
اأخى املربى....

قواعد ا�ستخـدام هرمـــون الت�ست�ســـرتون..

..فــى اإنتـاج ذكـور البلطــى
أواًل- األسس العلمية الستخدام الهرمون:

وجد أن معظم األسماك ومنها البلطى تفقس وليس لها مناسل 
)غدد جنسية( مميزة أى ليست خاليا خالبة خصية أو مبيض وتتحكم 
الكروموسومات اجلنسية فى توجيه هذه اخلاليا فتصبح خاليا ذكرية 
البلطى تتم مرحلة التمييز  أنثوية )مبيض( وفى  )خصية( أو خاليا 
اجلنسى بعد وصول الزريعة لطول 12مم، فإذا تعرضت الزريعة قبل هذه 
املرحلة لكمية ضئيلة من الهرمون الذكرى، فإن املناسل تتجه لتصبح 
ثم  الوراثى،  التركيب  النظر عن  ذكرية بصفة مستدمية بغض  خاليا 
عن  املسئول  هو  اخلصية  من  املفرز  الطبيعى  الذكرى  الهرمون  يكون 

النمو املميز للذكور بعد أن يختفى الهرمون الصناعى بعد املعاملة.
ثانيًا- شروط عملية الهرمنة:

•أن تتم بعد مرحلة الفقس مباشرة بعد استهالك كيس املح بحيث  	
يكون أول تغذية خارجية هو الهرمون.

•يفضل عدم وجود غذاء طبيعى أثناء التحضني إذ تفضله اليرقات  	
عن الغذاء الصناعى.

مم حتى ال يحدث متيز  • أال يتعدى طول الزريعة حديثة الفقس 12	
جنسى.

•أن تكون األعمار متقاربة ملنع االفتراس لذا ينصح بفرزها مبصفاة. 	
• ألف  فى حالة وفرة الغذاء الطبيعى يتم تكثيف الزريعة مبعدل 30- 50	
زريعة/م2 أثناء املعاملة إلجبار اليرقات على تناول الغذاء الصناعى.

ذكور  نسبة  أعلى  على  للحصول  يومًا   • 	28 عن  الهرمنة  مدة  تقل  ال 
100٪ بينما الفترة الالزمة لتأثير الهرمون ال تقل عن 21 يومًا وتكون 

نسبة الذكورة فى هذه املدة حوالى 95٪ فقط.
ثالثًا- طرق استخدام الهرمون:

أ- الطريقة التقليدية )طريقة التغذية(:
الفقس مباشرة مدة  بعد  ال��غ��ذاء  ف��ى  ال��ه��رم��ون  إض��اف��ة              وه��ى 
28 يومًا مبعدل 40 مجم هرمون/كجم علف )35-40٪ بروتني( 

وذلك للحصول على أعلى نسبة ذكور ٪100.
ب- الطريقة احلديثة )طريقة الغمر(:

يوم(   2 )عمرها  نيلى  بلطى  بيضة   40-30 غمر  يتم              حيث 
على  م��اء  لتر   /MT تستسترون  مثيل  ميكروجرام   500 فى 
بيض )عمره 3 - 4 أيام( ملدة 96 ساعة أعطت 91٪ ذكورًا حيث 
ميتص الهرمون بواسطة عملية االنتشار الغشائى عبر سائل 
املناسل،  وتكوين  اجلنني  تطور  مراحل  خالل  البيض  نسيج 
التقليدية،  بالطريقة  الذكور مقارنة  ونظرًا النخفاض نسبة 
نسبة  أعلى  على  للحصول  الهرمون  تركيز  برفع  ينصح  لذا 
التقليدية  الطريقة  فى  القصور  تعالج  أنها  إال  أعلى  ذك��ور 

التكاليف. باإلضافة لتقليل 
رابعًا- نتائج األبحاث والدراسات احلديثة:

بعد أربعة أيام من انتهاء املعاملة ال يتبقى باجلسم سوى 1٪ من 

نانو   5 إلى  أسابيع  ثالثة  بعد  ينخفض  ثم  األصلية،  الهرمون  كمية 
جرام من األنسجة، وبعد شهر من إيقاف املعاملة يختفى أثر الهرمون 
يقوم  ال��ذى  الكبد  طريق  عن  منه  التخلص  ويتم  اجلسم،  من  متامًا 
الكمية  معظم  حتويل  بعد  ب��أول  أواًل  منه  اجلسم  ويخلص  بتكسيره 
إلى« سوائل عن طريق البول، حيث يطرد 90٪ منه خارج اجلسم خالل 24 
ساعة ثم قياس نسبة الهرمون فى األسماك التسويقية فوجد أنها حتتوى 

على الهرمون الطبيعى فقط وليس للهرمون الصناعى أى أثر.
وغير  املعاملة  األس��م��اك  بني  الظاهرى  التمييز  لصعوبة  ون��ظ��رًا 
املعاملة وجد أن الهرمون له تأثير على اجلنيوم الوراثى، حيث أمكن 
التمييز وراثيًا عن طريق فحص البصمة الوراثية DNA بني األسماك 

املعاملة وغير املعاملة.
خامسًا- االحتياطات الالزمة عند استخدام الهرمون:
•ارتداء قناع واقى مع توفير تهوية مناسبة فى مكان العمل. 	

•أن يتم فى أماكن بعيدة عن مصدر مياه الرى. 	
إعداد: محمد شوقى قطان

باحث دكتوراه - مفرخ املنزلة



< العدد الثالث < م�����ارس 2011م < < نشرة ربع سنوية <

مزرعـة بر�سيـق حتقـق اأعــلى اإنتاجيــة مل ي�سبق لها مثيل من قبل على الإطالق
املرحلة  يفتتح  الهيئة  رئي�س  عثمان  فتحى  حممد  د.  اأ. 

الأوىل لتطوير مزرعة بر�سيق )اأكرب املزارع احلكومية فى 

اإنتاجية احلو�س الواحد  ال�سرق الأو�سط( حيث ارتفعت 

من 13-15 طنًا عام 2008 )قيمة نقدية 66 األف جنيه( 

250 األف جنيه( واجلهد م�ستمر  40 طنًا )قيمة نقدية  اإىل 

للو�سول بالإنتاجية مل�ساف البلدان املتقدمة فى هذا املجال.

الأ�ستاذ الدكتور/ اأمين فريد اأبو حديد 

وزير الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى
امل�ساكل  حلل  ــوزارة  ال قيادات  مع  لقاء  اأول  فى 

ل�سيا�سة  امل�ستقبلية  الروؤية  وتو�سيح  واملعوقات 

الوزارة فى هذه املرحلة للنهو�س بكافة القطاعات 

م�سريًا �سيادته اإىل:
زيادة املزارع ال�سمكية التى تنتج 65٪	• من اإنتاجنا ال�سمكى.

رفع اإنتاجية الفدان من 2-8	• اأطنان با�ستخدام اأحدث التقنيات احلديثة.

	•اإعادة التوازن البيولوجى فى البحار والبحريات.
	•منع ال�سيد اجلائر فى البحرين الأبي�س والأحمر ملدة �سهر من العام لإعطاء فر�سة للتكاثر والو�سول اإىل احلجم املنا�سب 

للت�سويق باعتبار  اأن الرثوة ال�سمكية ثروة متجددة.
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الطباعة والتجهيزات الفنية
مبطابع ال�سرطة

ت: 25903030 - 25903535

الإخـــــراج

م�سطــفى عبـــده

يطيب ىل اأن اأو�سح فى هذا العدد )الثالث( ما �سبق اأن بداأناه فى العددين ال�سابقني واملتمثل فى 

املحور الثانى الذى تبنته الهيئة لتحقيق ا�سرتاتيجيتها للنهو�ض بالرثوة ال�سمكية فى م�رص اأال وهو 

»ا�ستكمال احتياجات اال�ستهالك من اال�ستزراع ال�سمكى«.

اأواًل- تعريف اال�ستزراع ال�سمكى:

تنمية  يتناول  الذى  التطبيقى  الفن  باأنه  االأ�سماك  زراعة  اأو  ال�سمكى  اال�ستزراع  تعريف  ميكن 

االأ�سماك فى بيئة مائية حم�سورة حتت �سيطرة االإن�سان من اأجل منفعته، لذلك فال بد من توافر عدة ا�سرتاطات اأ�سا�سية لكى 

تعترب عملية تربية االأ�سماك اأو ا�ستزراعها تتم بطريقة علمية �سليمة من اأهمها: )اختيار االأ�سماك املنزرعة، البيئة املائية(.

والهدف من اال�ستزراع ال�سمكى هو توفري االأ�سماك لال�ستهالك املحلى، والإنتاج زريعة ومقاومة احل�سائ�ض املائية ومكافحة 

احل�رصات والقواقع املائية واحل�رصات، واأي�سًا فى اأحوا�ض معاجلة املخلفات بغر�ض حت�سني عملية املعاجلة ولتح�سني املخزون 

ال�سمكى فى امل�سطحات املائية، واأخريًا ا�ستغالل املوارد املعطلة كاالأرا�سى البور غري ال�ساحلة للزراعة والربك وامل�ستنقعات.

ثانيًا- ماتبنته الهيئة للنهو�ض بهذا القطاع )اال�ستزراع ال�سمكى(:

1-  اإعادة النظر فى الت�رصيعات لتنظيم العمل داخل قطاع الرثوة ال�سمكية مبا يتالءم مع امل�ستجدات التى حدثت خالل 

العقدين املا�سيني، وو�سع �سيا�سات جمازية لال�ستثمار فى �سيد البحر واال�ستزراع ال�سمكى مثل تراخي�ض لدرا�سات 

م�سرتكة عن املخزون ال�سمكى فى املياه االقت�سادية، ومنح اال�ستقرار لال�ستزراع ال�سمكى، من خالل زيادة الفرتة 

االإيجارية للمزارع مبا مينح امل�ستثمر فر�سة ال�سرتداد قيم اأ�سوله املادية.

2- تنظيم العمل وتطوير اأداء اجلهات امل�سئولة عن هذا القطاع.

3-  عمل درا�سات وافية عن ال�سل�سلة الت�سويقية وحتديد نقاط ال�سعف وو�سع �سيا�سات عالج الق�سور )املزرعة - التاجر - الو�سيط(.

4- و�سع حوافز لال�ستثمار من خالل ا�ستكمال البنية التحتية.

من خالل  التنمية  بخطط  املختلفة  البحثية  املعاهد  ارتباط  من خالل  ال�سمكى  االإنتاج  فى جماالت  البحوث  5-  دعم 

بروتوكوالت بني اجلمعيات االإنتاجية وجهات البحث العلمى.

6- عمل دورات اإر�سادية لل�سيادين واملهتمني باال�ستزراع ال�سمكى باأنواعه.

7-  ت�سجيع االأقفا�ض ال�سمكية، حيث ميكن اأن تنتج حواىل 50 األف طن / �سنة، وت�سكل جزءًا مهمًا فى الناجت القومى 

ال�سمكى، على �رصط و�سع ال�سوابط مبا ال يتعار�ض مع خطة وزارة الرى وعدم اإعاقة حركة املياه اأو الت�سبب فى تلوث 

نهر النيل وفروعه اأو حركة املالحة النهرية.

8- ت�سجيع التكنولوجيا الب�سيطة من اأجل خف�ض تكاليف االإنتاج.

الغذاء  وا�ستزراع  ال�سناعى  والتفريخ  ال�سمكى  اال�ستزراع  جمال  فى  امل�رصية  للبيئة  منا�سبة  جديدة  اأمناط  9-  توفري 

الطبيعى لالأ�سماك وحتويل بع�ض مزارع اال�ستزراع العادى اإىل �سبه مكثف.

10-  اال�ستزراع فى حقول االأرز.

11-   اال�ستزراع فى ال�سحراء با�ستخدام املياه اجلوفية واملخزونة من االأمطار اأمام ال�سدود واملتجمعة طبيعيًا باملنخف�سات 

على اأن ت�ستخدم املزارع املتكاملة )تربية اأ�سماك - ا�ستزراع نباتى - تربية دواجن وما�سية(.

12-   ا�ستزراع املجارى املائية باأ�سماك مربوك احل�سائ�ض واملربوك االأ�سود من اأجل املقاومة البيولوجية للح�سائ�ض وقواقع البلهار�سيا.

13-   ت�سجيع القطاع اخلا�ض الإن�ساء املفرخات ال�سناعية الطبيعية الأ�سماك البلطى، حيث تعترب �سمكة البلطى ال�سمكة 

ال�سعبية للم�ستهلك امل�رصى.

14-   التن�سيق مع وزارة الرى من اأجل و�سع خطة طويلة االأمد ال�ستخدام مياه الري النقية لال�ستزراع ال�سمكى اأواًل بداًل 

من مياه ال�رصف، حيث اإن االأ�سماك ت�ستخدم املياه وال ت�ستهلكها.

15-  التن�سيق مع اجلهات البحثية فى ا�ستنباط �سالالت وراثية جديدة.

 16-   التن�سيق مع وزارة البيئة فى اإن�ساء حمطات املعاجلة البيولوجية وامليكانيكية والكيماوية من اأجل زيادة ال�سالحية 

ال�سحية ملياه امل�سطحات املائية للبحريات الداخلية.

17-  التن�سيق مع وزارة البيئة فى حماربة التلوث البيئى والزراعى وزيادة الوعى البيئى.

18-   التو�سية للتو�سع فى م�ساحات الذرة ال�سفراء وفول ال�سويا وبخا�سة املناطق اجلديدة مثل تو�سكى و�رصق العوينات وغريها.

19-   التو�سع فى ا�ستخدام العالئق غري التقليدية وذلك با�ستخدام االأزوال - ا�ستاكوزة املياه العذبة - ورد النيل - الطحالب 

- املخلفات النباتية واحليوانية - واالأ�سمدة البلدية وم�سحوق الدم والعظام(.

وجتاه ما تقدم.. فاإننا بكل ثقة وتوفيق من الله -عز وجل- نعد ببذل اجلهد بالعناية مب�رصوعات تنمية الرثوة ال�سمكية لرفع 

االإنتاج ال�سمكى �سواء من الناحية الكمية اأو النوعية، مبا يحقق لنا االكتفاء الذاتى من االأ�سماك ومنتجاتها فى �سبيل توفري 

الربوتني احليوانى للمواطن امل�رصى، اإميانًا منا باأن االأ�سماك هى اأهم امل�سادر للربوتني احليوانى فى هذا الوقت بالن�سبة جلميع 

فئات ال�سعب فى ظل االرتفاع ال�سديد الأ�سعار اللحوم وم�ستقات االألبان.

ولقد بلغت ن�سبة االإنتاج املحلى مايغطى اأكرث من 87٪ من الطلب على اال�ستهالك، واأن الرثوة ال�سمكية هى االأمل مل�رص 

ولدينا اإمكانيات ممتازة وقوية ن�ستطيع اأن نحقق من خاللها الكثري فى جمال اال�ستزراع ال�سمكى.

مع الو�سع فى االعتبار اأن االإنتاج ال�سمكى االآن على قمة اهتمامات وزارة الزراعة من خالل اال�سرتاتيجية التى مت عملها 

للزراعة حتى عام 2030م.

منا�سدة:  واأنا�سد �سعب م�رص العظيم اأن يدركوا االأو�ساع القا�سية التى مير بها االقت�ساد امل�رصى واأن يحافظوا على االأمن 

والنظام ونعيد كل مرافق االنتاج ومزيد من اجلهد والعمل مع املحافظة على مقدرات هذا الوطن العزيز من االنتهاكات 

والتعديات للقلة الغري واعية وفق الله م�رص وحفظها من كل مكروه فهى فى حفظ الله اإىل اأن تقوم ال�ساعة.

االفتتاحية

اأ. د. حممد فتحى عثمان رئي�س الهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�سمكية



حكمـــــة العــــــدد
اآلية )263( سورة البقرة

ُه َغِنٌيّ َحِليٌمج ]ةَقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَها َأًذى َوالَلّ

شخصــيــــــة العــــــدد
تعتبر مزرعة برسيق من أكبر املزارع احلكومية فى الشرق األوسط على اإلطالق، حيث تبلغ مساحتها 2000 فدان ومساحة 

مائية 1450 فدانًا، ويوجد بها مصنع أعالف سمكية بطاقة إنتاجية 2 طن / ساعة.
املهندس/  املزرعة  مدير  رأسهم  وعلى  املخلصني  الهيئة  أبناء  وسواعد  السليم  الواعى  التوجيه  بفضل  املزرعة  استطاعت 
عادل محمد النقيب النهوض باإلنتاج، حيث ارتفع اإلنتاج فى األحواض املتطورة إلى 40 طنًا للحوض الواحد بقيمة بلغت 

250 ألف جنيه قياسًا لعام 2008م، حيث أعطى احلوض نفسه 13 - 15 طنًا بقيمة 66 ألف جنيه.
وجنودها  مصر  سواعد  هم  ه��ؤالء  متاحة،  درج��ة  أقصى  إل��ى  اإلنتاجية  ه��ذه  لرفع  طموحات  وهناك  البداية،  هى  ه��ذه 

املخلصون فى كافة املواقع بارك الله فيهم.

مهند�س/ عادل حممود النقيب
مدير مزرعة بر�سيق

ِه  الَلّ َدْف��ُع  )َوَل��ْواَل  بسم الله الرحمن الرحيم 
َوَلِكَنّ  اأْلَْرُض  َلَفَسَدِت  ِبَبْعٍض  َبْعَضُهْم  اَس  الَنّ

نَي( ) البقرة : 251 (  َه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعامَلِ الَلّ
ث����ورة ش��ع��ب��ي��ة سلمية  ه���ي  ي��ن��اي��ر  ث����ورة 25 
املوافق   2011 ي��ن��اي��ر   25 ال��ث��الث��اء  ي���وم  ب���دأت 
ثورة  اس���م  عليها  أط��ل��ق��وا  1432ه�����  ص��ف��ر   21
الغضب، وتسمى أحيانًا ثورة الشباب أو الثورة 

البيضاء.
اسم  اإلع���الم  وس��ائ��ل  بعض  عليها  وأطلقت 
»ثورة ال� 18 يوم« كانت بداية احلرية احلقيقية 
أس��ب��اب أهمها  ع���دة  ال���ث���ورة ع��ن  ه���ذه  نتجت 
الشاب  وم��ق��ت��ل  ال��ش��ع��ب،  مجلس  ان��ت��خ��اب��ات 
في  القديسني  كنيسة  وتفجير  سعيد،  خالد 
األسكندرية، ومقتل الشاب سيد بالل ، وقيام 
الثورة الشعبية التونسية، وظاهرة البوعزيزية 
ف����ي م���ص���ر وه�����ى ح�����رق ال���ن���ف���س، وامل����واق����ع 
بوك  فيس  االنترنت  شبكة  على  االجتماعية 
فكان أهم أسلحة الثورة، باإلضافة إلى الفساد 

واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة  األوض�����اع  وس���وء 
والسياسية وزيادة عدد السكان وزيادة معدالت 
الفقر وتصدير الغاز املصري إلسرائيل وقسوة 
رجال الشرطة كل هذه األسباب أدت إلى قيام 
أدهشت  لها  م��دب��ر  غير  شبابية  شعبية  ث���ورة 
العالم اجمع وحققت نتائج لم يحلم احد من 
املئات  ثمنها  دفع  قريبًا  تتحقق  أن  املصريني 
من شباب ورجال مصر من دمائهم وأرواحهم 
سجالت  ف��ي  أسمائهم  تخلد  أن  فاستحقوا 
بني  شرفًا  مصر  ن��ادوا  فقد  والشهادة  الشرف 
الدول حتى قال رؤساء وحكام الدول العظمى 
عن ثورة 25 يناير ورجالها وشعبها »علينا أن 
املصري«.  الشباب  مثل  ليكونوا  أبنائنا  نربى 
الرئيس االمريكى باراك اوباما »علينا أن نفكر 
جديًا في تدريس الثورة املصرية في املدارس«. 
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون  »ألول 
الشوارع  وينظف  بثورة  يقوم  شعبًا  جند  م��رة 
من بعده«. قناة سي.إن.إن اإلخبارية »ال جديد 

التاريخ  بكتابة  يقومون  املصريون  مصر،  في 
ك��ال��ع��ادة«. رئ��ي��س ال�����وزراء االي��ط��ال��ى سلفيو 
برليسكونى »اليوم كلنا مصريون«. رئيس وزراء 
أروع شعب  »املصريون هم  النرويج ستوتلنبرج 
على األرض ويستحقون جائزة نوبل للسالم«. 
لكل  فتحية  فيشر.  هاينز  النمساوي  الرئيس 
من شارك فيها وحتية إلى قواتنا املسلحة التي 
العز  كل  والعز  أن حتمى شعب مصر  إال  أب��ت 
ملن حافظ على مصر وعمل على حماية أمنها 
ال��ث��ورة وشبابها  أراض��ي��ه��ا فيا رج��ال  وس��الم��ة 
حافظوا على ما قدمتم واجعلوا مصر نصب 
أعطتكم  كما  أنفسكم  م��ن  وأع��ط��وا  أعينكم 
الستعادة  الصعداء  تتنفس  فرصة  وامنحوها 
اللحاق  لها  يتسنى  حتى  وأمنها  اقتصادها 
وع��اش شعبها  مبن سابقها عاشت مصر حرة 

احلر االبدى .

إعداد: محمد عبد العاطى

مولد احلرية من رحم م�سر



مت عقد االجتماع الرابع للجنة خبراء الثروة السمكية، وذلك بحضور 
قيادات  من  وعدد  الزراعة  وزير  مستشار  نصار  سعد  الدكتور/  من  كل 
وزارة الزراعة، وقد قام األستاذ الدكتور/ محمد فتحى عثمان - رئيس 
سعيد  ب��ن  ح��م��د  وال��دك��ت��ور  السمكية  ال��ث��روة  لتنمية  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
مجال  فى  اخل��ب��رات  تبادل  يتضمن  ت��ع��اون،  برتوكول  بتوقيع  العوفى 
إن  حيث  البحرية،  األقفاص  استخدام  طريق  عن  البحرى  االستزراع 
فى  أيضًا  اخلبرات  وتبادل  املجال  هذا  فى  خبرة  لديها  عمان  سلطنة 
االتفاق  كما مت  السمكى،  واإلحصاء  الصيد  موانئ  وإدارة  الصيد  نظم 
السمكية فى  الثروة  البلدين، حيث يعد قطاع  البعثات بني  تبادل  على 
حيث  وم��واد،  إمكانيات  من  ميتلكه  ملا  احليوية  القطاعات  من  عمان 
بحرى  تتمتع عمان مبوقع 
سواحلها  ومت��ت��د  ع��ظ��ي��م، 
إل�����ى أك���ث���ر م����ن 1700ك������م 
ثالثة  ب���ح���ار  ع��ل��ى  وت���ط���ل 
وبحر  العربى  اخلليج  هى 
ع��م��ان وب��ح��ر ال��ع��رب الذى 
الهادى  ب��احمل��ي��ط  ي��ت��ص��ل 
مبختلف  السلطنة  وتزخر 
الكائنات البحرية السمكية 
اجل�������ي�������دة ل������الس������ت������زراع 
األنواع  ه��ذه  أه��م  السمكى 
ال����ه����ام����ور، من  ال����رب����ي����ان 
التعرف  مت  ال��زي��ارة  خ��الل 
الثروة  استراتيجية  ع��ل��ى 
وأيضًا  مصر  فى  السمكية 
اس����ت����رات����ي����ج����ي����ة ال�����ث�����روة 
سلطنة  ف�����ى  ال���س���م���ك���ي���ة 
ع��م��ان وال���ت���ى وض��ع��ت فى 

على  والتركيز  املستدام  الغذائى  االقتصادى  العائد  تعظيم  مجملها 
معطيات  بتسخير  السمكية  املنتجات  من  املستدامة  املثلى  االستفادة 
بيانات  قاعدة  بتوفير  وذلك  الشاملة،  التنمية  لرفع  وتقنياته  العصر 
أسس  على  لالستغالل  القابلة  والكميات  السمكى  املخزون  لتحديد 
إطار  وفى  اقتصادية،  أهمية  األكثر  األن��واع  وحتديد  الرشيد،  الصيد 
تقوم  مختبرات   5 يضم  الذى  البحرية  العلوم  مركز  بعمان  أنشئ  هذا 
بتنفيذ البرامج العلمية التى تتضمن حتديد املخزون وتوزيعه وتوفير 
البيئية  املعلومات  وتوفير  السمكية،  ل��أن��واع  البيولوجية  املعلومات 
وتعزيز املخزون السمكى لأسماك املهددة باالنقراض وذلك من خالل 
الوقوف  مت  الزيارة  خالل  من  للبحر  وإعادتها  األسماك  صغار  إنتاج 

على مدى اهتمام السلطان 
ق����اب����وس ب��ت��ن��م��ي��ة ال���ث���روة 
باإلعالن  وذل��ك  السمكية 
السلطان  م���س���اب���ق���ة  ع����ن 
السمكية  ل��ل��ث��روة  ق���اب���وس 
ت��ت��ن��اف��س ف��ي��ه��ا ال���والي���ات 
مبختلف  ال���س���اح���ي���ل���ي���ة 
وتهدف  السلطنة  م��ن��اط��ق 
امل���س���اب���ق���ة إل������ى اإلس����ه����ام 
أفكار  ع��ل��ى  احل���ص���ول  ف���ى 
مشروعات  وإي���ج���اد  ج��ي��دة 
اقتصادية ناجحة فى مجال 
والفئات  السمكية،  ال��ث��روة 
الصيادون  ه��ى  املستهدفة 
اخلاص  القطاع  مؤسسات 
مصانع  ال��ب��ح��ري��ة،  ال����ورش 

الثلج، قوارب الصيد.
إعداد/ م: لبنى محمد نعيم

وزارة الرثوة ال�سمكية ب�سلطنة عمان

والهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�سمكية بجمهورية م�سر العربية

توقعان مذكرة تفاهم وتتبادلن اخلربة فى جمال الرثوة ال�سمكية

العمانية الشواطئ  أحد 

املصرية الشواطئ  أحد 



)الإدارة املركزية لل�سئون املالية والتجارية والإدارية الوقود احليوي لتحقيق ا�سرتاتيجية الهيئة(

الإدارة املركزية لل�سئون

املالية والتجارية ودورها الفعال

أخواتى وأبنائى األعزاء يسعدنى بكل فخر واعتزاز أن أوضح باختصار شديد اإلدارات واألقسام التابعة لإلدارة املركزية التى أتشرف 
برئاستها ودورها املتمثل فى زيادة معدالت النمو والتشغيل، وإتاحة املوارد الالزمة لتوسيع قاعدة التنمية جلميع مناطق الهيئة 
على مستوى اجلمهورية، وزيادة وحتسني حجم اإلنفاق على املجاالت اإلنتاجية، وزيادة قدرة الهيئة على مواجهة األزمات - ال قدر 
الله - التى قد تطرأ مع توفير السيولة الالزمة من النقد األجنبى ملواجهة أية التزامات لتحقيق أهداف الهيئة نحو النمو واالرتقاء 

باإلنتاج السمكى ألقصى درجة فى ظل القيادة الطموحة لألستاذ الدكتور/ محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة حفظه الله ورعاه.
أواًل- مهامها:

1-  وض���ع األس����س امل��ال��ي��ة واإلداري�����ة 
للهيئة واملناطق التابعة للهيئة.

2-  حتديد األهداف واإلجراءات املالية 
واإلدارية.

الالزمة  األم������وال  ح��رك��ة  3-  ت��ن��ظ��ي��م 
والوفاء  الهيئة  أه���داف  لتحقيق 
بااللتزمات املستحقة مع احملافظة 

على أموالها.
والتحصيل  الصرف  قواعد  4-  تنظيم 
وسلطات االعتماد وقواعد املراجعة 
مبا  للحسابات  الداخلية  والرقابة 
األموال  حت��دي��د  سياسة  ذل��ك  ف��ى 
التمويل  مصادر  واختيار  ال��الزم��ة 
وفتح  األم���وال  استخدام  وسياسة 

االئتمان.
5-  إعداد احلسابات والقوائم املالية.

التأمني  كفاية  نظام حتقيق  6-  وضع 
الهيئة  أم�����وال  ع��ل��ى  واس���ت���م���راره 
العاملني  ومسئولية  وموجوداتها 

بها من جميع األخطار.

7-  إعداد الضوابط واملعايير التى تسهل 
التى  واالستيراد  التصدير  عمليات 
أهدافها  لتحقيق  الهيئة  بها  تقوم 
وت��وف��ي��ر ال��س��ي��ول��ة ال���الزم���ة لتلك 

العمليات من النقد األجنبى.
8-  االش����ت����راك ف���ى وض����ع ال����ق����رارات 
للهيئة  واإلداري����ة  املالية  وال��ل��وائ��ح 

ومراقبة تنفيذها.
احلرية  يكفل  ال��ذى  النظام  9-  وض��ع 
املالية واإلداري��ة لكل مدير منطقة 
الصرف  لسرعة  مدير مشروع  وكل 
سالمة  م�����ع  ال���ع���م���ل  إدارة  ف�����ى 

اإلجراءات.
الشيكات  وتوقيع  الصرف  10-  اعتماد 

طبقًا للوائح املالية.
ال���دورى  اجل���رد  إج�����راءات   11-  متابعة 
واملفاجىء للمخازن وإعداد النظم 
املخازن  ع��ل��ى  امل��خ��زن��ي��ة  ال��رق��اب��ي��ة 

واخلزائن والعهد.
السياسات  وض���ع  ف���ى  12-  االش���ت���راك 
التجارية  ب���ال���ن���واح���ى  اخل����اص����ة 

للهيئة.

بالهيئة  التكاليف  ن��ظ��ام  13-  متابعة 
ع���ل���ى أس�����س ع��ل��م��ي��ة واإلش�������راف 
التخطيطية  امل��وازن��ات  إع��داد  على 
املوازنة  تنفيذ  وم��ت��اب��ع��ة  للهيئة 
النقدية لنسب السيولة واإليرادات 
النقدية  والتدفقات  وامل��ص��روف��ات 
القوائم  حتليل  طريق  ع��ن  وذل��ك 
املالية الشهرية ومتابعة إعداد كافة 

البيانات اإلحصائية املالية.
14-  االشتراك فى رسم سياسة التسويق 
واملشتريات والتخزين طبقًا للخطة 

ومتابعة تنفيذها.
املناقصات  إج����������راءات  15-  م���ت���اب���ع���ة 
على  واإلش�������������راف  وامل��������زاي��������دات 

التوريدات.
اشتراطات  وض���ع  ف��ى  16-  االش���ت���راك 
ال����ع����ق����ود احمل���ل���ي���ة واخل����ارج����ي����ة 
اإلج��راءات لفتح  باتخاذ  واملطالبة 

االعتمادات النقدية.
17-  إعداد معدالت التخزين وتخطيط 
املتبعة  واإلج�������������راءات  امل�����خ�����ازن 

باملخازن.

 - )املشتريات  اللجان  قوائم  18-  إعداد 
اجلرد السنوى - اجلرد املفاجئ - 
البت فى العطاءات - فتح املظاريف 

- املمارسات - املزايدات(.
فيما  الهيئة  أج��ه��زة  م��ع  19-  ال��ت��ع��اون 
تضعها  ال��ت��ى  بالسياسات  يتعلق 
مع  االرت��ب��اط��ات  تنفيذ  مجال  فى 
املواعيد  ف���ى  األج���ان���ب  ال��ع��م��الء 

احملددة لالتفاقية املبرمة.
املناقضات  ع���ل���ى  ال�������رد  20-  إع��������داد 
ومالحظات األجهزة املختلفة فيما 
واإلدارية  املالية  بالنواحى  يتعلق 
 - للمحاسبات  امل��رك��زى  )اجل��ه��از 
العامة  للتعبئة  امل��رك��زى  اجل��ه��از 

واإلحصاء - وزارة الزراعة(.
القوانني  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  21-  اإلش�����راف 
اخلاصة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  وال��ل��وائ��ح 
والسكرتارية  ال��ع��ام��ل��ني  ب��ش��ئ��ون 
والشئون  واحمل���ف���وظ���ات  اإلدارة 

اإلدارية فى الهيئة.
محاسب دكتور  بقلم 

احلسنى العزيز  عبد  خالد 
والتجارية واإلدارية املالية  املركزية للشئون  رئيس اإلدارة 

1- اإلدارة العامة للميزانية

2- اإلدارة العامة للمراجعة

5- اإلدارة العامة للشئون اإلدارية

4- اإلدارة العامة للشئون التجارية

3- اإلدارة العامة للتكاليف واملوازنة التخطيطية

إدارة امليزانية إدارة احلسابات

إدارة املراجعة املستندية

إدارة شئون العاملني

إدارة التسويق

إدارة التكاليف

إدارة املراجعة الداخلية

قسم رعاية شئون العاملني قسم الرعاية الطبية إدارة السكرتارية اإلدارية قسم شئون املقر
واحملفوظات

إدارة املخازن

قسم احملفوظات
قسم ميزانية 

الوظائف والترقيات
قسم السجالت 

وامللفات
قسم

املعاشات
قسم 

االستحقاقات
قسم التعيينات 
قسم السكرتارية اإلداريةوإنهاء اخلدمة

إدارة املوازنة النقدية

قسم حسابات املخازن والعهد

إدارة املشتريات

إدارة املوازنة التخطيطية

قسم احلسابات اخلتامى

قسم التكاليف الفعلية

قسم اإليرادات

قسم مخازن 
مستلزمات اإلنتاج

قسم العهد 
الشخصية

قسم حسابات املناطق

قسم التكاليف املعيارية

قسم املصروفات

قسم حسابات املركز الرئيسى والبنوك

ثانيًا: أقسامها:



ثورة �سباب م�سر... ثورة اإىل حياة اأف�سل
فراز  ش��ع��ب  العظيم  م��ص��ر  ش��ع��ب  إن 
قد   . أح��د  يخدعه  أن  الصعب  وم��ن 
يصبر طويال ولكنه ال ينسى اإلساءة 
العظيمة  الصفات  ه��ذه  اإلح��س��ان  أو 
جتلت ف��ي ه��ذه األي���ام ال��رائ��ع��ة التي 
نعيشها اآلن بعد انطالقة ثورة شباب 
مصر في اخلامس والعشرين من شهر 
أعادت  التي  الثورة  تلك  2011م  يناير 
الروح ملصر ونقلتها نقلة غير مسبوقة 
وأجنزت في أقل من عشرين يومًا ما 
ف��ي أضعاف  ك��ب��رى  ث���ورات  ل��م تنجزه 

أضعاف هذه املدة .
الرائع  احل���ض���اري  ال��س��ل��وك  ه���ذا  إن 
الذي سار عليه ذلك الشباب الثائر لم 
يقود  االنفعال  ألن  انفعال،  يصاحبه 
قد  والعصبية  العصبية،  من  نوع  إلى 
حت��رف ال��س��ل��وك، ول��ك��ن ذل��ك كله لم 
يتحقق في ثورة شباب مصر، من كان 
الذي  الشباب  ه��ذا  يسلك  أن  يصدق 
االنتماء  بالالمباالة وعدم  نتهمه  كنا 

هذا السلوك احلضاري العظيم .
م��ن ك��ان ي��ص��دق أن م��ئ��ات اآلالف بل 
املاليني يجتمعون في ميدان واحد أو 
عدة ميادين في العديد من مدن مصر 
وال حتدث حادثة واحدة مخلة باآلداب 
التحرش  بحوادث  يوم  كل  نسمع  كما 
والشوارع،  األوتوبيسات  في  اجلنسي 
الرائعة ولم نسمع  األي��ام  وم��رت هذه 

بحادث واحد من هذا القبيل .
ك���ان���ت امل���ي���ادي���ن ت��ض��م احمل��ج��ب��ة بل 
املسيحيني  وتضم  والسافرة  واملنقبة 
واملسلمني واألغنياء والفقراء والشباب 
والكبار وكانوا جميعا يجيشون مبصر 
وميارسون  مستقبل  ع��ن  ويتحدثون 
الذي غاب  املتحضر  نوعًا من احل��وار 
عن حياتنا منذ سنني وأهم من ذلك 
غٍد  ال��واع��ي على  اإلص���رار  كله هناك 

مشرق وحياة كرمية.
الثورة  ه���ذه  إن  ن��ق��ول  أن  ونستطيع 
التغيير  أم���ام  واس���ع���ًا  ال��ب��اب  فتحت 

واجتثت وال تزال جذور الفساد .
الشباب  ث��ورة هذه  أن  كان يصدق  من 
عز  وأح��م��د  ال��ع��ادل��ى  حبيب  ستسوق 
النائب  مكتب  إل��ى  كثيرين  وآخ��ري��ن 

أسوأ  أك��ت��اف��ه��م  ع��ل��ى  يحملون  ال��ع��ام 
األموال  أن  يصدق  ك��ان  وم��ن  األوزار، 
وغيرهم  ه��ؤالء  نهبها  التي  الطائلة 
م����ن أم�������وال ال���ش���ع���ب س�����وف جتمد 
لردها ألصحابها شعب مصر  متهيدًا 

العظيم.
من كان يصدق أن شيئا من ذلك كله 
إرادة  بفضل  أي��ام  بضعة  في  سيحدث 
هذا الشباب النقي الطاهر ومن ورائه 

شعب مصر العظيم.
هذا الشباب بنقائه وتصميمه استطاع 
أن يكسب تعاطف جيش مصر الوطني 
أنه  بياناته  جميع  ف��ي  أع��ل��ن  وال���ذي 
ليس ضد الشرعية الشعبية، وإمنا هو 
يساندها ويضمنها، وكرر املجلس املوقر 
االنتقالية  املرحلة  بعد  أن��ه  -أي��ض��ا- 
ستنتقل  أشهر  ستة  تتعدى  لن  التي 
دميوقراطية،  مدنية  دول��ة  إل��ى  مصر 
ومن املؤكد بعد عودة احلياة الطبيعية 
املدنية  ال��دول��ة  مرحلة  في  وال��دخ��ول 
الدميوقراطية أن يعاد النظر في أمر 
الدستور كله ذلك أن دستور 1971 في 
ولكن  دس��ت��ور جيدا  ك��ان  أص��ل وضعه 
ما أدخل عليه من تعديالت بدءا من 
الدستور  م��ن   77 للمادة  تعديل  أول 
والتي كانت تنص على أن والية رئيس 
وجاء  مدتني  في  تنحصر  اجلمهورية 
ماال  إل��ى  امل��دد  ه��ذه  ليطلق  التعديل 
ألنه  للوراء  عودة  التعديل  هذا  نهاية 
يقضى على مبدأ تداول السلطة وهى 
مبدأ أساسى في احلياة الدميوقراطية 
على  متت  التي  التعديالت  بأن  علما 
و2007   2005 ع��ام��ني  ب��ني  ال��دس��ت��ور 
م ك��ان��ت ت��ع��دي��الت ت��ق��ود إل���ى ال����وراء 

الدستورية،  املبادئ  تخالف  تعديالت 
أن  تفترض  وال��ت��ي  املستقرة  ال��ع��ام��ة 
الدستور هو سياج للحريات وقيد على 
السلطة، وجاءت هذه التعديالت على 

عكس هذه املبادئ متاما.
عموما مصر دخلت مرحلة جديدة من 
حياتها السياسية وهى مرحلة توحي 
الذي  الشعب  وأن  األم���ل،  م��ن  بكثير 
فجر ثورة 25 يناير لن يستكني إال إذا 
في  املشروعة  حتققت جميع مطالبه 
فيها  تكفل  دميوقراطية  مدنية  حياة 
حريات كل مواطن وحقوقه، ليس هذا 
أحدثت  املصرية  ال��ث��ورة  إن  ب��ل  فقط 
أن  ب��ع��د  ب��أس��ره��ا  املنطقة  ف��ي  زل����زاال 
كان الركود يخيم عليها، وبعد أن ظن 
على  تستعصي  منطقتنا  أن  الكثير 

التقدم على عكس بالد العالم كله .
وفى نهاية مقالنا هذا البد من اإلسراع 
في اإلفراج عن الشباب الطاهر الذي 
الثورة وأعاد احلياة والروح  فجر هذه 
إل��ى األبد  ذل��ك  إل��ى مصر، وأن يكون 
وأي���ض���ا اإلس�������راع ف���ي االن���ت���ه���اء من 
التحقيقات مع من تبني فساده لطي 

هذه الصفحة السوداء.
ن��ف��س��ه إخوتى  ال���وق���ت  ف���ي  ون��ن��اش��د 
وأخواتى املواطنني أن يدركوا األوضاع 
االقتصاد  ب��ه��ا  مي���ر  ال��ت��ي  ال��ق��اس��ي��ة 
امل��ص��ري وأن ه���ذا ال��وق��ت ل��ي��س وقت 
املطالبة الفئوية مع شرعية معظمها، 
هذا وقت يجب أن نفكر فيه في إعادة 
املصري،  ال��ش��ارع  إل��ى  والنظام  األم��ن 
وإلى  اإلن��ت��اج  م��راف��ق  ك��ل  فيه  ونعيد 
مزيد م��ن اإلن��ت��اج وم��زي��د م��ن العمل 
واجلهد لتحول الثورة إلى ثورة إنتاج 
بني  مكانتها  م��ص��ر  تستعيد  وح��ت��ى 

الدول املتقدمة.
وفق الله مصر وحفظها من كل مكروه 
وه��ى في  أرض���ه  ف��ي  ال��ل��ه  كنانة  فهي 

رباط إلى يوم الدين.

أبناء الهيئة
شباب 25 يناير
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احمليطات  أس��م��اك  م��ن  التونة  أس��م��اك  تعتبر 
م��ن سمك  األس��م��اك  أن���واع  م��ن  العديد  تصنف 
التونة بأنها من ذوات الدم الدافئ على النقيض 
من العديد من األسماك من ذوات اللحم األبيض 
وحلم التونة يتدرج ما بني الوردي الفاحت واألحمر 
الغامق، وتتميز سمكة التونة بأنها سباحة ماهرة 
 77 إلى  سرعتها  تصل  حيث  فائقة،  سرعة  وذات 
أن��واع ذات صفات   8 الساعة، وهى  كيلو مترًا في 

جسمانية مختلفة .
بقدرتها  متتاز  الزعنفة،  زرق���اء  التونة  سمكة 
على رفع درج��ة ح��رارة جسمها إلى ح��رارة أعلى 
من درجة حرارة املاء، باإلضافة إلى أنها متتلك 
مياه  ف��ي  العيش  م��ن  ق��درة عضلية مم��ا ميكنها 

باردة والنجاة من ظروف مناخية أقصى. 
إلى  األخ��ي��رة  اآلون���ة  ف��ي  التونة  تعرض سمك 
في  كبير  الن��خ��ف��اض  أدى  مم��ا  امل��ك��ث��ف،  الصيد 
أعداد  فإن  املتاحة  اإلحصاءات  أعدادها، وحسب 
املتاحة حاليا غرب  الزعنفة  زرقاء  التونة  سمك 
كانت  مما   ٪20 نسبة  إل��ى  انخفضت  األطلنطى 
عليه من قبل ويتم -حاليا- بحث مقترح يوجب 
على صيادي أسماك التونة تقدمي شهادات منشأ 

لأسماك التي يتم صيدها .
القيمة الغذائية للتونة:

التونة  سمك  تناول  أن  الدراسات  إحدى  أكدت 
ي��س��اع��د ع��ل��ى م��ن��ع اإلصابة  م��رت��ني أس��ب��وع��ي��ا 
إن  الدماغية، حيث  والسكتات  القلبية  باألزمات 
مبادة  غنية  زي���وت  على  حت��ت��وى  التونة  أس��م��اك 
أوميجا 3 وم��ادة N3 وهما من امل��واد التي أثبتت 
املنتظم  غير  القلب  ضربات  وق��ف  في  فعاليتها 

التي تؤدى إلى حدوث األزمة القلبية .
يتم اصطياد التونة بالطرق اآلتية :

الطريقة األولى: الصيد بالطعم: حيث يرمى 
الصيادون طعمًا حيًا من على مراكبهم فيجذب 

أسماك التونة فيتم صيده بالشباك.
اإلحاطة  بشباك  الصيد  الثانية:  الطريقة 
ال��ض��خ��م��ة وه����ى ال��ط��ري��ق��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة لصيد 
األسماك املهاجرة، حيث يتم تطويقها في شباك 
كبيرة تسمى )شباك اإلحاطة( يقوم طاقم صيد 
أسماك التونة في احمليط الهادي بتحديد أماكن 
التونة ذات الزعانف الصفراء بالبحث عن قطيع 
الدالفني الذي يسبح فوق السمك، وأحيانا يتم 
لذا  التونة،  سمك  صيد  ضمن  دالف��ني  اصطياد 
للدالفني  مخارج  بها  شباك  باستخدام  يوصى 
باجلر  التونة  سمك  صيد  يتم  اإلسكندرية،  في 
باملالعق، وعادة ترى ظاهرة جتمع أسراب السردين 

حول سمكة التونة وفوقها طيور النورس.
العمالقة  باملراكب  الصيد   : الثالثة  الطريقة 
على  وت��ع��ت��م��د  ال��ك��ب��ي��رة  ال��ش��ب��اك  تستعمل  ال��ت��ي 
الطائرات في اكتشاف أسراب سمك التونة الصغيرة 

احلجم بواسطة املراكب متوسطة احلجم .
هجرة أسماك التونة:

املعتدلة،  احمليطات  ف��ي  التونة  سمك  يعيش 
الهادي  احمل��ي��ط  إل��ى  الصيف  فصل  ف��ي  وت��ص��ل 
واألطلسى ويهاجر سمك التونة مسافات طويلة، 
حيث يقوم العلماء بتثبيت بطاقات على سمكة 
سراحها  ويطلق  ال��زرق��اء  ال��زع��ان��ف  ذات  التونة 

لتتبع هجرتها فهي سمكة كثيرة الترحال .
ت��وج��د ف��ي ش��م��ال احمل��ي��ط األط��ل��س��ى والبحار 
أكبر  امل��ت��وس��ط، وه��ى  البحر  امل��ج��اورة والس��ي��م��ا 

أن����واع ال��ت��ون��ة ح��ج��م��اً، وي��ص��ل وزن��ه��ا 726 كجم 
املياه  ف��ي  -غالبا-  توجد  وه��ى  أم��ت��ار   4 وطولها 
السطحية للبحار وهى تعرف برعاة البحار وهى 
ول��ق��د مت  امل��ت��وس��ط،  البحر  رم��ز  بأنها  م��ش��ه��ورة 
إدراج تونة األطلسى ضمن قائمة األنواع املهددة 

باالنقراض.
واالحتاد  املائية  األحياء  علماء  من  حرصا 
الدولي حلماية الكائنات البحرية ومنظمة

 green األخ��ض��ر  ال��س��الم  )منظمة  غرينتس 
أجل  م��ن  ت��ب��ذل  دول��ي��ة  ج��ه��ود  ف��ه��ن��اك   )piece
يتم عقد  ال��ت��ون��ة، حيث  م��خ��زون  احل��ف��اظ على 
اجتماع في اليابان سنويا للحد من االنخفاض 
في أعداد سمك التونة، ويشارك في هذا االجتماع 
خمس جهات إقليمية، على اعتبار أن هذا النوع 
من األسماك األكثر استهالكا في اليابان وخاصة 
أنه مهدد باالنقراض بسبب اإلف��راط في صيده 
اإلحصاءات  وتشير  توالده،  بوقت  االلتزام  وعدم 
وفقًا للصندوق العاملي للطبيعة أن أسماك التونة 
الزرقاء ستتعرض لتناقص شديد  الزعانف  ذات 
النوع من األسماك  انقراض هذا  إلى  مما يؤدى 
ولقد قدمت غرينتس )منظمة السالم األخضر( 
رؤيتها اجلديدة حلماية النظام البيئي في البحر 
املتوسط لضمان مستقبل األجناس البحرية في 
تدعو  احمليطات  حماية  مسئولة  قدمته  تقرير 
في  به  املعمول  اإلدارى  النظام  حتديث  إلى  فيه 

للصيد  حد  بوضع  واالل��ت��زام  برشلونة،  اتفاقية 
وحماية  ال��زرق��اء  ال��زع��ان��ف  ذات  للتونة  اجل��ائ��ر 
م��واط��ن ت��ك��اث��ره��ا ك��خ��ط��وة أول����ى، ح��ي��ث حددت 
وهما  للحماية  بحاجة  منطقتني  )غرينتس( 

مناطق إباضة التونة .
ول��ق��د مت ع��ق��د م��ؤمت��ر دول����ي ف��ي ب��اري��س في 
الفترة من 17-27 نوفمبر 2010م بحضور الدكتور 
للوفد  كرئيس  الهيئة  رئ��ي��س  فتحي  محمد   /
د/ مدني على مدني مدير  ال��ذي ض��م  امل��ص��ري 
عام االتفاقيات وذلك حلضور االجتماع السنوي 
التونة  أسماك  على  للمحافظة  الدولية  للجنة 
ب��األط��ل��ن��ط��ى وال��ب��ح��ر امل��ت��وس��ط، ول��ق��د متحور 
باتخاذ  تتعلق  ق��ض��اي��ا  ع���دة  ح���ول  امل��ؤمت��ر  ه���ذا 
في  االن��ق��راض  من  إنقاذه  تضمن  التدابيرالتى 
م��ح��اول��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام ت��خ��ف��ي��ض احلصص 
وتنظيم الصيد وحماية البيئة من خطر االجتار 

في األنواع املعرضة لالنقراض.
اس��ت��ع��ادة مخزون  امل��ؤمت��ر مت مناقشة  م��ن خ��الل 
الستعادة  علمي  تقييم  خ��الل  م��ن  ال��ت��ون��ة  سمك 
األقصى  احل��د  مقدار  يتجاوز  أال  فيجب  امل��خ��زون، 
للصيد املسموح به من أسماك التونة زرقاء الزعنفة 
مناطق  أله���م  خ��ري��ط��ة  ووض����ع  ط���ن،   13500 ع���ن 
والتي  املتوسط  والبحر  االطلنطى  ف��ي  التفريخ 
املياه املصرية هي أحد أهم مناطق  اتضح منها أن 

التفريخ والتكاثر لهذا النوع من أسماك التونة.
واملراقبة  ال���رص���د  ب��رن��ام��ج  م��ن��اق��ش��ة  مت  ك��م��ا 
ب��ال��ط��ائ��رات واس��ت��ع��راض ب��ع��ض ح���االت اخللل 
في  املصيدة  األس��م��اك  واس��ت��زراع  نقل  لعمليات 

األقفاص.
من أبرز التوصيات التي أقرتها اللجنة:

سنويا  ط��ن   •	12900 ب��ه  املسموح  احل��د  م��ق��دار 
اعتبارًا من عام 2011م. 

شرق  في  الزعنفة  زرق��اء  التونة  صيد  	•يحظر 
بالسنار  املتوسط  والبحر  األطلنطى  احمليط 

خالل الفترة من 1 يونيو - 31 ديسمبر .
	•كما يحظر الصيد بالشانشوال في الفترة من 
15 يونيو إلى 15 مايو، وكذلك يحظر الصيد 
ونقل  صيد  يحظر  كما  الترفيهية  ب��امل��راك��ب 
وزنها  يقل  التي  التونة  أسماك  وبيع  وتخزين 

عن 30 كيلو. 
بني  املشترك  الصيد  م��راك��ب  اس��ت��خ��دام  	•منع 
ال����دول إال ف��ي ح��ال��ة ال����دول ال��ت��ي ي��ق��ل عدد 

مراكبها عن 5 مراكب مسجلة لدى املنظمة .
	•تقوم اللجنة العلمية بتحديد أماكن محميات 
بتحديد  العلمية  اللجنة  تقوم  كما   2011 عام 
البيض،  وض��ع  أماكن  عن  الدقة  من  ق��در  أكبر 
الثروة  لتنمية  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ن  وح���رص���ًا 
صيانة  تكفل  التي  التدابير  باتخاذ  السمكية 
م��خ��زون��ات أس��م��اك ال��ت��ون��ة م��ن أج���ل التنمية 
احلصة  بصيد  االل��ت��زام  ق��ررت  فقد  املستدامة 
املقررة في التوقيت املناسب واالمتثال لتوصيات 
منظمة األيكات )icat( وذلك من أجل حماية 

هذا النوع من الكائنات البحرية من الزوال .
إعداد: م.لبنى محمد نعيم العالقات العامة
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النيل نهر   - املنزلة  بحيرة   - املتوسط  البحر  فى  يتمثل  املنطقة  فى  الصيد  نشاط   >
 - العباسية   - دم��ي��اط  ال��رط��م��ة   - دقهلية  امل��ن��زل��ة  السمكى:  )م��زرع��ة  االستزراع  <  نشاط 

املسلحة(. القوات   - الكبير  التل   - شرقية 
والزريعة:  )مفرخ العباسية - صان احلجر - املنزلة  املفرخات  <  نشاط 
- مركز جتميع زريعة اجلربى بدمياط - 

دقهلية(. جمصة  زريعة  جتميع  مركز 

املتوسط:  البحر  فى  يتمثل  املنطقة  فى  الصيد  <  نشاط 
النيل. نهر   - البرلس  بحيرة 

السمكى:  االستزراع  <  نشاط 
املسلحة. القوات  مزرعة   - اخلاشعة   - الزاوية  )مزرعة 

والزريعة: املفرخات  <  نشاط 
قليوبية. نوى   - الزاوية   - القناطر اخليرية   - فوه  مفرخ  

كتشز.  - زغلول   - زريعة  مركز جتميع 

البحر  فى  تتمثل  املنطقة  فى  الصيد  <  نشاط 
املرة  ال��ب��ح��ي��رات   - امل��ن��زل��ة  ب��ح��ي��رة  امل��ت��وس��ط - 
مالحة   - ال���ب���ردوي���ل  وب��ح��ي��رة   - ال��ن��ي��ل  ون��ه��ر 

بورفؤاد.

والزريعة: املفرخات  <  نشاط 
إسماعيلية.  61 ك  ال�  مركز جتميع 

سيناء. بشمال  السويس  قناة  جامعة  بحرى  مفرخ 
الرسوة. حتضني  مركز 

والتفريعة. الرسوة  جتميع  مركز 

ووادى  قارون،  بحيرة  فى  يتمثل  املنطقة  فى  الصيد  <  نشاط 
النيل: نهر  الريان، 

والزريعة: املفرخات  <  نشاط 
بنى سويف. الواسطى   - الوفاء جيزة   - - أسيوط  املنيا   - بنى سويف  مفرخ 

هاج
سسو

ة ب
يــ

مك
سس

ال
ة 

رثو
لــ

ر ل
ســ

ا�
ة ن

قــ
ط

من

ر للرثوة السسمكية بالسسويسس
ر الأحم

البح

منطقة 



مناطق الرثوة ال�صمكية ال�صبعة ومكاتـــب امل�صايــــــــــد واملحافظــــــــــــــــــات التى فى نطاقها ون�صاطات اال�صتزراع ال�صمكى وال�صيد احلر

ية
در

كن
لإ�س

 با
كية

لسسم
ة ا

ة للرثو
ربي

ة الغ
املنطق

منطقــــة دميـــاط للــرثوة السسمكيـــة

سعيد
ر�

بو
ة ب

كي
سسم

 ال
وة

رث
 لل

ية
رق

�س
ال

ة 
طق

ملن
ا

منطقة وادى النيل للرثوة السسمكية بالفيوم
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مريوط: بحيرة   - أوكو  بحيرة   - املتوسط  البحر  فى  يتمثل  املنطقة  فى  الصيد  نشاط   >
السمكى:  )مزرعة مطار النزهة - مصرف محيط املطار - مزرعة برسيق - مربى  االستزراع  <  نشاط 

السمكية(. للمزارع  - مزرعة شركة مريوط   306 - مزرعة  كوم بالج 

والزريعة: املفرخات  <  نشاط 
مفرخ  صفط خالد - أبو الشقاف - مريوط - )نوار - جنوب التحرير - بحيرة(

املكس. زريعة  مركز جتميع   <
رشيد. زريعة  مركز جتميع   <

بحيرة  من  الصيد  فى  يتمثل  املنطقة  <  نشاط 
النيل: ونهر  ناصر، 

والزريعة: املفرخات  <  نشاط 
مفرخ  سوهاج - جنع حمادى - الشالل - صحارى.

األحمر. البحر  فى  يتمثل  املنطقة  فى  الصيد  <  نشاط 

والزريعة: املفرخات  <  نشاط 
شندوره. الزريعة  جتميع  مركز   <

سيناء. الشيخ جنوب  بشرم  بحرى  مفرخ   <
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إشراف
م. محمد أحمد شعبان
املركزية رئيس اإلدارة 

الهيئة رئيس  مكتب  لشئون 

فكرة
املتوكل م. محمد 
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الهدف الرئيسى للمشروع:
املائية  للمسطحات  اجلغرافية  احل���دود  حتديد 
الثروة  لتنمية  عليها  التعديات  ووق��ف  مصر  فى 

السمكية فى مصر.
السمكية  الثروة  التى تهدد تنمية  املشاكل 

فى مصر:
تعكس  ال  إنها  اإلحصائيات، حيث  دقة  عدم  1 -

الواقع.
البحيرات  م��ن  كبيرة  أج���زاء  وجتفيف  ردم  2 -

الساحلية وانكماش مسطحها املائى.
عدم كفاءة سياسات وإجراءات الصيد. 3 -

اإلم��ك��ان��ي��ات وال���ق���درات احمل����دودة ألسطول  4 -
الصيد.

عوامل بيئة وتدخالت إنسانية غير رشيدة. 5 -
احل���ل���ول امل��ق��ت��رح��ة ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ى هذه 

املعوقات:
ي��ع��ت��ب��ر م���ش���روع ال��ت��ح��دي��د اجل���غ���راف���ى حل���دود 
امل��س��ط��ح��ات امل��ائ��ي��ة وال��ب��ح��ي��رات م��ن اإلج�����راءات 
املهمة التى حتافظ على مساحة البحيرات ومتنع 
وبالتالى  املستمر  التجفيف  وعمليات  التعديات 

احملافظة على الثروة السمكية فى مصر.
املخرجات املتوقعة من املشروع:

خريطة جغرافية حديثة يبني عليها احلدود  1 -
واإلحداثيات اجلغرافية حلد البحيرة.

األنشطة  أم��اك��ن  ت��وض��ح  جغرافية  خريطة  2 -
تنمية  لهيئة  والي��ت��ه��ا  وال��ت��اب��ع��ة  السمكية 

الثروة السمكية.
خريطة الستخدام األراضى حول كل بحيرة  3 -
وحت��دي��د ن���وع االس��ت��خ��دام  وم���دى التأثير 
اإليجابى أو السلبى على إنتاجية احملصول 
بالبحيرات  احمليطة  املناطق  م��ن  السمكى 

واملسطحات املائية األخرى.
الثروة  تنمية  بهيئة  املعلومات  وحدة  جتهيز  4 -
املعلومات  قواعد  نظام  الستقبال  السمكية 
اجلديد  املعلومات  ق��واع��د  نظام  الستقبال 

واستدامة العمل به واملتابعة.
الثروة  تنمية  بهيئة  البشرية  الكوادر  تدريب  5 -

السمكية.
جتهيز اإلدارات املركزية لكل منطقة لضمان  6 -

إدخال البيانات اليومية بالدقة املطلوبة.

بحيرة  لكل  وقانونية  علمية  وثيقة  إع���داد  7 -
هذا  ف��ى  ال��ص��ادرة  وال��ق��وان��ني  للوائح  طبقًا 
الشأن باإلضافة إلى اإلحداثيات اجلغرافية 

لكل بحيرة.
املدة الزمنية وأماكن دراسة املشروع:

تقدر بعام ونصف، ويتم دراسة املشروع فى بحيرات 
)مريوط - إدكو - البرلس - البردويل - البحيرات 

املرة والتمساح - قارون(.
مصر  بحيرات  وتوثيق  إنهاء  لله  واحلمد  مت  قد 
مصر  وأص��ب��ح��ت  ال��ع��ق��ارى  الشهر  م��ن  الشمالية 
متتلك خريطة بحدود البحيرات بغرض احلفاظ 
عليها من التعديات ولأسف الشديد فقد استغل 
ذوى النفوس الضعيفة بعد ثورة التحرير  25 يناير 
وبدأت حمالت شرسة للتعدى على مقدرات مصر 
فى هذه البحيرات حيث بلغ حجم التعدى مايقرب 
من أربعني ألف فدان على بحيرات مصر الشمالية 
وكل  الصيادين  جموع  الكلمة  هذه  خالل  ونناشد 
ومقدرات  مقدراتنا  على  احملافظة  الشعب  أبناء 
هذه  لهم  يترك  أن  فى  وحقهم  القادمة  األجيال 
املصادر الطبيعية واملتجددة مبا ال ميس مقدراتهم 
وبإذن الله نطمئن أبناء شعبنا أننا سنتصدى لهذه 
التعديات من خالل معرفتنا حلدود هذه البحيرات 
هذه  إلزال��ة  س��واء  اخلسائر  تقليل  هى  ومطالبنا 

التعديات أو فيما تتكبده الدولة.
فى  سترصد  التى  املبالغ  هذه  وأن 

من  ك��ان  التعديات  ه��ذه  إزال���ة 
األولى أن يستفيد منها أبناء 

ه����ذا ال���وط���ن ال��غ��ال��ى فى 
تنمية هذه املسطحات.

إنها دعوة من القلب ألبناء 
يحافظوا  أن  مصر  شعب 
تكون  م��ق��درات��ن��اوأن  على 

إن��ت��اج والله  ث����ورة  ث��ورت��ن��ا 
املوفق واملستعان وعاشت لنا 

مصر حرة.
إعداد

مهندسة: وفاء رياض جورجى
مدير عام

اإلدارة العامة للتطوير واإلرشاد

حماية امل�صطحات املائية والبحريات امل�صرية

من العبث بها والتعدى عليها بالتجفيف امل�صتمر
متتلك جمهورية مصر العربية مسطحات مائية وموارد للثروة السمكية تشمل 10 بحيرات منها 
عدد بحيرات ساحلية متصلة بالبحر املتوسط هى من الشرق إلى الغرب )البردويل - مالحة بور 
فؤاد - املنزلة - البرلس - أدكو - مريوط( وبحيرتان متر بهما قناة السويس هما البحيرات )املرة 

والتمساح( وثالث بحيرات داخلية هى )قارون - وادى الريان - بحيرة ناصر(.
كما متتد سواحلنا على البحرين العظيمني )األبيض، واألحمر( ملسافة تقدر بحوالى )2500كم( 
ويعتبر )الرصيف القارى( هو احليز فى قاع البحر املتاخم للساحل حتى عمق نحو )200م( املجال 
احليوى لعمليات الصيد وذلك لوفرة الغذاء الطبيعى الضرورى لألسماك بها، ويبلغ عرض هذا 
الرصيف أمام الدلتا نحو 50 كم فى املتوسط، وقد يصل إلى امتداد قدره 75كم أمام بورسعيد 
ويضيق كلما اجتهنا إلى الشرق من بورسعيد أو إلى الغرب من اإلسكندرية، ويبلغ متوسط عرضه 

فيما بني اإلسكندرية والسلوم نحو 15كم.



بحرية

املنزلة
الشمالى  ال���رك���ن  ف���ى  امل��ن��زل��ة  ب��ح��ي��رة  ت��ق��ع 
الشمال  م��ن  يحدها  النيل  لدلتا  ال��ش��رق��ى 
قناة  ال��ش��رق  وم��ن  املتوسط  األب��ي��ض  البحر 
دمياط  فرع  النيل  نهر  الغرب  ومن  السويس 
البحيرة  ت��ط��ل  الطينة  س��ه��ل  اجل��ن��وب  وم��ن 
بورسعيد  محافظة  ه��ى  محافظات   4 على 
 - الشرقية  محافظة   - دم��ي��اط  محافظة   -

الدقهلية. محافظة 
املنزلة معبرًا جتاريًا مهمًا  ولقد كانت بحيرة 
بل ومن أهم معابر مصر فى جميع عصورها 
وكانت  القدمية  تنيس  حضار  نشأت  وحولها 

مسرحًا للعديد من األحداث العسكرية.
مساحة البحيرة 75 ألف فدان.

وتشتهر بحيرة املنزلة بكثرة األسماك.
هى من أكبر وأهم البحيرات الداخلية مبصر 
وأخصها، حيث يتوافر لها أهم مقومات املربى 
السمكى، وذلك لوفرة املواد الغذائية واعتدال 

املناخ.
إنتاجية البحيرة:

البحيرات  إن���ت���اج  م���ن   ٪48 ال��ب��ح��ي��رة  ت��ن��ت��ج 
بالبحر  التصالها  وذلك  فى مصر،  الطبيعية 
التى  والفتحات  البواغيز  خالل  من  األبيض 

تسمح بتبادل املياه وتوازنها.
أن دخول وخروج األسماك ميزة ساعدت  كما 

على وجود أفخر أنواع األسماك.
نبذة تاريخية عن بحيرة املنزلة:

التجفيف  قبل  املنزلة  بحيرة  مساحة  كانت 
وم��ا بني  كيلو متر ط��وال  ف���دان 75  أل��ف   750
350 كيلو متر عرضًا، تناقصت مساحة بحيرة 
املنزلة حتى وصلت اليوم 125 ألف فدان، وذلك 
نتيجة أعمال الردم والتجفيف والتجريف بها 

33 ألف فدان مزارع سمكية.
وتختلف درجة امللوحة من مكان آلخر.

البحرية  األس����م����اك  ت��رب��ي��ة  ع��ل��ى  وت��ع��ت��م��د 
الدنيس  وأسماك  البلطى،  البورية،  كالعائلة 

والقاروص.
على  تغذيتها  فى  املنزلة  بحيرة  تعتمد 

العديد من مصادر املياه. مياه ماحلة(.
1- مصادر املياه املاحلة:

بوغاز اجلميل - قناة القابوطى )الرسوة( قناة 
البلطجة - قناة الصفارة.

2- مصادر املياه العذبة:
املصارف  العديد من  املنزلة  يصب فى بحيرة 

مثل:
مصرف بحر البقر - مصرف جادوس - مصرف 

الغفانية - مصرف السرد - مصرف رمسيس - 
مصرف اخلواطرية - مصرف محب - محطة 

صرف اخلاطة - مصرف فتح املطرية.
لقد أدى التغيير فى النظام املائى إلى بحيرة 
لعدم  العذوبة  وزي��ادة  املياه  مخزون  وتناقص 
فاعلية البواغيز احلالية فى صرف كميات من 
الفتحات  وضيق  وأس��وار  البحيرة  إلى  البحر 
مما أثر على حركة سريان املياه ما بني منطقة 
املثلث والبحيرة إلى تغير فى التركيب النوعى 
 - بلطى   ٪92( كاآلتى  وهى  البحيرة  ألسماك 

8٪ أنواع أخرى(.
أجزاء  جميع  فى  النباتى  الغطاء  شجع  لقد 
البحيرة وعذوبة املياه إلى تكاثر البلطى حيث 
إن منو النبات سبب فى اعتبارها مناطق طرد 

وليست مناطق جذب لأسماك البحرية.
بحيرة  مساحة  تقلص  إلى  أدت  التى  املشاكل 

املنزلة هو تعرضها املستمر إلى:
البواغيز  كفاية  وع��دم  بأنواعه  التلوث  أواًل: 
باملياه  للبحيرة  املغذية  والقنوات  والفتحات 

املاحلة.
م��ي��اه الصرف  ت��س��ت��ق��ب��ل  ال��ب��ح��ي��رة   إن  ح��ي��ث 
الذى  أيضًا  الصحى  الصرف  ومياه  الصناعى 
تبلغ جملته 652 مليون متر سنويًا، مما يؤدى 
إلى نفوق الكثير من األسماك وتسمم البعض 

اآلخر.
ثانيًا: التعدى على املسطح املائى بإقامة مباٍن 

وانتشار النباتات املائية.
الصيد  للقانون مثل  املخالف  الصيد  ثالثًا: 
صيد  مثل  املخالفة  الشباك   - بالتجريف 
التى  ال��ط��ب��وغ��راف��ي��ة  ال��ت��غ��ي��رات   - ال��ذري��ع��ة 
املساحة  ف��ى  امل��س��ت��م��ر  ال��ن��ق��ص  ع��ن  ن��ش��أت 
للبحيرة  امل��ائ��ى  النظام  وتغير  ح��اد  بشكل 
األثر  أعظم  له  كان  التعديات  حجم  وزيادة 
نتيجة  البحيرة،  فى  املياه  دوران  على حركة 
إل���ى زيادة  ب��اإلض��اف��ة  امل���اء  ن��ق��ص م��خ��زون 
املواد  ترسيب  نتيجة  البحيرة  قاع  منسوب 

املناطق  ف��ى  ال��ن��ب��ات��ات  وحت��ل��ي��ل  ال��ع��ض��وي��ة 
الراكدة.

وحيث إن بحيرة املنزلة تعد جزءًا من منظومة 
الدلتا  شمال  ف��ى  ال��واق��ع��ة  الرطبة  األراض���ى 
واقتصادية،  وس��ي��اح��ي��ة  بيئية  قيمة  ومت��ث��ل 
لتنمية  العامة  الهيئة  إستراتيجية  إطار  وفى 
السطح  على  احلفاظ  نحو  السمكية  الثروة 
املستمر  التناقص  لتعويض  للبحيرات  املائى 
املبذولة  اجلهود  تتمثل  احلمراء،  اللحوم  فى 
من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى 

اآلتى:
عن  للبحيرة  املائى  املسطح  على  	•احلفاظ 

طريق جترمي أعمال الردم والتجفيف.
وذلك  البحيرات،  على  للتعدى  	•التصدى 
من خالل البروتوكول املشترك بني الهيئة 
القومية  السمكية  الثروة  لتنمية  العامة 
وال����ذى سيتضمن  ُب��ع��د  م��ن  ل��الس��ت��ش��ع��ار 
اس��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات االس��ت��ش��ع��ار م��ن بعد 
ون��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة ف��ى تنمية 
وذل��ك من خالل  السمكية،  ال��ث��روة  م��وارد 
مع  »التنسيق  عنوان  حتت  مشروع  تنفيذ 

وزارة البيئة«.
ج��ه��ود ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ث��روة 

السمكية للنهوض ببحيرة املنزلة:
يتم  ما  ملعاجلة  البيئة  وزارة  مع  	•التنسيق 
صحى  ص��رف  م��ن  البحيرات  على  صرفه 

وصناعى للحد من التلوث.
البرمائية  احلفارات  بتوفير  الهيئة  	•قامت 
إلزال����ة ال��ن��ب��ات��ات امل��ائ��ي��ة واحل��ش��ائ��ش مما 
يساعد على سريان املياه ووصولها لأماكن 

الضحلة وتقليل تركيز امللوثات.
	•إنشاء بوغاز جديد مبنطقة املثلث ببحيرة 
والزريعة  امل��ي��اه  ت��ب��ادل  لتحسني  امل��ن��زل��ة 

وأمهات األسماك.
مت  كما  اجلميل  أش��ت��وم  ب��وغ��از  تطهير  	•مت 
جهة  من  بدمياط  الصفارة  بوغاز  تطهير 

البحيرة.
املخلصني  م��ص��ر  أب���ن���اء  ال��ه��ي��ئ��ة  	•وت��ن��اش��د 
والضرب  املكتسبات  هذه  على  احملافظجة 
بيد من حديد على كل من تسول له نفسه 
العبث أو التعدى عليها مع احملافظة عليها 
لشعبنا  املعيشة  مستوى  ورف��ع  وتنميتها 

إعدادالكرمي.
لبنى محمد نعيم م/ 
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وقد وضعت الهيئة سياسة طموحة للنهوض 
تنفيذًا  وت��ول��ت  ف��ى مصر،  السمكى  ب��اإلن��ت��اج 
إستراتيجية للتنمية تقوم على أسس عملية 
لتحقيق الوفرة املستهدفة فى نصيب الفرد من 
البروتني احليوانى عالى اجلودة، وكان عنصر 

توفر املعلومات أساسًا لذلك.
حيث إن النهوض باإلنتاج السمكى ليس فقط 
عن طريق االس��ت��زراع بل باملعاونة عن طريق 
املعرفة لأمراض التى تصيب األسماك وطرق 

الرعاية الصحية لها.
من املعروف أن األسماك تتعرض مباشرة لكل 
عناصر البيئة املختلفة من ملوثات أو مسببات 
 - ف��ط��ري��ات   - طفيليات   - »بكتيريا  أم���راض 
فيروس« حيث إن مسببات األمراض هذه تعيش 
وبرغم  طبيعية  حياة  »البيئة«  املياه  فى  ع��ادة 

وجودها فإنه ميكن تالفى حدوث املرض.
فهناك عالقة وثيقة بني ثالثه عوامل 

وهى:
1- العائل »األسماك باألحواض«.

2-  العام���ل املرضى »بكتيريا - فطر - خالفه«.
3-  البيئة ومكان املخازن لتربية األسماك.

العوامل  ه��ذه  ب��ني  ال��ت��وازن  على  فاحملافظة 
يجنب ح���دوث اإلص��اب��ة »رغ���م وج���ود املسبب 
التدابير  بعض  باتباع  ذل��ك  ويكون  امل��رض��ى«. 
التى من شأنها تقى أو تقلل من اإلصابة بهذه 

األمراض.
العامة للوقاية والسيطرة على  القواعد 

أمراض األسماك وطفيلياتها:
1- اإلدارة اجليدة للمزرعة.

لرعاية  اليومية  ال��دوري��ة  ال��ب��رام��ج  2-  تنفيذ 
األسماك.

3-  ض�����رورة ال��ق��ض��اء ع��ل��ى أع�����داء األسماك 
الطبيعية.

4-  ضرورة أن يكون مصدر مياه املزرعة خاليًا من 
التلوث وأن يتم احلفاظ عليها باستمرار.

ذات جودة عالية  باختيار أعالف  5-  االهتمام 
»عالئق« ومتزنة.

6-  ع���دم امل��غ��االة واإلف�����راط ف��ى التسميد أو 
تقدمي كميات كبيرة من العالئق لأسماك 
»للحفاظ على سالمة األسماك - ونوعية 

املياه اجليدة«.
ونسبة   - احلموضة  درج��ة  على  7-  احملافظة 
األمونيا - وكمية األكسجني الذائب - ودرجة 

احلرارة املناسبة.
8-  ض�����رورة تنظيف أح�����واض األس���م���اك من 

النباتات  املائية.
أحواض  وتنظيف  ال��ق��واق��ع  جمع  9-  ض���رورة 
األسماك منها أواًل بأول وذلك خلطورتها 
األسماك،  طفيليات  لبعض  مهم  كعائل 

للقضاء  األس��ود  املبروك  استعمال  وميكن 
على القواقع.

10-  ضرورة تطهير الشباك واألدوات التى لها 
احتكاك مباشر باألسماك بصفة دورية.

أو أسماك  11-  عند تقدمي »مخلفات مسالخ 
حية« لأسماك املقدمة كغذاء طازج إلى 

أسماك املزرعة.
12-  يتم عمل فحص شامل عند إدخال أسماك 

داخل البالد.
للعاملني  الصحية  ب��احل��ال��ة  13-  االه��ت��م��ام 

باملزرعة، وكذا شروط النظافة العامة.
العام  األس��م��اك  س��ل��وك  مالحظة  14-  يجب 
السلوك  ع����ن  ان����ح����راف  أى  وم���راق���ب���ة 

الطبيعى.
15-  مالحظة احلالة الصحية العامة لأسماك 
ملواجهة  دوري���ة  بصفة  النفوق  وم��ع��دالت 

املوقف بأقل اخلسائر.
16-  عند بداية ظهور أية عالمات مرضية على 
األسماك يتطلب األمر سرعة عمل إجراء 
ظروف  حسب  لأسماك  وعالجى  وقائى 

وطبيعة كل حالة.
17-  ضرورة عزل األسماك املصابة أو املشكوك 
وميكن  مستقل،  ح���وض  ف��ى  بإصابتها 
بعد  وقائية  تعريضها حلمامات عالجية 

فحصها ومعرفة سبب اإلصابة.
18-  ضرورة جمع األسماك النافقة وعدم تركها 

فى احلوض.
19-  فى حاالت اإلصابة الشديدة خاصة عند 
ينصح  اخلارجية  بالطفيليات  اإلص��اب��ة 
أو  وتطهيرها  املصابة  األح��واض  بتفريخ 
تركها معرضة ألشعة الشمس حتى جتف.

20-  تلويث األحواض مبخلفات وغيرها.
21-  اإلق���الق م��ن كميات ال��غ��ذاء ف��ى األوقات 

احلارة خاصة فى فصل الصيف.
22-  زيادة التزاحم السمكى فى احلوض يساعد 
جسم  على  جلدية  تقرحات  وج���ود  على 
الثمرات  إل��ى ظ��ه��ور  ي���ؤدى  السمكة مم��ا 

الفطرية.
23-  ض��رورة التخلص من البيض امليت خوفًا 

من احتمال منو الفطريات عليها.

السمكية  الثروة  لتنمية  العامة  الهيئة  فى  ممثلة  األراضى  واستصالح  الزراعة  وزارة  أولت 
البروتني  م��ص��ادر  أح��د  أنها  أس��اس  على  مصر  ف��ى  السمكى  اإلن��ت��اج  لتنمية  كبيرًا  اهتمامًا 

واملستهلك. للمنتج  واقتصاديًا  صحيًا  الهام  احليوانى 

إعداد : م / نبيلة مهنى
مادة علمية: د. جمال علوان

البيطرية للشئون  العامة  اإلدارة  مدير عام 
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أهداف اإلدارة البحرية :
بشق  والقيام  البواغيز  	•تطهير 
يؤدى  مم��ا  الشعاعية  القنوات 
لنمو  بيئة ص��احل��ة  خ��ل��ق  إل���ى 
األس��م��اك م��ن خ��الل احلفاظ 
متوسط  ملوحة  مستوى  على 

)حتسني خواص املياه( .
	•احلفاظ على أطراف البحيرة.

في  الضحلة  األج����زاء  	•تعميق 
أطراف البحيرة املعزولة لتوفير 

مربى طبيعي لأسماك .
مستمر-  -بشكل  العوائق  	•إزالة 
بعض  سلوكيات  س��وء  الناجتة 
الصيادين حيث بلغت إجمالى 
املاضي  ال���ع���ام  ال���ع���وائ���ق  ه����ذه 

حوالي 75 ألف طن .
التي  واإلطماءات  الرمال  	•إزالة 
املراكب  سير  إعاقة  على  تعمل 
وانخفاض منسوب  املياه  وركود 

سطح املياه بالبحيرة .
املسطح  ل��زي��ادة  اجل���زر  	•تفتيت 
امل����ائ����ي ل��ل��ب��ح��ي��رة وامل���ع���اون���ة 
أطراف  م��ن  امل��ي��اه  ت��الق��ى  على 
وتشبيعها  وحتديدها  البحيرة 
باألكسجني الالزم لنمو وتكاثر 

األسماك وحيويتها .
أه��م امل��ع��دات امل��ت��وف��رة لإلدارة 

البحرية للقيام مبهامها :
عدد 1	• كراكة قاطعة ماصة قوة 
ملحقاتها  بكافة  حصان   1200
ال��ب��ح��ري��ة ب��خ��ط ط���رد بحري 

وكذلك  ك����م   2 ب���ط���ول  وب������رى 
معداتها املساعدة املتمثلة في ) 
لنش قطر بقدرة 350 حصان - 

لنش خدمة(.
عدد 2	• كراكة قاطعة ماصة قوة 

650 حصان مبلحقاتها .
عدد 1	• حفار برمائي .

إجنازات اإلدارة البحرية :.
شرق  شعاعية  قناة       1-  تنفيذ 
بإجمالى   )2( رق���م  ب��وغ��از 
حوالي  ت���ك���ري���ك  أع����م����ال 

92210 م3.
غرب  شعاعية  قناة       1-  تنفيذ 
بإجمالى   )1( رق���م  ب��وغ��از 
حوالي  ت���ك���ري���ك  أع����م����ال 

275563 م3.
شرق  شعاعية  قناة       3-  تنفيذ 
تفتيت  مع   )1( رق��م  بوغاز 
بإجمالى  اجل���زر  م��س��اح��ة 
أعمال تكريك 291444 م3.

     4-  تنفيذ أعمال تطهير ببوغاز 
أعمال  بإجمالى   )1( رق��م 
تكريك حوالي  74727 م3.            
     5-  تنفيذ أعمال تطوير مكسر 
الروميان بشق قناة طويلة 
تكريك  أع��م��ال  ب��إج��م��ال��ى 

بلغت حوالي 140642 م3.
قناة  تنفيذ  -ح��ال��ي��ا-       6-  ج��اٍر 
الرواق  منطقة  بني  تربط 
ال���ب���ردوي���ل عبر  وب���ح���ي���رة 

مكسر الرواق.

بإعادة  اخل��اص��ة       7-  األع��م��ال 
وأبو  الزرانيق  بوغازي  فتح 
وإنشاء  الطبيعيني  ص��الح 
ب��ي��ن��ه��م��ا وف����ي تطور  ق��ن��اة 
الحق -إن شاء الله- سوف 
الزرانيق  ربط منطقة  يتم 
البردويل ) حوالي  ببحيرة 

11 كم (.

إنتاجية البحيرة هذا العام :.
     ارتفعت إنتاجية البحيرة عام 
وهى  أط��ن��ان   5410 إل���ى  م   2009
إنتاجية لم تتحقق من قبل على 
ب��ل��غ��ت حوالي  ب��ق��ي��م��ة  اإلط�����الق 
93.1 مليون جنيه علمًا بأن إنتاج 
حتت  2010م  العام  ه��ذا  البحيرة 

اإلعداد والطباعة .

الإدارة البحرية واأهميتها فى النهو�س ببحرية الربدويل

)جنة البحريات(
الثقيلة، وذلك عام 2001م  املعدات  البحرية« لتشغيل  إدارة فنية متخصصة حتت مسمى »اإلدارة  مت تأسيس 
حيث أولت اإلدارة املركزية للتنمية واملشروعات اهتمامًا بالغًا بهذه اإلدارة بتدعيمها مبهندسني ذى كفاءة وخبرة 
تبلغ  حيث  التكريك  مجال  في  متميزًا  تدريبًا  مدربة  أطقم  وكذلك  الثقيلة،  املعدات  تشغيل  مجال  في  عالية 
مساحة جنة البحيرات )البردويل( حوالي 168 ألف فدان، ويبلغ متوسط طول البحيرة حوالي 95 كم ويتراوح 
عرضها بني 22:1 كم، وتقع في محافظة شمال سيناء مبحاذاة البحر األبيض املتوسط، وتنحصر بني خطى طول 
32.40 ،33.30 وخطى عرض 31.03 ،31.14 ويفصلها عن ساحل البحر املتوسط، شريط رملي يتراوح عرضه 
بني 300 م إلى 2.5 كم، وتبعد 18 كم من الغرب عن مدينة العريش، وتعتبر من أنقى البحيرات على اإلطالق 
حيث ال يصيب فيها أي مصدر تلوث سواء صرف صحي أو زراعي أو صناعي، وأن مصدر مياهها الوحيد هو البحر 
األبيض املتوسط فقط )عن طريق أربع فتحات تقع على الشريط الرملي الساحلي وهى »بوغاز الزرانيق - بوغاز 
أبو صالح - بوغاز رقم 1 - بوغاز رقم 2«( وتنتج البحيرة نوعيات ممتازة من األسماك البحرية أهمها )البوري 
– سمك موسى ....إلخ( وأن مشكلة بحيرة البردويل ال  – القاروص  – الدهبانه- اجلمبرى- الكابوريا- الدنيس 
تتمثل في التلوث ولكنها تواجه مشكالت من نوع آخر بعضها يرجع إلى سلوكيات الصيادين وبعضها إلى عوامل 
طبيعية مثل )إطماء البواغيز( والتي تؤدى إلى استنزاف املخزون السمكى بالبحيرة، وكذا الطيور املهاجرة حيث 
تقع البحيرة على مسار الطيور املهاجرة من أوروبا إلى إفريقيا، فهي تعتبر محطة الستراحة الطيور وبخاصة 

طائر غراب البحر مما يتسبب في استنزاف كميات كبيرة من أسماك البحيرة .

إعداد م. طارق عبد احلميد أحمد



إنتاج  متوسط  بلغ   1985 ع��ام  ف��ى 
بينما  ك��ج��م،  ال��ف��دان ح��وال��ى 275 
ف��ى ع���ام 2009 ت��زاي��د اإلن��ت��اج إلى 
1450 كجم، وذلك يرجع إلى عوامل 
أعالف  مصنع  إنشاء  منها:  عديدة 
أس���م���اك ب��رس��ي��ق ب��ط��اق��ة 2 ط��ن/
س��اع��ة، ب��اإلض��اف��ة إل��ى ب��ن��اء معمل 
ل��ت��ف��ري��خ ال��ب��ل��ط��ى ب��ط��ري��ق��ة نصف 
السبق  لهما  ك��ان  وال��ل��ذان  صناعية 
فى مضاعفة اإلنتاج مرورًا باألعوام 
مازال  اإلنتاج  أن هذا  إال  املختلفة؛ 
بالقطاع  م��ق��ارن��ة  م��ت��دن��ي��ًا  يعتبر 
اخلاص، وذلك يرجع إلى مجموعة 
من املعوقات منها على سبيل املثال:

السمكية  األح����واض  معظم  أواًل: 
امل��ت��وف��رة ب��امل��زرع��ة م���ن األح����واض 
الكبيرة املساحة؛ حيث تقدر مساحة 
احلوض الواحد بحوالى 13.5فدان، 
كلما  أنه  لدى اجلميع  املعلوم  ومن 
زادت مساحة احلوض كلما انخفض 

االنتاج.
إال أن���ه - وب��ف��ض��ل ال��ل��ه ث��م السيد 
فتحى  محمد  ال��دك��ت��ور/  األس��ت��اذ 
الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  عثمان 
السمكية  ال���ث���روة  لتنمية  ال��ع��ام��ة 
من  كبير  ج���زء  على  التغلب  مت   -
املشكلة؛ حيث مت تطوير عدد  هذه 
بلغ  ال��س��ادس  بالقطاع  أح���واض   7
إنتاج احلوض فى هذا العام 2010، 
2011 حوالى 40 طنًا بقيمة نقدية 
إنتاج  كان  ألف جنيه فى حني   250
عام  التطوير  قبل  األح���واض  ه��ذه 
2008 يتراوح من 13 - 15 طنًا بقيمة 
نقدية 66 ألف جنيه، ومبقارنة عام 
أن  جن��د   2011/2010 ب��ع��ام   2008
يتضاعف  والنقدى  الكمى،  اإلنتاج 
ع�����دة م������رات ب��س��ب��ب ت��ط��وي��ر هذه 
األحواض، وجاٍر االنتهاء من تطوير 
والقطاع  ال���س���ادس،  ال��ق��ط��اع  ب��اق��ى 

السابع.
ث��ان��ي��ًا: ف��ى األع����وام امل��اض��ي��ة كانت 
املزرعة تعانى أشد املعاناة من انتشار 
نبات البردى، والذى كان يغطى أكثر 
من 90٪ من مساحة األح��واض إال 
األستاذ  ودع��م  الله  وبفضل   - أن��ه، 

الدكتور/ محمد فتحى عثمان - مت 
هذه  ملقاومة  ماكينة   2 ع��دد  ش���راء 
نباتات  على  القضاء  ومت  النباتات، 
ال��ب��ردى فى ه��ذه األح���واض، وباقى 

حوالى 10٪، وجاٍر العمل فيها.
ثالثًا: بالنسبة للقطاعني السادس، 
مشكلة  م��ن  يعانيان  كانا  والسابع 
انخفاض منسوب املياه باألحواض، 
املشكلة،  ه����ذه  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ل��ب  ومت 
رى جديدة  إنشاء محطة  حيث مت 
بالقطاعني وجاٍر االنتهاء من العمل 

بها.
كانت  املاضية  األع��وام  فى  رابعًا: 
كليًا  اع��ت��م��ادًا  تعتمد  امل���زرع���ة 
النيلى،  ال��ب��ل��ط��ى  زراع����ة  ع��ل��ى 
وال��������ذى ي����ع����اب ع���ل���ي���ه زي������ادة 
باألحواض  السمكية  الكثافة 
وذلك   ،stocking density

إل��ى أن أس��م��اك البلطى  ي��رج��ع 
فعند  ع��ال��ي��ة،  خصوبتها  النيلى 

ال��ص��ي��د ينتج أح��ج��ام ع��دي��دة من 
التفريخات  ن��ت��ي��ج��ة  األس����م����اك 
كانت  ل��ذل��ك  ل��أس��م��اك؛  املختلفة 
احلاجة ملحة إليجاد طرق جديدة 
هذه  على  التغلب  خاللها  من  يتم 
أن��ه وللمرة األول��ى منذ  املشكلة إال 
الدكتور/  األس���ت���اذ  ال��س��ي��د  ت��ول��ى 
محمد فتحى عثمان والية الهيئة مت 
التغلب على هذه املشكلة التى كانت 
أشد  احلكومية  امل���زارع  منها  تعانى 
االعتماد  عن طريق  وذل��ك  املعاناة، 
اجلنس  وحيد  البلطى  زراع��ة  على 
Mono-sex، والذى يتميز بارتفاع 
بالبلطى  مقارنة  فى معدالت منوه 
إنتاج  بأنه مت  العادى، علمًا  النيلى 
بلطى وحيد  زري��ع��ة  مليون  ح��وال��ى 
اجلنس داخل املزرعة هذا العام مت 
ومن خالل  ب��األح��واض،  استزراعها 
الزيادة  ت��الح��ظ  ال��دوري��ة  العينات 
فى معدالت النمو مقارنة بالبلطى 
النصف  املفرخ  تطوير  ومت  النيلى، 
واالستعانة  ب���امل���زرع���ة،  ص��ن��اع��ى 
كانت  التى  األسمنتية  ب��األح��واض 
راكدة باملخازن منذ عام 1990، وذلك 

لزيادة هذه الكمية فى العام املقبل.

خامسًا: مت تغيير تركيبة العلف 
برسيق  أع���الف  مصنع  ف��ى 

املنزلة،  م��ص��ن��ع  وأي���ض���ًا 
وذل�����ك ب��ت��ع��ل��ي��م��ات من 

فتحى  م��ح��م��د  أ.د/ 
ع��ث��م��ان مم���ا ك����ان له 
األث����������ر اإلي����ج����اب����ى 
األعالف،  ج��ودة  على 

وبالتالى 
ج����������������������ودة 

األسماك الناجتة 
أثناء عملية الصيد.

سادسًا: مت عمل صيانة لأحواض 
وعمل  متهالكة  ج��س��ور  ب��ه��ا  ال��ت��ى 
هذه  كانت  بعدما  الالزمة  املتربيات 
اجل���س���ور م��ن��ع��دم��ة، وم��ع��ظ��م هذه 
األح�����واض م��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى بعض، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ع���دد 10 أح���واض 
قطاع  ف����ى  أف����دن����ة   10 مب���س���اح���ة 
قطاع  ف���ى  م����رة  ألول  احل���ض���ان���ات 

التحضني.
عمل  مت  س����اب����ع����ًا: 
ع���م���رات، وص��ي��ان��ة لبعض 
ال����س����ي����ارات، واجل���������رارات، 
باحلملة  ال���رى  وم��اك��ي��ن��ات 
وجاٍر  ب��امل��زرع��ة،  امليكانيكية 
ت��وف��ي��ر اح��ت��ي��اج امل���زرع���ة إلى 

البطاريات، واإلطارات.
مزرعة  إن  أق���ول  وخ��ت��ام��ًا 
أس��������م��������اك ب����رس����ي����ق 
أصبحت اآلن، وبعد 
التطوير  عملية 
من املزارع املهمة 
فى مصر؛ حيث 
متوسط  تزايد 
الفدان  إن���ت���اج 
تتراوح  بنسبة 
أطنان   4-3 م��ن 
ل��ل��ف��دان ف��ى هذا 
ال������ع������ام مب���ع���ام���ل 
تتجاوز  ال  حت����وي����ل 
1.5 : 1 وسوف نستمر فى 
ال��زي��ادة وال��وق��وف أم��ام القطاع 
وجنبًا  ب��خ��ط��وة،  خ��ط��وة  اخل����اص 
املقبلة  األع����وام  ف��ى  وذل���ك  بجنب، 
ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ال��ت��غ��ذي��ة ع��ب��ارة عن 
أعالف طافية، واالعتماد الكلى على 
زراع���ة البلطى وح��ي��د اجل��ن��س من 

أجل النهوض مبصرنا احلبيبة.
إعداد

النقيب م/ عادل محمود 
برسيق مزرعة  مدير 

مزرعة بر�سيق املا�سى واحلا�سر وامل�ستقبل
من  الغذائية  الفجوة  عجز  لسد  وال��ض��روري��ة  املهمة  امل��ص��ادر  من  أصبحت  األس��م��اك  أن  فيه  الش��ك  مما 
سعرها  رخ��ص  إل��ى  باإلضافة  هضمها  وسهولة  اجل��ذاب،  مذاقها  إل��ى  يرجع  وذل��ك  احليوانى،  البروتني 

باللحوم. مقارنة 
السمكية،  الثروة  لتنمية  العامة  الهيئة  متلكها  والتى  السمكية،  للمزارع  املخصصة  املساحة  ألن  ونظرًا 
زيادة سعر  إلى  إال فى أضيق احلدود، باإلضافة  للزيادة  ألف فدان غير قابلة   355 والتى تقدر بحوالى 

الرأسى(. )التوسع  املساحة  وحدة  رفع  على  العمل  من  والبد  كان  لذلك،  األراضى 
وتعتبر مزرعة أسماك برسيق، والتى تقع مبحافظة البحيرة - مركز أبو حمص من أكبر املزارع السمكية 

فدان.  1450 مائية  ومساحة  فدان   2000 مبساحة  األوسط،  الشرق  مستوى  على 



الأ�س�س الفنية

لعمل درا�سة جدوى اقت�سادية ملزرعة �سمكية

وهى  الثابتة  أواًل-  التكاليف 
تشمل:

األرض  إيجار  أو  أ-  تكاليف شراء 
املطلوب إقامة املشروع عليها.

ب-  تكاليف البنية األساسية وهى 
تشكل البنود التالية:

الطرق،  ال���ت���رع،        )األح�������واض، 
ص����������االت، م������ص������ارف، م����ب����اٍن 
الطاقة  م���ص���در  وإن�����ش�����اءات، 
ومعدات  األدوات  وتوصيالته، 
التشغيل، وسائل النقل.. إلخ(.

فوائد  وتشمل  أخ��رى  ت-  تكاليف 
القروض ونسبة اإلهالك.

ثانيًا-  ت������ك������ال������ي������ف م����ت����غ����ي����رة 
)موسمية( وهذه تشمل:
	•أجور صيانة معدات وجسور 

وأحواض ومباٍن.
	•أجور إصالح معدات وجسور 

وأحواض ومباٍن.

	•ق��ط��ع غ��ي��ار م���ع���دات وم����واد 
التعبئة والتغليف.

	•ت���ك���ال���ي���ف ش���������راء أع������الف 
ومستلزمات إنتاج موسمية.

	•ت��ك��ال��ي��ف م���رت���ب���ات وأج�����ور 
ومكافآت.

وتعاقدات  تراخيص  	•تكاليف 
واملطبوعات والسجالت.

	•ت���ك���ال���ي���ف إي����ج����ار م���ع���دات 
ووسائل االتصال.

	•ت���ك���ال���ي���ف م�����ي�����اه ال����ش����رب 
واإلنارة.

وتشغيل  ك��ه��رب��اء  	•ت��ك��ال��ي��ف 
معدات.

	•ت����ك����ال����ي����ف ش����������راء زري����ع����ة 
األسماك.

كيماويات  ش�����راء  	•ت��ك��ال��ي��ف 
الزمة لتحليل املياه.

	•تكاليف معدات الصيد )غزل 
وخالفه(.

املكاتب  ت��أس��ي��س  	•ت��ك��ال��ي��ف 
وصيانتها  واالس����ت����راح����ات 
التكاليف  م�����ن  وغ����ي����ره����ا 

الطارئة.
ه��ك��ذا وب��ع��د اس��ت��ع��راض األسس 
الفنية ملشاريع االستزراع السمكى 
االستثمارات  على  الوقوف  وبعد 
للمستثمر  ميكن  املتاحة  امل��ادي��ة 
يوافق  ال�����ذى  امل����ش����روع  اخ���ت���ي���ار 
ذلك  بعد  وطموحاته  إمكانياته 
الثابتة  التكاليف  تقدير  ميكنه 
واملتغيرة املتوقعة وبالتالى حساب 
للمشروع  التقديرية  التكاليف 
للمشروع  امل��ق��در  العائد  وك��ذل��ك 
فى نهاية الفترة اإلنتاجية املقدرة 
لكل مشروع وذلك بتقدير اإلنتاج 

بالطن على ضوء كل نظام من نظم 
االستزراع السمكى أو عدد الزريعة 
الناجتة من املفرخ ثم يقدر سعر 
الناجتة  األسماك  من  الطن  بيع 
كل حسب نوعه على أساس السعر 
فى السوق فى هذه الفترة أو سعر 
بيع األلف زريعة أيضًا حسب سعر 
العائد  جملة  حساب  ث��م  ال��س��وق 
فى  اإلنتاجية  العملية  من  املادى 
وبعد خصم  املفرخ  فى  أو  املزرعة 
جملة التكاليف )تكاليف متغيرة 
من  اإلنتاجى  املوسم  يخص  وم��ا 
ميكن  وبذلك  الثابتة(  التكاليف 
االستثمار  ع��ل��ى  ال��ع��ائ��د  ح��س��اب 
لهذا املشروع والوقوف على مدى 

جدوى هذا املشروع اقتصاديًا.

وانتهينا  سمكية  ملزرعة  اقتصادية  دراسة  لعمل  املهمة  اخلطوات  أوضحنا  السابق  العدد  فى 
يلى: فيما  تتمثل  والتى  املشروع  إنشاء  تكاليف  حساب  بداية  عند 

إعداد 
م / سهام عبد الله فايد

الثانى اجلزء 


