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 العامةاألمانة 

 اإلتحاد العربى لمنتجى األسماك
 دليل الثروة السمكية فى الوطن العربى

 3131 -( 31العدد )
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  تقديم:

يسر األمانة العامة لإلتحاد العربى لمنتجى األسماك ان تقدم ىذا العدد الثالث عشر من دليل الثروة 
لإلتحاد الذى يتضمن عدد من المخططات والجداول والبيانات السمكية الذى تصدره األمانة العامة 

واستهالك الفرد وادارات الثروة  تصديرا" واستيرادا" واالحصاءات المتعلقة باالنتاج ومصادره والتجارة الخارجية
للمسؤولين  السمكية وعنوان الجهات ذات العالقة فى الدول العربية ليكون مرجعًا ومصدرًا جيدًا ومفيداً 

للباحثين والمخططين والمنتجين والعاملين فى القطاع السمكى حيث تعتبر عملية توفير  صحاب القرار ووا
 البيانات واالحصاءات احدى الركائز التى تستند عليها خطط وبرامج التنمية القومية وفى مختلف مجاالتها.

 
قطاع السمكى، فهى أدق تم فى ىذا العدد اإلعتماد على بيانات وإحصاءات الجهات المسؤولة عن ال

معلومات توفرت لدينا وخاصة عن الدول العربية المنتجة الرئيسية لألسماك, وبالتأكيد يمكن تطويرىا  لتشمل 
بيانات أخرى ضرورية ومهمة تصب فى خدمة تنمية القطاع السمكى وزيادة مجاالت التعاون والتنسيق والتكامل 

ر بعض البيانات من مصادرىا الرسمية لبعض البلدان العربية فيتم بين الدول العربية, أما فى حالة عدم تواف
وكذلك لديو من دراسات وتقارير وإحصاءات  تقديرىا من قبل اإلتحاد معتمدًا على خبرتو وعلى مايتوفر

اإلستفادة من إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والتقرير 
 قتصادى العربى الموحد واإلحصاءات القطرية.اإل
 

تشير البيانات إلى أن التطور العام لالنتاج السمكى اإلجمالى على مستوى الوطن العربى فى إزدياد 
وتعتبر الموارد السمكية العربية من المصادر  3431مقارنة مع عام  3133% عام 333فقد إزداد بنسبة 

نى للمواطنين العرب كما و ان األسماك ىى السلعة الغذائية الوحيدة التى يحقق األساسية فى توفير الغذاء البروتي
مليار دوالر كذلك ان التجارة الخارجية لألسماك ىى  3.1الوطن العربى فائضًا تصديريًا فى إنتاجها بلغ حوالى 

 3133م % من حيث الكمية عا33% من حيث القيمة وبنسبة 34فى إزدياد حيث بلغت ىذه الزيادة نسبة 
 .3112مقارنة مع عام 

 



 3131(   31العدد )  –دليل الثروة السمكية 

5 

وىناك أيضًا إىتمامًا كبيرًا وملموسًا فى دعم ورفع مستوى الهياكل المؤسساتية وتشكيل التنظيمات 
المهنية للصيادين ومربى ومصدرى وموردى األسماك فى معظم الدول العربية والعمل على كل مايدعم اليات 

السمكية بمفهومها الحديث المتمثل بالتنمية المستدامة للموارد  ووسائل برامج التنمية المستدامة لقطاع الثروة
 السمكية ومخزونها والعاملين ودخلهم وتحسين معيشتهم .

إن اإلحصاءات الموثوق بها أمر ضرورى وأساسى لإلدارة الفاعلة فى ىذا القطاع وذلك ألن غياب 
كن دعمها واليمكن القيام بتشخيص حالة المعلومات والبيانات الموثوق بها اليمكن التوصل إلى قرارات يم

المصايد بشكل سليم والبد من اإلشارة بأن سرعة إجراء البحوث المتعلقة بمصايد األسماك وإتجاىها ونظم 
المعلومات الداعمة مازالت متواضعة بالوطن العربى, ان تحليل افضل وادق للمعلومات والبيانات من خالل 

ن اكتشاف االختالفات او التغيرات الهامة فى القطاع السمكى وىذا يتطلب  ادوات إحصائية قوية ومناسبة يمك
كثيرًا من التشاور والمشاركة مع جميع االطراف الفاعلة واشتراك اكثر عدد من اصحاب المصالح والمستفيدين 

 والعاملين فى كافة مجاالت الثروة السمكية . 
 

بحاجة ماسة إلى التمويل ورؤوس األموال العربية إن إستثمار الموارد السمكية فى الوطن العربى 
لتمكين الدول العربية ذات األىمية النسبية بالثروة السمكية اإلستفادة من فرص النمو والتنمية فى ىذا القطاع 
التغذوى الهام ويمكن للدول العربية عند قيام التجارة البينية العربية تحقيق اإلكتفاء الذاتى فى إستهالك 

على مستوى الوطن العربى وىذا مايتطلب قيام سوق عربية مشتركة وتعزيز النمو والتنمية المستدامة األسماك 
للثروة السمكية العربية وغنى عن البيان اإلرتباط الكبير والتأثير المتبادل بين اإلستثمار والتجارة. إن األسماك 

الغذاء وتحقيق األمن الغذائى فى الوطن العربى.  ومنتجاتها يمكن أن تكون رافداً مهمًا ومعينًا الينضب فى تأمين
إن التكامل والتعاون ضرورة أساسية فى تطوير إستغالل وإستثمار الموارد السمكية العربية وتطوير بنيتها 
األساسية وأىم مجاالت ىذا التكامل ىو بين الموارد المالية والموارد الطبيعية والعامل الحاسم فى ذلك ىو 

 رات العربية حيث أنها األداة المحركة للتنمية السمكية العربية .تفعيل اإلستثما
 

لمسؤولين والعاملين بالقطاع ااألخوة ويسعدنى جدا ان اتقدم بخالص شكرى وتقديرى لجميع 
السمكى فى الدول العربية لما يقومون بو من جهد كبير إلزدىار وتطوير ىذا القطاع متمنيًا لهم التوفيق والنجاح 

 والسداد.
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بجمهورية مصر إدارة اإلحصاءات المركزية في  واليفوتنى أن أشكر

على مساىمتو وجهده في اإلدارة المذكورة السيد / أحمد محمود عثمان المحلل اإلحصائي  وباألخصالعربية 
 إلنجاز ىذا العدد.

 
 واهلل يوفقنا لما فيو الخير والرخاء والسداد.

 الدكتور محمود راضى حسن
 األمين العام
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 ( 3) جدول رقم 

  ةالعربي دولسماك في الإنتاج األ تطور
 3133 - 3991لمسنوات 

 طن متريالف الكمية = 

 متوسط الفترة الدول العربية ت
(3991-3111) 

3118 2009 3131 3133 

 0.9 1.0 1.0 0.8 1.0 األردن 3

 75.2 74.7 74.2 75.0 112.8 األمارات 3

 17.4 16.8 16.2 16.2 11.4 البحرين 1

 109.0 102.4 100.3 100.6 94.2 تونس 4

 154.2 142.8 132.3 142.0 106.0 الجزائر 1

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 جيبوتي 6

 9.609 100.1 96.4 93.5 54.7 السعودية 1
 72.8 71.4 70.0 64.0 57.1 السودان 8

 11.3 12.8 14.4 15.6 14.2 سوريا 9

 30.0 30.0 30.0 30.0 18.6 الصومال 31

 59.0 58.4 55.0 50.3 28.6 العراق 33

 169.5 164.0 158.8 152.0 91301 عمان 33

 3.1 2.9 2.7 2.9 3.5 فمسطين 31

 17.0 15.5 14.1 17.7 6.2 قطر 34

 25.0 52.0 54.0 32.0 0.0 القمر* 15

 4.8 4.8 4.8 4.8 6.2 الكويت 16

 8.5 8.5 8.5 8.5 6.2 لبنان 17

 48.3 48.1 47.8 47.4 36.4 ليبيا 18

 1365.0 1304.8 1092.9 1067.6 629.6 مصر 19

 1177.4 1137.5 1158.9 1020.1 891.8 المغرب 20

 1185.5 1149.4 913.6 1019.0 554.1 موريتانيا** 21

 194.5 187.0 183.4 166.4 131.2 اليمن 22

 4835.6 4685.2 4229.6 4126.7 2776.4 اليــــــجماإل

  المصدر احصائيات الـFAO – 3133 والذي يمثل األجنبي  سطولنتاج يشمل صيد األ** اإل مايخص جزر القمر
 البحري(واإلقتصاد  الصيدوزارة  :)المصدر الموريتاني % من إجمالي اإلنتاج81
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 ( 3) جدول رقم 
 العربية لودة في الالطبيعيإنتاج األسماك من المصايد تطور 

  3113 - 3133 
 طن متريالف الكمية =                                                                            

 متوسط الفترة الدول العربية ت
(3113-3111) 

3118 3119 3131 3133 

 0.3 0.5 0.6 0.3 06. األردن 3

 75.0 74.7 74.2 73.8 9.705 األمارات 3

 14.4 13.8 14.2 14.2 9108 البحرين 1

 100.9 97.0 95.4 97.0 9.405 تونس 4

 152.0 141.0 130.2 139.2 .9430 الجزائر 1

 0.3 0.3 0.3 0.3 04. جيبوتي 6

 77.1 73.7 70.3 71.1 5709 السعودية 1

 70.6 69.2 67.8 62.0 6303 السودان 8

 3.3 4.2 5.7 7.0 .90 سوريا 9

 30.0 30.0 30.0 30.0 1708 الصومال 31

 41.7 38.1 36.3 31.1 1806 العراق 33

 169.3 163.9 158.7 151.9 95905 عمان 33

 2.9 2.6 2.6 2.8 104 فمسطين 31

 17.0 15.5 14.1 17.7 9905 قطر 34

 25.0 52.0 54.0 32.0 .0. القمر 15

 4.4 4.4 4.4 4.4 .0. الكويت 16

 7.2 7.3 7.4 7.5 509 لبنان 17

 48.1 47.9 47.6 47.2 609 ليبيا 18

 375.4 385.2 387.4 373.8 386.2 مصر 19

 1176.0 1136.0 1157.4 1018.7 948.5 المغرب 20

 1185.5 1149.4 913.6 1019.0 782.9 موريتانيا 21

 194.5 187.0 183.4 166.4 11507 اليمن 22

 3770.9 3693.7 3455.6 143346 3115.3 اإلجمــــــالي
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 ( 3-3 جدول رقم )
 ةالعربيل وداإلنتاج السمكي من المصايد البحربة في ال

 3133 – 3113لمفترة 
 كمية اإلنتاج = الف طن

 ت
 متوسط الفترة الدول العربية

3113-3111 

3118 3119 2010 2011 

 0.3 0.5 0.6 0.3 0.6 األردن 3

 75.0 74.7 74.2 73.8 107.5 األمارات 3

 14.4 13.8 14.2 14.2 12.8 البحرين 1

 98.4 97.0 94.2 95.9 103.5 تونس 4

 147.5 141.0 127.5 136.7 142.6 الجزائر 1

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 جيبوتي 6

 77.1 73.7 70.3 71.1 57.1 السعودية  1

 4.3 6.7 4.4 5.6 7.0 السودان 8

 0.7 1.9 1.9 1.7 3.1 سوريا 9

 30.0 30.0 30.0 30.0 27.8 الصومال 31

 16.0 14.1 12.9 9.8 11.3 العراق 33

 169.3 163.9 158.7 151.9 151.5 عمان 33

 2.9 2.6 2.6 2.8 2.4 فمسطين 31

 17.0 15.5 14.1 17.7 11.5 قطر 34

 25.0 52.0 54.0 32.0 0.0 القمر 15

 4.4 4.4 4.4 4.4 5.1 الكويت 16

 7.2 7.3 7.4 7.5 6.9 لبنان 17

 48.1 47.9 47.6 47.2 40.8 ليبيا 18

 125.1 121.4 127.8 136.2 117.8 مصر 19

 1164.5 1125.5 1146.4 1006.7 944.1 المغرب 20

 1177.0 1141.8 905.1 1009.5 775.4 موريتانيا 21

 194.0 186.6 181.9 165.9 226.4 اليمن 22

 3398.5 3322.5 3080.5 3367.4 2755.6 اإلجمــــــالي
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 ( 3-3رقم ) جدول 
 اإلنتاج السمكي من المصايد الداخمية العذبة في الوطن العربي

 3133 - 3113لمفترة 
 طن متري الف الكمية =

 متوسط الفترة الدول العربية ت
3113-3111 

3118 3119 2010 2011 

 141 141 141 141 141 األردن 3

 141 141 141 141 141 األمارات 3

 141 141 141 141 141 البحرين 1

 341 141 343 343 341 تونس 4

 441 141 341 341 144 الجزائر 1

 141 141 141 141 141 جيبوتي 6

 141 141 141 141 141 السعودية  1

 6641 62.5 6144 1843 1641 السودان 8

 346 2.3 148 141 149 سوريا 9

 141 141 141 141 141 الصومال 31

 3141 24.0 3144 3341 3141 العراق 33

 141 141 141 141 141 عمان 33

 141 141 141 141 141 فمسطين 31

 141 141 141 141 141 قطر 34

 141 141 141 141 141 القمر 15

 141 141 141 141 141 الكويت 16

 141 141 141 141 141 لبنان 17

 141 141 141 141 141 ليبيا 18

 31143 263.8 31946 31146 36844 مصر 19

 3341 10.5 3341 3341 141 المغرب 20

 841 7.6 841 941 141 موريتانيا 21

 141 0.4 341 141 143 اليمن 22

 11143 371.1 375.1 348.8 11941 اإلجمــــــالي
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 ( 1 جدول رقم )
 ةالعربي لودستزراع وتربية األحياء المائية في الاإلنتاج من اإلتطور 

 3133 - 3113لمفترة 
 طن متري الف الكمية =                   

 متوسط الفترة الدول العربية ت
(3113-3111) 

8311 2009 2010 2011 

 0.6 0.5 0.4 0.5 06. األردن 3

 0.2 0.0 0.0 1.2 .90 األمارات  3

 3.0 3.0 2.0 2.0 .0. البحرين 1

 8.1 5.4 4.9 3.6 .10 تونس 4

 2.2 1.8 2.1 2.8 05. الجزائر 1

 0.0 0.0 0.0 0.0 .0. جيبوتي 6

 29.8 26.4 26.1 22.4 9105 السعودية 1

 2.2 2.2 2.2 2.0 106 السودان 8

 8.0 8.6 8.7 8.6 706 سوريا 9

 0.0 0.0 0.0 0.0 .0. الصومال 31

 17.3 20.3 18.7 19.2 .90 العراق 33

 0.2 0.1 0.1 0.1 03. عمان 33

 0.2 0.3 0.1 0.1 .0. فمسطين 31

 0.0 0.0 0.0 0.0 .0. قطر 34

 0.0 0.0 0.0 0.0 .0. القمر 15

 0.4 0.4 0.4 0.4 05. الكويت 16

 1.3 1.2 1.1 1.0 08. لبنان 17

 0.2 0.2 0.2 0.2 06. ليبيا 18

 986.8 919.6 705.5 693.8 49507 مصر 19

 1.4 1.5 1.5 1.4 909 المغرب 20

 0.0 0.0 0.0 0.0 05. موريتانيا 21

 0.0 0.0 0.0 0.0 05. اليمن 22

 1061.9 991.5 774.0 759.3 531.4 اإلجمــــــالي

 .% من اإلنتاج96في المياه العذبة أكثر من يشكل اإلستزراع وتربية األحياء المائية  مالحظٌة:
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 ( 4 جدول رقم )
 2011لعام  ةالعربي لودجمالي في الاإلنتاج السمكي اإل

 )حسب مصادره المختمفة(
 طن متريالف مية = الك

 %االجمالي      % سمكيالاإلستزراع  % المصايد الطبيعـية ةالدول الفئة
 92.9 986.8 10.0 378.2 مصر األولى

 0.0 0.0 31.4 1185.5 موريتانيا

 0.1 1.4 31.2 1176.0 المغرب

 1143            93.1 988.2 72.6 2739.7 المجمـــــوع 1العدد
 0.0 0.0 5.2 194.5 اليمن الثانية

 0.0 0.2 4.5 169.3 عمان

 0.2 2.2 4.0 152.0 الجزائر

 0.8 8.1 2.7 100.9 تونس

 2.8 29.8 2.0 77.1 السعودية
 0.0 0.2 2.0 75.0 االمارات

 0.2 2.2 1.9 70.6 السودان

 1.6 97.3 1.1 41.7 العراق

 0.0 0.2 1.3 48.1 ليبيا

 0.0 0.0 0.8 30.0 الصومال

 3343            5.7 60.2 25.5 959.2 المجمــــــوع 31العدد 
 0.0 0.0 0.6 25.0 القمر الثالثة

 0.3 3.0 0.4 14.4 البحرين

 0.0 0.0 0.4 17.0 قطر

 0.8 8.0 0.1 3.3 سورية

 0.1 1.3 0.2 7.2 لبنان

 0.0 0.4 0.1 4.4 الكويت

 0.0 0.2 0.1 2.9 فمسطين

 0.1 0.6 0.0 0.3 االردن

 0.0 0.0 0.0 0.3 جيبوتي

  348             341 13.5 1.9 74.8 المجمــــــوع 9العدد 

 311            311 1061.9 110.0 3773.7 اج الكمي تاإلن 32العدد 

 311            311 %22  %78 صدرالمحسب بة ــــنسال
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 ( 1 جدول رقم )
 جمالي حسب مناطق الصيدتطور اإلنتاج السمكي العربي اإل

3991 - 3133 
 متري الكمية = الف طن

رقم 
 المنطقة

انتاج الدول العربية حسب 
 مناطق الصيد

 % نسبة 3133 3113 3991
 المساىمة

(3133) 
 %49 2361.6 969308 .93.60 المحيط األطمسي 3

 %35 1690.0 .9.970 64304 البحر األبيض المتوسط 3

 %11 .5140                         .4640 4.607 العربالخميج العربي وبحر  1

 %5 .16.0 96807 99106 البحر األحمر والمحيط اليندي 4

 %100 4835.6 114941 346841 وعــــــــــــــــــــالمجم 

 
 : المغرب ، موريتانيا. 3تمثل منطقة رقم 
 فمسطين ، سوريا ، لبنان ، المغرب.: الجزائر ، تونس ، ليبيا ، مصر ،  3تمثل منطقة رقم 
 : العراق ، الكويت ، البحرين ، قطر ، األمارات ، عمان ، اليمن ، و السعودية.  1تمثل منطقة رقم 
 ، مصر، القمر.: السعودية ، الصومال ، السودان ، جيبوتي ، األردن ، اليمن 4تمثل منطقة رقم 

  
 ( 3مخطط بياني رقم ) 

 

 
 

 

49% 35% 

11% 5% 

1 2 3 4
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 ( 6جدول رقم ) 
 3133مقارنة بعام  3981لمعام  كاسمإنتاج األتطور 

 

 نسبة التغيير %     % 2011 % 1985 الف طن = اإلنتاج
 %383 .   381  100.0 4835.6 100.0 1721.9 اإلجمــــــــــــــــــــــــالي

 %331    33143  78.0 3773.7 97.4 1676.4 طبيعيةالمصايد ال
 %3114رء3311  22.0 1061.9 2.6 45.5 إستــــزراع سمكي

 
 
 

 

 

 ( 1مخطط بياني رقم ) 
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 ( 1)  جدول رقم
 جمالي العربي من األسماك واألحياء المائيةنتاج اإلنسبة مساىمة الدول العربية في اإل 
 3133,  3118,  3114,  3991لمسنوات 

 جمالي ) % (نتاج اإلنسبة المساىمة في اإل  الدول العربية ت
3991 % 3114 % 3118 % 3133 % 

 3843 25.9 3143 36 مصر 3

 3441 24.7 3341 3843 موريتانيا 3

 3441 24.8 3444 1143 المغرب 1

 441 4.0 641 449 اليمن 4

 141 3.7 148 441 عمان 1

 143 3.4 141 141 الجزائر 6

 341 2.4 1 141 تونس 1

 343 2.3 348 341 السعودية 8

 346 1.8 2.9 443 األمارات 9

 341 1.6 348 348 السودان 31

 341 1.2 141 343 العراق 33

 341 1.1 343 343 ليبيا 33

 146 0.7 149 141 الصومال 31

 141 0.8 141 141 القمر 34

 144 0.4 144 144 البحرين 31

 144 0.4 141 143 قطر 36

 143 0.4 141 144 سوريا 31

 143 0.2 143 143 لبنمن 38

 143 0.1 143 141 الكويت 39

 143 0.1 143 143 فمسطين 31

 141 0.0 1 1 األردن 33

 141 0.0 1 1 جيبوتي 33

 %311 %311 %311 %311 النســــــــــــــــــــــبة

 جمالي اإلنتاجإ
 ( الف طن) 

346343 111641 4126.7 481146 
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 ( 8 جدول رقم )
 لألسماك المصطادة في المياه العربية األسماء المحمية وأسم العائمة العممي

 3133لعام ونسبة مساىمتيا في االنتاج 
 الكمية = الف طن         

 % الكمية Family Name سم العائمة العمميا  سم المحمي و اإل ت
 عائمة الصابوغيات 3

 / الماكريؿسرديف / سردينال / صبور 
CLUPEIDAE 3111.0  51341

.75555 

 عائمة 
 رزؼ / بارية / عـوأنشوفة / 

ENGRAULIDAE   

 عائمة الشانك 3
قارورص / ورقة / مرجاف / شانؾ / 

سبيطي / حنار / فسكر / ابو كحمة / 
عندؽ / قرقفاف / منكوس / حمراية / 

 عضاض / موزة

SPARIDAE 11146    1411431  

 عائمة القد الصخري )اليامور( 
ىامور / سماف / ناجؿ / فروج /  مناني 

 / سراف

SERRANIDAE   

 عائمة النياش 
 نياش/ صرع / حمرا / حبؽ / نيسرة

LUTJANIDAE   

 عائمة النقرور 
 نقرور/ ناخر / برطاممة / فرش / يمياـ

HAEMULIDAE   

 عائمة شوكية القدم 
 صافي

SIGANIDAE   

 عائمة الشعري 
 شعري

LETHERNIDAE   

 عائمة الحمام 
غريب حماـ / نازلي / قفدار / ضمع /   

 / صمفاؽ / صارو

CARANGIDAE   

 أسماك مياه بحرية متنوعة 1
 )غير مدرجة(

MARINE FISHES 
(Not elsewhere included) 

341.0  1431416 
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 عائمة البياح 4
 بوري / بياح / عربي / خشني

MUGILIDAE 31141  4494486 

 أسماك مياه عذبة متنوعة 1
 )غير مدرجة(

FRESHWATER FISHES 

(Not elsewhere included) 

1441  3413411 

 عائمة الحباريات 6
 حبار / خثاؽ

SEPIIDAE 36141   1441443 

   LOLIGINIDAE عائمة الصبيدج 

 عائمة األخطبوطيات 
 أخطبوط

OCTOPODIDAE   

 قوقعيات متنوعة 1
 محار

MOLLUSCA 3141   1411436 

 عائمة األسقمري )اسماك التونة( 8
ممد / شروي / كنعد / خباط / قباب / 

 ديرؾ / عومة / كرفة / توف

SCOMRIDAE 31141  44411 

 عائمة الشبوطيات 9
بني / شبوط / كطاف / بز / حمري / 

 كارب بأنواعو -مبروؾ 

CYPRINIDAE 33441       4461 

 قشريات متنوعة 31
روبياف / جمبري / ثروخ / لوبستر / 

عشاريات األرجؿ  -قبقب / ابو مقص 
 كابوريا

CRUSTACEA 6141    3. 3434 

 عائمة البمطي )التالبيا( 33
 بمطي بأنواعو

CICHLIDAE 63141  3333488 

 عائمة القروش الرمادية 33
 كوسج / جرجور

CARCHARHINIDAE 3141  1413 141 

 عائمة القروش الممساء 
 كمب البحر

TRIAKIDAE   

 عائمة القرنة 
 كوسج ابو طبر / جرجور مقرف

SPHYRNIDAE 

 

LAMNIDAE 

RAJIDAE 
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   RHYNCHOBATIDAE عائمة القيثار المرقط 

 عائمة الشفنين 
 لخمة / فراشة البحر

MYLIOBATIDAE   

 عائمة المزلق الشوكي 31
 مزلؽ

PSETTODIDAE 3441   1411438 

   BOTHIDAE عائمة المزلق األيسر 

 عائمة المسان األيسر 
 خيار البحرلساف الثور / خبز البحر/ 

CYNOGLSSIDAE   

 عائمة المسان األيمن 
لساف الثور / خبز البحر / سمؾ موسى/ 

 مداس

SOLEIDAE   

 Catfish ARIIDAE 36141  14111عائمة الجري  34

 عائمة الباراكودا 31
 باراكودا

SPHYRAENDAE 1141   . 3411 

01>03 

%1311 4811.6  وعــــــــــــــــــــــــــــــالمجم 
.  

                                                                                               
 مالحظة:

 31والقاعية  ،%81 - 11، فاألسماك السطحية )العائمة( تشكل نسبة بالنسبة لمصيد البحري .3
 المصايد البحرية حوالي. ويشكل إنتاج % من اإلنتاج اإلجمالي من المصايد البحرية31 –
 % من اإلنتاج اإلجمالي العربي.13

 
% من اإلنتاج اإلجمالي، 39اخمية والذان يشكالن نسبة حوالي اه الدبالنسبة لإلستزراع والمي .3

 .% 1والبحرية  % منيا91فتشكل أسماك المياه العذبة نسبة 
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 (9جدول رقم )
 ةالعربي لودسماك في الكمية وقيمة الصادرات من األ

3118 – 3133  
 مميون دوالر = والقيمة الكمية = ألف طن ـــــــ 

 3133 3131 3119 3118 الدولة ت
 قيمة كمية قيمة كمية ةقيم كمية قيمة كمية

 4.3 1.8 405 2.1 701 308 04. 09. األردن 9

 60.5 18.6 5808 17.8 3808 .930 8805 1605 األمارات  1

 15.4 8.3 9609 9.9 9609 909 9106 708 البحرين 3

 218.0 30.5 96.03 22.4 95509 9903 1.807 1905 تونس 4

 9.7 2.0 908 2.1 908 109 9901 309 الجزائر 5

 - - 09. 0.0 09. .0. - - جيبوتي 6

 73.8 22.5 8308 32.1 .790 1706 4704 9508 السعودية 7

 - - 01. 0.3 01. 03. 07. 05. السودان 8

 - - - - 05. 09. - - سوريا 9

 6.1 2.8 508 2.2 508 101 308 105 الصومال .9

 - - - -     - - العراق 99

 131.0 86.3 91606 85.4 8409 7304 95608 7305 عمان 91

 - - 01. 0.1 01. 09. - - فمسطين 93

 5.1 4.2 503 5.8 107 303 104 303 قطر 94

 - - - -  - -  - - القمر 95

 3.0 0.4 .30 0.5 .30 05. 904 01. الكويت  96

 0.4 0.1 05. 0.1 05. 09. 04. 09. لبنان 97

 1.0 0.9 08. 0.8 08. 08. 9905 409 ليبيا 98

 24.5 9.5 1409 10.6 9305 708 9.08 607 مصر 99

 1580.0 420.0 94.6 376.6 953906 51907 961603 473 المغرب .1

 438.8 299.5 33804 193.2 39.09 95603 14603 97904 موريتانيا 19

 91903 130.0 978 129.3 98903 99606 1.709 91903 اليمن 11

 2766.6 1037.4 2423.4 891.3 2450.8 958.9 2636.3 939.4 جمالياإل
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 (31جدول رقم )
 ةالعربي لودسماك في الالعربية من األ وارداتكمية وقيمة ال

3118 – 3133  
 ـــــــ والقيمة = مميون دوالرالكمية = ألف طن 

الدوؿ  ت
 العربية

2008 2009 2010 1.99 
 قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية

 79.3 27.5 77.5 27.1 82.6 28.8 49.1 25.2 األردن 9

 310.0 135.0 296.1 132.7 204.4 91.4 222.1 105.7 اإلمارات  1

 6.2 4.0 6.6 4.2 6.6 4.2 8.5 4.8 البحرين 3

 69.8 67.2 66.6 45.6 68.2 46.8 72.7 46.6 تونس 4

 54.0 29.5 53.8 28.2 53.8 28.2 31.6 18.3 الجزائر 5

 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.7 0.3 جيبوتي 6

 235.0 180.3 234.7 171.4 196.8 133.0 150.0 112.0 السعودية 7

 4.2 4.7 4.3 4.6 4.5 4.3 0.8 2.0 السودان 8

 56.3 27.5 57.0 28.9 70.3 34.8 39.2 20.3 سوريا 9

 - - - - - - - - الصومال .9

 47.0 20.0 48.8 21.7 48.8 21.7 23.8 16.5 العراق 99

 35.0 13.0 34.8 13.4 25.0 16.8 25.8 16.8 عمان 91

 6.8 3.5 7.2 3.2 7.2 3.2 1.6 3.7 فمسطين 93

 60.5 24.6 58.6 23.7 41.7 19.5 19.0 10.5 قطر 94

 - - - - - - - - القمر 95

 19.5 9.5 18.9 8.9 18.9 8.9 50.5 21.9 الكويت  96

 38.0 16.5 37.4 16.3 37.4 16.3 45.5 16.5 لبنان 97

 40.3 14.5 40.5 15.6 40.5 15.6 38.2 16.1 ليبيا 98

 544.0 182.0 466.5 257.0 469.8 136.0 368.0 137.0 مصر 99

 92.5 51.0 92.2 50.2 92.2 50.2 54.6 60.1 المغرب .1

 - - 0.3 0.4 0.3 0.4 - - موريتانيا 19

 - - 5.0 5.0 7.3 7.4 9.8 10.2 اليمن 11

 1699.0 810.5 1607.4 858.4 1476.9 667.7 1211.5 644.5 جمالياإل
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 ( 33 دول رقم )ج

 الدول العربية من األسماكفي كمية الصادرات والواردات 
 ( 3133 – 3131) متوسط 

 الكمية = ألف طن
 الدول ت

 العربية
 الميزان السمعي % كمية الواردات % كمية الصادرات

 (- ) 
 25.6 3.3 27.3 0.2 3491 األردن 3

 115.7 16.0 133.85 1.9 3843 مارات اإل 3

 5.0- 0.5 4.1 0.9 943 البحرين 1

 30.0 6.8 56.4 2.7 36441 تونس 4

 26.8 3.5 28.85 0.2 3411 الجزائر 1

 0.2 0.0 0.2 0.0 1 جيبوتي 6

 148.6 21.1 175.9 2.8 3141 السعودية  1

 4.5 0.6 4.65 0.0 1431 السودان 8

 28.2 3.4 28.2 0.0 1 سوريا  9

 2.5- 0.0 0 0.3 341 الصومال 31

 20.9 2.5 20.85 0.0 1 العراق  33

 72.7- 1.6 13.2 8.9 81481 عمان  33

 3.3 0.4 3.35 0.0 1411 فمسطين 31

 19.2 2.9 24.15 0.5 1 قطر 34

 0.0 0.0 0 0.0 1 القمر 31

 8.8 1.1 9.2 0.0 1441 الكويت 36

 16.3 2.0 16.4 0.0 143 لبنان 31

 14.2 1.8 15.05 0.1 1481 ليبيا 38

 209.5 26.3 219.5 1.0 31411 مصر  39

 347.7- 6.1 50.6 41.3 19841 المغرب 31

 246.2- 0.0 0.2 25.5 34644 *موريتانيا 33

 127.2- 0.3 2.5 13.4 33941 اليمن 33

 81341- 311 834.5 311 964.4 اإلجمالي

 
 .في موريتانيا جنبيةوتجارتيا بواسطة سفن الصيد األسماك صيد األ تفاقياتإتشمل  ال *

 .( تعني فائض-الميزان السمعي ) *
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 (33الجدول رقم )
 ات لمدول العربية من األسماكوالواردقيمة الصادرات 

 3133 - 3131متوسط الفترة 
 القيمة = مميون دوالر

 الدول ت
 العربية

 لتصديريا الفائض % قيمة الواردات % قيمة الصادرات

 7409 408 7903 0.2 4.4 األردن 3

مارات اإل 3  59.7 2.3 3910. 9808 252.3 

 9.4- 03. 604 0.6 15.8 البحرين 1

 919-  409 6801 7.3 189.2 تونس 4
 43.7 301 53.5 0.4 9.8 الجزائر 1

 0.5 0.0 0.6 0.0 0.1 جيبوتي 6

 155.2 9409 234.0 3.0 78.8 السعودية  1

 0.1                          01. 4.2 0.0 0.1 السودان 8

 56.8 3.4 56.8 0.0 0.0 سوريا  9

 6.0-  0 - 0.2 6.0 الصومال 31

 47.0 2.8 47.0 0.0 0.0 العراق  33

 75.8- 2.1 35.0 5.0 128.8 عمان  33

 6.7 0.4 6.8 0.0 0.1 فمسطين 31

 55.3   3.6 60.5 0.2 5.2 قطر 34

 0.0 0.0 0 0.0 0.0 القمر 31

 16.5 1.1 19.5 0.1 3.0 الكويت 36

 38 2.3 38.5 0.0 0.5 لبنان 31

 39.1 2.4 40.0 0.0 0.9 ليبيا 38

 480.3 30.5 505.0 1.0 24.7 مصر  39

 1400.7- 505 92.5 57.5 1493.2 المغرب 31

 -338.6                      . -- 15.0 388.6 موريتانيا 33

 186.5- 0 -- 7.2 186.5 اليمن 33

 2138.0- 31141 361141 31141 3191.0            اإلجمالي

( تعني فائض -) -
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 (31جدول رقم )
 ونسبة االكتفاء الذاتي في الوطن العربي األسماك متوسط نصيب الفرد من تقديرات 

 3133 - 3131لعام 
                                                                  

 المتاح لألستيالك الدول العربية
 3الف طن 

 متوسط نصيب الفرد 

 سنة \كجم 
 نسبة االكتفاء الذاتي

% 1 
 141 441 3641 األردن

 39.2 3348 39346 األمارات 
 143.8 8.6 12.1 البحرين
 74.6 13.5 146.2 تونس
 84.9 5.0 181.9 الجزائر
 11 141 146 جيبوتي

 40.1 9.4 266.5 السعودية 
 93.5 1.8 77.9 السودان
 29.7 1.8 38.0 سوريا

 110.3 2.5 27.2 الصومال 
 73.8 2.3 79.9 العراق
 176.2 33.2 96.2 عمان 
 4143 3.1 6.6 فمسطين

 45.5 19.7 11.4 قطر
 34.5 3.8 13.9 الكويت
 33.6 6.2 24.7 لبنان
 78.2 7.8 61.8 ليبيا

 88.8 19.1 1537.5 مصر 
 145.6 25.1 808.4 المغرب

 686.3 15.0 51.0 موريتانيا
 301.6 2.7 64.5 اليمن

 128.0 10.1 3750.6 األجمالي 

 
 .3133مميون نسمة حسب التقرير اإلقتصادي الموحد l 362.1 . عدد سكان الدول العربية 3
 نتاج منسوبًا لممتاح لإلستيالك.. نسبة االكتفاء الذاتي = كمية اإل 3
 .خدامات غير غذائيةاست –الصادرات  –جمالي + الواردات نتاج اإلاإل كمية المتاح = . 1
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 ( 34جدول ) 
 لمصادرات والواردات السمكية في الوطن العربينسبة التغيير 

 

 القيمة مميون دوالر 
 %التغيير       2011        2007

 الكمية / الف طن
 %التغيير     2011          2007

 38.9 .85.0 74608 26.0 .19550 199601 الصادرات

 1.5- 767.3 823.0 33.8 1536.6 1270.1 الواردات

 17.7 1847.9 1569.8 28.8 4465.6 3466.3 التجارة الخارجية

 
 
 
 

 ( 1 مخطط رقم )
 3133و  3111مخطط يمثل تطور التجارة الخارجية السمكية لمفترة 

 

 
  الخارجية )الصادرات + الواردات (التجارة. 

 ول العربيةدنسبة تطور الصادرات والواردات السمكية في ال.  
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(51جدول رقم )  

لقيمة من االمساك ومتوسط االسعاروا الصادرات العربية بالكمية  
(0255و  0222و 0221و  0222)   

 الكمية  السنوات
 )الف طن(

 القيمة
 )مليون دوالر(

متوسط االسعار 
 )سيف(

 دوالر/طن

نسبة التغيري 
 باالسعار %

0222 105 822 5512 - 
0221 121 5221 0812 512 
0222 939 0131 0222 0.0 
0229 919 0115 0115 -50.1  
0252 295 0103 0103 -5.0  
0255 5238 0818 0112 51.0 

نسبة التغيري 
0255-0222  

18%  092%  533%   

 
العربية بالكمية والقيمة من االمساك ومتوسط االسعار الواردات   

(0255و  0222و 0221و  0222)   

 الكمية  السنوات
 )الف طن(

 القيمة 
 )مليون دوالر(

متوسط 
 االسعار)سيف(

 دوالر/طن

نسبة التغيري 
 باالسعر %

0222 129 195 5022 - 
0221 103 819 5012 1.0 
0222 119 5050 5282 19.1 
0229 112 5188 0052 52.0 
0252 212 5128 5282 -51.1  
0255 255 5199 0292 55.2 

نسبة التغيري 
0255-0222  

92.3%  011.2%  81.0%   
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 ( 36جدول رقم ) 
  3133مميون طن عام  جمالي عمىنتاجيا اإلإسماك و التي يزيد دول العالم المنتجة لأل اىم

 المصايد الطبيعية الدول
 طن الف \

 االستزراع السمكي
 طن الف \

 المجموع
 طنالف  \

 66219 50173 16046 الصين 
 13651 7937 5714 اندونيسيا

 8880 4578 4302 اليند
 8346 92 8254 بيرو 
 5560 397 5163 امريكا
 4757 907 3850 اليابان
 4437 970 3467 شيمي

 4162   4162 روسيا االتحادية
 4150 817 3333 مينمار

 3261 1499 1762 جميورية كوريا
 3125 1524 1601 بنغالديش

 2503   2503 فيتنام
 2434   2434 النرويج
 2367   2367 الفمبين
 1910 527 1383 ماليزيا
 1862   1862 تايمند

 1709 137 1572 المكسيك
 1433 630 803 البرازيل
 1361 986 375 مصر

 1185  1185 موريتانيا
 1177 1 1176 المغرب
 1154  1154 ايسمند
 1038 162 876 كندا

 146681 71337 75344 (23عدد الدول )
 168029 73433 94596 العالم

 %87.30 %97.15 %79.65 النسبة %
 4835 1062 3773 الوطن لعربي

 %2.88 %1.45 %3.99 الوطن العربي % العالم
 3133المصدر:منظمة االمم المتحدة لالغذية والزراعة/
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 (  31جدول رقم )  
 في ارقام ومؤشرات واحصاءات دولية  ةالعربي لودالثروة السمكية في ال

 3133 السكان والمساحة 3
 نسمة يونمم 6992.4 (3133عدد سكان العالم ) 
 مميون نسمة 362.1 (3133عدد سكان الدول العربية ) 
 % في المائة 5.2 نسبتيم الى العالم 
 3مميون كم 31643 مساحة العالم 
 3مميون كم 3443 المساحة الكمية لمدول العربية 
 في المائة 3143 نسبتيا الى العالم 
 3133 نتاج السمكياإل  3
 مميون طن متري 314.1 (3133االجمالي )لم انتاج العا 
 مميون طن متري 448 (3133انتاج الدول العربية االجمالي ) 
 في المائة% 143 النسبة الى العالم 
 مميون طن 91.4 انتاج العالم من المصايد الطبيعية 
 مميون طن 1.8 انتاج الدول العربية من المصايد الطبيعية 
 في المائة 443 النسبة الى العالم 
 مميون طن 61.6 انتاج العالم من تربية االحياء المائية 
 مميون طن 343 انتاج الدول العربية من تربية االحياء المائية 
 في المائة 341 النسبة الى العالم 
 3131 التجارة الخارجية السمكية 1
 مميار دوالر 31846 (3131قيمة الصادرات العالمية ) 
 مميار دوالر 3.4 (3131الصادرات العربية )قيمة  
 % في المائة 341 نسبتيا الى العالم 
 مميون طن 1341 كمية الصادرات العالمية 
 مميون طن 346 كمية الصادرات العربية 
 في المائة%  8 نسبتيا الى العالم 
 مميار دوالر 33348 الواردات العالميةقيمة  
 مميار دوالر 346 الواردات العربيةقيمة  
 في المائة 344 نسبتيا الى العالم 
 مميون طن 1141 كمية الواردات العالمية 
 مميون طن 1.9 كمية الواردات العربية 
 في المائة%  341 نسبتيا الى العالم 
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 في المائة 3141 نسبة التجارة العربية البينية الى اجمالي التجارة الخارجية 
 مغك 3848 (3133الفرد عمى مستوى العالم ) متوسط نصيب 
 مغك 3143 (3133الفرد في الوطن العربي ) متوسط نصيب 
 % في المائة 4849 النسبة الى العالم 
 الف طن 81341 (3133الميزان السمعي السمكي العربي ) 
 مميون دوالر 331841 (3133لتصدري العربي )االفائض النقدي  
 % في المائة 338 (3133الذاتي العربي )نسبة االكتفاء  
 تقديرات المخزونات السمكية في الدول العربية 4

- 
 طول السواحل البحرية لمدول العربية المطمة عمى :

) المحيط االطمسي والبحر االبيض المتوسط والبحر االحمر والمحيط اليندي 
 (وبحر العرب والخميج العربي وخميج عمان وخميج عدن 

 الف كيمو متر 3341

 الف كيمو متر مربع 618 مساحة الرصيف او الجرف القاري البحري العربي -
 مميون طن 148 تقدير المخزون السمكي في الدول العربية ) تقديرات قديمة ( 

- 
احدث المسوحات  توفرت عنياتقدير المخزون السمكي في الدول العربية التي 

 المتعمقة باألسماك والقشريات
 مميون طن 4.6

 (3331نسبة االستغالل ) المخزون )مميون طن( الدولة
 %61 348 موريتانيا
 %34.2 343 عمان
 %31 148 اليمن
 %61 1438 تونس
 %41 1433 ليبيا
 %1148 141 الجزائر

 % 81 – 11 نسبة االسماك السطحية )العائمة( الكبيرة والصغيرة في المخزونات السمكية اعاله -
 % 31 - 31 االسماك القاعية والقشريات والرخوياتنسبة  -
 الصناعات السمكية في الدول العربية المنتجة الرئيسية لألسماك 1

- 
عدد المصانع والمعامل المتخصصة لتحضير ومعالجة االسماك واالحياء 

 (3131المائية )
 مصنعاً  181

- 

 التوزيع النسبي العددي
 %31،    مصر %      31%   ،    تونس 11المغرب 

 %4%         ،    موريتانيا 1%      ،    عمان 6اليمن 
 %3%    ،    والدول االخرى 4الجزائر 
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- 
التوزيع النسبي لمعامل ومصانع االسماك حسب االغراض واالساليب 

 المستخدمة لممادة الخام .
 

 %61 التجميد والتبريد ) عمى شكل مادة خام ( 
 %31 المضافةمصانع القيمة  
 %31 تعميب االسماك 
 %1 دقيق ومسحوق السمك 
 %1 اخرى ) تجفيف تمميح ... ( 

- 

 سماك المصنعة حسب الدول العربيةنتاج األالتوزيع النسبي إل 
 %1%      ،   موريتانيا 9%      ،     اليمن 63المغرب 
 %6%  ،    تونس 6%          ، سمطنة عمان 1مصر 

 %1والدول االخرى  
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 4مخطط رقم 

 ولة عن الثروة السمكيةؤ اإلدارات الحكومية المس
 في الدول العربية

 
في إدناه التنظيمات اإلدارية المسؤولة عن حماية وتخطيط وتنظيم و تنمية وأستغالل وأستثمار 

في دول عربية وبمستوى قسم في دول عربية الثروة السمكية في الوطن العربي فيي بمستوى وزارة 
 -أخرى وكاآلتي :

 األسماؾ.قسـ  –دائرة الثروة الحيوانية  -وزارة الزراعة  األردن: -
 البيئة والمياه    وزارة  األمارات: -
 إدارة الثروة البحريو. -وزراعة الزراعة والبمديات  البحرين: -
 لمصيد البحري وتربية األسماؾ. اإلدارة العامة –وزارة الفالحة  تونس: -
 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. الجزائر: -
 وزارة الزراعة و الصيد البحري.  جيبوتي: -
 وكالة الوزارة لشؤوف الثروة السمكية . -وزارة الزراعة  السعودية:  -
 اإلدارة العامة لألسماؾ واألحياء المائية. -وزارة الثروة الحيوانية و السمكية   السودان: -
 الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية  –صالح الزراعي وزارة الزراعة واإل  سـوريا: -
 قتصاد البحري.وزارة االسماؾ واإل  الصومال: -
 .الثروة السمكيةتنمية ل الييئة العامة –وزارة الزراعة   العـــراق:-
 .ةالثروة السمكيالزراعة و  وزارة  عمــان: -
 المديرية العامة لمثروة السمكية. -وزارة الزراعة   فمسطين: -
 إدارة الثروة السمكية. -وزارة الشؤوف البمدية والزراعة   قطـــر: -
 الييئة العامة لمزراعة و شؤوف الثروة السمكية . الكويت:  -
 دائرة الصيد واألسماؾ. -وزارة الزراعة   لبنـــان: -
 .وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية والبحرية يبيـــا:ل-
 الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية. -ستصالح األراضي ا  وزارة الزراعة و   مصــر: -
 الصيد البحري. وزارة الفالحة و المغـرب: -
 البحري.قتصاد وزارة الصيد واإل  موريتانيا: -
 وزارة الثروة السمكية.  اليمـــن: -
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 مالحظات حول ادارات الثروة السمكية
 

توجد الكثير من المؤسسات  االدارات الحكومية المسؤولة عن الثروة السمكية إضافة الى 
والشركات اإلنتاجية تمارس الصيد وتربية األسماك وكذلك تصنيع وتسويق األسماك ومنيا شركات 
حكومية وشركات مساىمة خاصة وشركات خاصة محدودة ، فضاًل عن وجود الصيادين التقميدين 

وعن  اء المائية بشكل مستقلتربية األحيالمذين يمارسون الصيد البحري والصيد في المياه الداخمية و 
ونرفق بعض عناوين الجيات  وغيرىا من المسميات تحادات والتعاونياتطريق التنظيمات المينية كاإل 

 المسؤولة عن الثروة السمكية في الدول العربية .
تقوم بالدراسات من معاىد ومراكز البحث العممي  في كافة األقطار العربية  يوجد كذلك عديد

فضاًل  وتأىيل التخصصين في ىذا المجال، والمسوحات لمختمف مجاالت الثروة السمكية،والبحوث 
 .حياء المائيةواأل ستزراع وتربية األسماكعن وجود مراكز متخصصة بدراسات اإل

 ط بوزارات اخرىترتبة السمكية او وقد ترتبط ىذه التشكيالت العممية والمينية بالوزارات المعنية بالثرو 
 .وعديد من الجامعات و البحث العممي والتعميم العالي جيالو تكنو كوزارات ال

 تنويو
و ذوي العالقة  السادة الكرام تحاد العربي لمنتجي األسماك منترجو األمانة العامة لإل  

ستفادة منيا في ية مقترحات أو بيانات أو معمومات لإلأىتمام بقطاع الثروة السمكية تقديم اإل
 حترام .الدليل ... مع بالغ التقدير واإل من ىذا خريد األاعداأل

 .واهلل ولي التوفيق 
 
 
 
 

 محمود راضي حسنالدكتور
 األمين العام                                                                 

 

 تحاد العربي لمنتجي األسماكلإل
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د يعن قطاع الثروة السمكية في عدعناوين اىم الجيات المعنية و المشرفة و المسؤولة 
 من الدول العربية و التي توفرت معمومات عنيا لدى االتحاد

 جميورية مصر العربية :
 القاىرة -شارع الطيران/مدينة نصر 4الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية/     
  1313-33631331تميفاكس       1313-33631311ىاتف      

     Eg@hotmail.com-GAFRD االلكترونيبريد          
 شارع ابراىيم المقاني                                         3مصر الجديدة / روكسي /  -االتحاد التعاوني لمثروة المائية / القاىرة      
 2-4133191202/ فاكس:  13319324ىاتف:       

 الجميورية التونسية : 
   3113تونس  -نيج االن سافاري   11/ وزارة الفالحة  -     
 336 - 13181193و  1336-13-199411/  فاكس:  11336-13-193381ىاتف:        
  11336-13-199413/ فاكس:  13893311االدارة العامة لمصيد البحري و تربية االسماك/ىاتف: -    
/  الواد  قحم – 64ص.ب  – 3161رقم وكالة الموانئ و تجييزات الصيد البحري / تونس   -   

 735396  71-00216 فاكس: 118111ىاتف:

  -81311371فاكس: 841116/ ىاتف: 3113المجمع الميني المشترك لمنتوجات الصيد البحري / تونس   -  
  حمق االواد نموجيا البحار / تونسالمعيد الوطني لعموم و تك    -  
 13 - 191393حي الخضراء  /  ىاتف: 3111االتحاد التونسي لمفالحة و الصيد البحري / تونس    -  

 الجميورية اليمنية : 
/  368181/ ىاتف: شارع الثالثين  –حي الصافية  39319ص.ب  –وزارة الثروة السمكية / صنعاء   - 

  1961-3-368188فاكس: 
 1961 -3 – 368183/ فاكس:  368183وكالة الوزارة / /ىاتف:      -
  3-339313/ فاكس:  3-311334المؤسسة العامة لمخدمات و تسويق االسماك /الحديدة  /  ىاتف:     -
 967 - 3-34163مركز عموم البحار و الموارد البحرية / عدن / فاكس:     -

 967+ 3111144فاكس  – 961 13313331االتحاد التعاوني السمكي . ىاتف     -

 عدن  –االسماك واالحياء البحرية  مركز تربية    -
 الييئة العامة لمصايد خميج عدن  -
 الييئة العامة لمصايد لمبحر األحمر  -

 

 الجميورية الجزائرية : 
 ربع مدافع  اال طريق  –وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية / الجزائر     -

 433181-21/  1331-33-411941: تميفونو  1331-33-411368: فاكس      

mailto:GAFRD-Eg@hotmail.com
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   mprh@wissal.dz  االلكتروني :  البريد      
 طريق اربع مدافع / –الغرفة الجزائرية لمصيد البحري و تربية المائيات / الجزائر       
  3313-431119تميفون:    1133133431118فاكس:  

   RTNIAW@HOTMAIL..COMبريد االلكتروني:  

 331-11/  341811: ىاتفدواودة البحرية / 3تيبازه / ص.ب الديوان الوطني لتربية المائيات /   -      
 . ondpn.wissal.dz / بريد االلكتروني: 34-463916فاكس:      

  461111فاكس:  461111ش عمروش ىاتف: 33-تيبازه  –مركز عموم البحار بواسماعيل    - 
 الجميورية الموريتانية :

  1396381/333: تميفون 311ص.ب  –قتصاد البحري / انواكشوط  وزارة الصيد و اال    - 
    : mpem@ wpem.mpالبريد االلكتروني:  1311346/333فاكس:       

 333/ 1311183ىاتف:  198ص.ب  –ط و مكتب االتحاد العربي لمنتجي االسماك/ انواكش     -
 11333- 1313993فاكس :         

 333/ 1141838فاكس:  1148133الشركة الموريتانية لتسويق االسماك / انواديبو/ ىاتف:      -
  1333- 1391936فاكس:  1319169االتحادية الوطنية لمصيد / انواكشوط /   ىاتف:      -
 333/ 1141119/ فاكس  33ص.ب  -المركز الوطني لبحوث المحيطات و الصيد / انواديبوا       -

 11333 - 1141334 تميفون      
 المممكة العربية السعودية : 

    9663-4113133و  4113181/9663ىاتف:  –  341619ص.ب  33133وزارة الزراعة/ الرياض       
   4119111/19663فاكس: 

 +9663 - 4113198/ فاكس:  4136666وكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية / ىاتف:     -
  6186ص.ب  33443 –الرياض  –مدينة الممك عبد العزيز لمعموم والتقنية     -

  9663-4881116/ فاكس:  4881111ىاتف:      
 +966 1-8193939/ ىاتف:  6111ص.ب  13413الشركة السعودية لالسماك / الدمام      -

 + 966 1-8191191,  1-8191331/  فاكس: 8114161-1      
 9663-3143183ىاتف:  9633ص.ب  33431جدة ارع السمكية / لمز مركز ا     -

  966-3-3143941فاكس:       
 +           966-1-1431143ىاتف  –( الميث  31الشركة الروبيان الوطنية ص.ب )    - 

 1431141فاكس       
 

 سمطنة عمان : 
  431ص.ب  311الثروة السمكية / مسقط الزراعة و وزارة      -

و  34688314/11968فاكس:     34694383/  34688311و  11968 / 696181ىاتف:      
 agricop@omanfel.net.com      بريد الكتروني :      34611316-968

 االمارات العربية المتحدة :

mailto:mprh@wissal.dz
mailto:RTNIAW@HOTMAIL..COM
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  119134/ ىاتف:  3119/ دبي ص.ب البيئة والمياه وزارة      -
  3918116/ فاكس:  3918186ىاتف:      
  9136-1611883ىاتف:  33ص.ب  –مركز ابحاث االحياء البحرية / ام القيوين     -

 +9136 – 1611183فاكس:       
 دولة قطر : 

  191وزارة الشؤون البمدية و الزراعة / ادارة الثروة السمكية / الدوحة ص.ب     -
           4431314فاكس:  11914-1811111ىاتف :      
 + 914-4189133الدوحة ىاتف:  – 3131ص.ب  –االدارة العامة لمبحوث والتنمية الزراعية  -
 +914-4433481فاكس:    

 مممكة البحرين : 
 ادارة الثروة البحرية  –الييئة العامة لحماية الثروة البحرية و البيئة و الحياة الفطرية       
   3-1138419فاكس:  1961 31139191ىاتف:  31113ص.ب  -المنامة      

 جميورية السودان : 
 349 381 461338/ ىاتف:  391ص.ب  –وزارة الثروة الحيوانية و السمكية / الخرطوم    -

 349 - 381 -  411996-416311،   11349381-411311فاكس:    464984     
  411996فاكس:   416338/ ىاتف:  391االدارة العامة لمثروة السمكية / الخرطوم ص.ب     -

 دولة فمسطين : 
  1191133963333فاكس:  1191133963333وزارة الزراعة / ىاتف:     -
  83866993ئة البحرية / ىاتف:يالمديرية العامة لمثروة السمكية و حماية الب    -

  83831664فاكس:       
 جميورية العراق : 

 1386613/119643ساحة االندلس / ىاتف: –الكرادة  –وزارة الزراعة / بغداد      
 9643 - 1381433و  1196431384331فاكس:  1381333-119643    
 964-3-4313188لتنمية الثروة السمكية / ىاتف الييئة العامة    -

 المنطقة الصناعية  –الوزيرية  –بغداد  – 4331118فاكس :     

 

 

 المممكة المغريبة : 
: تميفون/                 416اكدال ص.ب  –وزارة الفالحة  و الصيد البحري / الرباط    -

 11188391/333و  13331-11-688394فاكس: 333-11-111688388و  688361-11333111
  33-366961شارع تزنيت / ىاتف:  3 –المعيد العممي لبحوث الصيد البحري / الدار البيضاء    -

  1333- 33-366961فاكس:     
 الجميورية العربية السورية : 

  11481ص.ب  –ساحة الحجاز  –و االصالح الزراعي / دمشق  وزارة الزراعة    -
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 3344131و   196133-3344118فاكس: 44614481ىاتف:    
   1431161+ و 961-33-14499189فاكس:     
 جبمة  –/ الالذيقية الييئة العامة لمثروة السمكية     -

  11961-43-813161فاكس:  43-811419ىاتف:     
 : اليبيدولة 
  وزراة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.     -
 شارع بن عاشور  –بسوق الجمعة  9336طرابمس / ص.ب  –الييئة العامة لمثروة البحرية    -

 + 33833 – 1111666فاكس :  +33833-1111381و  1141913ىاتف :     
  33833 - 1691113ىاتف:  11811تاجوراء ص.ب  -مركز عموم البحار / طرابمس    -

 + 33833 – 1691113فاكس:        
 االردنية الياشمية :المممكة 

   3199شارع الممكة رانيا / ص.ب  –عمان  –وزارة الزراعة    -
 1683149و  9636-4311114تمفاكس:    9636-1661183فاكس:     
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المنظمات و المؤسسات و االتحادات و الشركات العربية و الدولية ذات االىتمام 
 تعاونيا مع االتحاد بتنمية التروة السمكية و 

   3313الييئة العربية لالستثمار و االنماء الزراعي / السودان / الخرطوم ص.ب  -3
 349381- 181319 –  184933تيمفون  349-3381– 13611برج الييشة / شارع دقتو فاكس:        

  31196الصفاة  31168ص.ب  –المؤسسة العربية لضمان االستثمار / الكويت  -3
  1961-4844111ىاتف:   9614831143فاكس        

      3493381-413413فاكس  414لخرطوم ص.ب المنظمة العربية لتنمية الزراعية / السودان / ا -1
 +349-3381– 413316ىاتف 

 11313- 31114191فاكس  –مجمس الوحدة االقتصادية العربية / ج.م.ع القاىرة  -4
 31111141+ / 313ىاتف        
  8139ص.ب  –الرباط  –المغرب  –ة العربية لتنمية الصناعية و التعدين المنظم -1

  113116ىاتف  333-11-113388فاكس  31313االمم المتحدة       
  1931ص.ب  – 33413جدة  -المممكة العربية السعودية –البنك االسالمي لمتنمية -6     
 المكتب االقميمي لمشرق االدنى  –منظمة االمم المتحدة لالغذية و الزراعة -1     
      31311136343ىاتف: 11491983فاكس  –القاىرة  –جميورية مصر العربية       
 االسكندرية  -جميورية مصر العربية   –االكاديمية العربية لمتكنولوجيا و النقل البحري  -8     

  3131613344فاكس         
  36199ابو ظبي ص.ب  –االمارات العربية المتحدة  –ية برنامج تمويل التجارة العرب -9      
  913 -1 - 136999ىاتف  913136191فاكس       
  33931الكويت ص.ب  –الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي  -31      

  961413181ىاتف         
 ) سيبام ( شبكة معمومات تربية االسماك لدول البحر االبيض المتوسط  -33      

 +336-13- 191963فاكس  – 13–نيج االن سافاري  – 3113تونس  –الجميورية التونسية         
 336 - 13 – 184919ىاتف         
 ميدان الساحة  1القاىرة  –جميورية مصر العربية  –اتحاد المستثمرين العرب  -33      

 313 - 1181163ىاتف  3131181119فاكس  –الدقي  -برج  الندى           
 / المممكة العربية  31614ص.ب  – 33494الشركة العربية لمصائد االسماك / جدة  -31      

   6183118+ و 9663-6183883ىاتف  9663-6181311السعودية  / فاكس          
  3811/33ن / بيروت ص.ب االتحاد العام لغرف التجارة و الزراعة لمبالد العربية / لبنا -34     

 119633863843/  834369ىاتف          
 
  63341شارع رحال المسكيني ص.ب 13الدار البيضاء  –انفوسمك / المغرب  -31

 33333 141816ىاتف  333-141811/33فاكس           
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  3331تونس ص.ب –الجميورية التونسية  –المنظمة العربية لمتربية و الثقافة و العموم  -36
 13/336/ 184466ىاتف  33613184961فاكس          

 بيروت  –لبنان  –المجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي اسيا ) االسكوا (    -31
 بيروت  –لبنان  –االتحاد العربي لمنتدى االقتصاد واالعمال  -38

 111111تميفون:    19633114913فاكس:         
 بغداد  –جميورية العراق  –االمانة العامة  – العربي لمنتجي االسماكاالتحاد  -39

  19643 – 4313188تيمفاكس :  31118ص.ب         
  الجميورية التونسية  – محرز بستوالسيد  –مكتب االتحاد العربي لمنتجي االسماك 
  13-199413فاكس : 33613– 183611ىاتف:  –نيج االن سافري  13تونس  3113 
   جميورية مصر العربية  -الدكتور مدني السيد  –مكتب االتحاد العربي لمنتجي االسماك– 

  313-3631331مدينة نصر تمفاكس –شارع الطيران  4القاىرة 
   الجميورية االسالمية  –مكتب االتحاد العربي لمنتجي االسماك السيد احمد ولد مكية

  1313993فاكس: 11333 – 1313383ىاتف:  198انواكشط / ص.ب  –الموريتانية 
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 نظرة حول أىمية

 تطوير نظم االحصاءاث وقواعذ البياناث 

 دعما للتخطيط واإلدارة السليمت لقطاع الثروة السمكيت يف الوطن العربي
ال يسػػعنا حػػوؿ ىػػذا الموضػػوع إال أف نػػذكر بالمكاسػػب واإلنجػػازات الكبيػػرة والمعتبػػرة التػػي تػػـ 
تحقيقيا بفضؿ جيود كافة العامميف والمتفاعميف في ىذا القطاع، وما يتعيف عمينػا عممػو عمػى رفػع 

زالة التحديات الكبيرة كسػبا  لمرىانػات المسػتقبمية فػي ظػؿ التكػتالت االقتصػادية ومقتضػيات  نظػاـ وا 
العولمػة، فعمػى صػػعيد اإلنجػازات ىػػو مػا تحقػػؽ مػف تطػور عمػػى مسػتو  اإلنتػػاج العربػي اإلجمػػالي 

مميػػوف طػػف ، وبفضػػؿ ىػػذا اإلنتػػاج ارتفػػع متوسػػط حصػػة الفػػرد  1.2مػػف األسػػماؾ ليبمػػ  أكثػػر مػػف 
، إضػافة إلػى خمػؽ العديػد مػف فػرص 0255كجػـ عػاـ  52.5 العربي مف االسػماؾ بمػا يزيػد عمػى 

يػػدة ورفػػع مسػػتو  الػػدخؿ القػػومي . أمػػا عمػػى صػػعيد التحػػديات فأنػػو يتطمػػب إزالػػة كػػؿ العمػػؿ الجد
المحددات التي تعيؽ تطور وتحديث قطاع الثروة السمكية في الوطف العربي ومف تمػؾ المحػددات 
ضػػػػعؼ االسػػػػتثمارات الماليػػػػة وتواضػػػػع البنيػػػػة األساسػػػػية إنتاجػػػػا وتصػػػػنيعا وتسػػػػويقا وتجػػػػارة ونػػػػدرة 

 ة والمعمومات العممية والفنية ودقتيا ومصداقيتيا .البيانات اإلحصائي

إف اإلحصػػاءات والبيانػػات الموثػػوؽ بيػػا أمػػر ضػػروري وأساسػػي لػػ دارة الفعالػػة فػػي قطػػاع   
الثػػػػروة السػػػػمكية وذالػػػػؾ الف غيػػػػاب المعمومػػػػات والبيانػػػػات الموثػػػػوؽ بيػػػػا وذات المصػػػػداقية والدقػػػػة 
اليمكػف التوصػػؿ إلػػى قػػرارات يمكػػف دعميػػا واليمكػف القيػػاـ بتشػػخيص حالػػة المػػوارد السػػمكية بشػػكؿ 

كػػف تحقيػػؽ اإلدارة السػػميمة والتخطػػيط والتنميػػة المسػػتدامة. ويتطمػػب مشػػاورات فنيػػة بػػيف سػػميـ واليم
الدوؿ العربية مف اجؿ تمويؿ وبناء القدرات لتحسيف االحصاءات والمعمومات وجمع البيانػات عػف 
كؿ ما يتعمؽ بالمصايد السمكية الطبيعية منيا أو االصطناعية . ويجب أف نبذؿ جيود كبيػرة فػي 

لبحث وفي مجػاؿ التحميػؿ لتقػيـ صػحة ودقػة بيانػات واحصػاءات الثػروة السػمكية والمصػايد مجاؿ ا
وتقدير كميات الصيد مف األسماؾ ومجيود الصيد التي ال يبمػ  عنيػا وعمػى أسػس عمميػة وعمميػة 

 مقبولة .

والبد مف اإلشػارة أو التنويػو بػاف سػرعة إجػراء البحػوث المتعمقػة بالمصػايد واتجاىيػا ونظػـ   
عمومػػػات الداعمػػػة مازالػػػت متواضػػػعة بػػػالوطف العربػػػي، وبشػػػكؿ عػػػاـ ال يوجػػػد قػػػانوف بخصػػػوص الم

نمػػا توجػػد بنيػػة أساسػػية بسػػيطة لجمػػع ىػػذه البيانػػات، وحتػػى عنػػد  البيانػػات وال توجػػد بنيػػة متقدمػػة وا 
جمعيػػا فػػاف ىػػذه البيانػػات تقػػـو عمػػى أسػػاس عينػػات غيػػر كافيػػة أو تصػػميـ ألخػػذ العينػػات بطريقػػة 
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قد يكوف سببيا االفتقار إلى التمويؿ، أو إلى العامميف المدربيف، أو إلى عدـ إعطػاء غير مالئمة، 
األىميػػة والعنايػػة المطموبػػة ليػػذه الميمػػة، أو قػػد يكػػوف السػػبب ىػػو عػػدـ االلتػػزاـ بالتوقيػػت المحػػدد 
لتقديـ البيانات . و لكي تكوف االحصاءات مؤشػرات وتوجيػات مفيػدة فػي إدارة وتخطػيط اسػت الؿ 

يد واستثمارىا البد مف إعدادىا بانتظػاـ وفػي اطػر زمنيػة مناسػبة، كػذلؾ مػف الضػروري جػدا المصا
زيادة وتحسيف الثقة في االحصاءات، واف السػرية المالئمػة لبيانػات المصػايد ىػو عامػؿ أخػر لفيػـ 
الثقػػػة فػػػي االحصػػػاءات وفائػػػدتيا، وفػػػي بعػػػض األحيػػػاف قػػػد تكػػػوف درجػػػة السػػػرية ضػػػروريا لتشػػػجيع 

المعمومات ذات نوعية وجودة وأىمية عالية وذات فائػدة كبيػرة وىػذا مػايجري ويحصػؿ اإلبالغ عف 
 في عديد مف الدوؿ العربية.

وىناؾ تقارير حديثة توصمت إلى اف السرية في بيانات المصػايد قػد تكػوف مفيػدة إلػى درجػة 
وىنػػاؾ  تعػػوؽ عمػػؿ كػػؿ البحػػوث واإلدارة، وىنػػاؾ معمومػػات قػػد ال تكػػوف دقيقػػة إذا لػػـ تكػػف سػػرية،

إشارات عديدة في مدونة السموؾ بشاف الصيد الرشيد الصادرة عف منظمة األغذية والزراعة لالمػـ 
المتحدة إلى تطبيؽ السرية دوف تحديد معناىػا، وبصػورة عامػة تعتبػر البحػوث أو بيانػات المصػايد 

وؽ بيػػا عمػػى إنيػػا قيمػػة لمممكيػػة . إف عمميػػة رفػػع مسػػتو  وتحسػػيف االحصػػاءات والمعمومػػات الموثػػ
تتطمب التعاوف الصادؽ في وضع المعػايير واعتمادىػا ووضػع واعتمػاد منيجيػات إحصػائية متفػؽ 
عمييػػا ووضػػع طػػرؽ تبػػادؿ المعمومػػات تتسػػـ بالشػػفافية، ويشػػمؿ تحسػػيف ورفػػع مسػػتو  احصػػاءات 

 الثروة السمكية الموثوؽ بيا عوامؿ كثيرة ومتعددة منيا أو أىميا األتي:

 ز وفرض العقوبات .إيجاد آلية لدفع الحواف .3

 إتباع المناىج الواقعية والمفيدة وتحديد إمكانية الوصول المالئم إلى البيانات . .3

تصـــميم النظـــام اإلحصـــائي الجيـــد ذو التكـــاليف المنخفضـــة والـــذي يمكـــن لـــو التكيـــف مـــع  .1
 الظروف المتغيرة بما في ذلك نظام التثبت عن البيانات .

ئمـــة لـــنظم رصـــد الســـفن والســـجالت االلكترونيـــة اســـتخدام التقنـــات والتكنولوجيـــات المال  .4
 لمحصول عمى المعمومات ذات النقاط الترجيحية .

المجــوء إلــى نظــم الرقابــة بمــا فــي ذلــك المفتشــين والمــراقبين األكفــاء لرصــد كميــات الصــيد  .1
والجيود المبذولة فيو والفاقد منو والممقى منو أو المعاد منو إلى البحر أضافو إلـى الصـيد 

 روع والال قانوني .غير المش
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إقامــة دائــرة لممعمومــات عمــى مســتوى مــن الكفــاءة والتخصــص واإلدارة التــي تحتــرم التقيــد  .1
بالتوقيت المناسب والمعالجـة الموضـوعية والتـزام الشـفافية والتعـرف عمـى عـدم التـيقن مـن 

 البيانات ونوعيتيا ومدى دقتيا وواقعيتيا .

ومػػات غيػػر الدقيقػػة وغيػػر الموثػػوؽ بيػػا والتػػي إف حػػؿ مشػػكمة االحصػػاءات والبيانػػات والمعم
تعيػػؽ وتربػػؾ إدارة المصػػايد وتطويرىػػا فػػي الػػدوؿ العربيػػة يتطمػػب تػػوفير شػػرطيف ميمػػيف أساسػػييف 

 ىما:

 اإلرادة السياسية والقائد اإلداري. .3

 القدرات الكافية عمى مختمف أنواعيا )المالية والفنية والعاممون األكفاء(. .3

دراكا منا بأىمية إنشا ء شبكة عربيػة لممعمومػات السػمكية لتسػاىـ وبشػكؿ كبيػر فػي تطػوير وا 
نظػـ االحصػػاءات وقواعػػد البيانػػات وفػي كافػػة مجػػاالت الثػػروة السػمكية ) إنتاجػػا وتصػػنيعا وتسػػويقا 
وتجػػػارة، ومراكػػػز بحػػػوث، ومعاىػػػد تأىيػػػؿ، وخبػػػرات عمميػػػة، وأسػػػواؽ وأسػػػعار، وسياسػػػات وبػػػرامج 

السفف، والبنية التحتية وغيرىا( . فقد بذؿ االتحاد جيػودا  وتشريعات، ومعدات صيد، ومعامؿ بناء
مثمرة تكممت أخيرا بوضع األسس الفنية والتنفيذية لعمؿ الشػبكة العربيػة لممعمومػات السػمكية وذلػؾ 
بالتعػػػػاوف مػػػػع وزارة الثػػػػروة السػػػػمكية بالجميوريػػػػة اليمنيػػػػػة الشػػػػقيقة وبمػػػػا يضػػػػمف تػػػػوفير البيانػػػػػات 

 واضعي البرامج والخطط والسياسات سمكيا .والمعمومات لصناع القرار و 

ختاما نبتيل إلى اهلل العمي القدير أن يكمـل جيـود العـاممين فـي القطـاع السـمكي بالنجـاح 
 والتوفيق لممساىمة برفاىية وازدىار ورقي امتنا العربية وبموغيا أمنيا الغذائي المنشود.

 واهلل ولي التوفيق

 

 الدكتور حممود راضي حسن                                                                                                                           

 االمني العام                                                                                                                                               

 لالحتاد العربي ملنتجي االمساك                                                                                                       

 


