ات  إطار   �

��  عليها 
� هذا النظام إ� إج�ار�ة

 وتخضع السفن العاملة ��
� مور�تان�ة أو � موا��

 تف��ــــغ ال�م�ات المصطادة ��
� ع� المر� من أجل مراقبتها. وقد

 مسافنتها ��
الستصالح  � الوط�� االس�شاري  المجلس   رخص 
 وتنم�ة المصا�د ص�د 1874633 طن موزعة �ما

� الجدول 1.ـ
�� � هو مب��ّ
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ال�حار أعا��   �
�� الص�د  جهد   شهد 

ا ب�س�ة 9 � انخفاض�  والص�د الشاط��
 % خالل األشهر الخمسة األو� من
� نفس

 سنة 2020 مقارنة �مستواە ��
وانخفض  .2019 سنة  من  ة   الف��
مختلف  �

�� ال�شطة  الوحدات   عدد 
سنة  �

��  6662 من  الص�د   أنواع 
،2020 سنة   6044 إ�   .2019 

أن إ�  الص�د  سجالت   �
�� المتوفرة  اإلحصائ�ات   �ش�� 

األو�  (5) الخمسة  األشهر  خالل  المصطادة   ال�م�ات 
قد التقل�دي،  الص�د  �اس�ثناء   ،2020 عام   من 
ة �الف�� مقارنة   41٪ ب�س�ة  ا  عام� ا  انخفاض�  شهدت 

2019 عام  من  .نفسها 
ات�ج�ة االس�� األرجل  رأس�ات  لمص�دة   ف�ال�س�ة 

نفس عن   41٪ المسجل  االنخفاض  �لغ   الوطن�ة، 

ال�حري  الص�د  من  المصطادة  ال�م�ات  تطور  .2
الص�د جهد  1.2

المصطادة ال�م�ات  1.2

.9% ب�س�ة  انخفاضا  �مثل    ما 
�ان الج�س�ة،  ح�ث   ومن 
أعا��  �

�� الص�د  جهد   انخفاض 
� � الوطني��  ال�حار والص�د الشاط��

ت�ب،  وصل إ� %17 و%14 �ال��
� األجن�� النظام  عرف   وقد 

23% ب�س�ة  ا  حاد� ا   انخفاض�
 (الش�ل 1). وُ�عزى هذا

� ال�شاط �ش�ل أسا��
 االنخفاض ��

 ،COVID-19 إ� اآلثار السلب�ة ل��اء
التف��ــــغ علم�ات  ع�  س�ما   وال 
الص�د. سفن  أطقم  تغي��   و�سي�� 
 ومع ذلك، لم �دخر القطاع أي جهد
�
�� الص�د  �شاط  استمرار   لضمان 

.طل الحجر و�غالق الحدود

مثل األخرى،  األسماك  مصا�د  تراجعت  �ما  ة.   الف��
ب�س�ة السطح  أسماك   ،-63٪ ب�س�ة  �ات   الق��
،2 (الجدول   -31٪ ب�س�ة  القاع  وأسماك   -41٪ 
النظام أن  �الحظ  �النظام،  يتعلق  وف�ما   .(2  الش�ل 
الحدود إغالق  عمل�ات  من  �شدة  ر  ت�� قد   �  األجن��

و�اء � فرضها  . COVID-19  ال��

ان
طن

األ
ف 

ال
آ

السطح�ة األسماك 

2019 مايو  ــــ  يناير  2020 مايو  ــــ  يناير 

ن)ـ
طنا

األ
ف 

ال
(آ

ة 
ح�

ط
س

 ال
ك

ما
س

األ

القاع�ة �اتاألسماك  األرجلالق�� رأس�ات 

� األجن�� �النظام 
الوط�� النظام 

2020 مايو  ــــ  2019يناير  مايو  ــــ  يناير 

�د
ص

ال
م 

أ�ا

2020 و   2019 � خالل 
الشاط�� والص�د  ال�حار  أعا��   �

�� الص�د  مقارنة جهد   :1 الش�ل 
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2020 و   2019 خالل  المصا�د  حسب   �
الشاط�� والص�د  ال�حار  أعا��   �

�� للص�د  المصطادة  ال�م�ات  مقارنة   :2 الش�ل 



ودقيق متنوعة  مجمدة  منتجات  من   ، أسا�� �ش�ل   2020 عام  من  األول  النصف   �
�� الصادرات   تألفت 

�
��  20% ب�س�ة  زادت  السمك  دقيق  صادرات  أن  إ�  �شار  الصادرات.  إجما��  من   85% ب�س�ة   السمك 

جميع تراجعت  الذي  الوقت   �
��  ،2019 عام  من  نفسها  ة  �الف�� مقارنة   2020 عام  من  األول   النصف 

أ��� من  �انتقالها  ب�س�ة 52%،  األرجل  رأس�ات  انخفضت  فقد  الخصوص،  األخرى. وع� وجه   المنتجات 
عام من  األول  النصف   �

�� طن   13000 من  أقل  إ�   2019 عام  من  األول  النصف   �
�� طن   26000  من 

4).ـ (الش�ل   2020

السمك�ة 3- الصادرات 

الصادرات 1-3 حجم  ملخص 

المعتمدة المصطلحات   �� المصدرة  السمك�ة  للمنتجات  المستخدمة  المصطلحات  فإن  الجزء،  هذا   �
�� 

ي، الجم�� السطح،  أسماك  األرجل،  (رأس�ات   �� فئة  ة  ع�� ب�حدى  األمر  و�تعلق  الجمارك.  مصالح   لدى 
واألسماك والمعل�ة  الطازجة  األسماك  السمك،  ز�وت  السمك،  دقيق  القاع�ة،  األسماك  ال�حر،   جراد 
"األسماك المنتج  أن  إ�  اإلشارة  وتجدر  المجمدة).  األسماك  وكذا  والمدخنة  والمملحة   المجففة 

ضع�فة.ـ سوق�ة  ق�مة  ذات  المصنفة  غ��  األسماك  من  متنوعة  مجموعة  ا  عموم� �شمل  المجمدة" 

و2020  2019 مايو  إ�  يناير  من  الص�د  وجهد  المصطادة  ال�م�ات  ات  تغ��  :  2 الجدول 

� تم تصديرها خالل 2020 ق���ة من تلك ال�� � النصف األول من عام 
ال�م�ة المصدرة ��  �ش�ل عام، ظلت 

�مثل ما  وهو  ة،  الف�� هذە  خالل  ا  طن�  401755 تصدير  تم  المجم�ع،   �
و��  .2019 عام  من  ة  الف��  نفس 

انخفض الصادرات  حجم  أن  نالحظ   .(3 (الش�ل   2019 لعام  نفسها.  ة  �الف�� مقارنة   5٪ ب�س�ة  ا   انخفاض�
من ة  الوت�� هذە  تفس��  و�مكن  يونيو،  إ�  أب��ل  من  التصاعدي  االتجاە  اس�ئناف  ق�ل  أب��ل  إ�  يناير   من 
وجهة أسواق  طرف�ضع   من  السمك�ة  المنتجات  طلب  ع�  أثر  الذي  كوف�د19-  و�اء  تطور   خالل 

المور�تان�ة.ـ المنتجات 
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الشه��ة الصادرات  حجم   :3 الش�ل 
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ير ينا اير ف�� مارس اب��ل يويونيو ما



الوجهة األف��ق�ة  القارة  تعت��  الحجم،  ح�ث   من 
.49% ب�س�ة  المور�تان�ة  الص�د  لمنتجات   األو� 
ال�م�ات من   90% من  �قرب  ما  يتكون   ح�ث 
مجمدة منتجات  من  السوق  هذا   �

��  الموجودة 

�
�� آس�ا   �

وتأ�� السطح.  أسماك  من  و9%   متنوعة 
من  79% ع�  موزعة   20% ب�س�ة  الثان�ة   المرت�ة 
المجمدة المنتجات  من  و13%  السمك،   دقيق 
 المتنوعة و٪6 من رأس�ات األرجل. �ما تمتص روس�ا

الصادرات  ق�مة  ملخص  2-3

�
 تمثل الق�مة اإلجمال�ة للمنتجات المصدرة ��

م�لغ  2020 عام  من  األول   النصف 
 15.372.607.494 أوق�ة جد�دة. وقد

مجمدات
متنوعة

أسماك
قاع�ة

دقيق
السمك

ز�وت
السمك

أسماك
سطح�ة

رأس�ات
األرجل

 من الحجم اإلجما�� الذي يتكون �ش�ل ح�ي 18%
القارة و�ستق�ل  المتنوعة.  المجمدة  المنتجات   من 
 األورو��ة %13 من إجما�� الصادرات، %38 من هذا
دقيق  19% سمك،  ز�ت   38% من  يتكون   الحجم 
األسماك من   2% األرجل،  رأس�ات   14%  السمك، 
 القاع�ة و%8 من "منتجات أخرى". وقد تم تصدير ما
"منتجات مكونة  أم���ا  إ�  طن   1000 من   �قرب 

أخرى" (الش�ل 5).ـ

 عرف رقم األعمال هذا انخفاضا ب�س�ة 21%
(الش�ل  2019 عام  من  ة  الف�� بنفس   مقارنة 

6).

المنتج ن�ع  حسب  الصادرات  ق�مة   :7 الش�ل 

المنتج ون�ع  الوجهة  سوق  حسب  الصادرات  ق�مة   :8 الش�ل 

05

2020 لسنة  األول  النصف  003ـــ   العدد  م.إ.إ.ص-   - وتحالیل  معطیات  نشرة 

ان
طن

األ
ف 

ال
آ

أخرى

ان
طن

األ
ف 

ال
آ

راس�ات
أرجل

مجمدات الرو��ان أسماك
قاع�ة

دقيق
السمك

ز�وت
السمك

أسماك
سطح�ة

ق�ا
ف��
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�ــ�ا
مـــ�
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آ

رو�ا
او

س�ا
رو

أخرى
راس�ات أرجل

مجمدات
الرو��ان
أسماك قاع�ة

ز�وت السمكدقيق السمك
أسماك سطح�ة



 وقد ش�لت ق�مة المنتجات المجمدة المتنوعة
ة من عام 2019.  %49 مقا�ل %29 فقط لنفس الف��
 وشهدت الق�مة اإلجمال�ة لمنتجات رأس�ات األرجل

�
ا ب�س�ة 65% �� � عام 2020 انخفاض�

 المصدرة ��

 ومن ح�ث ق�مة المنتجات المصدرة، احتل السوق
، خالل النصف األول من عام 2020، المركز �  األورو��

 األول ب�س�ة %33. تليها السوق األسيوي ب�س�ة

،2019 �عام   
ً
مقارنة  2020 عام  من  األول   النصف 

 ف�ما زادت ق�مة المنتجات المتنوعة المجمدة ب�س�ة
%33 ودقيق السمك ب�س�ة %11 (الش�ل 7).ـ

� المرت�ة الثالثة ب�س�ة .32%
�� �

� السوق األف����
 و�أ��

الرا�عة المرت�ة   �
�� الرو��  السوق   �

�أ�� ب�نما   22% 
.(�مساهمة تقدر �حوا�� %13 (الش�ل 8

اب��ل مايو ايريونيو ف�� ينايرمارس
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للصادرات الشه��ة  الق�مة   :6 الش�ل 

�ة
وق

 أ
ون

ملي

المنتج ن�ع  حسب  الصادرات  ق�مة   :7 الش�ل 

�ة
وق

 أ
ون

ملي

راس�اتأخرى
أرجل

مجمدات أسماك
قاع�ة

دقيق
السمك

ز�وت
السمك

أسماك
سطح�ة

المنتج ون�ع  الوجهة  سوق  حسب  الصادرات  ق�مة   :8 الش�ل 

�ة
وق

 أ
ون

ملي

أخرى
راس�ات أرجل

مجمدات
الرو��ان
أسماك قاع�ة

دقيق السمك
ز�وت السمك
أسماك سطح�ة

اف��ق�ا أمـــ��ــ�ا آس�ا اورو�ا روس�ا

أخرى راس�ات
أرجل

مجمدات الرو��ان أسماك
قاع�ة

دقيق
السمك

ز�وت
السمك

أسماك
سطح�ة



ال�م�ة  حسب  الفصل�ة  الصادرات  3.3.

الجدول 3: حجم الصادرات خالل الفصل األول لسنة 2020 (طن)ـ

الجدول 4: ق�مة الصادرات خالل الفصل األول لسنة 2020 (طن)ـ
م.ا.ث.د  : المصدر 

م.ا.ث.د  : المصدر 
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الق�مة  حسب  الفصل�ة  الصادرات  4.3
� لسنة 2020 (طن)ـ

الجدول 5: حجم الصادرات خالل الفصل الثا��

� لسنة 2020 (طن)ـ
الجدول 6: ق�مة الصادرات خالل الفصل الثا��
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ال�م�ة  حسب  الشه��ة  الصادرات  5.3
الجدول 7 : حجم الصادرات خالل الفصل األول لسنة 2020 (طن)ـ

م.ا.ث.د  : المصدر 
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� لسنة 2020 (طن)ـ
الجدول 8 : حجم الصادرات خالل الفصل الثا��

م.ا.ث.د  : المصدر 
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الق�مة  حسب  الشه��ة  الصادرات  6.3
الجدول 9 : ق�مة الصادرات خالل الفصل األول لسنة 2020 (طن)ـ

م.ا.ث.د  : المصدر 

14

2020 لسنة  األول  النصف  003ـــ   العدد  م.إ.إ.ص-   - وتحالیل  معطیات  نشرة 



� لسنة 2020 (طن)ـ
الجدول 10: ق�مة الصادرات خالل الفصل الثا��

م.ا.ث.د  : المصدر 
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تراجعا ال�حري  الص�د  مداخ�ل  عرفت   لقد 
األو� الخمس  األشهر  خالل   41%  ب�س�ة 
ة لسنة 2019،  لسنة 2020 مقارنة بنفس الف��
وانخفاض الصادرات  تراجع  ذلك   و�عزى 
(نقص  � األجن�� للنظام  المصطادة   ال�م�ات 
ذات إلخ...)  اإليتاوات،  االح�سا�ات،   الجهد، 

 الصلة �األزمة االقتصاد�ة العالم�ة المرت�طة

مداخ�ــل قــطاع الص�د .4

ب��اء كوف�د ـ 19.ـ

والمؤسسات الوزارة  مداخ�ل  تراجعت كذلك   �ما 
حق ل�سد�د  المؤقت  التعليق  قرار  �عد   (180%) 
فوترة وكذا   ، � التقل�دي�� للص�ادين  �ال�س�ة   الول�ج 
� إطار اإلجراءات المتخذة

 رسوم التوقف السفن، ��
� األ��� � الوطني��  من طرف الحكومة لصالح الفاعل��

� مواجهة ل��اء (الجدول 11، الش�ل 9).ـ
هشاشة ��
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2019 و   2020 مايو  إ�  يناير  من  القطاع  مداخ�ل  مقارنة   :9 الش�ل 

النظام

�
الوط��

النظام

� األجن��
 مداخ�ل أخري

 (إ.ع.ج ــ
ز.ص.ا.ب)ـ

 مجم�ع حساب

الخ��نة

مقتطعات

 و.ص.ا.ب /

مؤسسات

 المجم�ع العام

(أوق�ة)ـ

�ة
وق

ر أ
ل�ا

م

يناير ـــ مايو 2019يناير ـــ مايو 2020

2019 و   2020 مايو  إ�  يناير  من  القطاع  مداخ�ل  الجدول 11: ملخص 

م.ا.ث.دــ المصدر: 



لتوز�ــــع األسماك �ش�ل الوطن�ة  كة   شاركت ال��
لألسماك.  � الوط�� االستهالك  ق�ة  ب��  معت�� 
كة إ� 46 طن،  و�رتفع حجم التوز�ــــع اليو�� لل��
�أنواع وحدة   20 من  نقل  أسطول  إ�   إضافة 
 مختلفة (5 شاحنات �ـ 40 طن، 2 شاحنة �ـ 10
ثالث�ة س�ارات   9 طن،   20 �ـ  شاحنة   1  طن، 
و�شمل ر�ط).  س�ارات  و3  2 طن،  �ـ   اإلطارات 
ع� موزعة  توز�ــــع،  نقطة   256 توز�عها   ش�كة 
دة) عل (منصات وحاو�ات م�� توز�ــــع   29 مركز 
 مستوى �ل عواصم الوال�ات. وع� هذا األساس
الداخل�ة، المدن  مختلف  من  الطل�ات   تتدفق 
 ح�ث �دأ الموطن ��� أهم�ة المنتجات السمك�ة

ورة وصولها إل�ه.ـ و��

ومايو يناير   � ب�� ما  الموزعة  ال�م�ات   وترتفع 
 2020 إ� حدود 5202 طن مقا�ل 3490 طن
ة من سنة 2019، وهو ما �مثل  خالل نفس الف��

ة ب�س�ة %33.ـ ز�ادة معت��

ومايو يناير   � ب�� ما  موزعة  أ��� �م�ة   وقد �انت 
� نوا�شوط ب�س�ة %34، تليها وال�ات

�� 2020 
ق�ة ب�س�ة  الضفة ب�س�ة %27 ثم الوال�ات ال��
ا الوال�ات الشمال�ة وداخلت نواذيبو  %22، وأخ��
. التوا�� ع�   7% و   10% �س�ة   استق�لت 

(الجدول 12، والش�ل 10).ـ

توز�ــــع األسماك .5
� �الدنا،

� ان��� �� ات و�اء كوف�د ـ 19 ال��  ولمواجهة تأث��

�
�� للمساهمة  اإلجراءات  من  مجموعة  القطاع   اتخذ 

� هذا الصدد،
� للس�ان ولمحار�ة الفقر. و��

 األمن الغذا��
� من 10000 طن، ات���  تم �شك�ل مخزون تم��ن اس��
التوز�ــــع إ�  موجهه  القطاع،   �

��  � الفاعل�� مع   �التعاون 
� لصالح الس�ان األ��� احت�اجا وهشاشة.ـ

المجا��

والمؤسسات الوزارة  مداخ�ل  كذلك  تراجعت   �ما 
 (%180) �عد قرار التعليق المؤقت ل�سد�د حق الول�ج
، وكذا فوترة رسوم التوقف �  �ال�س�ة للص�ادين التقل�دي��
� إطار اإلجراءات المتخذة من طرف الحكومة

 السفن، ��
مواجهة  �

�� هشاشة  األ���   � الوطني��  � الفاعل��  لصالح 
ل��اء (الجدول 11، الش�ل 9).ـ
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2020 لسنة  األول  النصف  خالل  الوال�ات  حسب  السمك  توز�ــــع   :10 الش�ل 



� فاتح يناير و 31 مايو 2020 كة الوطن�ة لتوز�ــــع االسماك ما ب�� الجدول 12: حجم األسماك الموزعة من طرف ال��

: ش.و.ت.أ المصدر 
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� مارس  أظهرت المراق�ة اليوم�ة ألسعار السمك ما ب��
نوا�شوط  �

�� السمك  سوق   �
��  2020  وأغسطس 

�
ا �� � األسعار ح�� شهر يوليو وانتعاش�

ا �� ا عام�  انخفاض�
.شهر أغسطس

الرئ�س�ة التجار�ة  األنواع   وقد تراوح متوسط أسعار 
و4 ة  كب�� �أحجام   � لل�ور��� كغ  أوق�ة/   290  �   ب��
" �  أوق�ة/ قطعة �ال�س�ة لل�دي��ل. و�ش�ل "ال�ور���

 ال�ب�� و"اتيوف" النوعان اللذان يتمتعان �الق�مة التجار�ة
"اتيوف"،  �� للتصدير  الموجهة  األنواع  وتعت��   األع�. 
 و"دوراد" و"صول". و�حدد سعر البوري األصفر  "أزول"

.بنفس المستوى �ـ 95 أوق�ة / القطعة
� الصغ�� و"دوراد" الرمادي، فقد ُحدد  و�ال�س�ة لل�ور���
 معدل أسعارها ع� التوا�� �ـ 95  و24,3  أوق�ة / كغ .

(الجدول 13، الش�ل 11).ـ

� نوا�شوط
معدل أسعار السمك �� .6

� نوا�شوط (أوق�ة)ـ
الجدول 13: معدل سعر السمك ��

اتــ�ــوف

� كور���

دورادصـــول

الح�ار ساردينل
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اب��ل مايو يونيو يوليو أغسطس

األشـــــــهـــــر
اب��ل مايو يونيو يوليو أغسطس

األشـــــــهـــــر

ة � كب�� ةكور��� اتيوف كب�� ة � كب�� كور��� ة اتيوف كب��
البوري األصفر

اب��ل مايو يونيو يوليو أغسطس

األشـــــــهـــــر

اب��ل مايو يونيو يوليو أغسطس

األشـــــــهـــــر

دوراد وردي كب��
دوراد وردي كب��

صول

دوراد رمادي ــ ت�الب�ا ــ �اندا
ساردينل
البوري األسود
شي�شار

نوا�شوط  �
��  2020 السمك  معدل سعر   :11 الش�ل 
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