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 المقدمــــــة

 
 

صيد األسماك مهنة قديمة في مملكة البحرين إذ يعود تاريخها إلى زمن بعيد ، بل أن هذه المهنة 
وة السمكية يحتل ومازال قطاع الثر. إلى جانب الزراعة كانت الدعامة األساسية للدخل القومي آنذاك 

مكاناً مرموقاً بين القطاعات التي توليها الدولة باهتمامها ليأخذ الدور الفعال بين األنشطة والمشاريع 
 .المختلفة 

 
تعتب��ر الث��روة الس��مكية ف��ي مملك��ة البح��رين مص��دراً هام��اً لألم��ن الغ��ذائي خصوص��اً وأنه��ا تمتل��ك 

كم�ا تبل�غ مس�احة المي�اه األقليمي�ة لمملك�ة . يل�ومتر ك ۲۰۰سواحل على الخليج العربي يبلغ طوله�ا قراب�ة 
ص�ياد  ٦۸۳۰كيل�ومتر مرب�ع ويعم�ل ف�ي قط�اع الث�روة الس�مكية م�ا يق�ارب م�ن  ۷۹۲۸البحرين ح�والي 

موقع�اً ثانوي�اً و  ۲۸مواقع رئيسية للصيد وما يق�ارب م�ن  ۱۰قارب صيد ، ويتوفر  ۲۲۷٤يعملون على 
 .مصانع للتجميد  ٦سمكية مع ما يقارب من  أسواق رئيسية لبيع األسماك وتعاونية ٦
 

تعمل مملكة البحرين جاهدة على لعب دور إيجابي في استراتيجية األمن الغذائي وذلك باس�تغالل 
االمكانات االنتاجية المتاحة محلياً وسد ال�نقص الحاص�ل ف�ي ه�ذه االمكان�ات الغذائي�ة بواس�طة ال�واردات 

 .تلفة الغذائية في جميع قطاعات الغذاء المخ
 

وحي��ث أن موق��ع مملك��ة البح��رين البح��ري االس��تراتيجي ق��د وف��ر له��ا ث��روة غذائي��ة كبي��رة م��ن 
وق�د ك�ان له�ذه الث�روة أث�ر ب�الغ ف�ي حي�اة ش�عب مملك�ة البح�رين . المنتجات البحرية المتنوعة والمتج�ددة 

 .حيث كان الغذاء الرئيسي لغالبية السكان في هذه المملكة 
 

 ۲۰۰۱ – ۱۹۹۹ة عن مملكة البحرين حسب أرقام بيانات عام) : ۱(جدول 
 

 

 العاصمة
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 :المبحث األول  •

 
 :لسمكية في مملكة البحرين وضعية الثروة ا. ۱
 

 اإلطار التنظيمي والمؤسسي لقطاع الثروة السمكية ۱.  ۱
 

ان الص��يد ف��ي مملك��ة البح��رين ي��تم م��ن قب��ل قط��اع الص��يد الحرف��ي وه��و قط��اع ممل��وك بالكام��ل 
للصيادين المواطنين وان دور األجهزة الحكومية المعنية يتمثل ف�ي تنظيم�ه ودعم�ه م�ن خ�الل الق�روض 

لخاصة بمستلزمات االنتاج وم�ن خ�الل تق�ديم خ�دمات الص�يانة واالص�الح المج�اني حي�ث ت�ولي العينية ا
 .برامج وخطط االرشاد والتدريب واألبحاث العلمية رعاية كبيرة 

 

ه�ذا وتعتب�ر وزارة االس�كان والزراع�ة ه�ي الجه�ة الرس�مية األول�ى المش�رفة عل�ى قط�اع الث�روة 
ثروة السمكية والموارد البحرية حيث يتم تشجيع ي�تم الص�يادين تنفي�ذ السمكية بالمملكة متمثلة في إدارة ال

برامج األبحاث واإلرشاد والتدريب عالوة على مهامها في مجال سن القوانين والتشريعات الرامي�ة إل�ى 
 .حماية وتنمية قطاع الثروة السمكية بالمملكة 

 
- :خطط الوزارة في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية  ۲.  ۱

 

 :يمكن إيجاز أهم عناصر خطط الوزارة في مجال وتنمية الثروة السمكية في المملكة بالنقاط التالية
 .تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي للصيادين  -
االس��تمرار ف��ي دع��م الص��يادين الم��واطنين م��ن خ��الل م��نحهم ق��روض مس��تلزمات اإلنت��اج مث��ل  -

 .المكائن البحرية والقوارب ومعدات الصيد 
 .ستمرار في تقديم خدمات الصيانة واالصالح المجانية لمكائن الصيادين البحرية اال  -
 .مواصلة برامج االرشاد والتدريب وتنفيذ برامج األبحاث العلمية السمكية   -
 .تشجيع ورعاية جمعية الصيادين التعاونية   -
كة وذلك من خ�الل متابعة المتغيرات والمستجدات التي تطرأ على قطاع الثروة السمكية في الممل -

 .تولي برامج األحصاءات السمكية الميدانية بصورة منتظمة ومستمرة 
 .متابعة تطبيق قوانين وإجراءات حماية الثروة السمكية المطبقة في المملكة  -
 .تنظيم مهنة الصيد وحماية الثروة السمكية  -
 .زيادة اإلنتاج الكلي من المنتجات السمكية   -
 .الصناعية وإنزال صغار األسماك، بغرض زيادة المخزون السمكيالعمل على إنشاء الشعاب  -
 .العمل على تطوير وزيادة األسماك المستزرعة -
 .تشجيع القطاع الخاص في إقامة المزارع السمكية بواسطة األسماك العائمة -
 

- :البنية األساسية التسويقية  ۳.  ۱
 

أس�واق رئيس�ية لألس�ماك حي�ث ان  ٦و  موقع إلنزال األسماك ۳۸يوجد في مملكة البحرين أكثر من 
جميع هذه األسواق مسقوفة ومزودة بوسائل الماء والكهرباء وبعمالة دائمة تعمل على تنظيفها يومياً بع�د 

 .انتهاء العمل فيها 
 

 
۳ 



 
هذا وال يواجه صيادي المملكة أي مشاكل حقيقية بالنسبة لنقل انتاجهم من مواقع االن�زال إل�ى مواق�ع 

ي تكون المسافة قريبه بين المرفأ و مناطق األسواق باإلضافة إلى وجود شبكة ط�رق داخلي�ة التسويق الت
ممت��ازة ت��ربط جمي��ع ن��واحي المملك��ة م��ع بعض��ها ال��بعض ، وأيض��اً فهن��اك العدي��د م��ن محط��ات الوق��ود 

ج ومصانع الثلج المنتشرة في معظم مناطق المملكة مما يسهل على الصيادين ت�وفير احتياج�اتهم م�ن ال�ثل
 .والزيوت والوقود الالزم لهم 

 
 

 أما بالنسبة ألسعار بيع األسماك فهي في الغالب تعتمد على حالة األسماك ونوعها عالوة عل�ى    
 حالة العرض والطلب وهي تتذب�ذب بش�كل كبي�ر تبع�اً له�ذه العوام�ل ، وق�د يت�راوح ه�ذا التذب�ذب ب�ين

 كن القول أن سعر بيع الكيلوجرام الواحد يت�راوح غير أنه يم. دينار للكيلوجرام الواحد  ۳٫۰ – ۰٫٥ 
 دينار بصورة عامة بغض النظر عن صنف مع�ين س�واء ك�ان مرتف�ع الس�عر أو  ۱٫٥ – ۰٫۸۰۰بين 

 .منخفض السعر 
 

- :إنتاج األسماك   ٤.  ۱
 

تتميز المصايد السمكية المحيط�ة ب�دول المجل�س بتن�وع االس�ماك والمنتج�ات البحري�ة المختلف�ة    
الف طن  ٦۲۱يات هائلة وقد تم تقدير الطاقة االنتاجية المتاحة للثروات البحرية في الخليج بحوالي وبكم
ال��ف ط��ن أس��ماك قاعي��ة باالض��افة إل��ى أن هن��اك نوعي��ات  ۲۱٦ال��ف ط��ن أس��ماك س��طحية و  ٤۰٥منه��ا 

 .أخرى من االسماك والتي تتوفر بكميات ال بأس بها مثل الروبيان والرخويات والقشريات 
 

طن مت�ري حس�ب  ۱۱۷۱۸يقدر إنتاج مملكة البحرين من المنتجات السمكية واالحياء البحرية    
وم�ن المتوق�ع ان ينم�و االنت�اج المحل�ي م�ن ه�ذه المنتج�ات خ�الل الس�نوات المقبل�ة .  ۲۰۰۰احصاء ع�ام 

ر الق�وانين نمواً كبيراً حيث يتم تطوير وتنمية قطاع الصيد في المملك�ة وإدخ�ال التقني�ات الحديث�ة وإص�دا
الخاص��ة بالمحافظ��ة عل��ى المخ��زون الس��مكي إض��افة للق��رارات الخاص��ة بالمعون��ات والمس��اعدات الت��ي 

 .م ۲۰۰٥طن متري عام  ۱٥۰۰۰ومن المتوقع أن يبلغ هذا اإلنتاج نحو . تقدمها المملكة للصيادين 
 

خيرة حي�ث ارتف�ع وقد شهد اإلنتاج السمكي في مملكة البحرين تطوراً ملحوظاً في السنوات األ   
ط�ن مت�ري بقيم�ة  ۱۱۷۱۸إل�ى  ۱۹۹٥ملي�ون دين�ار ف�ي ع�ام  ۸٫۲طن مت�ري بقيم�ة  ۹۳۸۸االنتاج من 

 . ف��ي القيم��ة %  ۱۲٫۸ف��ي الكمي��ة ونس��بة %  ۱۹٫۸أي بزي��ادة وق��درها  ۲۰۰۰ملي��ون دين��ار ع��ام  ۹٫٤
           . ) ۳جدول ( 

 
 ۷۱٤۷ماك الزعنفي�ة حي�ث تبل�غ كميته�ا يتكون إنتاج المملك�ة م�ن المنتج�ات الس�مكية م�ن االس�   

ط�ن  ۸٥ملي�ون دين�ار و  ۳٫۲ط�ن مت�ري بقيم�ة  ٤٤۸٦ملي�ون دين�ار والقش�ريات  ٦٫۲طن متري بقيم�ة 
      ) ٤جدول (  . م ۲۰۰۰مليون دينار لعام  ۰٫۰٥متري من الرخويات بقيمة 

 

 ٤۱٤ TREVALLIESأما أهم األصناف في مي�اه مملك�ة البح�رين المص�طادة فه�ي الربي�ب    
ط�ن مت�ري  ٦۷۰ GROUPERSطن مت�ري واله�امور  EMPEROR ۱٤۰۳طن متري و الشعري 

ط���ن مت���ري والروبي���ان  GRUNTS ۲۹۷ط���ن مت���ري والج���نم  RABBTFISH ۲۱۱٤و الص���افي 
SHRIMPS ۲۱۰طن متري والقبقب  ٤CRABS ۲۳۸۰  ٥جدول (   .طن متري (     

 
 
 ٤ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۸ 

FIGURE 1.1   FISHERY LANDINGS BY FISHING SECTOR, 1980 - 2000
حســب قـطـاع السـماكــة   إنـزال األســمـاك لـألعـــوام   1980 - 2000 شـــكل1.1    
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 حسب قطاع السماكة ۲۰۰۰-۱۹۸۰إنزال األسماك لألعوام 
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FIGURE 1.3   2000 FISHERY LANDINGS BY LANDING SITE
حــســــب مــواقــــع اإلنـــــــزال  إنـــــــزال األســمـــاك لـــــعــــام   2000 شـــــكـل3.1   

 
 حسب مواقع اإلنزال ۲۰۰۰إنزال األسماك لعام 



 
- :أسطول الصيد  ٥.  ۱
 

أن مهنة صيد األسماك مهنة قديمة في مملكة البحرين لذلك تطور اس�طول الص�يد فيه�ا تط�وراً    
ملحوظاً حيث استخدمت في عمليات الصيد قديماً القوارب الخشبية الت�ي تعتم�د عل�ى الش�راع والمج�داف 

 .جانب القوارب التقليدية ذات الميكنة كوسيلة لتحركها ، بينما اآلن تستخدم القوارب الحديثة في الصيد ب
 

ق��ارب ص��يد ،  ۲۲۷٤يبل��غ ع��دد الق��وارب العامل��ة عل��ى اخ��تالف أحجامه��ا ف��ي مملك��ة البح��رين    
فيب��ر ( ويتك��ون اس��طول الص��يد ف��ي المص��ائد البحريني��ة م��ن الق��وارب المص��نعة م��ن األلي��اف الزجاجي��ة 

 حت��وي عل��ى محرك��ات خارجي��ة بق��وةمت��ر وت ۱۲و  ۳٫٥ذات األحج��ام الت��ي تت��راوح م��ابين ) ج��الس 
متر مزودة  ۳۰ – ۱۲حصان ، اضافة للسفن الخشبية التقليدية التي تتراوح اطوالها مابين  ۲۰۰ – ۳۰ 

  ) ٦جدول ( . حصان  ٤۰۰ – ٥٥بمحركات داخلية بقوة 
 

 

6B العدد اإلجمالي التقديري للقوارب لكل نوع من عدد الصيد وعدد الحظور)  ٦جدول (  

G E A R 1978 1983 1988 1993 1998       ـــــدة الـصـيــــــــدعــ 
                              

TRAWLS الــــــشـــبــــــــــــــاك               
     FISH 7  3  5  9  0    ســــــــــمـــــــــــــــك   
     SHRIMP 36  59  101  300  340    ربـــــــيــــــــــــــــان   
                 
GILL-NET /MANSIB & 
DAFAR  9  46  120  235  213    منـصـب ودفــار/ غـزل   

                 
GARGOOR الـــــقـــــراقـــــيــــــر               
     LARGE 109  46  36  143  119    كـــــــــبــــــيـــــــــــر   
     SMALL 293  362  456  448  308    ـــــغــــــــيــــــــــرص   
     COMBINATION 153  197  420  257  462    مــــــشـــــتـــــــــرك   
                 
HOOK & LINE 640  707  887  382  800    خـــيـــــط ولـــفـــاح   
                 
TOTAL (*2) 1,247        1,420        2,025        1,774        2,242           ـــمــــــوعالــــمـــجــ    
                 
HADDRAH 971  535  667  515  377    الـــــحــــــظــــــــرة   
                              

 
 

 -:الصيادين  ٦.  ۱
 

سية إلى جان�ب الزراع�ة لس�كان مملك�ة البح�رين وكان�ت كانت مهنة صيد األسماك المهنة األسا   
هذه المهنة أح�د ال�دعامات األساس�ية لل�دخل الق�ومي آن�ذاك ، لك�ن الوض�ع تغي�ر بع�د ذل�ك حي�ث أنص�رف 

. الكثي��ر م��ن الص��يادين ع��ن المهن��ة واتجه��وا للعم��ل ف��ي مج��االت أخ��رى تتمي��ز ب��دخل ثاب��ت وجه��د أق��ل 
 .العربي خصوصاً مع ظهور النفط في منطقة الخليج 

 

% ۳۸٫۸ص�ياد وتش�كل نس�بة األجان�ب ٦۸۳۰يبلغ عدد الصيادين العاملين في مملكة البح�رين    
  ) ۷جدول ( . من إجمالي الصيادين 

 
 ۹ 



 العدد اإلجمالي للصيادين البحرينيين واألجانب) ۷جدول (

- :وسائل الصيد المستخدمة  ۷.  ۱
 

رين إلى أربع مجموعات رئيس�ية تض�م مص�ائد يمكن تصنيف المصائد السمكية في مملكة البح   
أسماك السطح الكبيرة ، أس�ماك الس�طح الص�غيرة ، األس�ماك القاعي�ة ، القش�ريات والرخوي�ات ، وتمت�از 
ه��ذه المص��ائد التقليدي��ة بأحتوائه��ا عل��ى أن��واع متع��ددة م��ن األص��ناف الس��مكية وتس��تخدم فيه��ا تش��كيالت 

 )  ۱شكل ( :  متنوعة من معدات وأدوات الصيد والتي تشمل
 

 " . Gillnets" الشباك الخيشومية  -۱
 " . Hook and Line" خيوط الصيد  -۲
 " . Traps) " القراقير ( األقفاص  -۳
 " . Intertidal traps" المناصب  -٤
 " .  Shrimp trawl" شباك الروبيان  -٥
 " . Throw net" السالية  -٦

 

 :موانيء الصيد والخدمات الساحلية  ۸.  ۱
 

مواقع رئيسية إلنزال الص�يد ، إض�افة للعدي�د م�ن  ۱۰داد سواحل مملكة البحرينيوجد على امت   
 .مناطق االنزال الساحلية التي تستخدم من قبل الصيادين الريفيين ألنزال انتاجهم وانطالقهم للصيد 

تحتوي مناطق إنزال الصيد في مملكة البحرين بشكل عام على الخدمات الس�احلية الض�رورية    
ص��يد حي��ث تحت��وي عل��ى أرص��فة لرس��و الق��وارب ومي��اه عذب��ة وبعض��ها به��ا محط��ة للوق��ود لعملي��ات ال

 . ومخازن محطات للوقود لعدد الصيد وقطع الغيار وورش للتصليح والصيانة 
 

۱۰ 



 

 بانوش خشب

 قوارب فيبرجالس

 الحضرة السالية

 قرقور المنصب

۱۱ 

 ) ۱شكـــــــــل ( 



 

 :أهمية قطاع الصيد في االقتصاد الخليجي  ۹.  ۱
 

طاع�ات االقتص�ادية حي�ث تق�وم يحظى قطاع الص�يد ف�ي مملك�ة البح�رين بأهمي�ة كبي�رة ض�من الق
الجهات المختصة بوضع الخطط والب�رامج لتط�وير وتنمي�ة ه�ذا القط�اع حي�ث ي�تم إص�دار ق�وانين تنظ�يم 
عملي��ات الص��يد اض��افة لوض��ع برن��امج الح��وافز والق��روض وتط��وير ب��رامج الت��دريب وانش��اء مراك��ز 

 .للبحوث السمكية وتوفير الخدمات المساندة لعمليات الصيد 
 

قطاع الصيد في الفعاليات االقتصادية بنسب ض�ئيلة ج�داً إذا م�اقيس بالقطاع�ات األخ�رى  ويساهم
بالرغم من توجيه االهتمام لتطوير وتنمية ه�ذا القط�اع فمس�اهمة المنتوج�ات الس�مكية ف�ي الن�اتج المحل�ي 

ات وف�ي قيم�ة ال�وارد ۰٫۱وف�ي قيم�ة الص�ادرات اإلجمالي�ة %  ٤۰وفي قيمة المنتوجات الزراعية  ۰٫۳
  ) ۸جدول ( %  .  ۰٫۲۰اإلجمالية 

 

الدخل اإلجمالي من قطاع الثروة السمكية مقارنة مع الناتج المحلي )  ۸جدول (  
 اإلجمالي

    LANDED VALUE G D P PERCENTAGE 
YEAR  FISHING SECTOR    

   M  BD M  BD OF  GDP 
          

1995  6.48 2199.44 0.3 
1996  8.40 2294.29 0.4 
1997  7.22 2387.31 0.3 
1998  7.25 2325.21 0.3 
1999  7.61 2489.29 0.3 
2000   8.00 2996.90 0.3 

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني/ إدارة التقييم واالقتصاد :المصدر     
 

 :التدريب والبحوث  ۱۰٫۱
 

ى ادخ�ال التط�وير والتحس�ين تعتمد صناعة المصائد في تطورها ونموها واستمرارية انتاجها عل�
كم�ا أن إج�راء . المستمر عليها في مجاالت ط�رق ووس�ائل الص�يد أو ط�رق الحف�ظ والت�داول والتص�نيع 

البحوث والدراسات على هذه المصائد لمعرفة طبيعتها العلمي�ة والتقني�ة أم�ر ه�ام لخدم�ة قط�اع المص�ائد 
ل�ذلك تق�وم إدارة الث�روة الس�مكية و الم�وارد . ةسواء كان ذلك ف�ي المص�ائد التقليدي�ة أو المص�ائد التجاري�

البحرية بإعداد الدراسات والبحوث في مج�االت الث�روة الس�مكية المختلف�ة كم�ا وتق�يم ال�دورات التدريبي�ة 
كم��ا ويش��ارك موظفيه��ا ف��ي . للص��يادين والع��املين ف��ي ه��ذا القط��اع وبالتع��اون م��ع الجه��ات ذات العالق��ة 

 ورش العمل في شتى مجاالت الثروة السمكية وفي العديد من بلدان العالمالعديد من الدورات التدريبية و
 

وتتركز عادة أبحاث الثروة السمكية في مملكة البحرين على دراسة المخزونات الس�مكية والبيئ�ة 
البحرية ، األصناف الس�مكية ، بيولوجي�ه األحي�اء البحري�ة ، االس�تزراع الس�مكي، دراس�ات ع�ن أش�جار 

ت البحرية ، إضافة للدراسات المتعددة و الدورية عن الص�يادين ومع�دات الص�يد إل�ى غي�ر القرم والنباتا
 .ذلك من الدراسات والبحوث ذات العالقة بالثروة السمكية والموارد البحرية 

 

 :الجهات التي تهتم بالتدريب واإلرشاد والبحوث هي
 دراسات والبحوث،مركز البحرين لل) ۲  إدارة الثروة السمكية والموارد البحرية  )۱
 .جامعة البحرين ) ٤   المركز الوطني لالستزراع البحري) ۳ 

۱۲ 



 
 :المبحث الثاني 

 

 :الصناعة السمكية 
 

 :المقدمة  ۱.  ۲
تعتبر عمليات الصناعة السمكية والتي تشمل التجمي�د والتبري�د والتعلي�ب والتجفي�ف والمنتوج�ات 

دة من أهم حلقات اإلنتاج الس�مكي لماله�ا م�ن ت�أثير كبي�ر ذات القيمة المضافة إضافة للنقل والتخزين واح
ومباشر على حجم االستثمارات الس�مكية والحال�ة النوعي�ة للمنتج�ات الس�مكية وحج�م االس�تهالك ومع�دل 
االس��تهالك الف��ردي ، وتلع��ب الص��ناعة الس��مكية دوراً كبي��راً ف��ي تحدي��د مس��تقبل اإلنت��اج ودرج��ة نم��وه 

 .الوطني  وتطوره وتأثيره في االقتصاد
 

إلنزال الصناعة السمكية في مملكة البحرين تعتمد في بعضها عل�ى الط�رق التقليدي�ة ف�ي معالج�ة 
المنتجات السمكية وخاصة من قبل القط�اع الخ�اص وص�غار الص�يادين ورغ�م التط�ور ال�ذي يح�دث ف�ي 

مقارن��ة م��ع  بع��ض المش��اريع الص��ناعية الس��مكية إال أن نس��بة المس��اهمة ف��ي مجم��وع اإلنت��اج ض��ئيل ج��داً 
 .التطور الجاري في قطاع تصنيع األسماك في العالم 

 
 :تخزين وتبريد وتجميد األسماك  ۲.  ۲

 

أن عملية حفظ وتخزين وتبريد وتجميد األس�ماك عملي�ة هام�ة بالنس�بة لإلنت�اج الس�مكي ، ويعتم�د 
وتبري�د األس�ماك قطاع الصيد التقليدي ف�ي مملك�ة البح�رين عل�ى األس�لوب التقلي�دي ف�ي عملي�ات تخ�زين 

كيل��وجرام ، إض��افة الس��تخدام  ٤۰وه��و اس��تعمال ال��ثلج المج��روش والص��ناديق البالس��تيكية ذات الس��عة 
 .الصناديق الخشبية مع الثلج لحفظ األسماك على السفن التقليدية الكبيرة 

 
ري�د ، وتفتقر أكثر الموانيء السمكية ومناطق اإلن�زال ف�ي مملك�ة البح�رين إل�ى مخ�ازن التجمي�د والتب

 .ويقتصر ذلك على مراكز تسويق األسماك بالجملة 
 

فيت�وفر لدي�ه مخ�ازن حديث�ه للتبري�د والتجمي�د وس�يارات ) التج�اري ( وأما بالنسبة للقط�اع الص�ناعي 
مصانع في البحرين تعمل ف�ي قط�اع تص�نيع  ٦ويوجد . لنقل اإلنتاج متطورة في مجال التبريد والتجميد 

 .مصانع عبارة عن وحدات تبريد متوسطة الحجم المنتجات السمكية وهذه ال
 

 :تصنيع األسماك  ۳.  ۲
 

يعتبر التصنيع السمكي م�ن المس�تلزمات األساس�ية لتط�وير االنت�اج الس�مكي ، حي�ث توج�د أن�واع 
كثيرة من األسماك الت�ي ال تس�مح الظ�روف البيئي�ة والتس�ويقية وك�ذلك ع�دم رغب�ة المس�تهلك فيه�ا س�واء 

معلب��ات ، ( دة ، وبه��ذا ت��دخل ف��ي معام��ل التص��نيع وتص��نع عل��ى أش��كال مختلف��ة كان��ت طازج��ة أو مجم��
 .وفيما يلي أهم طرق التصنيع ) الخ ... مسحوق ، زيت ، مدخنة ، مجففة و مملحة ، قيمة مضافة 

 

( ي�تم القي�ام بتجمي�د العدي�د م�ن األص�ناف الس�مكية ف�ي مملك�ة البح�رين وأه�م األص�ناف  :التجميد
ويتم تجميد هذه األسماك كاملة ). الخ .... ة ، الكنعد ، الشعري ، الجنم ، الكين ، الميد ، الهامور ، الحمر

حسب الوزن عادة كما تجم�د بع�ض ) التدريج ( أو منزوعة األحشاء وعلى شكل شرائح ، ويتم تصنيفها 
 .األصناف بدون رؤوس ، وتقوم مصانع المملكة بعملية التجميد من أجل التصدير 

 ۱۳ 



 
تجمي��د القش�ريات وخصوص��اً الروبي�ان ويجم�د أم��ا من�زوع ال��رأس وبالقش�ور أو من��زوع  كم�ا ي�تم

الرأس ب�دون القش�ور ، أو مقش�ور ومن�زوع الوري�د ومقش�ور وغي�ر من�زوع الوري�د، مطب�وخ ومقش�ور، 
 .ومقشور غير منزوع الذيل 

 
أه�م األص�ناف و. مازالت البحرين تستخدم الطرق التقليدية في تجفيف وتمليح األسماك  :المقددة

وي��تم التجفي��ف والتمل��يح ) . ال��خ ... الش��عري ، الكنع��د ، الص��افي الكبي��ر ، الك��ين ، ( المجفف��ة والمملح��ة 
بالكام��ل أو من��زوع ال��رأس ومن��زوع األحش��اء ، وتعتب��ر طريق��ة التجفي��ف بالش��مس ه��ي الطريق��ة المتبع��ة 

 .لتجفيف األسماك  وال توجد عمليات تدخين 
 

 .ع للتعليب في مملكة البحرينال توجد مصان :المعلبة
 

م��ع التوج��ه الع��المي ألدخ��ال تقني��ات جدي��دة ف��ي مج��ال األغذي��ة  :المنتج��ات ذات القيم��ة المض��افة
البحرية تسعى المملك�ة لمواكب�ة ه�ذا التوج�ه وخصوص�اً م�ن قب�ل القط�اع الخ�اص ، وي�تم إنت�اج أص�ناف 

 :سمكية ذات قيمة مضافة بنسب قليلة جداً مثل 
 .القسماط السمك المغطى ب -
 .كفتة السمك  -
 .روبيان مغطى بالبقسماط  -
 .شرائح أسماك بالجبن  -
 .شرائح الهامور بالصلصة والبهارات  -
 .شرائح هامور مغلف بالخبز  -

 
وعلى الرغم من اإلنتاج األولى للمنتجات السمكية المضافة إال أنه التزال هن�اك ب�وادر كبي�رة لعملي�ة 

 .اق العالمية تطوير هذه الصناعة والدخول في األسو
 

۱٤ 



 
 :المبحث الثالث

 

 :اإلمكانيات والخطط.  ۳
 

يس�اهم قط�اع المص��ائد ب�دوراً مح�دوداً ف��ي إط�ار اإلقتص��اد البحرين�ي فمس�اهمة الس��ماكة ف�ي مجم��وع 
 :ومع ذلك فإن للمصائد أهمية بالغة في ثالث مجاالت ۰٫٦الناتج المحلي اإلجمالي ال تتعدى 

 .بحرين إذ أن األسماك تشكل ثلث مايستهلكه السكان من البروتين مصدراً غذائياً مهماً لسكان ال -۱
 .اإلمكانيات المادية المتاحة لألستفادة من الموارد غير المستغلة  -۲
 .خدمة القطاع االقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة االستثمارات  -۳

 
 :المخزونات  ۱.  ۳

 

 ).نتحدث هنا بشكل عام عن دول مجلس التعاون الخليجي ( 
قد أثبتت الدراسات والمسوحات األولية الت�ي أجري�ت ف�ي الخل�يج العرب�ي وبح�ر عم�ان بواس�طة ل

 – Revel ۱۰/۲۷۸/۷۱ /RIS   /DP  :FI 1990 Wgottanson -( منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة 
1986 West Rome  - 1981 Nambiar  ( بوجود مخزون كبي�ر م�ن األس�ماك والمنتج�ات الس�مكية

طن متري مما يجعله في المرتبة الثانية بع�د المي�اه العربي�ة ف�ي المح�يط األطلس�ي  مليون ۲يقدر بحوالي 
محم�د . الث�روة الس�مكية ف�ي الخل�يج العرب�ي د( ملي�ون ط�ن مت�ري   ٤٫٥والتي تقدر مخزوناتها بح�والي 

ط��ن مت��ري م��ن  ۸٥۰۰۰۰وتش��ير ه��ذه الدراس��ات إل��ى وج��ود مخ��زون يق��در بح��والي ) . عب��دهللا يوس��ف 
ط�ن  ۳٥٫۰۰۰طن متري ف�ي الجان�ب الغرب�ي م�ن الخل�يج العرب�ي و  ٦۰۰۰۰۰طحية منها األسماك الس

أما بالنسبة للمخزون من األسماك القاعية في منطقة الخليج العربي وخليج عم�ان . متري في خليج ُعمان
ط�ن  ۱۰۰۰۰۰ط�ن مت�ري ف�ي الخل�يج العرب�ي و  ٥۰۰۰۰۰طن متري منها  ٦۰۰۰۰۰فقدرت بحوالي 

 .ان متري في خليج عم
 

أما بخصوص المخزونات من المنتجات البحري�ة األخ�رى فيتمي�ز الخل�يج العرب�ي بأحتوائ�ه عل�ى 
كميات جيدة من الروبيان اال أن هذه المخزونات تعاني من االفراط في الصيد وبناء على ذلك فقد اتبعت 

مس�وحات الت�ي كم�ا تش�ير ال. هذه الدول تطبيق حظر على ص�يد الروبي�ان ف�ي فت�رات مختلف�ة م�ن الس�نة 
قنادي��ل البح��ر ( أجري��ت ف��ي المي��اه المتوس��طة ف��ي خل��يج عم��ان إل��ى وج��ود كمي��ات كبي��رة م��ن الرخوي��ات 

التي تتغذى على الفطريات والتي قدر حجم الكتل�ة البيولوجي�ة م�ن الرخوي�ات ف�ي مي�اه خل�يج ) الصغيرة 
 .مليون طن متري  ٤٫٥-۱عمان وبحر عدن وبحر العرب بكمية تتراوح بين 

 
ير الدراس�ات الس�ابقة إل�ى أن�ه باإلمك�ان اس�تغالل الم�وارد المتاح�ة ف�ي الخل�يج العرب�ي وخل�يج تش

عم��ان دون األض��رار ب��المخزون وق��درت ه��ذه الدراس��ات والمس��وحات الكمي��ة المنتج��ة س��نوياً بح��والي 
طن مت�ري م�ن األس�ماك  ٥٥۰۰۰۰طن متري من المنتجات السمكية وأنه باألمكان استغالل  ٦۲۱۰۰۰

طن متري  ۱۸۰۰۰۰طن متري من األسماك السطحية و  ۳۷۰۰۰۰ية أما في الخليج العربي منها القاع
ط�ن  ٥۰۰۰ط�ن مت�ري منه�ا  ۷۱٫۰۰۰من األسماك القاعية أما في خليج عمان فإن�ه باألمك�ان اس�تغالل 

كما أنه مع اتباع الحظر عل�ى . طن متري من األسماك القاعية  ۳٦۰۰۰متري من األسماك السطحية و 
روبيان الس�نوي فباألمك�ان انت�اج كمي�ات جي�دة م�ن الروبي�ان ف�ي الخل�يج العرب�ي إض�افة ألنت�اج كمي�ات ال

 .كبيرة من الرخويات والقشريات في خليج عمان
 ۱٥ 



 
 :التوقعات المستقبلية لإلنتاج ۲.  ۳

 

عل��ى م��ن المتوق��ع أن يرتف��ع اإلنت��اج الس��مكي خ��الل الس��نوات القادم��ة ارتفاع��اً كبي��راً وذل��ك اعتم��اداً 
تط��وير قط��اع الص��يد ف��ي المملك��ة وإدخ��ال التقني��ات الحديث��ة وإص��دار الق��وانين والتش��ريعات الخاص��ة 
بالمحافظ�ة عل��ى المخ��زون الس��مكي إض��افة للق��رارات والب��رامج الخاص��ة بالمعون��ات والهب��ات الت��ي تق��دم 

ه�ذه التوقع�ات وتش�ير . للصيادين التقليديين من قبل الجهات الحكومية في س�بيل تط�وير أس�اطيل الص�يد 
و  ۲۰۰٥ط��ن مت��ري ف��ي ع��ام  ۱٥۰۰۰إل��ى أن إنت��اج المملك��ة م��ن المنتج��ات الس��مكية س��وف يص��ل إل��ى 

 . م  ۲۰۱۰طن متري عام  ۱۸٤۰۰
 

 :الخطط المستقبلية لتطوير قطاع المصائد ۳.  ۳
 

 نظراً ألهمية قطاع المصائد والتوجهات نحو استغالل أفض�ل للم�وارد الس�مكية وتنميته�ا لس�د الفج�وة
الغذائية م�ن الب�روتين الحي�واني ، ونظ�راً للحاج�ة الملح�ة لألس�تغالل الم�نظم له�ذه الث�روة لتص�بح دعام�ة 
قوية لألقتصاد البحريني ومصدراً غذائياً هاماً ، فقد أولت الجهات المختصة ف�ي المملك�ة اهتمام�اً خاص�اً 

كية واس��تغاللها اس��تغالال يض��من ببن��اء قاع��دة ص��لبة ل��ألدارة الس��ليمة وتحدي��د أس��اليب تنمي��ة الث��روة الس��م
ونتيج�ة ل�ذلك فق�د ت�م . الحفاظ على المخزونات وفي نفس الوقت االستفادة منها إل�ى أقص�ى درج�ة ممكن�ة

وضع الخطط والبرامج والمشروعات سواء كانت قصيرة المدى أو طويلة المدى والتي تهدف إل�ى دع�م 
هم عل��ى االس��تمرار ف��ي مهن��ة الص��يد ومس��اعدة الص��يادين الح��رفيين م��ن أج��ل زي��ادة دخله��م وتش��جيع

 .والمحافظة عليها
 

 :لقد وضعت مملكة البحرين عدة مشاريع لتطوير قطاع المصائد السمكية وفيما يلي تفصيالً لذلك   
 .تطوير مصائد الروبيان واألسماك بألقاء برقات األسماك في المصائد الطبيعية  -۱
 .في عمليات الصيد تطوير وسائل الصيد وادخال التكنولوجيا الحديثة  -۲
 .ادخال برنامج الحاسب اآللي في عمليات الحفاظ على المخزونات السمكية  -۳
 .القيام بالتعدادات السمكية الدورية للتعرف على أوجه النقص في مجال المصائد والصيادين  -٤
تطوير مرافق وخدمات الصيادين من انشاء المرافيء السمكية وتزويدها بالخ�دمات والتس�هيالت  -٥

 .اسية والضرورية لعمليات الصيد األس
 .إعداد برنامج متكامل حول الحوافز واالعانات المقدمة للصيادين لتوفير وسائل ومعدات الصيد -٦
 .تقديم االرشاد السمكي والتدريب للصيادين في مجاالت الصيد والحفاظ على المخزون  -۷
 .المحافظة على البيئة البحرية وأماكن توالد صغار األسماك  -۸
 .القطاع الخاص للدخول في الصناعة السمكية تشجيع  -۹

 .متابعة تطبيق قوانين وإجراءات حماية الثروة السمكية  -۱۰
 .إجراء األبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بالبيئة البحرية  -۱۱
 .إجراء األبحاث والدراسات العلمية المتعلقة باألصناف السمكية  -۱۲
 .ونات السمكية إجراء المسوحات الشاملة للمخز -۱۳
 .االستمرار في تقديم خدمات الصيانة واالصالح المجاني لمكائن الصيادين البحرية  -۱٤
 .إعداد وتدريب الكوادر الوطنية للعمل في مجال الثروة السمكية  -۱٥
 .التوسع في مجال بحوث االستزراع السمكي  -۱٦
 .نة الصيد زيادة فرص العمالة للمواطنين وتشجيعهم على ارتياد مه -۱۷

 ۱٦ 



 
 :االعتمادات المالية لقطاع المصائد ٤.  ۳

 
يحظى قطاع الثروة السمكية باهتمام كبير من ناحية الدعم الحكومي في المملكة، واالعتمادات 
المالية المخصصة لقطاع الثروة السمكية تكون عادة مدمجة ضمن القطاع الزراعي، إال انه برغم هذا 

مليون دوالر  ۲٫۰إال أن االعتمادات المالية ال تزال محدودة حيث ال تتعد الدعم الحكومي لهذا القطاع 
سنوياً وهذه الميزانية واقعاً ال ترقى لتنفيذ المشاريع والبرامج الكبيرة التي تطمح إدارة الثروة السمكية 

 .جهالقيام بها فبتالي يحتاج هذا القطاع لمضاعفة هذه االعتمادات ليتمكن من تنفيذ أنشطته وبرام
 

 :المشاريع المساندة ٥.  ۳
 

 :لقد أقيمت العديد من المشاريع واألنشطة المساندة لقطاع الثروة السمكية 
 .مساهمات مالية من المؤسسات الوطنية والبنوك لدعم المركز الوطني لالستزراع البحري  -۱
بيئ���ة ، اقام���ة العدي���د م���ن الن���دوات ح���ول اللؤل���ؤ ، المص���ائد ، المخزون���ات ، التل���وث وحماي���ة ال -۲

 .الخ ..... تكنولوجيا االستزراع 
 .دراسات ميدانية حول مخزونات الروبيان وتكاثره  -۳
 .دراسات ميدانية حول مخزونات الكنعد  -٤
 .تقديم معونات عينية للصيادين  -٥
 ) .كرزكان ( ، ) الدير ( تطوير مواقع انزاالت األسماك  -٦
 .دراسات شاملة على سواحل البحرين لنبات القرم  -۷
 .واقع صيد االسماك ورسم خرائط لها تحديد م -۸
 .المراقبة الدورية للمخزونات السمكية  -۹

 .تطوير مرافيء ومراكز انزاالت الصيد التقليدي  -۱۰
 .تصليح مكائن الصيد ومعدات الصيد بالمجان  -۱۱
 .تقديم التعويضات المالية نظير عدد الصيد والقوارب  -۱۲

 

۱۷ 



 

 :المبحث الرابع
 

 :األسماك واستهالكالطلب .٤
 

 :الطلب على األسماك  ۱.  ٤
 

 :يشهد الطلب في األسواق المحلية على األسماك الطازجة تطوراً متواصالً وكبيراً ويغرى ذلك إلى 
 .الزيادة الطبيعية في عدد السكان  -
 .لدى سكان المملكة بالنسبة لألسماك الطازجة  األفضلية -
 .غذائها على األسماك  زيادة العمالة اآلسيوية الوافدة التي تعتمد في -
 .االستهالك الكبير من قبل القطاع السياحي لألسماك  -
 .التطور المتواصل للصادرات السمكية الطازجة  -

وعلى الرغم من التطور الحاصل في الطلب واألسباب الداعيه إلي�ه أال أن�ه ل�م يواكب�ه تط�وراً مناس�باً 
 .في اإلنتاج والعرض 

 
 :تطور استهالك األسماك  ۲.  ٤

 

نتيجة للموقع الجغرافي لمملكة البحرين يزداد اإلقبال عل�ى اس�تهالك األس�ماك وباعتباره�ا نوع�اً م�ن 
 .الغذاء ومصدراً غنياً من مصادر البروتين الحيواني 

 

ما يقارب م�ن  ۲۰۰۰بلغ إجمالي الكميات المستهلكة من األغذية البحرية في مملكة البحرين في عام 
 . ۱۹۹۹عن عام %  ۱۷٫٤ها طن متري بزيادة قدر ۱۱٥٥٥

 

تساهم مختلف القطاعات في الكميات المستهلكة لمملكة البحرين ويشكل اإلنتاج م�ن القط�اع التقلي�دي 
م��ن إجم��الي الكمي��ات المس��تهلكة ث��م ال��واردات وتس��اهم %  ٦۱٫۰النس��بة العظم��ى حي��ث بلغ��ت مس��اهمته 

 .د تذكر أما االستزراع فيساهم بنسبة ضئيلة جداً التكا%  ۳۸٫۰بنسبة 
 

 :الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك  ۳.  ٤
 

ط�ن مت�ري  ۱٦۳(  ۲۰۰۰أن حجم الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك في مملكة البحرين قد بلغت ف�ي ع�ام 
 ) .طن متري  ۹٥۰-(  ۱۹۹٥بينما كانت في عام ) 

 

 )طن متري ( الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك ):  ۹جدول (
 

 الصادرات اتالوارد اإلنتاج السنة
االحتياجات 
لالستهالك 

 البشري
 الفجوة

۱۹۹٦ ۱۲۹٤۰ 1B۲۸۱۰ ٥۷۱۷ ۱۰۰۳۳ ۲۹۰۷ 
۱۹۹۷ ۱۰۰٥۰ ۲۹۳٥ ٦۷۹۲ ۷۱۹٤ ۲۸٥٦ 
۱۹۹۸ ۹۸٤۹ ۳٤۲۱ ٥۸٦۱ ۷٤۰۹ ۲٤٤۰ 
۱۹۹۹ ۱۰٦۲۰ ۳۹٦۸ ٤۷٤۹ ۹۸۳۹ ۷۸۱ 
۲۰۰۰ ۱۱۷۱۸ ٤ ٤٥٦٥۷۲۸ ۱۱٥٥٥ ۱٦۳ 

 
۱۸ 



 
ض��ية ع��دم وج��ود فج��وة ب��ين االنت��اج يتب��ين ف��ي الس��نوات الخم��س الما)  ۹( عل��ى ض��وء ج��دول 

بدأت ترتفع هذه  ۲۰۰۰وسنة  ۱۹۹۹وفي سنة . واالحتياجات من المنتجات السمكية لالستهالك االدمى 
الفجوة بين اإلنتاج واالس�تهالك نظ�راً لتش�ديد الرقاب�ة عل�ى ص�يد الروبي�ان و بع�ض األص�ناف الص�غيرة 

 .للحفاظ على المخزونات 
 

 :أفضلية المستهلكين ٤.  ٤
 

تحتل األغذية البحرية مكاناً كبيراً في العادات الغذائية في البح�رين وبحك�م الموق�ع الجغراف�ي المط�ل 
 .على البحر، فقد أصبحت المنتجات البحرية جزء ال يتجزأ من المائدة البحرينية 

 

د على ومع تعقد الحياة واالرتفاع النسبي لمستوى المعيشة بدأت تظهر عادات غذائية جديدة مما ساع
دخول أطباق جديدة في عاداتنا الغذائية تعتمد اعتماداً كبيراً عل�ى المنتوج�ات البحري�ة خصوص�اً بالنس�بة 

وعل��ى ال��رغم م��ن تركي��ز المس��تهلكين عل��ى منتج��ات س��مكية معين��ة م��ن . لألطعم��ة الخفيف��ة والس��ريعة 
نع��د ، الج��نم ، المي��د ، األس��ماك الزعنفي��ة مث��ل اله��امور ، الص��افي ، الفس��كر ، الش��عري ، الربي��ب ، الك

 .السبيطي إضافة لبعض القشريات كالروبيان إال أن بعض المستهلكين يفضل نوع معين فقط 
 

وبصفة عامة وعلى مس�توى جمي�ع المس�تهلكين ف�ي البح�رين نالح�ظ اإلقب�ال ينص�ب عل�ى المنتج�ات 
 .السمكية الطازجة ، وال يوجد اقبال كبير على المنتجات المجمدة 

 

ة للمنتج�ات المعلب�ة أو المحفوظ�ة فيقتص�ر اس�تهالكها نوع�اً م�ا عل�ى الجالي�ات األجنبي�ة أما بالنسب
وخصوصاً لمنتجات التونة المعلبة والماكريل والسردين إضافة ألستهالك معلبات أخ�رى م�ن القش�ريات 

 .والرخويات 
 

اك ف��ي ويعتم��د االس��تهالك الس��مكي ف��ي المملك��ة عل��ى األس��رة البحريني��ة حي��ث ي��تم تن��اول األس��م
المش�وي ، ( بش�كل ي�ومي تقريب�اً وف�ي أطب�اق س�مكية متنوع�ة " وجبة الغ�ذاء " الوجبة الغذائية الرئيسية 

كما يعتمد االستهالك الس�مكي عل�ى الفن�ادق والمط�اعم ) الخ ......المقلي ، المجبوس ، المرق ، المحشي 
، الحم��رة ، الكنع��د ، الش��عري ، اله��امور ( وع��ادة تس��تخدم األص��ناف الكبي��رة وذات الج��ودة العالي��ة مث��ل 

وتعتب�ر األطب�اق المقدم�ة ف�ي الفن�ادق ) . الكين ، اض�افة للروبي�ان وج�راد البح�ر ، والس�لطعون والحب�ار 
 .والمطاعم أطباق عالمية ومتنوعة وشاملة لكل األذاق 

 
 :االستهالك الفردي من المنتجات السمكية  ٥.  ٤

 

س��نة ، وه��ي / ف��رد / كيل�وجرام  ۱٦٫۷مكية بمملك��ة البح��رين يبل�غ االس��تهالك الف��ردي م��ن المنتج�ات الس��
. س��نة / ف��رد / كيل��وجرام  ۱۳٫۳نس��بة جي��دة مقارن��ة إل��ى نس��بة االس��تهالك العالمي��ة والبالغ��ة م��ا يق��ارب 

حي�ث وص�ل اس�تهالك  ۱۹۸٦وتتفاوت نيبة االستهالك من سنة إلى أخ�رى حي�ث بلغ�ت ال�ذروة ف�ي ع�ام 
كيلوجرام  ۱۱٫٥حيث بلغت  ۱۹۹۸ة بينما سجلت ادنى معدل لها عام سن/ فرد / كيلوجرام  ۲٥٫۸الفرد 

 .سنة / فرد / 
 

 .وبالمقارنة مع الدول العربية األخرى تحتل البحرين مرتبة متقدمة في استهالك األسماك بين هذه الدول

۱۹ 



 

 
 :المبحث الخامس 

 

 :تسويق األسماك .  ٥
 

 :األسواق السمكية  ۱.  ٥
 

ن العدي��د م��ن األس��واق المركزي��ة والم��زودة بالخ��دمات الض��رورية مث��ل توج��د ف��ي مملك��ة البح��ري
مح��الت الع��رض للبي��ع بالتجزئ��ة ، ومح��الت الم��زاد ، ومح��الت البي��ع بالجمل��ة ، إض��افة لوج��ود المراف��ق 
الص��حية ، ومجمع��ات للتخ��زين المب��رد والمجم��د والتكيي��ف المرك��زي ل��بعض ه��ذه األس��واق ومواق��ف 

وأه��م ه��ذه األس��واق س��وق المنام��ة ، س��وق س��ترة ، وس��وق مدين��ة حم��د ،  للس��يارات الكبي��رة والص��غيرة ،
سوق المحرق ، سوق جدحفص ؛ وقد أنشيء سوق المنامة حديثاً ومزود بالخدمات الصحية الض�رورية 

 .طن متري من األسماك يومياً  ٥ – ۳ويستوعب مابين 
 

ي�ات توزي�ع األس�ماك و حي�ث أحد الروافد األساسية في عمل) الجملة والتجزئة ( وتعتبر األسواق 
وت�زود ه�ذه األس�واق المس�تهلكين مباش�رة والقط�اع . االنزاالت السمكية الكبيرة من قبل القطاع التقليدي 

التجاري ، كما تزود األسواق السمكية في مناطق التجمعات السكنية في المن�اطق الوس�طى والبعي�دة ع�ن 
 .السواحل 

 
بعملي��ات االس��تيراد ) لش��ركات الس��مكية المتخصص��ة ا( م��ن جه��ة أخ��رى يق��وم القط��اع التج��اري 

والتصدير للمنتجات السمكية خصوصاً الطازجة منها ، كما تقوم هذه الشركات بتزويد القط�اع الس�ياحي 
 .بأحتياجه من المنتجات السمكية 

 
 : أنماط التسويق  ۲.  ٥
 

ي�ع بالتجزئ�ة اض�افة يعتمد أسلوب التسويق عل�ى أربع�ة عناص�ر رئيس�ية وه�ي البي�ع بالجمل�ة والب
 :لألستيراد والتصدير والقطاع التجاري وفيما يلي موجز عن كل ذلك 

 
 :البيع بالجملة  •

 
يتم انزال كميات كبيرة من األسماك الطازجة من قبل قطاع الصيد التقليدي وبشكل يومي ف�ي مواق�ع 

ميات على حج�م االنت�اج وتعتمد الك. االنزال أو في األسواق ، وتخضع األسعار لعملية العرض والطلب 
الي��ومي لس��فن الص��يد التقليدي��ة ، وع��ادة تك��ون ان��زاالت س��فن الص��يد التقليدي��ة ه��ي األس��اس ف��ي كمي��ة 
االنزاالت السمكية لألسواق ، وتش�مل الكمي�ات المنزل�ة م�ن المنتج�ات الس�مكية عل�ى األص�ناف الس�مكية 

بالجمل�ة ف�ي األس�واق الوس�طاء اض�افة المرغوبة في السوق المحلي ، ويقوم باألشراف على عملية البيع 
أما في بعض مواقع االنزال فيقوم مالك السفن أو الصيادين بتس�ويق . لبعض مالك السفن وتجار الجملة 

 .ويقتصر البيع بالجملة على المنتجات السمكية الطازجة . انتاجهم مباشرة 
 
 
 

۲۰ 



 
 :البيع بالتجزئة  •

 
كية والت��ي تحت��وي عل��ى ع��دد كبي��ر م��ن المح��الت لبي��ع ي��تم البي��ع بالتجزئ��ة ف��ي أكث��ر األس��واق الس��م

األسماك الطازجة بالتجزئة ، اضافة لوجود العديد من هذه المحالت ف�ي األس�واق األخ�رى ومراك�ز بي�ع 
مح��الً متخصص��اً لبي��ع األس��ماك ) الس��وبر مارك��ت ( كم��ا ويوج��د ف��ي بع��ض األس��واق الكب��رى . األغذي��ة 

زئة في أسواق األسماك ب�ائعي األس�ماك التقلي�ديين كم�ا يق�وم بع�ض ويقوم بعمليات البيع بالتج. الطازجة 
 كم�ا تق�وم الش�ركات التجاري�ة العام�ة . الصيادين ببيع إنتاجهم مباشرة للمستهلك حسب طلب ه�ذا القط�اع 

والبقاالت بتزويد المستهلكين بالمنتجات السمكية المحفوظة والمجمدة كما تساهم هذه ) السوبر ماركت ( 
 .ي تزويد القطاع السياحي بالمنتجات السمكية المحفوظة والمجمدة الشركات ف

 
  االستيراد والتصدير: 

 
يتم في العادة تصدير المنتج�ات المجم�دة لألص�ناف الغي�ر مرغوب�ة ف�ي الس�وق المحل�ي كم�ا وي�تم 

راد أم��ا بالنس��بة لألس��تيراد فتق��وم الش��ركات التجاري��ة بأس��تي. تص��دير المنتج��ات المق��ددة بكمي��ات مح��دودة 
المنتجات الطازجة أو المجمدة لتلبية احتياجات المس�تهلك البحرين�ي م�ن ه�ذه المنتج�ات كم�ا ي�تم اس�تيراد 

 )۱۰(جدول . المنتجات المعلبة لتغطية احتياجات المستهلك األجنبي 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  القطاع التجاري: 
 

وه��ذه الش��ركات ع��ادة . يق توج��د ف��ي البح��رين ش��ركات س��مكية خاص��ة تق��وم بعملي��ات الص��يد والتس��و
وتمتلك هذه الشركات محالت لبيع و عرض منتجاتها الس�مكية كم�ا . تصدر إلى خارج المملكة منتجاتها 

 .وتعمل العديد من الشركات في مجال االستيراد والتصدير وليست لها عالقة بالصيد 
 

األسماك ) مليون دينار(وقيمة )  طن متري(كمية ) ۱۰(جدول 
 المستوردة والصادرة

۲۱ 



 
 :المبحث السادس 

 
 :التفتيش ومراقبة الجودة . ٦
 

 :المقدمة  ۱. ٦
 

تب��ر األس��ماك م��ن األطعم��ة القابل��ة للفس��اد الس��ريع ل��ذلك يج��ب ت��داولها بعناي��ة وح��رص ش��ديدين تع
يمك�ن أن تتع�رض األس�ماك لعملي�ات . خالل كافة المراحل منذ االصطياد وحتى إيصالها إل�ى المس�تهلك 

تل�ك التحضير المختلفة بغرض توس�يع أنم�اط االس�تهالك أو لتمدي�د فت�رة الحف�ظ المثل�ى لفت�رة أط�ول م�ن 
 .التي تستغرقها األسماك لو كانت طازجة 

 
من خالل توسيع نشاط تجارة المنتجات السمكية في العالم برزت الحاج�ة إل�ى اتخ�اذ االحتياط�ات 

ج��ودة األس���ماك " وب���رز مص��طلح يس���مى . الالزم��ة للحف���اظ عل��ى الص���حة العام��ة بالدرج���ة الرئيس��ية 
 " .والمنتجات السمكية 

 
إل��ى االس��تفادة القص��وى م��ن موارده��ا البحري��ة م��ن خ��الل االس��تخدام  تتطل��ع دول مملك��ة البح��رين

 .األمثل لتكنولوجيا االصطياد والتصنيع المختلفة 
 

لذلك يجب أن تكون متطلب�ات تجهي�ز الس�لعة الغذائي�ة الس�مكية مطابق�ة للمواص�فات الت�ي تض�عها 
 .الجهات المعنية في البلد أو تلك الدول المستوردة 

 
 :بة المنتجات السمكية مراحل مراق ۲.  ٦
 

يتم تسويق المنتج�ات الس�مكية ف�ي البح�رين أم�ا منتوج�ات طازج�ة وه�ي األكث�ر رواج�اً أو منتوج�ات 
مجمدة أو مملحة ومجففة والبد للحفاظ على جودة هذه المنتجات من وضع برن�امج لمراقب�ة وس�ير انت�اج 

 :هذه األصناف وفيما يلي مراحل المراقبة 
 
 :اج مناطق الصيد واالنت -۱

 
 

تعتبر مناطق الصيد وانتاج األسماك بصفة دائمة مركزاً طبيعياً لتفري�غ فض�الت الس�فن كم�ا أنه�ا 
عرض��ة للتل��وث النفط��ي وفض��الت المص��انع والمج��اري الص��حية فيس��توجب ذل��ك مراقب��ة مس��تمرة 

م�ة فلذلك أنشئت دول مجلس التعاون وبمش�اركة الع�راق وإي�ران المنظ. لعوامل تلوث البيئة البحرية 
وأه�م أه�داف ه�ذه المنظم�ة تتجل�ى ف�ي تقي�يم الوض�ع .  ۱۹۷۸االقليمية لحماية البيئة البحرية في عام 

البيئي ، وتطوير المباديء الخاصة بإدارة النشاطات التي لها تأثير على تحسين البيئة أو على حماي�ة 
مجموع�ة حديث�ة م�ن استحداث وحفظ وتوزيع . واستغالل الموارد البحرية المتجددة على أسس ثابتة 

القوانين الوطنية الخاصة بحماية البيئة البحرية ، تنظيم برامج التدريب في المجاالت المتعلق�ة بالبيئ�ة 
 .البحرية 

 
 ۲۲ 



 
وق��د أص��درت الجه��ات البيئي��ة المختص��ة ف��ي دول مجل��س التع��اون العدي��د م��ن التش��ريعات المتعلق��ة  

ة التابعة لوزارة البلديات والبيئة بمملكة البح�رين ب�أمور بالحفاظ على البيئة البحرية ، وتتكفل شئون البيئ
 .الحفاظ على البيئة 

 
وفيما يخص التشريعات السمكية والتي لها عالقة مباشرة بمناطق الصيد واالنتاج ، فقد أصدرت 

 :الجهات السمكية قوانين صارمة للحفاظ ومراقبة هذه المناطق وفيما يلي أهم هذه التشريعات 
 

 .بقر البحر داخل حدود الصيد للمملكة يحظر صيد  -۱
 .وقف عمليات صيد الروبيان من شهر مارس حتى يونيو من كل عام  -۲
 .استخدام شباك ذات فتحات معينة ودون االضرار بالبيئة البحرية ومرابي األسماك  -۳
 .منع اصطياد أسماك الصافي الصغيرة  -٤
 .متر  ۲۰يمنع صيد سفن شباك الجر في المناطق التي يقل عمقها عن  -٥
 .إرجاع األسماك الصغيرة الحية إلى الماء  -٦
 .منع الصيد في فترات االخصاب ووضع البيض  -۷
 .تحديد مواقع الصيد والمواسم واألنواع الممنوع صيدها  -۸
 .يمنع رمي فضالت المعامل والمختبرات والمصانع ومجاري المياه في مياه الصيد  -۹

 . يمنع استخدام أدوات الصيد المحرمة دولياً  -۱۰
 .يمنع الصيد باستخدام المواد المتفجرة والسامة والمخدرة والكهرباء  -۱۱
 .عدم المساس باألسماك الصغيرة ومأوى األحياء البحرية والنباتات البحرية  -۱۲
 .تحديد حجم األسماك المصطادة  -۱۳
 .تحديد األنواع من األصناف السمكية المصطادة  -۱٤
 .الصيد المصنوعة من النايلون ذات الثالث طبقات  منع استيراد واستخدام شباك -۱٥
 .حظر مزاولة عمليات الصيد من قبل الشركات التجارية  -۱٦

 
 :سفن الصيد  -۲
 

يتم عل�ى س�فن وق�وارب األس�ماك حف�ظ األس�ماك والمنتج�ات الس�مكية بواس�طة ثالج�ات تبري�د أو 
وق الس�فن أو ف�ي الص�ناديق ويستدعي ذلك مراقبة طرق الفرز والوضع ف�. صناديق للحفظ مع الثلج 

والحفظ اض�افة للحال�ة الص�حية ونظاف�ة ط�اقم المرك�ب وعل�ى ال�رغم م�ن أهمي�ة ه�ذه المراقب�ة اال أن 
 .المملكة ال تطبقها اال في حدود ضيقة جداً 

 
 :موانيء ومراكز االنزال  -۳
 

ج�ات عند انزال المنتجات الس�مكية ف�ي الم�وانيء ومراك�ز االن�زال تض�اف عملي�ات جدي�دة للمنتو
السمكية مثل الفرز والوزن والتثليج وتحضيرات كثيرة من أجل اعدادها للعرض ف�ي أس�واق الجمل�ة 

وفي هذه المستوى يج�ب مراقب�ة ج�ودة المنت�وج . أو التجزئة ، وقد تستغرق هذه العملية عدة ساعات 
مث�ل  وكل ظروف العمل المتص�لة ب�ه م�ن منش�آت ومس�احات البي�ع والص�ناديق والع�املين وال تت�وفر

 .هذه المراقبة في مملكة البحرين 
 
 ۲۳ 



 
 :األسواق السمكية  -٤
 

تتوفر في األسواق السمكية المراقب�ة والتفت�يش ال�دائم عل�ى األص�ناف الس�مكية وم�دى ص�الحيتها 
وي�تم . لالستهالك اآلدمي فال تخلو أي سوق من المفتش وعادة يتبع المفتش البلدية أو وزارة الصحة 

 .صناف السمكية لفحصها في المختبرات الصحية لمعرفة مدى صالحيتها أخذ عينات دورية من األ
 

 :مواصفات األصناف المطلوبة  ۳.  ٦ 
 

تضع المملكة اشتراطات صحية لصالحية المنتجات السمكية وهي نفسها المواصفات العالمية لك�ل 
 :فتضع لذلك االشتراطات الصحية اآلتية . صنف من األصناف المستوردة أو المصدرة 

 
 .أن تكون المنتجات السمكية صالحة لالستهالك البشري  -۱
 .أن يكون المنتج النهائي للمنتجات السمكية خالياً من المواد السامة أو الضارة بالصحة  -۲
 .أن تكون األسماك طبيعية اللون والرائحة محتفظة بمظهرها الطبيعي  -۳
فت�رة الص�الحية حس�ب نوعي�ة حفظ المنتجات السمكية في عب�وات بالس�تيكية أو كرتوني�ة وتح�دد  -٤

األسماك وطريقة التحضير والتصنيع أما المنتجات المعلبة فتحفظ في عب�وات معدني�ة معقم�ة وال 
 .شهراً  ۲٤تزيد فترة صالحيتها عن 

درج�ة مئوي�ة تح�ت  ۲۰ – ۱۸حفظ المنتج�ات المجم�دة ف�ي وس�ائل النق�ل والتخ�زين عن�د الدرج�ة  -٥
 .الصفر 

عب���وات كرتوني���ة مش���معة م���ن ال���داخل أو ف���ي أطب���اق مس���موح أن تعب���أ األس���ماك المجم���دة ف���ي  -٦
 .باستعمالها دولياً 

 .أن تعبأ المنتجات المجففة في أكياس نايلون مجففة  -۷
 .وضع البطاقات االعالنية على المنتجات السمكية  -۸

 
  وتتجلى المراقبة واضحة في عدة أمور: 

 
 :صالحية ونقاوة مياه الصيد  -۱

 ) .عناصر بولوجية ، جرثومية وكيميائية ( التلوث البيئي وتكون المراقبة بالتحاليل ضد 
 :تحديد صالحية المنتوج  -۲

 .وتكون المراقبة بالتحليل العضوي لألسماك ، التحليل الجرثومي ، التحليل الفيزيوكيميائي 
 :السالمة الصحية  -۳

راقبة الع�املين وتكون المراقبة في حالة التجهيزات المستعملة ومواقع العمل والمصانع السمكية ، وم
 .والفحص الدوري للعمال 

 :المواصفات التجارية  -٤
) وتك��ون المراقب��ة عل��ى النوعي��ة والت��رقيم ، ال��وزن ، م��دة الص��الحية ، المكون��ات والم��واد المض��افة 

 .العالمة التجارية ، بلد المنشأ 
 
 
 
 ۲٤ 



 
 :جهات مراقبة المنتجات السمكية  ٤.  ٦

 

أو غي�ر مباش�رة لمراقب�ة المنتج�ات الس�مكية وتط�وير طرقه�ا  هناك عدة إدارات مكلفة بصفة مباش�رة
 :وفحصها وفيما يلي تفصيل لذلك 

 

 :وضع المواصفات والمقاييس  -۱
 

القيام بوضع النصوص القانونية للمقاييس وقواعد العمل بما يتصل بالجودة ومراقبتها وتقوم بذلك 
 .إدارة المواصفات والمقاييس 

 

 : التحاليل المختبرية للمراقبة -۲
ويتعلق ذلك بالفحص العضوي والتحليل الجرثومي والتحليل الكيميائي وغيرها من التحاليل    

 :المتعلقة بالجودة وتختص بذلك عدة جهات منها 
 .مختبرات إدارة الثروة السمكية  -۱
 .مختبرات إدارة حماية البيئة  -۲
 .جامعة البحرين  -۳
 .مختبرات وزارة الصحة  -٤

 

 :المراقبة والتفتيش  -۳
به إدارة الثروة السمكية والموارد البحرية مع إدارة خف�ر الس�واحل وش�ئون البيئ�ة وجه�ات وتقوم 

وأه���م األعم���ال تتجل���ى ف���ي مراقب���ة ومتابع���ة من���اطق الص���يد ، متابع���ة . أخ���رى ذات االختص���اص 
 .التراخيص، مراقبة السواحل السمكية والممتلكات المتعلقة بالصيادين في الموانيء السمكية 

 

 :وع االشتراطات الخاصة لضبط جودة األسماك البحرينية مشر:  ٥.  ٦
 

إدارة ( وبالتع��اون م��ع وزارة األس��كان والزراع��ة ) إدارة الص��حة العام��ة ( اص��درت وزارة الص��حة 
مش�روع االش�تراطات الخاص�ة ) البلدي�ة ( ووزارة البل�ديات والبيئ�ة ) الثروة السمكية والم�وارد البحري�ة 

ية المعدة للتصدير وذلك بناء على اشتراطات االتحاد األوروب�ي وذل�ك ف�ي لضبط جودة األسماك البحرين
 :ويحتوي هذا المشروع على العديد من الموضوعات المتعلقة بالجودة منها .  ۲۰۰۱عام 

 .شروط المصانع ومؤسسات األسماك  -
 .شروط األسماك ومنتجاتها المبردة  -
 .شروط األسماك المجمدة ومنتجاتها  -
 .لمبردة والمجمدة شروط القشريات ا -
 .شروط المناولة والتصنيع  -
 .مراقبة االنتاج  -
 .شروط التصدير للمنتجات السمكية  -
 .المزادات واألسواق السمكية  -
 .العاملين باألسواق  -
 .الصيادين وسفن صيد  -

 

) الروبي�ان ( وقد وض�ع ه�ذا المش�روع م�ن أج�ل تص�دير المنتج�ات الس�مكية وخصوص�اً  القش�ريات 
 .بي لالتحاد األورو

 ۲٥ 



 
 :المبحث السابع 

 
 :القوانين والتشريعات .  ۷
 

أن البحرين لها قوانينها الخاصة في مج�ال التج�ارة الس�مكية س�واء ك�ان االس�تيراد أو التص�دير ، 
وهذه القوانين في تجديد وتطور دائم استناداً لتطورات الثروة السمكية وتنميته�ا ، وفيم�ا يل�ي م�وجز ع�ن 

- :ت أهم القوانين والتشريعا
 

 :أنظمة استيراد المنتجات السمكية  ۱.  ۷
 

 :المستندات القانونية  -۱
 

 .الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط استيراد المنتجات السمكية  -
 .الحصول على ترخيص لتداول وتسويق المنتجات السمكية  -
 .شهادة صحية صادرة من الجهات المختصة في البلد  -
 .مختصة في بلد االستيراد الحصول على شهادة منشأ من الجهات ال -
 .نسخة من بوليصة الشحن  -
 .بيان بمحتويات الشحنة  -
 .شهادة بوليصة تأمين أن وجدت  -
 
 :االشتراطات الصحية  -۲
 

 .تم تناولها في المبحث السادس بالتفصيل 
 

 :اشتراطات البطاقة االعالنية  -۳
 
مطبوع�ة عل�ى العب�وة م�ن  يجب أن تدون المعلومات المبينة أدناه على بطاقات البيان واما تك�ون 

 :الخارج أو على بطاقة خاصة توضع على المنتج 
 .اسم المنتج وطريقة التجهيز  -۱
 .الوزن الصافي  -۲
 .صنف األسماك  -۳
 ) .ذهني أو غير ذهني ( صنف السمك  -٤
 ) .تاريخ االنتاج وتاريخ االنتهاء ( مدة الصالحية  -٥
 ) .بلد االنتاج ( الجهة المصدرة  -٦
 .المة التجارية االسم التجاري أو الع -۷
 .قائمة المكونات للمنتجات السمكية أن لزم األمر ذلك  -۸
 .ظروف التخزين للمنتجات السمكية أن لزم األمر ذلك  -۹

 .اسم وعنوان الصانع أو المعبيء  -۱۰
 ۲٦ 



 
 :أنظمة تصدير المنتجات السمكية  ۲.  ٦
 

 :المستندات القانونية  -۱
 

 . نتجات السمكية الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التصدير للم -
 .الحصول على ترخيص لتداول وتسويق وتصنيع المنتجات السمكية  -
 .شهادة صحية صادرة عن الجهات الصحية تثبت خلو المنتج من أي أضرار صحية  -
 .الحصول على شهادة منشأ من الجهات المختصة بإصدارها في البلد  -
طلوب�ة م�ن قب�ل الجه�ات المختص�ة إضافة لذلك يجب اتباع االشتراطات الص�حية والمس�تندات الم -

 .في بلدان االستيراد 
 
 :االشتراطات الصحية  -۲
 

تعتم��د االش��تراطات الص��حية للمنتج��ات الس��مكية المص��درة عل��ى اش��تراطات وق��وانين وأنظم��ة 
 .االستيراد للبلدان المستوردة من مملكة البحرين 

 
 :األمور التنظيمية  -۳
 

نع البحرين تصدير بعض األصناف الهامة والت�ي إضافة لما سبق من االشتراطات التصديرية تم
وع��ادة تعتم��د الص��ادرات ) الص��افي ، اله��امور ، الكنع��د ، الروبي��ان ( يقب��ل عليه��ا المس��تهلكين مث��ل 

السمكية في البحرين على مسألة العرض والطلب ف�ي الس�وق المحل�ي حت�ى ض�من األص�ناف المقبول�ة 
 .لدى المستهلك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ۲۷ 



 
 :لثامن المبحث ا

 
 :المعوقات والتوصيات .  ۸
 

بالرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المختص�ة ع�ن قط�اع الث�روة الس�مكية ف�ي مملك�ة البح�رين 
والرامي��ة إل��ى رف��ع زي��ادة مع��دالت االنت��اج الس��مكي وتط��وير عملي��ات التس��ويق أال أنه��ا دون المس��توى 

وال��دالئل االحص��ائية الت��ي ت��م دراس��تها ف��ي  المطل��وب وبدرج��ة كبي��رة ج��داً وال��دليل عل��ى ذل��ك الحق��ائق
 :الفصول السابقة وفيما يلي ملخصاً لها أيضاً 

 
 .طن متري  ۱٦۳ما يقارب من  ۲۰۰۲أن الفجوة بين االنتاج واالستهالك بلغت في عام  -
 .طن متري  ٤٥٦٤ما يقارب من  ۲۰۰۰بلغت كميات االستيراد للمنتجات السمكية في عام  -
 .ع الثروة السمكية في الناتج القومي قليل جداً        أن مساهمة قطا -
 .نسبة استغالل المخزون السمكي قليلة جداً  -
 

 :معوقات قطاع الثروة السمكية بشكل عام  ۱٫۸
 

  ًالبنية التحتية : أوال: 
 
 .عدم توفر مصانع الثلج في مرافيء رسو قوارب الصيد  -أ

 .ي الموانيء السمكية عدم وجود ورش اصالح وصيانة القوراب ف -ب
 .قلة المخازن المبردة والمجمدة الحديثة لحفظ األسماك  -ج
 .عدم وجود األرصفة والموانيء الكافية ألساطيل الصيد  -د
 .عدم توفر محطات الوقود الخاصة بالمرافيء السمكية الموجودة  -ز
 .ارتفاع تكاليف معدات الصيد والقوارب  -ل
 .بالدفان والردم ) واطيء الش( تأثر مناطق الصيد  -ك
 
  ًاأليدي العاملة : ثانيا: 

 
 .توجه الصيادين إلى قطاعات اقتصادية أخرى للحصول على المزايا المادية واالجتماعية األفضل  -أ

 .عزوف الشباب البحريني عن العمل بمهنة الصيد  -ب
 .عدم وجود مراكز ومعاهد التدريب والتأهيل الالزمة  -ج
 .بيرة من العاملين في أساطيل الصيد من األجانب وجود نسبة ك -د
 
  ًأسطول الصيد : ثالثا: 

 
 .استخدام المعدات واألساليب القديمة في عمليات الصيد  -أ

 .قلة المعدات الحديثة على قوارب الصيد  -ب
 .االفتقار للتكنولوجيا الحديثة في عمليات الصيد  -ج
 ۲۸ 



 
  ًالتسويق : رابعا: 

 
 .مات التسويقية الخاصة بالتبريد والتجميد عدم توفر الخد -أ

 .االفتقار إلى النقل والشحن المبرد من مناطق االنزال إلى مناطق التسويق  -ب
 .عدم توفر مركز متخصص في مجال معلومات التسويق  -ج
 .افتقار مراكز تسويق األسماك إلى األساسيات الضرورية  -د

 .صة بالمواصفات ومقاييس الجودة عدم تطبيق التشريعات والقوانين الخا -هـ
االفتق��ار لألع��الم التس��ويقي ح��ول المنتج��ات الس��مكية المجم��دة أو المنتج��ات ذات القيم��ة المض��افة  -ز

 .والمنتجات المصنعة الجديدة 
 

 :التوصيات  ۲.  ۸
 

 :البيانات والمعلومات الفنية واالقتصادية والتسويقية  -۱
 

الثروة الس�مكية يتطل�ب ت�وفر بيان�ات احص�ائية دقيق�ة للش�ئون أن أية خطوة أو إجراء يتخذ لتنمية 
الفنية واالقتص�ادية إض�افة للش�ئون التس�ويقية وأن تك�ون ه�ذه البيان�ات مبني�ة عل�ى أس�س علمي�ة س�ليمة 

كم��ا ويمك��ن متابع��ة كمي��ة االنت��اج ونوعي��ة . ليتس��نى وض��ع الخط��ط والب��رامج التنموي��ة للث��روة الس��مكية 
 .ق االستهالك ووضعية التسوي

 
 :توفير الدعم المادي  -۲
 

عند توجيه االهتمام إلى هذه الثروة البد من تخصيص األموال الالزمة لتوفير مستلزمات الص�يد 
ورفع مستوى معيشة الصيادين إضافة لزيادة االنتاج ودعم الس�لع الخاص�ة بعملي�ات الص�يد م�ن ش�باك 

 .ساعدات للصيادين إضافة لمنح القروض والم. وحبال ورافعات وثالجات وغيرها 
 

 :نشر الوعي االستهالكي  -۳
 

يتوجه استهالك المواطن البحريني إلى المنتجات الطازجة عادة ، إال أن�ه بنش�ر ال�وعي وتعري�ف 
المستهلك بالمنتج�ات المجم�دة والمنتج�ات ذات القيم�ة المض�افة إض�افة للمنتج�ات المق�ددة وغيره�ا م�ن 

. ني يزي�د م�ن اق�دام المس�تهلك عل�ى ه�ذه المنتوج�ات الجدي�دة األصناف الغير متوفرة في السوق البحري
 .وبالتالي ممكن استغالل جزء كبير من المنتجات الطازجة في مثل هذه الصناعات السمكية الحديثة 

 
 :الخدمات التسويقية  -٤
 

المعروف أن األسماك سلعة سريعة التلف بحاجة للتبريد والخزن والتس�ويق ف�ي ظ�روف مناس�بة 
قبولها من المواطنين فلذلك البد من توفير ه�ذه الخ�دمات حت�ى ال ت�ذهب جه�ود عملي�ات الص�يد ليتسنى 

وبوج�ود ه�ذه الخ�دمات التكميلي�ة لالنت�اج يتس�نى إيص�ال الس�لعة إل�ى . هباءا لعدم وجود ه�ذه الخ�دمات 
س�عر المستهلك بالش�كل المناس�ب وف�ي الوق�ت المناس�ب والمك�ان المناس�ب ليك�ون ب�ذلك مس�تعداً ل�دفع ال

 .المناسب لقاء ذلك 
 ۲۹ 



 
 :األسواق السمكية  -٥
 

حت���ى يتس���نى للمس���تهلك االقب���ال عل���ى المنتج���ات الس���مكية الب���د م���ن بن���اء األس���واق النموذجي���ة 
المخصصة لهذه المنتجات والمزودة بالتكييف والتهوي�ة المناس�بة والمخ�ازن المب�ردة والمجم�دة إض�افة 

وتخص�يص مح�الً لبي�ع الجمل�ة . فير المواف�ق العام�ة كما ويج�ب ت�و. لتخصيص مركزاً لفحص الجودة 
 .وأن تكون هذه األسواق مزودة بالوسائل الصحية المناسبة . وآخر لبيع التجزئة 

 
 :البنية التحتية  -٦
 

أن البنية التحتية هي األساس في كل عملي�ة تجاري�ة واقتص�ادية فل�ذلك الب�د م�ن مراع�اة ذل�ك ف�ي 
لدولة فالبد من توفير المرافيء السمكية وتزوي�دها بالخ�دمات األساس�ية عملية تطوير الثروة السمكية با

وت�وفير وس�ائل الثق�ل ) . ال�خ ..... مخازن التبريد ، محطات الوقود ، ورش التصليح ، خدمات الثلج ( 
 .المبرد ، وتطوير وسائل االنتاج بادخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات الصيد لرفع الكفاءة التشغيلية

 
 :التشريعات السمكية  -۷
 

حتى يتسنى زيادة االنتاج السمكي للمملكة فالبد من تطبيق التشريعات والقوانين الخاصة بالثروة 
الس��مكية ومنه��ا من��ع الص��يد ب��الطرق المخالف��ة والممنوع��ة وتحدي��د مواس��م الص��يد ل��بعض األص��ناف 

وإص��دار التش��ريعات . ية الس��مكية والعم��ل عل��ى اص��دار المواص��فات الخاص��ة بج��ودة المنتج��ات الس��مك
 .الخاصة بعمليات االستيراد والتصدير والعمل على تنفيذ هذه التشريعات والقوانين 

 
 :األيدي العاملة  -۸
 

حت���ى تكتم���ل العملي���ة االنتاجي���ة وتك���ون ذات كف���اءة عالي���ة الب���د م���ن اختي���ار األي���دي العامل���ة 
الخاص���ة بالص���يادين أو اقام���ة فل���ذلك عل���ى الجه���ات المختص���ة اقام���ة مراك���ز الت���دريب . المتخصص���ة

الدورات التدريبية لتعريف الصيادين بالطرق الحديثة للصيد وكيفية المحافظة على المخزونات والبيئة 
كما ويجب تشجيع األيدي العاملة الوطنية لالنخراط في عمليات الصيد وح�ل جمي�ع العقب�ات . السمكية 

لمختص�ين لتط�وير الث�روة الس�مكية ف�ي ال�بالد إض�افة ل�ذلك توظي�ف الفني�ين وا. التي تعت�رض طريقه�ا 
 .وابتعاثهم للدورات التدريبية في مجال التخطيط والتسويق وغيرها من المجاالت السمكية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ۳۰ 
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