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؛ � � االقتصاد الوط��
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�ش�لة اللجنة الفن�ة للمرصد االقتصادي واالجتما��
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؛ �
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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

البحري أحد أهم دعائم االقتصاد  يعد قطاع الصيد واالقتصاد 
الميزانية وإيرادات  العمالة  يف  الهامة  لمساهمته  نظرا   الوطني، 
 واحتياطي البلد من العملة الصعبة، ولدوره الحيوي يف مكافحة

الفقر وسوء التغذية.ـ

 وباعتبار الثروة السمكية ثروة وطنية متجددة، فإن دور الدولة
المخزون َد  تجدُّ يضمن  بما  استغاللها  أنماط  تعزيز  يف   يتمثل 
 والحفاَظ على توازِن نظمه البيئية، وتحسيِن العائد االقتصادي

واالجتماعي لصالح األجيال الحالية والالحقة.ـ

 وهكذا ظلت سياساُت القطاع المختلفُة ترمي إىل استدامة الثروة
عالوة إليها،  الُمنِصِف  النفاِذ  ضماِن  مع  عليها  والحفاِظ   البحرية 
 عن تحسين مناخ األعمال بما يسمح بجذب استثمارات خاصة
 ذات جودة عالية. وال تزال هذه األهداف االستراتيجية تحظى
السياسات توجيه  يف  تستمر  أن  ويتعين  القطاع،   باهتمام 

العمومية القطاعية.ـ

التوجهات ضمن  المنتج  وجودة  القيمة  سلسلة  ترقية   وتأتي 
 األساسية للقطاع، مما يتطلب تنمية وتطوير نظام رقابة الجودة
السوق، متطلبات  لمراعاة  تحديثها  وإعادَة  الصحي   والتفتيش 
للتبريد االستيعابية  القدرة  زيادة  على  العمل  عن   عالوة 
 والتخزين لدى المصانع لمواكبة اإلنتاِج الذي أصبح أكثر تنوعا
من كبيرة  كميات  معالجة  إىل  الوصول  إىل  سعيا  أهمية،   وأكثر 
 أسماك السطح الصغيرة وزيادة قيمتها بدال من تحويلها إىل دقيق

وزيوت األسماك.ـ
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إ� ال�ح��ة  وات  ال�� اصط�اد  حق   �عود 
عن والمسؤولة  المال�ة  تعت��   � ال��  الدولة 

وات ع�� وات، و�تم �سي�� هذا ال��  هذە ال��
نظام توز�ــــع الحصص.ـ

هذە من  االنتفاع  تمنح  أن  للدولة   و�مكن 
� اعت�ار��� أو   � معن���� ألشخاص  وات   ال��

لحق امت�از  ش�ل  ع�  أجانب  أو   �  وطني��

� ال�� ال�م�ات  لمراق�ة  حصة  �حدد   انتفاع، 
 �مكن اصط�ادها من المخزون المتاح. وع�
الص�د من  ن�ع  �ل  �ح��  األساس،   هذا 
 �حصة فرد�ة أو جماع�ة ضمن توز�ــــع الحد

المس�ح �اصط�ادە.ـ

أنواع  5 يوجد  التقل�دي،  للص�د   ف�ال�س�ة 
األسماك األرجل،  (رأس�ات  االمت�ازات   من 
األسماك القاع�ة،  األسماك  �ة،   الق��
أخرى). ومحار�ات  الصحالب،   السطح�ة، 
، يوجد 7 أنواع من �  و�ال�س�ة للص�د الشاط��
األسماك األرجل،  (رأس�ات   االمت�ازات 
األسماك القاع�ة،  األسماك  �ة،   الق��
سفن ش�اك  بواسطة  المصطادة   السطح�ة 
� ، أو �ش�اك سفن ب��  �طول أقل من 26 م��

� 40 و 60 م�� إضافة إ� ، أو ب��  26 و 40 م��
محار�ات أخرى).ـ

� أعا�� ال�حار، يوجد 9
 وف�ما �خص للص�د ��

السطح�ة، (األسماك  االمت�ازات  من   أنواع 
،ـ  التونه، األخطبوط، الرو��ان، الناز��

باصطیاده المسموح  الحد  استغالل  .1 

الحد المسم�ح �اصط�ادە (طن) لسنة 2021

الوردي، ال�حر  جراد  القاع�ة،   األسماك 
، ومحار�ات أخرى).ـ السلطعون القا��

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

أحد ط��ق  عن  المور�تان�ة   � للقوان��  الخاضعة 

�
��  � األجن�� النظام  أو   � الوط�� النظام   : �  النظام��

إطار اتفاق�ات دول�ة أو معاهدات.ـ

� الوط�� االس�شاري  المجلس  رخص   وقد 
1874633 ص�د  المصا�د  وتنم�ة   الستصالح 

� أسفله.ـ طن موزعة �ما هو مب��ّ
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م.ا.ث.د  : المصدر 

 (2021 لسنة  األو�  الستة  األشهر  خالل  وات  ال�� الستغالل  الضع�ف  المستوى   (1 (الجدول   �  يب��
ال�م�ات �س�ة  هبوط  �س�ب  أشهر  ثالثة  لمدة  الص�د  بتوقف  ذلك  تعل�ل  و�مكن   ،35%  ب�س�ة 

المصطادة من رأس�ات األرجل خالل نها�ة سنة 2020.ـ

ألسماك و34%  األرجل،  لرأس�ات  �ال�س�ة   30% إ�  المصا�د  استغالل  مستوى  �س�ة  وصلت   وقد 
(الرو��ان �ة  الق�� لألسماك  �ال�س�ة   12% ب�س�ة  جدا  ضع�فا  مستوى  �سج�ل  تم  �ما   السطح. 

� المقا�ل، ز�ادة هامة ب�س�ة %120 ع� مستوى "�طان ال�حر".ـ
والسلطعون)، ف�ما لوحظ ��



�ش�ل  ،2021 يونيو  إ�  يناير  من  الص�د  �شاط   � ّ  تم��
رأس�ات لمردو�ة  الشد�د  الهبوط  �س�ب  �أزمة   عام، 
 األرجل المالحظ منذ دجم�� 2020. مما دعا العد�د من
� إ� توق�ف �شاطاتهم، وجعل القطاع �لجأ إ�  المهني��
� خالل األشهر الثالث من الفصل  إعالن توقف بيولو��
�اس�ثناء الص�د  أنواع  �ذلك �ل   � موقف�� للسنة،   �

 الثا��
الم�اە  �

�� العاملة  السطح�ة  األسماك  ص�د   سفن 
ر ت�� فقد  االستغالل،  أنظمة  �خص  وف�ما   العم�قة. 
ـ � ع� وجه الخصوص �أزمة و�اء كوف�د   النظام األجن��

19 مما أثر جدا ع� مردوديته.ـ
� دفاتر الص�د أن ال�م�ات

� اإلحصائ�ات المتاحة ��  وتب��ّ

ال�حري  الص�د  من  المصطادة  ال�م�ات  .2
،2021 لسنة  األول  النصف  خالل   المصطادة 
عاما تراجعا  عرفت  التقل�دي،  الص�د   �اس�ثناء 
ة من سنة 2020 .ب�س�ة ـ%40 مقارنة بنفس الف��

الوطن�ة ات�ج�ة  االس�� للمص�دة  �ال�س�ة   أما 
اجع إ� ـ "رأس�ات األرجل"، فقد وصلت �س�ة ال��
خالل طن   9400 مقا�ل  طن   55000)  41% 
 النصف األول لسنة 2020). ف�ما سجلت المصا�د
ـ42% �ات،  للق�� ـ29%   : ب�سب  تراجعا   األخرى 
القاع�ة لألسماك  ـ1%  السطح�ة،   لألسماك 

(الجدول 2، الش�ل 1، 2).ـ

2021 لسنة  األول  النصف   �
�� المص�دة  حسب  �اصط�ادە  المسم�ح  الحد  استغالل   :  1 الجدول 

2020 و   2021 � خالل 
الشاط�� والص�د  ال�حار  أعا��   �

�� الص�د  مقارنة جهد   :1 الش�ل 

08

2021 لسنة  األول  النصف  004ـــ   العدد  م.إ.إ.ص-   - وتحالیل  معطیات  نشرة 

2021 يونيو  ــــ  2020يناير  يونيو  ــــ  يناير 

السطح�ة القاعاألسماك  �اتأسماك  األرجلالق�� رأس�ات 
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و2021  2020  �
لسن�� األول  النصف   �

�� المصطادة  ال�م�ات   � ب�� مقارنة   :  2 الش�ل 

و2021  2020  �
لسن�� األو��  للنصف  المصطادة  ال�م�ات  ات  تغ��  :  2 الجدول 

ن
طنا

أل
ف ا

ال
أ

األشهر

2021 يونيو  ــــ  يناير 

2020 يونيو  ــــ  يناير 



السطح�ة، األسماك  من  أساسا  مكّونة   2021 لسنة  األول  النصف  خالل  الصادرات  �انت   لقد 
ف�ما طن).  ألف   250) الصادرات  مجم�ع  من   83% ب�س�ة  السمك  ودقيق  المجمدة،   واألسماك 
� النصف

%31 منتقلة �ذلك من أ��� من 21800 طن �� ـ  تراجعت صادرات راس�ات األرجل ب�س�ة 
� النصف األول لسنة 2021 (الش�ل 4).ـ

األول لسنة 2020 إ� 15000 طن ��

%51 خالل النصف األول ـ %21 و  ـ  �ما تراجعت صادرات دقيق وز�وت السمك ع� التوا�� ب�س�ة 
� المقا�ل، إ� أن األسماك القاع�ة

ة لسنة 2020. وتجدر اإلشارة، ��  لسنة 2021 مقارنة بنفس الف��
4).ـ 2020. (الش�ل  واألسماك الطازجة تضاعفت �م�اتها مقارنة �سنة 

السمك�ة 3- المنتجات  صادرات 

الصادرات 1-3 حجم  ملخص 

و�تعلق الجمارك.  طرف  من  المصدرة  الص�د  لمنتجات  المعتمدة  ال�سم�ات  الجزء  هذا   �
��  �ستخدم 

األسماك ال�طان،  �ات،  الق�� السطح�ة،  األسماك  األرجل،  (راس�ات   �� فئة   (11) ع��  �أحد   األمر 
والمجففة المملحة  األسماك  المعل�ات،  الطازجة،  األسماك  السمك،  ز�وت  السمك،  دقيق   القاع�ة، 
أسماك عادة  تجميع  المجمدة"  "األسماك  فئة  أن  إ�  و�ش��  المجمدة).  األسماك  وكذا   والمدخنة 

ضع�فة.ـ تجار�ة  ق�مة  وذات  مصنفة  غ��  متنوعة 

مع للمقارنة  قا�لة   2021 لسنة  األول  النصف  عام، خالل  �ش�ل  المصدرة،  ال�م�ات   لقد �انت 
النصف نها�ة  مع  جدا  وضع�فة   ،2020 لسنة  واب��ل  اير  ف��  � ب�� ما  ة  للف�� المصدرة   ال�م�ات 
�مثل ما  وهو  ة  الف�� هذە  خالل  طن   301167 تصدير  تم  العموم،  ع�   .2020 لسنة   األول 
حجم أن  و�الحظ   .(3 (الش�ل   2019 سنة  من  ة  الف�� بنفس  مقارنة   25% ب�س�ة   تراجعا 
االرتفاع االستفادة من  األو� دون  الستة  األشهر  ألف طن خالل   50 الـ  �قارب   الصادرات ظل 
المن� هذا  تفس��  و�مكن  اب��ل.  شهر  من  ابتداء  السطح�ة  األسماك  ص�د  موسم   �

��  المالحظ 
من يونيو   30 إ�  اب��ل  فاتح  من  ابتداء  أِقـر  الذي   � البيولو�� للتوقف  الم�ا��  �المفعول   الثا�ت 

األرجل.ـ راس�ات  مص�دة  عن  التخف�ف  أجل  من  القطاع  طرف 
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الشه��ة الصادرات  حجم   :3 الش�ل 
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القارة �ش�ل  الصادرات،  وجهة  ناح�ة   ومن 
لمنتجات أول سوق وجهة   االف��ق�ة، كعادتها، 
 الص�د المور�تان�ة ب�س�ة %52. وتمثل منتجات
السطح�ة" و"األسماك  المجمدة"   "األسماك 
لهذا الموجهة  الصادرات  من   90% من   أ��� 

السوق.ـ
ب�س�ة الثان�ة  المرت�ة   �

�� اآلسي��ة  القارة   �
 وتأ��

،79% �س�ة  فيها  السمك  دقيق  �مثل   ،21% 
والمنتجات  ،7% �س�ة  األرجل   ورأس�ات 

المجمدة �س�ة %5.ـ

 و�ستق�ل روس�ا �س�ة %13 من مجم�ع الصادرات،
منها،  60% �س�ة  السطح�ة  األسماك   تمثل 

والمنتجات المجمدة �س�ة %40.ـ
من  15% �س�ة  ف�ستق�ل  األورو��ة  القارة   أما 
�س�ة األرجل  رأس�ات  تمثل  الصادرات،   مجم�ع 
 %24، وز�وت السمك �س�ة %22، ودقيق السمك
واألسماك  ،9% المجمدة  والمنتجات   ،22%  �س�ة 

السطح�ة �س�ة %7، واألسماك السطح�ة %6. ـ
من طن   54 حدود  األم����  السوق  استق�ل   وقد 

السمك الطازج (الش�ل 5).ـ

المنتج ن�ع  حسب  الصادرات  حجم   :4 الش�ل 

المنتج ون�ع  الوجهة  سوق  حسب  الصادرات  حجم   :5 الش�ل 
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ق�مة ش�لت   وقد 
 رأس�ات األرجل �س�ة %33 (4,3 مل�ار
 أوق�ة جد�دة) أي ما �مثل تراجعا ب�س�ة
مقارنة جد�دة)  أوق�ة  مل�ار   1)  ـ19% 
ة لسنة 2020. و�مكن تعل�ل  بنفس الف��
ال�م�ات ب�ناقص  الهبوط   هذا 
ة الف�� خالل  األخطبوط  من   المصطادة 
التوقف و��  مارس  إ�  يناير   من 

� (اب��ل ح�� يونيو). ـ البيولو��
 وقد �لغت ق�مة صادرات دقيق السمك
�س�ة التوا��  ع�  المجمدة   والمنتجات 

� �ذلك تراجعا  %20 و %19 مسجل��

هاما كذلك. ـ

تحتل  � ال�� السطح�ة  لألسماك   و�ال�س�ة 
�ق�مة أي   15% ب�س�ة  الرا�عة   المرت�ة 
�ذلك مسجلة  جد�دة)  أوق�ة  مل�ار   1,8) 
6 مرات مقارنة بنفس �ـ  ة أهم   ز�ادة معت��

ة لسنة 2020. ـ الف��

 �ما عرفت كذلك ق�مة صادرات األسماك
ة  السطح�ة واألسماك الطازجة ز�ادة معت��

(الش�ل 7).ـ
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للصادرات الشه��ة  الق�مة   :6 الش�ل 

اب��ل مايو ايريونيو ف�� ينايرمارس

األشهر

�ة
وق

 أ
ار

ل�
م

الصادرات  ق�مة  ملخص  2-3

م�لغ  2021 لسنة  األول  النصف  خالل  المصدرة  للمنتجات  اإلجمال�ة  الق�مة   �لغت 
%16 حدود ـ ب�س�ة  تراجعا  الم�لغ  هذا  وقد عرف  أوق�ة جد�دة.   12.933.663.597 
وجه ع�  مسجلة   ،2020 لسنة  ة  الف�� بنفس  مقارنة  جد�دة)  أوق�ة  مل�ار   2,4) 

� شهري يناير و�ونيو (الش�ل 6).ـ
الخصوص ��

الصادرات 2-3 ق�مة  ملخص 



الصادرات ق�مة  ح�ث   ومن 
، � األورو�� السوق  ف�حتل  الوجهة،   حسب 
المرت�ة  ،2021 لسنة  األول  النصف   خالل 
أوق�ة مل�ار   4,7) أي   36% ب�س�ة   األو� 

 جد�دة). و�ل�ه السوق اآلسيوي ب�س�ة

ف�ما 31% جد�دة).  أوق�ة  مل�ارات   4)  أي 
� المرت�ة الثالثة ب�س�ة

 �حتل السوق االف����
ب�نما أوق�ة جد�دة)،  مل�ار   3,1) أي   24% 
الرا�عة المرت�ة   �

�� روس�ا  سوق   �
 �أ��

�مساهمة �حدود %8 (الش�ل 8).ـ

المنتج ون�ع  الوجهة  سوق  حسب  الصادرات  ق�مة   :8 الش�ل 
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المنتج ن�ع  حسب  الصادرات  ق�مة   :7 الش�ل 
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ال�م�ة حسب  الفصل�ة  الصادرات  ـ3.3. 

الجدول 3: حجم الصادرات خالل النصف األول لسنة 2021 (طن)ـ

م.ا.ث.د  : المصدر 

الش�ل 9: حجم صادرات النصف األول لسنة2021 (طن)ـ

14

2021 لسنة  األول  النصف  004ـــ   العدد  م.إ.إ.ص-   - وتحالیل  معطیات  نشرة 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

خـــــــرى
أ

ألرجل
ت ا

س�ا
رأ

ت مجمدة
منتجا

عل�ة
ت م

منتجا

ي
الجم��

القاع�ة
األسماك 

ق السمك
دقي

طازجة
ك ال

األسما

ت السمك
ز�و

د ال�حر
جرا

ح�ة
ك السط

األسما

ة، مدخنة
جفف

ة، م
مملح

اف��ق�ا ام���ا أس�ا اورو�ا روس�ا



الق�مة  حسب  الفصل�ة  الصادرات  4.3

ال�م�ة حسب  الشه��ة  الصادرات  5.3

� لسنة 2021 (طن)ـ
الجدول 5: حجم الصادرات خالل الفصل الثا��

الجدول 4: حجم الصادرات خالل الفصل األول لسنة 2021 (طن)ـ

م.ا.ث.د  : المصدر 
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الجدول 6: ق�مة الصادرات خالل النصف األول لسنة 2021 (أوق�ة)ـ

م.ا.ث.د  : المصدر 
الش�ل 10: ق�مة صادرات النصف األول لسنة2021
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الق�مة  حسب  الفصل�ة  الصادرات  6.3

الجدول 7: ق�مة الصادرات خالل الفصل األول لسنة 2021 (أوق�ة)ـ

� لسنة 2021 (أوق�ة)ـ
الجدول 8: ق�مة الصادرات خالل الفصل الثا��

م.ا.ث.د  : المصدر 
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�شاطات عن  الناتجة  المداخ�ل   عرفت 
لسنة األول  النصف  خالل  ال�حري   الص�د 
بنفس مقارنة   26% ـ ب�س�ة  تراجعا   ،2021 
ة لسنة 2020. فقد انتقلت من 3,1 إ�  الف��

2,3 مل�ار أوق�ة جد�دة.ـ

اجع  و�عود ذلك إ� نقص الصادرات و�� ال��
� (نقص الجهد، � إنتاج النظام األجن��

 ال�ب�� ��
 االح�سا�ات، اإليتاوة، إلخ...) �دافع األزمة

مداخ�ــل قــطاع الص�د .4
 االقتصاد�ة العالم�ة الناتجة عن و�اء كوف�د ـ 19
3) لمدة  اس�ثنائ�ا  الص�د  توقف  تمد�د   وكذا 

أشهر).ـ

 وقد تراجعت كذلك مداخ�ل الوزارة والمؤسسات
توقف ة  ف�� بتمد�د  القرار  �عد   (15% (ـ   ب�س�ة 
� شهر اب��ل و�ونيو العائد إ� تناقص  الص�د ما ب��
السنة. �دا�ة  المالحظة  األخطبوط   مردود�ة 

(الجدول 9، الش�ل 11).ـ

18

2021 لسنة  األول  النصف  004ـــ   العدد  م.إ.إ.ص-   - وتحالیل  معطیات  نشرة 

2021 و   2020 يونيو  إ�  يناير  من  القطاع  مداخ�ل  مقارنة   :11 الش�ل 

النظام

�
الوط��

النظام

� األجن��
 مداخ�ل أخري

 (إ.ع.ج ــ
ز.ص.ا.ب)ـ

مقتطعات
 و.ص.ا.ب /
مؤسسات

�ة
وق
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م

يناير ـــ مايو 2020 يناير ـــ مايو 2021

2021 و   2020 يونيو  إ�  يناير  من  القطاع  مداخ�ل  ملخص   :9 الجدول 

م.ا.ث.دــ المصدر: 



2021 لسنة  األولى  الستة  األشھر  تمیزت   لقد 
الشركة طرف  من  المشاریع  من  العدید   بإطالق 
المشاریع ھذه  وتھدف  األسماك.  لتوزیع   الوطنیة 
مجال في  الشركة  دور  وتعزیز  تأكید  إلى   أساسا 
 األمن الغذائي وفي ترقیة المنتجات السمكیة وفي
البحري واالقتصاد  الصید  قطاع   تنمیة 

الموریتاني.ـ

ـ1.5. توزیع عینة «الشینشار»ـ

 ضمنت الشركة الوطنیة لتوزیع األسماك في الفترة

توز�ــــع األسماك .5
 من 01 ینایر حتى 31 یونیة 2021 بیع أكثـــــر من
 3254 طن من الشینشار بأسعار  في متناول الجمیع
 (5 أوقیة جدیدة / كلغ)ـ وقد تم توزیع ھذه الكمیات على
تابعة مركز   33 طریق  عن  الوطني  التراب   كافة 
 للشركة تغطي كامل التراب الموریتاني.ـ ینضاف إلى
2021 ابریل  في  مجانا  توزیعھا  تم  طن   200  ذلك 
كوفیدـ جائجة  لتأثیرات  تصدیا  رمضان  شھر  خالل 
من أكثر  إلى  الموزعة  اإلجمالیة  الكمیة  لتصل   ،19 

3454 طن من الشینشار.ـ

ویتبع توزیع المنتجات السمكیة إلى طریقتین:ـ

على المنتجات  ببیع  ویتعلق  المباشر،  البیع   األولى: 
مستوى نقاط البیع في مراكز الشركة الـ33.ـ

إلى یھدف  مباشر  بتوزیع  ویتعلق  التحویل،   الثانیة: 
في المراكز  تقوم  حیث  المعزولة.   المناطق   مالمسة 
المناطق  الداخل بتحویل السمك بوتیرة أسبوعیة نحو 

غیر المغطاة بشبكة نقاط بیع الشركة.ـ

 لقد عرفت سنتي 2020 و 2021 تراجعا في نشاطات قطاع الصید في موریتانیا، بسبب تأثیرات جائحة
 كوفیدــــ19 التي طالت مختلف القطاعات وعلى وجھ الخصوص قطاع الصید، ورغم ھذه الظروف، تمكنت

الشركة من مواصلة نشاطاتھا.ـ

 وتمثل محاربة عدم األمن الغذائي، وتعزیز القدرة الشرائیة، وترقیة االستھالك المحلي لألسماك، إلخ، المھام
 األساسیة للشركة الوطنیة لتوزیع األسماك، تجعلھا تبذل جھدا مضاعفا من أجل توفیر المنتجات وتوزیعھا

سعیا لتنفیذ مھامھا وقیادة المشاریع الھیكلیة التابعة لھا.ـ
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ـ2.5. توز�ــــع عينة «الشي�شار»ـ
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� فاتح يناير و 30 يونيو 2021 كة الوطن�ة لتوز�ــــع االسماك ما ب�� الجدول 10: حجم أسماك الشي�شار (طن) الموزعة من طرف ال��

: ش.و.ت.أ المصدر 

نواكشوط
نواذیبو
النعمھ

كیفھ
روصو
العیون

أطار
بوكى
أالك

تجكجھ
أمبود

ازویرات
بوتلمیت
تمبدغھ
كیھیدي

بابابى
كنكوصھ
الطینطان

اركیز
سیلبابي
أمورج

أكجوجت
جیكني

مكطع الحجار
باركیول
المجریة

مونكل
المذرذره

وادان
بومدید
افدیرك
بنشاب

بیر أم اكرین
آجویر

واد الناقھ
انیابینا
مقامھ
كوبني

كرو
تامشكط
لكصیھ1

المركز

 مرور
الشاحنة
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مستوى ع�  لألسعار  العامة  ة  الوت��  أظهرت 
لسنة األول  النصف  خالل  هاما  ارتفاعا   نوا�شوط 
�ال�س�ة  160%  � ب�� االرتفاع  هذا  و�تفاوت   .2021 
�ال�س�ة  105%  � ب�� ما  ة  الصغ�� "تيوف"   لعّينات 
معدل وقد �ان  ة.  الصغ��  � ل�ور��� و21%   لـ"دوراد" 
 أسعار أهم العينات التجار�ة 314 أوق�ة��لغ �ال�س�ة
�الن�ة أوق�ة�للوحدة  و15  ة  ال�ب��  �  ل�ور���
� ة و"توف" عي�ت�� � ال�ب��  للساردينل. وتعت�� ال�ور���

 ذات الق�مة التجار�ة المرتفعة ع� التوا�� �ق�مة 338 و
314 أوق�ة جد�دة.ـ

�� و"صول"  الوردي"  و"دوراد  "تيوف"  تعت��   �ما 
البوري عينة  سعر  زاد  وقد  للتصدير.  الموجهة   العينات 
ة من سنة  األصفر "أزول" �ـ 30 أوق�ة �ال�س�ة لنفس الف��

ا أن البوري األسود "أّبونه" ت���  2020. �ما نالحظ أخ��
� احتفظت بنفس سعرها ع� مستوى  العّينة الوح�دة ال��

هذا السوق (الجدول 13، الش�ل 11 و 12).ـ

� نوا�شوط
معدل أسعار السمك �� .6

� نوا�شوط
الش�ل 13: معدل سعر السمك الُم�اع �الوحدة ��

� نوا�شوط (أوق�ة)ـ
الجدول 11: معدل سعر السمك ��
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� للتفت�ش الص�� لمنتجات الص�د وزراعة األسماك
المكتب الوط��
الرقا�ة الصح�ة

الص�� للتفت�ش   � الوط�� المكتب   �عت�� 
فن�ة أداة  األسماك  وزراعة  الص�د   لمنتجات 
 لوزارة الص�د واالقتصاد ال�حري م�لفة �الرقا�ة
منتجات ومعالجة  إنتاج  لظروف   الصح�ة 
� �افة

�� األساس،  هذا  ع�  و�تدخل،   الص�د، 
مست��ات مسار اإلنتاج.ـ

نواذيبو  �
�� مقرە  ع�  المكتب  هذا   و�رتكز 

ات � نوا�شوط. و��بع له أر�ــع مخت��
 وممثليته ��

� �ل من نوا�شوط
 تحل�ل معتمدة �لها، تفع ��

ونواذيبو.ـ
وخدماته المكتب  ات  مخت�� اعتماد  تم   وقد 

الخاصة �التفت�ش الص�� ع� التوا�� �ـ
 ISO 17025  -  17020

� الئحة أجود 
 مما مكنه من تبوئ م�انة الئقة ��

التفت�ش مجال   �
�� المنطقة  ش�ه   مؤسسات 

الص�� لمنتجات الص�د.ـ
� الم�شود من سلسلة اإلنتاج

 إن الهدف النها��
ط أن ال�� المنتجات، غ��   هو ال شك �س��ق 
 األسا�� واألو�� ي��� السالمة الصح�ة للمنتج.
 ف�ما تعت�� إزالة العق�ات الصح�ة �� التحدي
لمنتجات المصدرة  الدول  �ل  يواجه   الذي 
 الص�د. ومن أجل المحافظة ع� م�انتها ضمن
مور�تان�ا ع�  �جب  األساس�ة،   األسواق 
ام � االل�� مستوى  تع��ز  ع�  العمل   مواصلة 

�النظم الصح�ة.ـ
� هذا المجال،

 وقد أفضت الجهود الم�ذولة ��
 منذ إ�شاء المكتب، إ� نتائج هامة، تم تأ��دها
ة األخ�� األور��ة  التفت�ش  لجنة  طرف   من 

(أ�ت��ر 2019).ـ
� مجال الرقا�ة

 ولتع��ز هذە الخطوات الهامة ��
� االعت�ار:

 الصح�ة، �جب أخذ النقاط التال�ة ��
ـ

طرف  من  الم�ذولة  الجهود  تع��ز   ـ 
تعم�م من  للتمكن  التفت�ش،  ومكتب   القطاع 
المناطق  �

و�� الساحل  طول  ع�   التغط�ة 
التفت�ش الص�� لمنتجات � مجال 

 الداخل�ة ��
الص�د؛

ـــ    17020 و  ــ   المع�ار�ة  المك�س�ات  تع��ز      ـ 
ISO 17025 

الص��  التفت�ش  متا�عة  مواصلة   ـ 
ع� الحصول  أجل  من  ال�حري   للوسط 
المحار�ات وتصدير  إلنتاج  الص��   االعتماد 

ثنائ�ة الصدف.ـ
ور�ة ال�� ال�شاطات   � ب�� من  نذكر  أن   و�مكن 

ل�ل�غ هذا الهدف:ـ
ـ تفت�ش وحدات اإلنتاج ومنتجات الص�د؛

� حصل عليها المكتب؛ ـ الحفاظ ع� االعتمادات ال��
 توسيع االعتمادات ل�شمل �شاطات التفت�ش ومعاي��

التحل�ل األساس�ة؛
؛ ـ تع��ز قدرات أدوات التحل�ل الص��

الجد�دة  � الموا�� مستوى  ع�  تفت�ش  نقاط  وضع   ـ 
ونقاط التف��ــــغ؛

وتوس�عها ع� التف��ــــغ  عند  الصح�ة  الرقا�ة  تع��ز   ـ 
�افة المنتجات، وقطاعات ومناطق الساحل؛

ـ توسيع الرقا�ة الصح�ة لمنتجات الص�د داخل ال�الد؛
إنتاج ولمناطق  ال�حري  للوسط  الصح�ة  المتا�عة   ـ 

ثنائ�ات الصدف.ـ

� المنتجات تثم��
منتجات  � تثم�� مسار   �

��  � المهني�� موا��ة  أجل   من 
� للتفت�ش الص��  الص�د، �جب تزو�د المكتب الوط��

نموذج�ة بوحدة  األسماك  وزراعة  الص�د   لمنتجات 
� مجال صناعة عينات

اع�ة ��  لتع��ز التكنلوج�ا االخ��
التجار�ة الق�مة  ذات  العينات  خاصة   جد�دة 

الضع�فة.ـ
 وع� هذا األساس، �جب تع��ز الجهود الم�ذولة من
� الصناعي�� لموا��ة  المؤسسات  �عض   طرف 
� لتثم�� نموذج�ة  إ�شاء وحدة   ومساندتها عن ط��ق 

منتجات الص�د المور�تان�ة.ـ
وعل�ه، �جب العمل ع� إنجاز هذە ال�شاطات:ـ

عرض وقاعات  السوق،  معاي��  تنظ�م  إعادة   ـ 
المنتجات، وورشات السما�ة وآل�ات النقل؛

ق�ة المنتجات الجد�دة ؛ ـ وضع هيئة نموذج�ة ل��
� وضع أدوات لتوسيع نطاق الممارسات

 ـ المشاركة ��
الصح�ة الج�دة

 ـ حمالت التوع�ة والتحس�س وال��� لفاع�� القطاع
� مجال الممارسات الصح�ة الج�دة

��
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