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 امللخص التنفيذي 

 لشريحة كبيرة من سكان اإلمارات، ويتزايد الطلب عليها مهما ارتفعت   غذاء    األسماكتشكل   
 
  .أسعارها  رئيسا

 
 
 في الناتج املحلي افيما تعد ثروة وطنية وشريانا

 
 مليزانيات الحكومات، بجانب  قتصاديا

 
 ماليا

 
اإلجمالي، وموردا

 للمواطنين العاملين في مهنة الصيد
 
تشكل أحد املوارد الغذائية واملالية في ما    األسماكوكانت    ،كونها دخال

    األسماكما جعل صيد  مقبل الطفرة النفطية، حيث تقع دولة اإلمارات في قلب الخليج العربي،  
 
 رئيسيا

 
جزءا

الن ال من  لهاشاط  و قتصادي  الالزمة  ،  الغذائية  املواد  وتوفر  وهدوئها  بدفئها  العربي  الخليج  مياه  تمتاز 

   .لألسماك، وتعتبر من أكثر املياه البحرية خصوبة إذ تتوفر فيها األمالح املغذية بكميات كبيرة

وتوفير بيانات من أجل   ،إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن الثروة السمكية في إمارة عجمان  إلى ويهدف التقرير  

   .ةجراءات الالزممساعدة املعنين في اإل 

 :التقرير  ملخص ألهم نتائج وفيما يلي  

 جميعهم من املواطنين صياد  (431)  2020إجمالي الصيادين لعام  بلغ -1

% لنفس  82%، بينما بلغت نسبة قوارب البترول  18من إجمالي القوارب    2020نسبة قوارب الديزل عام    -2

 .العام

 . 2023بحلول عام  267  إلىيتوقع زيادة بوتيرة مستقرة لقوارب البترول لتصل  -3

% من  68وبلغت    ،%32قوارب البترول  ل  2020من تقديرات عام  بلغت نسبة كمية األسماك املصطادة    -4

 . قوارب الديزل 

 عام    -5
 
في إمارة عجمان هو سمك   أبريلابتداء  من شهر    أشهر  تسعةخالل    2020أكثر األسماك اصطيادا

نفس فترة تكاثر    هي  شهرأن هذه األ   ةشار وتجدر اإل  ،% من اإلجمالي47طن بنسبة   150.1الشعري حيث بلغ  

  316الصيد خالل هذه الفترة حوالي  ، وبلغ إجمالي  ةملنع الصيد بهذه الفتر   ةسماك ما يستدعي وجود رقاباأل 

 طن. 

 . لنفس العام كانت أكثر من ثلثي الرخص الصادرة  في إمارة عجمان 2020نسبة رخص قوارب النزهة عام  -6

 . 2020 خالل عامعامل   22في إمارة عجمان  جمعية الصيادين  في املسجلين بلغ إجمالي العاملين  -7

 .  لغير املواطنين 695مواطن وعدد  11منهم  2020عامل لعام  706بلغ عدد العاملين في قطاع السمك -8

 لم يتم تسجيل أي مخالفة من مخالفات الصيد.  2020في عام  -9
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 ل و الفصل ال 

 املقدمة

 
 
  تعتبر األسماك واألحياء املائية مصدرا

 
   غذائيا

 
ا وما   ،ملا توفره من غذاء عالي الجودة للسكان في اإلمارات  مهم 

 .تمثله من أهمية بالغة في مجال األمن الغذائي الوطني

تي اهتمام مركز الحصاء والتنافسية في إصدار تقرير الثروة السمكية إلمارة عجمان إلبراز الدور الذي  أي 

في الناتج املحلي اإلجمالي لإلمارة    هزراعية ومساهمت يلعبه قطاع الثروة السمكية في التنمية القتصادية  وال

ثار املضاعفة الناجمة  لى ال إباإلضافة    زيادة حصيلة املوارد النقدية بالعمله األجنبية من خالل التصدير

ستغالل األمثل واملستدام للثروة السمكية والتي تتمثل في خلق املزيد من فرص العمل سواء في قطاع عن اإل 

الصناعات األخرى التي تعتمد على الصيد مثل بناء قوارب الصيد، وتجهيز وحفظ األسماك،   الصيد أو في

 والتسويق والتخزين والنقل. 

 
 
  تشككككككككككككل الثروة السكككككككككككمكية مصكككككككككككدرا

 
لدخل العديد من األسكككككككككككر املواطنة ويرتبد قطاع الصكككككككككككيد بتقاليد    مهما

ارة عجمكان على الخليج العربي في راسكككككككككككككخكة في حيكاة الصكككككككككككككيكادين املواطنين والنوخكذة، وقكد سكككككككككككككاهم موقع إمك 

 
 
الثروة  وتنوع أنماط اسكككككككككك هالك وصككككككككككاحب هذا التطور في اسككككككككككتخدامات    بعد جيل توارث مهنة الصككككككككككيد جيال

سككك هالك الغذاء، لنمو املتزايد في عدد سككككان األرو، وما نتج عن ذلك من زيادة الحاجة إل نتيجة ل  السكككمكية

زاد اسكككككككتغالل الثروة السكككككككمكية بالقرب من املناطق السكككككككاحلية في كثير من البلدان، مما اضكككككككطر  باألضكككككككافه  

بعككد أن كككانككت مهنككة للكفككاف،    في منككاطق بحريككة بعيككدةوصكككككككككككككيككدهككا  بحككث عن الثروات السكككككككككككككمكيككة  للبعض  ال

ن  ولتوفير القوت اليومي، تحول صكككككككككككككيككككد األسكككككككككككككمككككاك في أيككككامنككككا هككككذه، إلى مهنككككة توفر املككككادة الخككككام للكثير م

ولم يعد األمر    ،الصكككككككككككككناعات الغذائية، وصكككككككككككككناعة األعالف، والصكككككككككككككناعات الدوائية والكيميائية، وغير ذلك

ول األسككماك كما هي طازجة بعد صككيدها، فقد أصككبع تصككنيع األسككماك واملنتجات السككمكية  ايقتصككر على تن

حفظها سكككككواء بتبريدها   فهناك الكثير من أنواع األسكككككماك التي يتم   ،من الصكككككناعات النايحة في هذا الوقت

 لنقلهكا إلى بلكدان وأسكككككككككككككواق بعيكدةأو  
 
كمكا تجري في الوقكت الحكالي عمليكات أخرى لتصكككككككككككككنيع   ،تجميكدهكا تمهيكدا

سكككككككككتخدام  وتعليب األسكككككككككماك واملنتجات السكككككككككمكية، وذلك كوسكككككككككيلة لحفظها ملدة أطول وبقائها صكككككككككالحة لإل 

 .كغذاء بشري ألطول مدة ممكنة

حد من الصيد الجائر واملحافظة على استدامة الثروة السمكية في تقليص  ساهم تنظيم قطاع الصيد بال 

اإل  تراجع  وبالتالي  الجديدة  الرخص  ك إصدار  الصيد  على  تشجيع  أعتماد  يتطلب  مما  الدخل  مصادر  حد 

ستزراع السمكي ومصائد األسماك وتطوير قطاع الثروة السمكية لرفع  وتنمية تقاليد جديدة في مجال اإل 

 .الناتج املحلي اإلجمالي إلمارة عجمانفي  همساهمت 
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 :الدراسةأهداف 1.1
 

  ومصادر هذه املعلومات  معلومات هامة حول الثروة السمكية تهدف الدراسة بشكل أساس ي إلى توفير 

 ويشمل ذلك ما يلي: ،2023حتى و  2016في إمارة عجمان من عام 

 .2023إلى  2016الفترة  اإلنتاج السنوي من الثروة السمكية خالل معرفة  •

 .2023تقدير حجم املدخالت وكميات اإلنتاج املتوقعة حتى عام   •

 العماله في صيد األسماك والعوائد.التعرف على عدد  •

إعداد املقترحات والتوصيات التي تساهم في دعم متخذي القرار وراسمين السياسات، و الباحثين  •

 املهتمين باإلحصاءات في هذا املجال. 

 

 الدراسة ية  أهم 2.1

 .جمالي في إمارة عجماننشطة الصيد في الناتج املحلي اإل أمساهمة أهمية  تسليد الضوء على  •

والبيانات   • املعلومات  في  األساسية  توفير  تساهم  اإل التي  الصيد  تطوير حجم  مجال  في  ستثمارات 

 . مة مختلف مدخالت قطاع الصيد في إمارة عجمانيوتقدير كمية و ق

صياغة السياسات و الخطد و البرامج املستقبلية لتنمية  توفير البيانات التي يمكن أن تساهم في  •

 . واملحافظة عليهاالثروة السمكية في اإلمارة 
 

 الدراسة  دورية 3.1

 س
 
 .  مروكل ما يتطلب األ  نويا

 أسلوب جمع البيانات  4.1

البيانات   جمع  طريق تم  اإلدارية    عن  من    السجالت  والتخطيد  لكل  البلدية  القتصادية  دائرة  والتنمية 

الصيادين املناخي  وجمعية  البيئة والتغير  إمارة عجمان ووزارة  للتنافس اإل  ركز وامل   في  حصاء  اإل و ة  يتحادي 

    .مارات العربية املتحدةفي دولة اإل تحاديه للمواصالت هيئة اإلالو 

 إطار املسح   5.1

 :اإلطار الزمني  

مختلف السككككككككجالت    املتنوعة بما في ذلك املقابالت ومنتم جمع البيانات الخاصككككككككة بهذه الدراسككككككككة من مصككككككككادرها  

 .2021عام     أغسطس إلى  ينايرمن  خالل الفترة   داريةاإل 

 اإلطار املكاني :

تضكككم امليناء الخاص و سكككماك وتسكككويقها،  باعتبارها املنطقة السكككاحلية لصكككيد األ مدينة عجمان  تتركز الدراسكككة في  

 مارة.ستيراد والتصدير من اإل باإل 
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 مراحل املسح  6.1

 املرحلة التحضيرية: 1.6.1

البيانات  حتياجات بناء  على  اإل حتياجات الفعلية حيث تحدد  تحديد اإل   بالدراسةتشمل املرحلة التحضيرية  

الجه مع  وامل املعنية    ةالسجلية  عجمان  واإلحصاء   ركز بإمارة  للتنافسية  اإلحصاء    اإلتحادي  ومركز 

 وزارة البيئة و التغير املناخي.  إلى، إضافة والتنافسية في عجمان

 :جمع البيانات مرحلة  2.6.1

تحادي للتنافسية واإلحصاء ووزارة  اإل  ركز من قبل امل  من السجالت اإلداريةاملطلوبه  ع البيانات  يجمتتم  

مركز عجمان لإلحصاء    إلىو إرسالها      الجداول   إستيفاء  وتمالبيئة والتغير املناخي ودائرة البلدية و التخطيد  

    افسية.تنوال

 مرحلة تدقيق البيانات: 3.6.1

الخاصة  إبعد   البيانات  جمع  مرحلة  السمكيةن هاء  مركز    تم  ،بالثروة  قبل  من  املجمعة  البيانات  تدقيق 

  ، والتخطيد  دائرة البلدية إن وجدت إلى  رسال املالحظات الالزمة  إو مارة عجمان  إ اإلحصاء والتنافسية في  

ة  تعديل كافمراجعة و ن هاء من  اإل وبعد    ،والتي قامت بدورها بالتواصل مع الجهة املختصة بتوفير البيانات

نهائي من قبل املختصينباملركز    قام  الجهة املالحظات من قبل   البيانات  بشكل  التأكد من    تمو    ،تدقيق 

ملف النتائج، حيث تبدأ عملية جدولة النتائج من قبل املختصين   إلىتحويلها    و صحة البيانات املجمعة  

ا بعد  األخطاءإل وذلك  وتنقي ها من  وتدقيقها  البيانات  إدخال  من  ا  تمو   ،ن هاء  ذلك  الجدبعد  ل  و استخراج 

بها للوصول  ل وفق قواعد اإلو الية، ومن ثم تدقيق هذه الجدو األ  ل و االجد  إلىتساق واملعادلت الخاصة 

 النشر.  إعداد التقرير و بصورتها النهائية ألغراو

 مرحلة إعداد التحاليل وتجهيز النتائج :  4.6.1    

املركز   حيث أن ، البيانات املجمعة من السجالتمارة عجمان نتائج إ مركز اإلحصاء والتنافسية في يتولى 

الرسوم البيانية للبيانات وتحليل وإعداد املؤشرات   وإعدادل اإلحصائية و اإعداد وتجهيز الجد تهمسؤولي

 . وتجهيز البيانات إلعداد وكتابة التقرير النهائي

مرحلة النشر:  .165.  

لكتروني ملركز اإلحصاء والتنافسية،  عبر املوقع اإلنشره   تمن هاء من إعداد التقرير النهائي وتدقيقه بعد اإل 

   إلىنستغرام، باإلضافة إستخدام  اإلنفوجرافيك على تطبيق اإل وتمبإحدى الصحف املحلية اليومية،  و

. إرسال التقرير للجهات الحكومية عبر البريد اإللكتروني  
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 1املفاهيم واملصطلحات  7.1

 .ملستخدم البياناتتشمل أهم املصطلحات والتعاريف الخاصة بالبيانات التي تم جمعها بهدف توضيحها 

 ملن يعطى أعلى سعر    على أن يسلمها  املألمشترين أمام  يعرو بضائع البائعين على عدة    من :  الدالل   •

 . هو صيد الحيوانات والكائنات البحرية بشكل مفرط:  الجائر البحري  الصيد   •

  كبيرة لألغراو التجاريةأماكن لصيد األسماك أو الحيوانات املائية األخرى بكميات   :    مصايد السماك •

ومعظم ما يحتاج إليه العالم من األسماك   ،ومن املصايد الداخلية البحيرات، واألنهار، ومزارع األسماك

 .يأتي من املصايد البحرية

هو أحد العمليات التي يتم فيها شراء البضائع و الخدمات من دولة أجنبية ، لبيعها في    اإلستيراد : •

 األسواق املحلية.  

 .هو توريد البضاعة املحلية إلى السوق الخارجي   التصدير: •

ر  :  هو املكان الحقيقّي أو اإل  لّسوق املحليا •
ّ
طّبق فيه عملّيات الطلب والعرو؛ إذ ُيوف

ُ
فتراض ّي الذي ت

 
 
قايضة أو املال ضمن  تفاعال

ُ
شترين من أجل تقديم الخدمات وبيع السلع ُمقابل امل

ُ
 بين البائعين  وامل

 حدود اإلمارة . 

ا،    : الوقود البديل • ا أو جزئي  هو نوع الوقود الذي يمكنه استبدال أنواع الوقود التقليدية الحالية كلي 

 .مثل الديزل الحيوي والغاز الحيوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%8 

ar/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 

 
 
 

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84/
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 الثاني الفصل 

 أهمية الثروة السمكية 

فبعد أن كانت مهنة للكفاف، ولتوفير القوت اليومي، تحول صيد األسماك  في أيامنا هذه، إلى مهنة توفر  

والكيميائية، وغير   الدوائية  والصناعات  األعالف،  الغذائية، وصناعة  الصناعات  للكثير من  الخام  املادة 

سماك كما هي طازجة بعد صيدها، فقد أصبع تصنيع األسماك  ذلك،  ولم يعد األمر يقتصر على تناول األ 

يتم   التي  أنواع األسماك  الكثير من  الوقت،  فهناك  في هذا  النايحة  الصناعات  السمكية من  واملنتجات 

 لنقلها إلى بلدان وأسواق بعيدة،   كما تجري في الوقت الحالي  
 
حفظها سواء بتبريدها أو تجميدها تمهيدا

صنيع وتعليب األسماك واملنتجات السمكية، وذلك كوسيلة لحفظها ملدة أطول وبقائها  عمليات أخرى لت

واململحة،   واملثلجة،  املعلبة،  املنتجات  فهناك  ممكنة،   مدة  ألطول  بشري  كغذاء  لإلستخدام  صالحة 

لة، وغيرها
ّ
 .واملدخنة، كما أن هناك املنتجات الكاملة، واملقطعة، واملعالجة، واملطبوخة، واملشك

وصاحب هذا التطور في استخدامات وتنوع أنماط اس هالك الثروة السمكية نتيجة للنمو املتزايد في عدد   

ولذلك     ؛سكان األرو، وما نتج عن ذلك من زيادة الحاجة إلس هالك الغذاء، وخاصة الغذاء الغني بالبروتين

الغنية بالبروتين،  وزاد استغالل    كانت الحاجة ماسة لزيادة اإلنتاج من األسماك، التي تعتبر من األغذية 

الثروة السمكية بالقرب من املناطق الساحلية في كثير من البلدان، مما اضطر البعض للبحث عن الثروات  

  .السمكية وصيدها في مناطق بحرية بعيدة

كفاءتها،  أدى ذلك إلى إزدياد أحجام أساطيل صيد األسماك، وإلى إزدياد أعداد وأحجام القوارب، وزيادة  

 من األشرعة والتجديف لتسيير قوارب الصيد
 
كما  ،خاصة مع بدء إستخدام املحركات العاملة بالطاقة بدل

  
 
ظهرت أدوات  متخصصة في صيد أنواع معينة من األسماك، وجابت هذه السفن البحار املختلفة، بحثا

 .عن صيد جديد، وأنواع جديدة تستغلها
 

 ثروة السمكية العوامل التي تؤثر على ال 1.2

 تتأثر الثروة السمكية، وهي أحد مكونات البيئة البحرية، بعاملين رئيسيين هما:

 .الظروف الطبيعية -1

 .اإلنسان  نشاطات  تأثير  -2

 وكل منهما له عالقة مباشرة في تحديد حجم املخزون )الرصيد( السمكي.

 يد لإلنسان فيها مثل:كافة الظروف التي ل ب ىعنتالتي  وهى  الظروف الطبيعية: - 1

             .األساسية  درجات حرارة املياه وملوح ها، والتيارات املائية، وتوزيع املغذيات والعناصر الغذائية -أ 

  .األسماكالغذاء الكافي لكل طور من أطوار حياة   ندرة -ب  

)مفترسككة أم غذاء ألسككماك أخرى(، حسككب    األخرى ومكونات البيئة البحرية   األسككماكعالقاتها مع أنواع   -ج 

 موقعها من السلسلة الغذائية.
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، في مرحلة من مراحل حياة نوع   أووتؤثر هذه العوامل على حجم املخزون السككككككككككككمكي الطبي ي سككككككككككككلبا

 
إيجابا

 .هتمامموضع اإل   األسماكمجموعة   أو  األسماك

لإلنسككان تأثير مباشككر محدود على الثروة السككمكية، إل أن هذا التأثير ذو نتائج    اإلنسااان:نشاااطات  تأثير  -2

 
 
ل وأهم هذه الثار التي يحدثها اإلنسككككككككككككان على الثروة السككككككككككككمكية هو التأثير املباشككككككككككككر عليها  أو إن    ،كبيرة جدا

ان على الثروة  كما يؤثر اإلنسكككككككككككككان بشككككككككككككككل غير مباشكككككككككككككر في بعض األحي ،باسكككككككككككككتغالله لها عن طريق الصكككككككككككككيد

،  الذي يحدثه  السكككككككككمكية بوجه عام، من خالل بعض النشكككككككككاطات التي لها  ثار جانبية سكككككككككلبية، مثل التلوث

 على الثروة السكككمكية بوجه عام
 
  األخرى كما أن بعض النشكككاطات    ،بأنواعه املختلفة، والذي يسكككبب أضكككرارا

كبيرة على مناطق    امثل اسكككتصكككالح املناطق السكككاحلية، وتدمير مناطق أاكككجار هذه النشكككاطات يكون لها  ثار 

اللجوء    الكائناتتناقص املساحات التي يمكن لهذه   إلىاملختلفة، األمر الذي يؤدي بالتالي  األسماكحضانة 

 كمناطق تكاثر لكبارها.  أوإليها واستغاللها كمناطق حضانة لصغارها،  

تنكاقص كميكات    أو األسكككككككككككككمكاكويبقى الصكككككككككككككيكد هو العكامكل األكبر الكذي يتلقى اللوم عنكد انهيكار أحكد مصكككككككككككككائكد  

. أوالصيد بشكل يهدد حيوية تلك الثروة  
 
 قدرتها على تجديد نفسها طبيعيا

 الصيد في إمارة عجمان  2.2

عة،  لاملختلفة من بينها الض  األسماكنواع  أولديها الكثير من    ،الخليج العربي  إمارة عجمان على ساحلتقع  

يفضل الصيد بها من بداية    عتبار مواسم التكاثر،خذ بعين اإل وباأل   ،(الجنعد  أو)  الباركود  ،الكوبيا، الهامور 

 .  السنة التالية شهر أكتوبر وحتى مارس

قواعد الصيد  2.3  

    إلىكما يحتاج الصياد    و،الصبر والتركيز والهدوء أثناء الصيد  كثير من  إلىتحتاج مهنة الصيد  
 
أن يكون ملما

وهناك عّدة أدوات    ،بأنواع السمك الذي يمكن صيده، والطرق واألساليب الفّعالة التي تسّهل عملية الصيد

التقليدية األساسية  األدوات  أهمها  السمك،  صيد  عملية  في  الصياد  تلزم  هذه    ، خاصة  بعض  وتطورت 

وبالتالي  ا السمك،  أماكن وجود  الكشف عن  في  الصياد  تساعد  التي  األجهزة  بعض  إليها  فأضيف  ألدوات 

 . وأكثر فعالية تجعل عملية الصيد أسهل
   األسماك مهنة صيد    تتطلب

َ
 كبيرا

َ
مهنة الصيد  تحتل  و   ،فى عملية الصيد  تطويع كافة األدوات املتاحة  في  جهدا

 في    ، وهومارسها األهالي في املنطقة والظفر بمكنونات البحرياملهن التي    قمة أعلى  على  
 
أمر اقتض ى جهدا

  أدوات الصيداألهالي على صيد السمك وهم يستخدمون    هعرفمومنذ      ،الفعالةت الصيد  ا و البحث عن أد

 . بسيطة  أدوات وهي  ،القرقور والليلخ وامليدار مثل  عالية   مهنية بو 
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 دولة اإلمارات العربية املتحدة بشأن الصيد  التشريعات في 4.2

ستغالل  إ بشأن البيئة املناسبة   1999مارات العربية املتحدة لعام تحادية في دولة اإل اإلالتشريعات وفرت 

 ومن أهم التشريعات التي صدرت بهذا الشأن:  ،وحماية وتنمية الثروات املائية الحيه

 التشريعات في دولة اإلمارات هي :من أهم التحديثات على 

  بشأن تنظيم صيد وتسويق بعض أنواع األسماك في موسم التكاثر  2021( لسنة 1قرار وزاري رقم ) •

. 

م  2019( لسنة  468م بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم )2020( لسنة 231قرار وزاري رقم ) •

 . بطريقة الحالق )التحويد( بشأن تنظيككم صيككد األسماك السطحية بواسطكة الشبككككاك

 بشأن استغالل وحماية وتنمية الثروات املائية الحية     1999(  لسنة 23قانون اتحادي رقم  ) •

بشان تطبيق جداول الجزاءات اإلدارية ملخالفي القرارات    2012( لعام  18قرار مجلس الوزراء رقم ) •

 التنظيمية الخاصة بالثروات املائية الحيه و الثروة السمكية . 

بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم    2015( لعام  501قرار وزاري رقم ) •

 التكاثر  

ويق األحجام الصغيرة من األسماك  بشأن منع صيد وبيع وتس   2015( لعام  580قرار وزاري رقم ) •

 التي تقل أطوالها عن الحد املسموح به . 

 م بشأن تنظيم الثروة املائية في إمارة عجمان. 2020( لسنة 2قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم) •

القرارات املتعلقة    أوالتعليمات    أو املراسيم    أو نواعها املتمثلة بالقوانين  أتهدف التشريعات بوبشكل عام،  

البحرية  واأل   األسماكبصيد   اإل  األخرى حياء  املياه  ا"  إلىقليمية  في  واستدامة  الغذاء  نتاج  إل تعزيز سالمة 

 مارات العربية املتحدة.  في دولة اإل  "املحلي

الحفاظ ويندرج تحت هذا الهدف جملة من املعايير املتعلقة بتنظيم عمليات الصيد املتوازنة التي تساعد في  

وبالتالي فقد كان من    ،نتاج الغذائي في هذا القطاع الهامعلى تكاثر الكائنات البحرية لضمان استدامة اإل 

غير الخاضعة للمواصفات من    األسماك أهم املعايير تجنب فترات التكاثر وتجنب صيد الكائنات وخاصة  

 حددته اللوائع. حيث الحجم، وتجنب الصيد الجائر بما في ذلك التي دون الحجم الذي 

صدار التراخيص الخاصة  إذلك، فقد نظمت التشريعات إجراءات الصيد سواء من حيث    إلىضافة  وباإل 

الصيد    أو بالصيادين   استخدامها  أوقوارب  يمكن  التي  الصيد  اإل   ، معدات  هذا  حددت  وفي  فقد  طار 

جراءات التي تحقق  نواعها، بما يضمن سالمة اإل أزات بو ا والجزاءات املتعلقة بالتج  اللياتلتشريعات كذلك  ا

 . األخرى واستدامة الثروه السمكية والكائنات البحرية  هدف الصالح العام
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قليمية للدولة تسهم بشكل  ستغالل الثروة السمكية في املياة اإلن هذه التشريعات الناظمة إل إوفي املجمل، ف

مثل لهذه الثروة والتي تنسجم مع  ستغالل املتوازن واأل البحرية واستدام ها واإل ئة  يالبعلى    فعال في الحفاظ 

 أهداف التنمية املستدامة العاملية. 
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لث ثاالفصل ال   

 تحليل نتائج التقرير 

    ن و الصياد 1.1.3

 ل
 
نشئت لصيادين اتسهيالت وحرصا

ُ
جمعيات للصيادين لتقديم الدعم اللوجستي والفني لتسهيل  ، أ

مهامهم، وتوفير ما يمكن من احتياجاتهم من عدة الصيد وغيرها، وقد تم منع مواقف للقوارب للصيادين  

موقف خاصة بقوارب البترول إلمارة عجمان من قبل سمو رئيس الدولة الشيخ خليفة   208بلغ عددها 

موقف مجاني لقوارب الديزل   100ودعم عملية الصيد، إضافة إلى أكثر من    بن زايد حفظه هللا، لتسهيل

لقوارب الصيد في إمارة   موقف مؤجر  300توفرها الجمعية بجوار سوق عجمان لألسماك . و كذلك يوجد 

 . عجمان تشكل مصدر دخل للجمعية

 ومن صفات الصياد املاهر: 

 . الطيرمعرفة مواقع  .1

 . قات الصيدأو معرفة   .2

 .الحكمة الصبر  .3

 . التحكم باألعصاب  .4

 . بصارقوة اإل  .5

 . الشجاعة و الحذر .6

 . سرعة البديهة  و الذكاء .7

 اختيار عدة للصيد ذات جودة .8

بلغ  في إمارة عجمان    2016إجمالي عدد الصيادين النوخذه ) املالك ( ونائبه لعام    ( أن  1.1.3يبين الجدول )

صدار  إيقاف  إتم    2013  عاممن    أنه   إلىوقد يعود السبب    ،2,446  إلى  2017تراجع في عام  و    ،صياد    2,705

التراوح    بالضافة إلى  رى أخ  إلى  ةتراخيص املوجوده بين املواطنين من إمار الل  و اي رخص للصيد ولكن يتم تدأ

 يزداد عددهم واخرى ينقص عند انسحابهم  
 
سجلت    قدو   ،نخفاوتفاع واإل ر ما يفسر اإل   في عدد النواب فمرة

امل الصيادين  إمارة عجمان    واطنيننسبة  في  الصيادين  إجمالي   استقرار   2020و  2019خالل عامي  من 
 
في    ا

 ة.يتم اصدار رخص جديد مل هبأنفي ذلك وقد يعود السبب ( 1.1.3كما يوضح الشكل )العدد 
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 (1.1.3جدول ) 

 2020-2016 ألعوام ل  بحسب الجنسية عدد الصيادين في إمارة عجمان
 

 

 

 

 

 

 

 

 تحادي للتنافسية واإلحصاء      ال ركزاملصدر: امل

 والتنافسية إلحصاءل مركز عجماناملصدر:   

      لإلحصاء والتنافسية مركز عجمانن تقديرات م 2016غير مواطنين لعام مواطنين و *عدد الصيادين     

 

 

 ( 1.1.3شكل ) 

 2020-2016بحسب الجنسية لألعوام في إمارة عجمان التوزيع النسبي لعدد الصيادين 

 

 

                                                                                               2023-2120تقديرات الصيادين لألعوام  3.1.1.1

- 2021عوام لأل املتوقعة لصيادين عداد ابعمل تقديرات أل  عجمان لإلحصاء والتنافسية ركزموقد قام  

0232،  
 
  اعتمادا

 
اإلستكمال   طريقة ، وباستخدام 1820 إلى 6201خالل الفترة   على النمد الذي كان سائدا

  فقد( .31.1.1) والشكل كما هو موضح بالجدول و  ، وهو التقديرالدق، بناء على املعطيات املتاحة الخطي

بلغ إجمالي الصيادين  فقد  ،غير املواطنينتتناقص للصيادين املواطنين و لتتزايد  التقديرية األعدادكانت 

صياد مواطن واملتبقي من غير املواطنين   %16بنسبة  400منهم صياد   2,556 بشكل تقديري  2023لعام 

.2023% من إجمالي الصيادين لعام 84بنسبة   
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مواطناألعوام غير مواطن

 2020 2019 2018 2017 * 2016 جنسية الصياد 

 431 431 431 245 360 مواطن

 0 0 2,201 2,201 2,345 مواطن  غير

 431 431 2,632 2,446 2,705 املجموع
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 (1.1.1.3جدول ) 

 2023-2021 ألعوامل  بحسب الجنسية عجمانعدد الصيادين في إمارة تقديرات  

           والتنافسية  إلحصاءل مركز عجماناملصدر: 

                                        

 

 

 ( 1.1.1.3شكل ) 

 2023-2021بحسب الجنسية لألعوام في إمارة عجمان تقديرات عدد الصيادين 

 

 
 

          إمارة عجمان في قطاع الصيد في  العاملين   .32.1

من أجل كسب احترام وموثوقية العمالء  من أهمية العاملين في قطاع الصيد الحفاظ على روح التعاون   

بجودة وخدمات عالية ونشر الوعي بين الصيادين و املس هلكين حول أهمية الصيد و يتم العمل على تنظيم  

 .  و الحياة البحرية و التقاء بمهنة الصيد وتنمية روح التعاون بين الصيادين ارة الصيدجت

                                                                                                                     جمعية الصيادينفي  العاملين  .31.2.1

( العاملين في سوق السمك1.2.1.3يبين الجدول  عامل لكل من    22في إمارة عجمان    املركزي   ( أن إجمالي 

  2016و  2017  ي وفي عام  ،العاملين مقارنة بباقي األعوام  من األعلى    العدد   ويشكل ذلك    ،  2020و    2019عامي  
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مواطن  غير مواطن   

 2023 2022 2021 جنسية الصياد  

 400 392 384 مواطن  

 2,156 2,170 2,184    غير مواطن  

 2,556 2,562 2,568 املجموع 
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العاملين   إجمالي  في عام    16  بلغ  العاملين  تراجع عدد  بينما  كما هو موضح    14  إلى  2018عامل،  عامل، 

  28  إلىجمالي العدد  إن يصل  أوفي حال استمرار نمد الزيادة في عدد العاملين في الجمعية، يتوقع    ،بالجدول 

 
 
 . 2023بحلول  عامال

 

 (1.2.1.3جدول ) 
 2020-2016ام و عأل في إمارة عجمان لجمعية الصيادين  في املسجلين  إجمالي العاملين 

 جمعية عجمان التعاونية للصيادين  املصدر: 

 

 

                                                                                                                       العاملين في سوق السمك .32.2.1

  2020-2016( أن العاملين في سوق السمك من املواطنين كانو بوتيرة متزايدة لألعوام  2.2.1.3يبين الجدول )

نمو  بنسبة    2020عامل عام    11عددهم     أصبع بينما    2016في عام    ينمواطن  لينعام  3، حيث بلغ عددهم  

إذ    2016وسجلت أعلى عدد عمالة من غير املواطنين في عام    ،من اإلجمالي  %66.6سنوية بلغت ما يقارب  

 ،(2.2.1.3هذه النسب موضحة بالشكل )  2016  % من إجمالي العاملين لسنة  99.6بنسبة    عامل  823بلغت  

  2019عامل في عام    660عامل مقارنة بعدد      695  الغير مواطنين  ةالعمال  بلغ إجمالي  2020في عام  بينما  

   .% 5 وبمعدل نمو وقدره  

 

 (2.2.1.3جدول ) 
   مارة عجمان  إفي إجمالي  العمالة في سوق السمك املسجلين في وزارة املوارد البشرية والتوطين حسب الجنسية 

 2020 -2016 لألعوام  

  وارة املوارد البشرية و التوطين املصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016   األعوام 

 22 22 14 16 16   عدد العاملين 

 2020 2019 2018 2017 2016   األعوام 

 11 11 10 5 3   مواطن 

 695 660 699 710 823 غير مواطن  

 706 671 709 715 826 املجموع 
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 ( 2.2.1.3شكل ) 

مارة  في إعمالة في سوق السمك املسجلين في وزارة املوارد البشرية والتوطين حسب الجنسية لل التوزيع النسبي 

 2020-2016 لألعوام عجمان 

 
 
 

 القوارب  2.3

    الخشبيةلم يعد بناء قوارب الصيد  و    ،تعمل معظم القوارب على املحركات الكهربائية
 
 أمرا

 
، خاصة  مرغوبا

تصنيع القوارب   إلىمع التطورات التي شهدها عصرنا الحالي، حيث أصبحت شركات صناعة القوارب تتجه 

 للظروف القاسية التي تواجهها القوارب أثناء وجودها في املياه  متانةمن مواد خام أكثر  
 
  واتجهت   ،وتحمال

تصنيع قوارب الصيد الصغيرة الحجم من ألياف الزجاج ذات القدرة العالية    إلىشركات  الكثير من هذه ال

 .أما قوارب الصيد الكبيرة الحجم فيتم تصنيعها من الفولذ الصلب ،على التحمل

تكون  ففهي  الصغيره  قوارب المثل قوارب الصيد التجاري، أما  تعمل    محركاتقوارب الصيد الكبيرة  تمتلك  

  .بترولتعمل بالمحركاتها 

بترول  ألنه يحافظ على البيئة فهو خالي من الكربون  تعمل بالوأكثر القوارب املستخدمة  في دولة اإلمارات  

 للمواطنين فقد.  رخصها تمنعو  ،ول يسبب عادم كثير بعكس  محركات الديزل 

من    2018قوارب الديزل عام  رخص   نسكككككككككككككبة   ، فإن  القوارب في إمارة عجمان  رخص  حسكككككككككككككب إحصكككككككككككككائياتو 

من إجمالي   2018قوارب البترول عام رخص  في حين بلغت نسكككبة   ،من اإلجمالي %20 بلغت  رخصإجمالي ال

 ألن تكلفة القوارب التي تعمل بالبترول أقل من تكلفة القوارب التي تعمل بالديزل 80  رخصال
 
 .% نظرا

( من اإلجمالي ، بينما بلغت نسكككككككككككككبة رخص قوارب  %82بلغت نسكككككككككككككبة رخص قوارب البترول ) 2019وفي عام  

مسككتقره في  2020-2019ن الرقام لالعوام  أ( من إجمالي الرخص ، وتبين %18الديزل لنفس العام بنسككبة )

  دقككك قوارب الكككديزل إلمكككارة عجمكككان  رخص    عكككددأن    إلى  األرقكككامكمكككا تشكككككككككككككير  عكككدد القوارب في إمكككارة عجمكككان ،  
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النمو  ،  2018و  2017% خالل عكككككامي  4نخفض بنسكككككككككككككبكككككة  إ البترول  5في حين بلغ معكككككدل  لنفس  % لقوارب 

(  2020- 2019، بينما تم اسككتقرار عدد القوارب في إمارة عجمان لألعوام )(2.3كما يوضككح الشكككل )  األعوام

 .أدناه( 2.3)كما هو موضح في الجدول 

 (2.3جدول ) 

 20201-6201 ألعواملبحسب نوع القارب القوارب في إمارة عجمان رخص  عدد 

 2020 2019 2018 2017 *2016  نوع القارب

 264 264 258 246 256 بترول  

 58 58 64 67 66 ديزل 

 322 322 322 313 322 املجموع 

              تحادي للتنافسية واإلحصاء    ال ركزاملصدر: امل

 والتنافسية  إلحصاءل مركز عجماناملصدر:   

       لإلحصاء والتنافسيةمركز عجمان ن تقديرات م 2016لعام  رخص القوارب*عدد     

 

 

 (  2.3شكل ) 

 2018-2017قوارب الصيد بحسب النوع في إمارة عجمان لألعوام  رخص عدد ل النسبي نمو  معدل ال
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                                                                                       2023-2021القوارب لألعوام   رخص تقديرات 1.2.3

( الجدول  ل   عداداأل (  1.2.3يوضح  السنوية  لألعوام  التقديرية  عجمان  إمارة  في    ،2023-2021لقوارب 

ستثناء عام  إب،  2018  إلى  2016خالل الفترة  غلب السنوات  أل نماط التي كانت سائدة  ستقرار األ إبافتراو  

أصحاب القوارب الى   السبب لذلك الى عدم رغبة   قد يعودو عن النمد العام،    انخفضتنها  أ، حيث  2017

بسبب الترخيص  منع  عدم   او  الرخصة  ،    تجديد  الرخصه  أصحاب  على  متكرره  بالنسبة مخالفات    اما 

 قل ضرر أ تعتبر  لقوارب البترول  
 
ل  رو يتوقع زيادة بوتيرة مستقرة لقوارب البتو للبيئة مقارنة بقوارب الديزل،    ا

الديزل  واإل   2023بحلول عام    267  إلىلتصل   بالنسبة لقوارب  القائم  و بزيادة محدودة  أبقاء على الوضع 

 
 
  إلى ن يصل أجمالي للقوارب يمكن و حصرها، فإن العدد اإل أللتقليل من املخاطر البيئية  هالحظ أنوي سنويا

 . من اإلجمالي %80تشكل قوارب البترول ما نسبته حوالي ،قارب 335

 

 (1.2.3جدول ) 

 2023-2021 ألعوام في إمارة عجمان ل حسب نوع القارب  القواربرخص عدد تقديرات  

 2023 2022 2021 نوع القارب 

 267 265 263 بترول  

 68 67 66 ديزل 

 335 332 329 املجموع 

                          والتنافسية إلحصاءل مركز عجماناملصدر:                                          

                                                                                                                                                      كمية السماك .33

السمكية  األسماكتعد   الثروة  لقطاع  كبيرة  أساسية  فائدة  وذات  املنظمة  تم  و   ،ضرورية  القوانين  وضع 

 ؤكدمإلستثمارها بشكل سليم  
 
أن ربد املعلومات البيولوجية لألسماك مع املعلومات املتعلقة بالكميات    ا

الصيد   وسائل  عدد  و  الصيادين  و  املراكب  و  السفن  عدد  حيث  من  الصيد  وجهد  صيدها  يتم  التي 

ي فكرة واضحه عن درجة استغالل مخزون  املستخدمة و الزمن املستغرق في عمليات الصيد في اإلمارة، يعط

وعن مدى الحاجه لتنظيم عمليات الصيد والخطوات والوسائل التي يجب اتباعها لحماية هذا     األسماك

 بأخرى، ومن أهمها:  أوزدياد حجم املخزون السمكي بطريقة إتساهم في وهناك عدة عوامل  ،املخزون

 السنوي.  األسماك  تكاثرمعدل   •

 في كل مرة تضع فيها البيض.  األسماك  و التي تنتجهاو كمية البي  •

 .املصائد التجارية إلىالصغيرة   األسماكالحجم الذي تدخل فيه   •

غير   أولألمراو التي تصكككككككي ها،  أوفتراس من قبل غيرها،  الطبي ي لألسكككككككماك )نتيجة لإل   وتمعدل امل •

 ذلك من العوامل(.
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مكائيكة معينكة    أوفلو فرضكككككككككككككنكا أن بيئكة بحريكة،     ،موسكككككككككككككم للتككاثر خالل العكام الواحكد  األسكككككككككككككمكاكلككل نوع من  

، فسكككككككككككتتكاثر أنواع 
 
    األسكككككككككككماكممنوع الصكككككككككككيد فيها نهائيا

 
الحد األعلى  إلىأن تصكككككككككككل  إلىاملوجودة فيها سكككككككككككنويا

 بكككاإل  الرصكككككككككككككيكككد السكككككككككككككمكي الكككذي تسكككككككككككككمع بكككه ظروف تلكككك البيئكككة،    أوللمخزون  
 
  األسكككككككككككككمكككاكعتبكككار أنواع  خكككذا

التي تعيش في تلكك البيئكة، ووفرة الغكذاء لجميع األنواع، وعالقكة ذلكك النوع مع    األخرى والحيوانكات البحريكة  

 .األخرى األنواع  

 أسباب نقص حجم املخزون السمكي :   •

 ل هو الصيد الرشيد، والثاني هو الصيد الجائر. و األ  :بين نوعين من الصيد يتم التفريقوهنا ل بد أن 

، ويقلل  من جهة  الكبيرة بشكل يؤثر على قدرة املخزون على التكاثر  األسماكالصيد الجائر نوعان: نوع يهدد  و 

 
 
تطرح سنويا التي  البيوو  أخرى   أعداد  جهة  أحجام     ،من  على  الصيد  فيه  يتركز  الخر   األسماك والنوع 

  األسماك الجائر يمارس على أعداد كبيرة من    أو الصغيرة التي لم يكتمل نموها بعد، بحيث أن الصيد املفرط  

 . األسماكوهذا يعتبر خسارة كبيرة من ناحية إنتاجية مصايد     ،صغيرة الحجم التي لها قابلية ملزيد من النمو

بلغت نسبة  بينما  ،  يمن اإلجمال  %31من قوارب البترول    2019املصطادة لعام    األسماككمية    بلغت نسبةو 

 .(1.3.3كما يوضح الشكل )  جماليمن اإل    %69املصطادة من قوارب الديزل  األسماككمية 

أن كمية  و  ُيالحظ  السابقة  النتائج  بالنسبة     األسماك من  الضعف  أكثر من  الديزل  من قوارب  املصطادة 

البترول  األسماكلكمية   )  املصطادة من قوارب  الجدول  يبين  أن      ،(1.3.3كما  ذلك  في  السبب  يعود  وقد 

كما تبين بأن معدل   ،قوارب الديزل قادرة على اجتياز مسافات أكثر والبقاء ملدة زمنية أطول في عمق البحر 

مع مالحظة أن املصدر لم   ،%  0.14  بلغ (  2018-2017) بين عاميرول   تللب  ةاملصطاد  كاألسماالنمو لكمية  

 .2019- 2016لألعوام   يوفر أنواع األسماك فقد قام بتوفير الكميات

 (1.3.3جدول ) 

 ) بالطن (  2019-2016 لألعوام  إمارة عجمان  نوع القارب في  املصطادة حسب السماك كمية 

 2019 2018 2017 2016 نوع القارب  

 1,919 2,099 2,096 2,069 بترول  

 4,206 4,389 4,383 4,326 ديزل 

 6,125 6,488 6,479 6,395 املجموع 

                                       تحادي للتنافسية واإلحصاء            ال ركزاملصدر: امل
           والتنافسية  إلحصاءل مركز عجماناملصدر: 
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 (  1.3.3شكل ) 

 2019-2016 لألعوام إمارة عجمان نوع القارب في  املصطادة حسب السماك كمية  التوزيع النسبي ل

 
 

 عام    األسماكأن أكثر  (  2.3.3يبين الجدول )
 
أشهر في إمارة عجمان هو سمك    تسعةخالل    2020اصطيادا

، يليه  النسبيةاملصطادة وذلك بسبب وفرته    األسماكمن إجمالي    % 47بنسبة    طن   150الشعري حيث بلغ  

بعدد   الفترة وبنسبة    طن  94.6الهامور  أقل نسبة    ،املصطادة  األسماكمن إجمالي    %30خالل نفس  أما 

مع العلم أن الفترة املوضح  ،  (2.3.3كما هو موضح بالشكل)  ،%23فكانت سمك الصافي حيث بلغت نسبته  

  .فترة تكاثر لألسماك املذكورة معظمهابها كميات الصيد بالجدول  
 

 (2.3.3جدول ) 

 2020لعام  في إمارة عجمان ) بالطن ( والنوع   حسب الشهر  ةاملصطاد السماك كمية 

 املجموع ديسمبر  نوفمبر أكتوبر  سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل  النوع 

 150.1 10.6 11.5 9 8 14 8 15 48 26 الشعري 

 94.6 7.5 8.6 7 6.5 6 7 11 31 10 الهامور 

 71.5 5 8 6.5 6 5 6 9 14 12 الصافي

 316.2 23.1 28.1 22.5 20.5 25 21 35 93 48 املجموع

 دائرة البلدية و التخطيد املصدر:                  
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 ( 2.3.3شكل ) 

 2020عام ل   سماك املصطادة بحسب النوعالتوزيع النسبي لأل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      تقديرات كمية السماك  .31.3

ألسماك املصطادة بحسب نوع القارب في إمارة عجمان  املقدرة ل   كميات ال(  1.1.3.3)  والشكل   يبين الجدول 

املصدر  2023-2020لألعوام   قبل  من  املزودة  السابقة  السنوات  على  بناء   بتقديرها  املركز  قام  ،  والتي 

   .وبافتراو ثبات الظروف والعوامل املؤثرة في ذلك

بنسبة بلغت     4,422بلغت      2020لعام    سماك املصطادة بقوارب الديزل األ     كميات   تقديرات  نأويالحظ  

، 2023من إجمالي الكميات املصطادة )أي ما يربو على الثلثين( لجميع السنوات املقبلة وحتى عام  %  68

وذلك     من اإلجمالي لنفس العام  2,115الكميات التي يتم صيدها باستخدام قوارب البترول    بلغتبينما  

 اإلستكمال الخطي .  طريقةباستخدام  

 (1.1.3.3جدول ) 

 ) بالطن (   2023-2020 لألعوام إمارة عجمان نوع القارب في  كمية السماك املصطادة حسبتقديرات  

 2023 2022 2021 2020 نوع القارب  

 2,139 2,131 2,123 2,115 بترول  

 4,473 4,456 4,439 4,422 ديزل 

 6,612 6,587 6,562 6,537 املجموع 

                            والتنافسية  إلحصاءل مركز عجماناملصدر:                       
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 (  1.1.3.3شكل ) 

 2023-2020 لألعوام إمارة عجمان  نوع القارب في  كمية السماك املصطادة حسب  تقديرات

 

 
 

                                                                   الحد الدنى لطوال السماك املسموح بصيدها وتسويقها 2.3.3

( الدنيا( بعض  1.2.3.3يبين الجدول  وذلك    ألطوال بعض األسماك املسموح بصيدها وتسويقها،  الحدود 

، حيث أن الحد األدنى لطول سمك الهامور يجب أن يكون    2015لسنة    580بموجب القرار الوزاري رقم  

سم فاكثر وإن أشهر تكاثر هذا النوع من السمك من مارس إلى مايو ، بينما الحد األدنى لطول الصافي    45

 سم فأكثر.  24العربي 

 (1.2.3.3جدول ) 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة   موح بصيدها وتسويقها في الحد الدنى لطوال السماك املس

 فترة التكاثر الحد األدنى للطول  سمكنوع ال

سم فأكثر  45 الهامور   من مارس إلى مايو  

سم فأكثر  24 العربي  الصافي  من فبراير إلى مايو  

سم فأكثر  28 العربي الشعري   من فبراير  إلى أبريل  

سم فأكثر  25 القابد يناير  إلى مارسمن    

سم فأكثر  36 الفرش   من مارس إلى مايو  

سم فأكثر  24 الكوفر   من يناير إلى مارس 

                                                    وزارة التغير املناخي والبيئةاملصدر: 
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                     رخص القوارب 4.3

في    الصادرة  كانت أكثر من ثلثي الرخص    2020قوارب النزهة عام  أن نسبة رخص    ( 4.3يبين الجدول )     

املكان الذي يستطيع  وذلك ألن البحر يعد    ،% من إجمالي القوارب لنفس العام82إمارة عجمان حيث بلغت  

 . سترخاءتهدئة النفس وبث الطمأنينة فيها، وهو من أفضل األماكن املحفزة لإل 

، أي مككا  من إجمككالي القوارب  62قوارب النزهككة األجنبيككة في املرتبككة الثككانيككة من حيككث العككدد فبلغككت  احتلككت  و  

  الصككادرة% من إجمالي الرخص  12  نسككبته
 
سككتعمال  والنزهة األجنبية لهما نفس اإل   ،أن قوارب النزهةب، علما

  . النزهكككة األجنبيكككة لغير املواطنينوالغكككايكككة ولكن الفرق بينهمكككا أن قوارب النزهكككة تصكككككككككككككككدر للمواطنين وقوارب  

% من إجمككالي 6كككانككت نسكككككككككككككبككة الرخص للقوارب التجككاريككة والسكككككككككككككيككاحيككة األقككل في اإلمككارة إذ بلغككت نسكككككككككككككب هككا   و 

    .الصادرةالرخص  

 (4.3جدول ) 
 2020-6201 لألعوام عدد رخص القوارب  املسجله إلمارة عجمان بحسب نوع الرخصة 1

 2020 2019 2018 2017 2016 نوع الرخصة 

 436 386 395 355 296 قوارب نزهة 

 33 27 26 27 19 التجاريةالسياحية و  عدد  رخص القوارب 

 62 54 53 47 45 عدد رخص قوارب النزهة الجنبية

 531 467 474 429 360 املجموع

 تحادية للمواصالت املصدر : الهيئة اإل                

                                                                                              التجارة الخارجية )دول التصدير واإلستيراد( 5.3

 
 
   تلعب شركات تجارة األسماك والشركات العاملة في الصناعات السمكية، في جميع أنحاء الدولة دورا

 
  رئيسيا

في بعض األحيان ل يلبي اإلنتاج املحلي املستوى  و  ،املنتج في األسواق الخارجية  وحقن  التصديرفي اإلستيراد و 

 . و التصدير من اإلمارةستيراد  اإل  إلىاملرتفع لطلب املس هلكين، وهناك شعور جيد بالحاجة 

متفوق.  أجنبي  ستجابة لطلب السوق من خالل استيراد منتج  ، بدأت شركات األعمال في اإل اإلطارفي هذا  و

طريقة تصديرها    أن  ا، كمبلدان مختلفة  إلىويتم تصديرها    اإلمارة  ي  يتم تصنيع كل من هذه املنتجات فو 

 .للخارج هي قيام شركات مختلفة بتصديرها بعد تحضيرها وتعبئ ها

ومن املالحظ عدم وجود   ،األسماك من إمارة عجمان  وتصدر  دول تستورد  5على  أ(  5.3يبين الجدول رقم  )

 
 
   نمطا

َ
وجاءت مصر    ،تصدرت اململكة العربية السعودية القائمةعبر السنوات، وبشكل عام فقد    مستقرا

   في التصدير. البحرين خيرا أ، ثم الكويت و سلطنة عمانتل ها   ،الثانية

 
 رخص القوارب املسجلة ل يسمع لها ببيع األسماك   1

 



 

26 
 

، فقد تم اختصار القائمة الطويلة من الدول التي تستورد منها اإلمارة  ستيرادهو الحال بالنسبة لإل   ذلكوك

احتلت املرتبة األولى بين أعلى خمس دول تستورد    البرازيل أن     إلى(  5.3أعلى خمس دول، ويوضح الجدول )  إلى

 . الخامسة باملرتبة ثم جاءت استراليا ،اململكة املتحدة ثم الوليات املتحدةثم  الهندمنها اإلمارة، تل ها 

 

 (5.3جدول ) 

 2020لعام  السماك من إمارة عجمان   وتصدر  دول تستورد  5على أ

 املرتبة الخامسة  املرتبة الرابعة  املرتبة الثالثة   املرتبة الثانية   املرتبة األولى     البيان 

 البحرين الكويت   عمانسلطنة  مصر  اململكة العربية السعودية  التصدير 

 استراليا  الوليات املتحدة اململكة املتحدة  الهند البرازيل   اإلستيراد 

 دائرة البلدية و التخطيد  املصدر: 

 

                                                                                                                                                        املخالفات 6.3

باملناطق    ضعت مجموعة من وُ  البحري  الصيد  تنظم  التي  الوطنية  واألنظمة  التابعة  التشريعات  البحرية 

خروج على مقتضياته يشكل مخالفة    تتطرق لكيفية ممارسة الصيد البحري، واعتبر أن أي   والتي  لإلمارة،

 : هذه املخالفات بعض  ها للعقوبات والغرامات، لهذا لبد من األول التعرف على ييتعرو مرتكب

 . رساء أو تسيير قارب الصيد في املناطق التي يحظر الصيد فيهاإ -1

 .مالكه أو نائبهبحار قارب صيد دون  إ -2

 .الصيد في مناطق يمنع الصيد فيها بصفة دائمة أو مؤقته -3

 . الصيد بأدوات ومعدات الصيد املحظورة -4

املختصة وغير مسجل بسجل مزاولي حرفة    -5 السلطة  له من  غير مرخص  الصيد من اخص  ممارسة 

 . الصيد في وزارة التغير املناخي والبيئة

 . التكاثرخصاب و الصيد في مواسم اإل  -6

 . صيد الثديات البحرية بكافة أنواعها وأحجامها -7

صيد أو تداول أو بيع أو نقل أسماك صغيرة محظورة صيدها ) حسب القرارات املنظمة ألطوال األسماك    -8

 . املسموح بصيدها (

 .بيع أو حيازة أو تداول شباك ومعدات صيد غير مصرح بها أو ممنوع الصيد بواسط ها -9

 

% من  40.7  بلغت  بنسبة  مخالفة،  22إذ بلغ    2019( أن أعلى عدد مخالفات كان في عام 6.3ويبين الجدول ) 

الصيد في مناطق يمنع الصيد فيها بصفة دائمة  وكانت أغل ها بسبب  ،2020-2016إجمالي املخالفات لألعوام  

بينما كانت عدد املخالفات في عام   ،ة، والصيد في مناطق محظورة وبأدوات ومعدات صيد محظورةأو مؤقت

% من إجمالي املخالفات لنفس  11مخالفات فقد بنسبة    6حيث بلغت  ،األقل مقارنة بباقي األعوام  2018
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رساء أو تسيير قارب الصيد في املناطق التي يحظر الصيد  إ الفترة الزمنية السابقة الذكر وحررت بسبب  

 لظروف كوفيد  ،  والصيد بأدوات ومعدات محظورة ،فيها
 
ي  أ لوحظ بأنه لم يتم تسجيل    2020لعام    19نظرا

الصيد   وقت  الدائمه  الرقابه  اجراءات  لتكثيف  بالشارة  ويجدر  العام  لهذا  موضحة  ،مخالفات  النسب 

 . (6.2بالشكل )

 (6.3جدول ) 

 2020-2016إجمالي مخالفات الصيد في إمارة عجمان لألعوام 

 إجمالي املخالفات  العام

2016 18 

2017 8 

2018 6 

2019 22 

2020 0 

 والبيئة   وزارة التغير املناخي املصدر: 

 

 

 ( 6.3شكل ) 

 2019-2016لألعوام  في إمارة عجمانالتوزيع النسبي لعدد املخالفات  
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 التوصيات 
 

من أجل تعزيز دور  التقرير، و النتائج أعاله حول مختلف املواضيع والقضايا التي تناولها    أهم  بناء على

 الثروة السمكية في إقتصاد إمارة عجمان، يمكن العمل على مجموعة من املحاور التي :

إنشاء  ودراسة  ، ستثمار الثروة السمكية، بما في ذلك فتع مجال اإلستزراع السمكيلال   التوسع •

 . حاضنات للمحافظة على الثروة السمكية

 .له امتالك تأمين صحي  خرفي حال عدم  للصيادينصحي التأمين توفير ال •

 . التأمين على القواراب مجال   دراسة   •

 إلى ، يؤكد على أهمية الجانب الثقافي في املجتمع إضافة  تراثي يبرز تراث األجدادإنشاء متحف   •

بين  املعرفة  تناقل   إضافة  لألجيالوتوارثها  ال  إلى،  املساهمة  على  للثروة  التأكيد  قتصادية 

 . السمكية

 . استخدام  لية التلقيع الصناعي لبعض األسماك املرغوبة في اإلمارةإعتماد و الية  ةدراس •

سماك املصطادة وأسعار بيعها من قبل  في رصد وتوثيق كمية األ   الجهات املعنية  تفعيل دور   •

 . األسماكالصيادين ودخل الصيادين الشهري من صيد 

 سماك األنواع األ أتفاصيل  اعتماد الجهات على تدوين  •
 
 . في إمارة عجمان كثر تداول

 . من قبل الجهات املعنية أنواع األسماك املستوردة واملصدرة في إمارة عجمان  رصد •

راجعة البيانات السجلية املتوفرة لدى الجهات املعنية على سبيل املثال طرح مبادرة على  م   •

التنمية القتصادية للتكثيف من الزيارات الدورية التفتيشية ملتابعة حالة الرخص التجارية  

 في سوق السمك.  

على   ةللمحافظ ةكاديميأووضع برامج   ةمن خالل وضع برامج تثقيفي  ةتعاون الجهات املختص •

 . استدامة الثروة السمكية

 نظر دراسة إيجاد بدائل للديزل بسبب التلوث البيئي الذي تحدثه، و  •
 
للقيمة املضافة لقوارب   ا

طول والبقاء في البحر ملدة اطول مقارنة أبحار ملسافات إل الديزل من حيث قدرتها على ا

   .سماك املصطادةبقوارب البترول، وبالتالي العائد الكبير من حيث كميات األ 

أرشفة البيانات الخاصة بالثروة السمكية باإلمارة بجهة محلية معينة في اإلمارة لتسهيل طل ها   •

 .
 
 واإلستفادة منها مستقبال

 باملمارسات التي تقوم بها باقي الجمعيات باإلمارات األخرى  دور الجمعيتوسيع وتمكين  •
 
ة أسوة

  في الدولة.

   .املعنية برصد أسباب إلغاء رخص القواربتفعيل دور الجهات  •
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 . 2019ديسمبر  29-هيام ابراهيم الفضيالت -مقالة طريقة صيد السمك الكبير  -1

https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%B5%D9%8

%A7%D9%84%D9%83A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83_%D8

%D8%A8%D9%8A%D8%B1 

 . 2016يناير  28-هبة كامل - مقالة كيف تصنع شبكة صيد السمك  -2

doo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%Bhttps://maw

9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B5%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84

%D8%B3%D9%85%D9%83 

 . املوسوعة املعرفية الشاملة  -مصايد األسماك  -3
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84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83 

 .موقع موضوع  - تعريف اإلستيراد والتصدير -4
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%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%

8%B1D 

 . موقع موضوع -سوق التعريف  -5

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%8

4%D8%B3%D9%88%D9%82 

 .التشريعات في دولة اإلمارات العربية املتحدة بشأن الصيد -6

-statistics/knowledge-and-https://www.moccae.gov.ae/ar/knowledge

details.aspx?q=eyJjIjoiMjAxIiwibSI6Imxhd3MiLCJwIjoiTWFyaW5lQW5kQ29hc3RhbCIsI

&DisableResponsive=1#page=1mJjIjoiayIsIm1pIjozMTF9 

 موقع موضوع.  -الصيد الجائرتعريف  -7
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