
قطاع الصيد البحري بجهة سوس ماسة
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تقديم
كم وقد عرف قطاع الصيد البحري خالل  250تمتد الواجهة البحرية لجهة سوس ماسة على طول 

قتصادية و االجتماعية و البييية العشرين سنة الماضية نموا مطردا عزز مساهمته الفعالة في التنمية اال

وتتجلى أبرز مقومات . لسياحةللجهة حيث يعد الصيد البحري ثالث  أهم نشاط اقتصادي بعد الفالحة وا

مك األبيض  من طرف القطاع في إنتاج أصناف  السمك السطحي من طرف األسطول الصناعي و الس

.  و قوارب الصيد التقليدي  مراكب الصيد بالجر و الخيط

حب منعطفا حاسما في مسيرة قطاع الصيد البحري إذ أعطى في هذا اليوم صا 2009سنة  وقد شكلت

الذي يهدف بالدرجة األولى إلى  أليوتيسالجاللة الملك محمد السادس نصره هللا انطالقة مخطط 

و تمكين المغرب من دعم موقعه المحافظة على استدامة  الموارد السمكية و األنظمة البييية البحرية 

.كمزود أساسي للسوق العالمية بمنتجات بحرية ذات جودة عالية
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:حول ثالثة محاور رييسية  أليوتيستتمحور استراتيجية  

,ثروة مستغلة بشكل مستدام لألجيال القادمة: االستدامة

حتى قطاع مزود بالوسايل الضرورية ومنظم من أجل جودة مثالية من التفريغ : األداء المتميز

.التسويق

على الصعيدين لضمان توفير وانتظام مادة أولية ذات جودة، وولوج أجزاء من األسواق : التنافسية

.الوطني والعالمي

لتي انبثقت عن مخطط وقد عملت غرفة الصيد البحري األطلسية الوسطى على مواكبة المشاريع ا

إيجاد الحلول  واالنخراط  في األوراش المفتوحة من أجل تحسين ظروف عمل المهنيين و أليوتيس

و تتخلص أبرز محطات تفعيل مخطط . الناجعة للمشاكل المطروحة و اقتراح البدايل المناسبة

استعمال الصناديق البالستيكية و  ، 2برنامج إبحار   ،تعميم مخططات تهيية المصايد في أليوتيس

(.VMS)المراقبة عبر األقمار الصناعية تشييد أسواق للسمك من الجيل الجديد و تفعيل 
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معطيات وطنية عامة

طاقة إنتاجية تزيد عن المليون طن  .

 مليار درهم 6.6قيمة تفريغ تقدر بـ  .

 من الناتج الوطني الخام %3قيمة مضافة تمثل .

400  ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر 500إلى  .

  من  % 55مليار درهم أي بنسبة  15,7بـ  تفوققيمة صادرات المنتوجات البحرية

.  من إجمالي الصادرات الوطنية % 16صادرات الغذايية   و ال

 أسطول بحري يتكون من  :

1725  وحدة نشيطة للصيد الساحلي

303  وحدة نشيطة للصيد في أعالي البحار

15594  وحدة للصيد التقليدي
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2015 2014

1 288 948 1 287 237 الصيد الساحلي و التقليدي

78 732 72 023 الصيد بأعالي البحار

1 367 680 1 359 260 المجموع



تطور انتاج الصيد الساحلي و التقليدي
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تطور صادرات المنتجات البحرية

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2011 2012 2013 2014

تطور صادرات منتجات البحر



على مستوى جهة سوس ماسة

 بالطن الوزن  الدراهم بآالف القيمة

16958 1123   إمسوان

10572 243   وادار امي

2644 75   تغازوت

349835 41003   أكادير

5562 134   تيفنيت

2874 101   أكلو

4340 178   بولفضايل سيدي

387 629     42 857 الجهوي المجموع
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(2015) إنتاج الصيد الساحلي و التقليدي 

المكتب الوطني للصيد: المصدر 



(2015) المصطاداتأصناف 

القشريات الرخويات السمك األبيض السمك السطحي

4 81 416 622
  إمسوان

0 224 4 14
امي وادار 

0 57 0 17
  تغازوت

870 1119 8406 30603
  أكادير

0 131 3 0
 تيفنيت

5 8 84 4
  أكلو

0 15 131 0
  بولفضايلسيدي 

879 1635 9044 31260
المجموع الجهوي
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بجهة سوس ماسة المصطاداتأصناف 

القشريات الرخويات السمك األبيض السمك السطحي

المكتب الوطني للصيد: المصدر 

بجهة سوس ماسة المصطاداتأصناف 

القشريات الرخويات السمك األبيض السمك السطحي



القيمة بماليين الدراهم   الوزن بالطن

2 805   أكادير   818 54

       4065  78432      

        

  الوطني المجموع 
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( 2015)نتاج الصيد بأعالي البحار إ

قطاع الصيد البحري: المصدر 



أسطول الصيد النشيط
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أسطول الصيد  التقليدي أسطول الصيد  

الساحلي

أسطول الصيد بأعالي 

البحار

الموانئ

1130  275  215   أكادير

قطاع الصيد البحري: المصدر 

:توزيع قوارب الصيد التقليدي النشيطة 

210:  إمسوان

80:  تيكرت

84:  إيميوادار

87:  تغازوت

100:  إيموران

70: الدويرة 

140:  تيفنيت

29:  أكلو

57:  بولفضايلسيدي 

50:  كريزيم

 



استثمارات و مشاريع
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عدد الوحدات  األنشطة 

التصبير   12

نصف التصبير   17

التجميد   39

السمك الطري   3

3 دقيق و زيت السمك 

الصدفيات   -

11 أنشطة أخرى 

المجموع   85



لف المبلغ االجمالي المستثمر من لدن الخواص في قطاع الصيد البحري بمخت :االستثمار االجمالي 

.مليار درهم 12 : مكوناته على مستوى جهة سوس ماسة 

كان أنجزت الدولة استثمارات  ضخمة لتعزيز البنية التحتية بميناء الصيد  :البنية التحتية بميناء الصيد 

و  افي تهيية األرصفة و تمديده آخرها تشييد سوق للسمك من الجيل الجديد، كما تتجلى هذه االستثمارات

...االدارية و التقنيةمثلث الصيد و   بنايات لخدمة الشحن والتفريغ و التبريد  و المرافق 
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تربية األحياء المائية

 

المنطقة 

اإلنتاج المتوسط المتوقع بالطن

زراعة الطحالبتربية األسماكتربية المحار

تامري -إمسوان

 

  14400إلى  4320

تامراغت-رأس غير

 

 1260029400إلى  3780

واد ماسة  - تفنيت

 

6240 14400إلى  4320

  بولفضايلسيدي  -واد ماسة 

 

 1440033600إلى  4320

سيدي إفني - بولفضايلسيدي 

 

 2160063000إلى  6480

طن 119 510المجموع 16

.  طن سنويا 000 119يشكل قطاع تربية األحياء المايية  قطاعا واعدا بالجهة سيمكن من تحقيق إنتاج يفوق 

و قد مكنت الدراسات المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء المايية من وضع مخططات 

لتهيية قطاع تربية األحياء المايية بجهة سوس ماسة حيث تم تحديد المجاالت البحرية و البرية التي يمكن 

.استغاللها إلنشاء مزارع سمكية لتربية مختلف أنواع المحار و األسماك إضافة إلى بعض أنواع الطحالب

:و يوضح الجدول التالي المناطق األكثر ماليمة لتربية األحياء المايية بالجهة و اإلنتاج المتوقع  



أوراق رابحة و فرص

موارد سمكية وفيرة نسبيا •

نسيج صناعي بمعايير دولية •

القرب الجغرافي و الولوج الجمركي التفضيلي ألهم البلدان•

تاريخي ريادي في بعض المنتوجات األساسية  تموقع•

أسواق للتصدير في نمو مستمر•

الطلب الداخلي يؤشر على إمكانية تنمية مهمة•

.إمكانية لتربية األحياء المايية غير مستغلة بشكل كاف•
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تشخيص و مقترحات للعمل على ضوء إكراهات أصناف الصيد الثالثة 

على المستوى البيولوجي

ية و األصناف المستهدفة من طرف أساطيل الصيد معرفة غير كافية و غير دقيقة بالوضعية الحقيقية للكتلة الحية السمك

.ة ترتكز على معطيات علمية جهويةبأصنافه الثالثة على مستوى الجهة مما يستدعي وضع مخططات تهيية جهوي

  المينائيةإكراهات البنية التحتية 

وحدة للصيد  215مركب للصيد الساحلي و  275قارب تقليدي،  1130يستقبل ميناء أكادير بصعوبة أسطوال مكونا من  

.مما ينتج عنه ظروف اشتغال جد صعبة. بأعالي البحار

افة إلى الحالة المزرية للحوض الجاف، كما أن كما يعرف الميناء فوضى حقيقية في توزيع أصناف المهن العاملة به، إض

و يشكو المهنيون من الزيادة المستمرة في أسعار الخدمات . الميناء يبقى في وضعية خطر دايم أثناء فترات الراحة البيولوجية

.  التي تشكل نسبة مهمة من تكاليف اإلنتاج) المينايية

إشكالية التسويق

مشاكل في التسويق و االعتماد على عدد محدود من األسواق: بالنسبة للصيد بأعالي البحار 

خالل البيع األول و يبقى  مصطاداتهاتواجه أصناف الصيد بالجر و الخيط مشكل تثمين و تسويق :   بالنسبة للصيد الساحلي  

.  تستجيب للتزايد المستمر لتكاليف اإلنتاجالمجهزون رهينة عدد محدود من المشترين بحيث تسجل أثمان منخفضة  ال 
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المشكل الضريبي

تسري مجموعة من االقتطاعات الضريبية و الرسوم الشبه الضريبية :    بالنسبة للصيد الساحلي   

.  على رقم المعامالت الخام للمراكب مما يؤثر سلبا على ماليتها

على المستوى االقتصادي

بالماية من هذه  60إلى  50االرتفاع المستمر لتكاليف اإلنتاج و خاصة المحروقات التي تشكل من -

.ل المجهزينالتكاليف و تبقى عوامل اإلنتاج األخرى في تزايد مستمر مما يثقل كاه

الخصوص قيمة  مشاكل تتعلق باالنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تهم على -

بتوفر الموارد ، مشكل  االقتطاعات و طريقة اعتمادها  اعتبارا لموسمية نشاط الصيد وارتباطه

تخفيض سن اإلحالة على  انقطاع التعويضات العايلية في حالة عدم اشتغال البحارة لمدة معينة 

.التقاعد اعتبارا لخصوصيات نشاط الصيد
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الصيد التقليدي

توزيعها بشكل يجعل قطاع غير منظم بالشكل الكافي، ضعف في  التأطير، تعدد نقط التفريغ و

البحارة يعيشون في وضعية هشاشة،

المهيكلار القطاع في ما يخص التسويق يبقى مهنيو الصيد التقليدي مستعدين للدخول في إط 

.  غير أن تنظيمهم في تعاونيات تسويقية يبقى ضعيفا
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اقتراحات عملية

لجهوي بجميع إنجاز أبحاث علمية معمقة لمعرفة الوضعية الحقيقية للمخزون السمكي ا

.أصنافه

اتطوير نشاط شركات تصدير منتجات البحر واالهتمام بمواكبتها و تأطيره.

لى الجهةإطالق حمالت للتواصل مع المستثمرين في قطاع الصيد البحري و جلبهم إ

خلق قواعد للتسويق و التحويل

ية األكثر ماليمة و التي تطوير قطاع تربية األحياء المايية و تحديد المجاالت البحرية و البر

مكين حاملي المشاريع يمكن استغاللها إلنشاء مزارع سمكية لتربية مختلف أنواع األسماك و ت

.  من المواكبة و  التسهيالت االستثمارية الماليمة

:  و توفر المناطق التالية مجاالت ماليمة لتربية األحياء المايية 

تربية المحار  : تامري -إمسوان•

تربية المحار و تربية األسماك:  تامراغت-رأس غير•

تربية المحار و زراعة الطحالبواد ماسة   - تفنيت•

تربية المحار و تربية األسماك بولفضايلسيدي  -واد ماسة •

طول الو طني إنشاء مركب لصناعة السفن حيث سيتيح هذا المشروع صيانة و إصالح األس

عصرية تجعل منها قطبا لتطوير صناعة السفن ،  ميناييةمحليا كما سيوفر للجهة بنية تحتية 

.  مجالمما سيمكن من تعزيز الخبرة المغربية و خلق فرص شغل جديدة في هذا ال
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و تنويع تثمين  وضع برامج شراكة مع المركز المتخصص لتكنولوجيا منتجات البحر لتحسين

األسماك 

إنجاز و تفعيل دراسات حول انتقايية تقنيات الصيد و اقتصاد الطاقة

 و ...( منظفو األسماك،) بالميناء  مهيكلةإنجاز مشروع تهيية و تنظيم المهن الصغيرة الغير

البحري  الثلوثمكافحة 

غ الصيد التقليدي الغير تطوير و عصرنة وحدات الصيد البحري بأصنافه الثالث و تهيية نقط تفري

 كريزيمو ( قارب 70)و الدويرة ( قارب 100) تمراغتو ( قارب 120) تيكرتمجهزة بكل من 

(.قارب 20)الركونتو ( قارب 111)و تعزيز البنية التحتية بتاغزوت ( قارب 50) 

شجعهم على مغادرة ميناء تعميم تجهيز القوارب بالمحركات و وسايل للرصد و كل التقنيات التي ت

أكادير و االلتحاق بنقط التفريغ األخرى

المساهمة في تمويل أجهزة السالمة على متن القوارب

تنظيم دورات تكوينية لفايدة البحارة و ذويهم

تشجيع األنشطة السياحية المندمجة على مستوى مرافئ الصيد التقليدي  .
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خاتمة

 االقتصاد مؤشرات تحسين شأنها من للتنمية حقيقية إمكانيات البحري الصيد قطاع يوفر 

 على المتزايد الطلب و القطاع في الفاعلون راكمها التي التجربة تبقى و الوطني، و الجهوي

 أساسية ركايز العالي، التثمين ذات الجديدة المنتجات تفتحها التي اآلفاق إلى إضافة االستثمار

 يشرك شامل تنموي منظور على باالعتماد الشغل فرص من المزيد خلق و النمو أهداف لتحقيق

  .الفاعلين جميع
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