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 12بالكيلو  شاء المفرخ البحري الجديدنبدء العمل إل

                  

 

 

 

 

 
 

 

 الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية  مشروعات
****************************** 

 باألسكندرية 12إنشاء مفرخ بحرى جديد بالكيلو  -2

ة إلنت ا  إب عااياأ ما ماح بةري ة يعمل بتكنولوجيا النظم المغلق والذي إنشاء المفرخ  تم البدء فيحيث 

   .( ذاأ جودة االية لخدمة قطاع االاتزراع السمكى العةرى فى مصرسدني –قاروص )

 

 

 

 

 

 

  ويهدف إنشاء المفرخ إلى

 خابة واألقفاص العةرية.فى المزارع ال العةرية اد العجز فى الطلب الى إبعااياأ األاماح -

ف ى لس مكى الصيد الجائر للزريعة واإلبعااياأ من العةار والذى يؤدى إلى نق   المخ زوا اغلق ملف  -

 الصيد الةر. مما يؤثر الى دخل ومعيشة مرباب مهنة العةار

 امل نموذ  لمفرخ بةرى مثالى للتكرار اواء من قعل الهيئة مو المستثمرين من القطاع الخاص. -

 

 إنشاء مفرخ بحرى بشمال سيناء -1

 شمال ايناء.مةافظة  -العردويل  –أغزيواا عةرى بالمفرخ الإنشاء جاري 

  لمفرخ إلىويهدف إنشاء ا

ب  ورى(  –دن  يس  –األا  ماح العةري  ة )ق  اروص ب  عااياأ إم  داد ا ب ا  ن يري  ق تنمي  ة بةي  رة العردوي  ل  -

 لعةيرة إلنتا  األاماح العةرية الفاخرة.للعودة العصور الزا ية 

 ء شمال ايناء فى التفريخ العةرى.تشغيل مبنا -

 .العةرى خلق مفهوم جديد لدى مبناء الصيادين بأ مية االاتزراع السمكى -

بالعة ار   م ن اإلا تزراع الس مكى وتقلي ل جه د الص يد مواكعة النظم العالمية فى توفير غذاء آم ن للعش رية -

 والعةيراأ.

 

 

 جمهورية مصر العربيـة

 وزارة الزراعة واستصالح األراضـي

 

 

 

 الهيئـــة العــامة لتنميــة الثـــروة السمكـــــية
 

GENERAL AUTHORITY FOR FISH RESOURCES DEVELOPMENT 
 

 وحدة الدعم الفني 

 س مجلس اإلدارةمكتب رئي
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 إلنتاج أسماك بحرية ي عائمبحر يقفص سمك 241إنشاء عدد  -3

الس مكية  الى العمل فى االاتزراع السمكي باألقف اصالشعاب من العاملين بالهيئة تدريب اآلا يتم حيث 

  العةرية.

 
 

  يهدف هذا المشروع إلىو

التواع فى االاتزراع الس مكي العة ري ف ى مص ر م ن خ ول مش روااأ ب غيرة تتناا ب م ع إمكاني اأ  -

 شعاب الخريجين.

ج ز المص يد  تمام باالاتزراع السمكي العةري فى مصر والتوا ع ف ى إنت ا  األا ماح العةري ة لس د ااال -

 من المصادر الطعيعية.

د فرص امل بديلة ألبناء الصيادين تعوضهم ا ن فت راأ توق ف الص يد وتخل ق مص ادر دخ ل مخ رى إيجا -

 لهم تةد من املياأ الصيد الجائر للعةيراأ والعةر المتواط.
لي تم تركيعه ا  قف  ( 043) األقف اص الس ابقةم ن ت وفير المش اياأ العائم ة ب ين إا تةداثها قف  ت م  03 ادد كما تم إنشاء

 ين ماماح بةرية من القف  الواحد.0,5نتا  م إل2م فى امق 6×6مربعة مبعاد ا  وحداأمشروع مريوي كب
 

 أقفاص بحرية 4إنشاء عدد  -4

دن يس ( قط ر القف    –إلنت ا  األا ماح العةري ة ) ق اروص  اموق ة مقف اص ا مكية 4تركي ب ا دد  جاري

عةرية لفتح االاتثمار فى   ذا كنموذ  لألقفاص ال 2م ايتم تركيعها فى الجزء الغربى لعوغاز 5م وامقه 23

  المجال للمستثمرين من القطاع الخاص.

 يهدف إنشاء األقفاص إلىو

ام       ل نم       وذ  لتش       جيع  -

المس    تثمرين ال    دخول ف    ي 

الس  مكي مج  ال االا  تزراع 

ت   وفير األا   ماح والعة   ري 

 العةرية للمواين المصري.

ت     دريب ش     عاب الع     املين  -

بالهيئ    ة ال    ى االا    تزراع 

الس       مكي العة       ري ف       ي 

 ألقفاص.ا

 

 نموذج لتركيب األقفاص السمكية

 نموذج لتركيب األقفاص بالبردويل
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 ببرسيق غيل المزرعة السمكية الشبه مكثفةتش -5

المولد الخاص بمةطاأ الرى وك ذا كهربائى الخاص بمواتير الرى والمولد الوبيانة مواتير الرى  حيث تم

 .يح الكابوأ واللوحاأ الكهربائيةبيانة وتصل

ابي اأ والعواب اأ لألح وا  تطهير المصرف الرئيسى والتراة الرئيسية بمعداأ الهيئ ة وام ل المتر كما تم

 53تةي ين(  -ح و  تةي ين بمس احة مائي ة )تربي ة  8حو  تربية وادد  20" الرى والصرف " لعدد 

 ين/فداا انوياً .6فداا وبمعدل إنتاجية 

 تراة الرى الخراانية وكذا غرف التفتيش الخابة بموااير الرى وامل خط موااير جديد . تم ترميم

 واألحوا  الخراانية الموبقة لتراة الرى الخراانية . المعنى اإلدارى تم ترميم

   يهدف تشغيل المزرعة إلى
تةقيق مقصى إنتاجية ممكنة م ن المزرا ة النموذجي ة ش عه المكثف ة بعرا يق وتةقي ق مقص ى اائ د اقتص ادى 

 033ين/انوياً من ما ماح العلط ي كمرحل ة مول ى للوب ول إل ى 253ومادى من المزراة ب جمالي إنتاجية 

 ين/ انوياً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشغيل مفرخات أسوان -6

م ن مفرخ اأ  موي ين وح دة زريع ة ما ماح بلط ى داخ ل المس طح الم ائى لعةي رة ناب ر03إي و   حيث تم

بةارى وجرف حسين العاملة بالعةيرة مما يكوا له مفيل األث ر ال ى المخزون اأ الس مكية ب العةيرة مم ا 

 ملف بياد . 02بها والعالغ ادد م نةو  يعود بالنفع الى جميع الصيادين العاملين

مع الهيئة العامة لمشروااأ التعمير والتنمية الزرااية ال ى تخص ي  قطع ة م ن األر  ح ول  تم اإلتفاق

العةيرة إلنشاء مجمع خدماأ بالعةيرة لخدم ة الص يادين وما ر م والعمال ة المعاون ة ف ى مهن ة الص يد يي م 

 يئة فى إنشائها .مخعز ومةطة وقود ومصنع ثلج تسا م اله

اجتماع مع رئيس وماياء الجمعية النوبية لصائدى األاماح بأاواا لعةث مشاكلهم المتعلقة بتنمي ة  تم عقد

 معيشتهم .

تش  غيل جمي  ع المفرخ  اأ العامل  ة ب  العةيرة وت  وفير كاف  ة األدواأ والمع  داأ الفني  ة والعمال  ة الوزم  ة  جااارى

 قتصادى األمثل .جية منها وتشغيلها وااتغولها اإلاتغول اإلتالزيادة إنتاجيتها وتةقيق مقصى ياقة إن

 

 

 

 

 

مةطاأ الري والتشغيل  تجربة

 األولي منذ انواأ ةالتجريعي للمر
 

 والتطوير مامال الةفر

 قاع األحوا  وضعط ميول

 صورة للمفرخ قبل التشغيل

 مفرخ جرف حسين

 محد مفرخاأ ماواا

 التشغيل بعدصورة للمفرخ 
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 أحواض مفرخ العباسة إلنتاج أسماك مياه عذبة بالنظام المكثفمشروع تطوير  -7

إاادة الصوحية واإلاتغول اإلقتصادى األمث ل لألب ول  حيث تم -

المتاح  ة والغي  ر المس  تخدمة بمف  رخ الععاا  ة بع  د إخ  وء الش  ركة 

 بية لواتزراع السمكى لها.العر

ب   الة التف  ريخ وذل     لتف   ريخ ما   ماح العلط   ى  تاام إعاااادة تشاااغيل -

والمع  روح والق  راميط إلنت  ا  زريع  ة األا  ماح وخاب  ة الق  راميط 

وذل     لزي   ادة الطل   ب اليه   ا بص   عيد مص   ر ودورته   ا اإلنتاجي   ة 

قصيرة المدى إلى حد ما بالمقارن ة بمثيلته ا م ن مب ناف األا ماح 

 األخرى.

ح  و   00مح  وا  اا  تزراع ا  مكى ش  عه مكث  ف بع  دد  عماالتاام  -

 ين للفداا 7فداا للةو  وب نتاجية  2بمتواط 

   يهدف المشروع إلى
إنتا  األاماح من خول االاتزراع السمكى التك املى داخ ل الموق ع الواح د لتلعي ة إحتياج اأ الم واينين  -

 .المقيمين بالمنايق المجاورة للموقع

 .د فى الزريعة نتيجة لعدم نقلهايسا م فى تخفيض نسعة الفق -

 تقليل تكلفة النقل لتوزيع األاماح وبيعها فى المنايق المجاورة لمنايق اإلنتا  .  -

 
 

 المزارع السمكية المكثفة بشمال سيناء مشروع إنشاء -8

ك ل العذب ة    همزراة امكية مكثفة إلنتا  ما ماح المي ا 2ادد  حيث تم إنشاء

ي  ن ما  ماح مي  اه اذب  ة للمزرا  ة  53ا  ف  داا إلنت   0مس  احة  مزرا  ة ال  ى

 خرى بجوار مطار العريش.الواحدة بناحية مم الشيةاا واأل

   يهدف المشروع إلى
ت  دريب ش  عاب مةافظ  ة ش  مال ا  يناء ال  ى االا  تزراع الس  مكى المكث  ف  -

 ألاماح المياه العذبة.
اتخدام مياه اآلبار فى االاتزراع السمكى النع اتى التك املى وذل   بتمري ر ا -

ياه المستخرجة من اآلبار الى  ذه المزارع السمكية المكثفة ثم اا تخدام الم

مي   اه ب   رف     ذه الم   زارع والمةمل   ة بنس   ب االي   ة م   ن األموني   ا ف   ى االا   تزراع النع   اتى لمةاب   يل 

 الخيرواأ التي تةتا  كمياأ كعيرة من التسميد األزوتى لزيادة النمواأ الخيرية بها.
 وزيادة المعرو  باألاوا  المةلية. اماح للمواين المصريتوفير األ -
 

 تشغيل مشروع مريوط باألسكندرية -9

تم تشكيل لجنة إلدارة وإا ادة تش غيل مش روع مري وي لخدم ة 

برئاا  ة الس  يد ال  دكتور/ رئ  يس مجل  س  -الم  زارع الس  مكية 

مكون   ة م   ن ماي   اء فني   ين وماي   اء م   اليين  -إدارة الهيئ   ة 

تشغيل المشروع  باإلضافة لمدير المشروع وذل  بهدف إاادة

ومداء دوره ف   ى ت   وفير احتياج   اأ مةافظ   ة األا   كندرية وم   ا 

حولها من األاماح العةرية والعذبة االية الجودة وكذا تطوير 

ج   زء م   ن المش   روع لي   ؤدى نش   اي ا   ياحى ا   مكى ترفيه   ى 

حيث تم الع دء ف ي تطهي ر األح وا   للمصطافين باألاكندرية

 . وبيانة السياراأ والمعداأ

 نموذ  لألحوا  بالععااة بعد تطوير ا

نموذ  لمزراة امكية مكثفة 

 السمكيالمنزلة  بمجمع
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 كراكة جديدة 1شراء عدد  -21

لعم ل كراك ة ل 2تفاقية معاشرة مع وزارة الدولة لإلنت ا  الةرب ى لتوري د ا دد إتم إتخاذ إجراءاأ وتوقيع 

حتياج اأ الق ائمين ال ى الص يد الة ر وإزال ة معوق اأ العم ل ب العةيراأ م ن بالعةيراأ الش مالية لتلعي ة ا

 .ادة السعة التعادلية لةركة المياهلى زيمائية وامل قنواأ شعااية للعمل ا ممراأخول فتح 
 

 شراء لنشات -22

لنش اريع مصنوع من األلومنيوم من الشركة المصرية إلب و  وبن اء الس فن التابع ة   2تم شراء ادد 

وج   ارى حالي   اً إج   راء التج   ارب والتس   ليم لل   نش األول وذل     والخ   دماأ العةري   ة  الص   ناااألجه   از 

 خول الةموأ األمنية المكعرة بالعةيراأ . العةيراأ ومشاركتهمفى األامال اليومية ل االاتخدامهم
 

 ( مع الجانب الفنلندىwater masterشراء أربعة معدات ) -21

تع    اوا ال    دولى ت    م إتخ    اذ اإلج    راءاأ والموافق    اأ م    ن وزاراأ ال

ت  م مخ  ذ موافق  ة مجل  س الدول  ة بش  أا ا  ر  والتخط  يط والمالي  ة كم  ا 

س دد ال ى اش رة ا نواأ بأقس اي القر  بشروي ميسرة ب دوا فوائ د ت

ملي وا ب ين  04توقي ع اق د الق ر  بقيم ة  نصف ا نوية وج ارى حالي اً 

نته  اء    ذه اإلج  راءاأ ن    األ ل  ى والعن    الفنلن  دى وف  ور االهيئ  ة والع

لم دة ثوث ة  يبللت درلج دول زمن ى م ع ق دوم ا دد م ن الخع راء األجان ب  اوف يتم إاتوم الوحداأ يعقاً 

ن الهيئ ة والخع راء األجان ب م ن الت ى تم ب بواا طة فري ق مش ترح م الج دوى مشهر فى ضوء دراا اأ 

إزال ة  –تطهي ر  –" تكري    دة دي االتةاد األوربى والجهة المانةة   حيث تق وم   ذه المع داأ بأام ال ا

 ." العوص والةشائش
 

 قناة البطفتحة  -23

ل مياه النيل وخلطها بمي اه بةي رة جاري االنتهاء من املية حفر وتوايع القناة الموحية بفتةة العط إلدخا

 05فداا مزارع امكية تعانى منذ مكث ر م ن  7333المنزلة المالةة فى  ذه المنطقة وذل  لخدمة حوالى 

اخرة من األاماح العةرية من األن واع الف  إنتاجيتها ىاام من ادم تجديد المياه بهذه المنطقة مما يؤثر ال

 .مثل الدنيس والقاروص واللوأ

 

 

 

 
 
 
 

 لبحيرة المنزلة اإلدارة المتكاملةمبنى  -24

حيث قامب الهيئة وألول م رة ب نش اء وتش ييد معن ى ل إلدارة المتكامل ة جاري االنتهاء من تشطيب المعنى 

للعةيرة كما تم تعيين مدير تنفيذي للعةي رة لقطاااته ا الثوث ة وذل   اا تكماالً لمنظوم ة اإلدارة المتكامل ة 

كاف ة الجه اأ  حيث ايي م   ذا المعن ى ممثل ين ا نارة واراة إنجاز األامال لها وتةقيق انيعاي  اإلد

 .المعنية بالعةيرة
 

 

 

 

 

 

 Water masterنموذ  المعدة 

 معنى اإلدارة المتكاملة

 لعةيرة المنزلة

 والجاري تشطيعه

فتةة قناة العط الجاري 

 من إنشاؤ ااالنتهاء 
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 حماية الشواطئالمصرية العامة لئة يبين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهبروتوكول  -25

الوزم ة لتطهي ر تكليف الهيئة المصرية العامة لةماية الشوايئ ب ا داد الدراا اأ والرا وماأ حيث تم 

وق د ت م االنته اء م ن الدراا اأ   مل ف جني ه  063نزلة بتكلفة ق در ا وتعميق وتعديل العواغيز بعةيرة الم

للطر  بمقايس ة تقديري ة  وقامب الهيئة المصرية العامة لةماية الشوايى ب اداد كراااأ الشروي تمهيداً 

 .الثروة السمكيةمية الهيئة العامة لتن  تقوم بتمويلها  مليوا جنيه 03قدر ا 
 

 بإنتاج الخريطة القاعية لبحيرة المنزلةمن البعد وعلوم الفضاء الستشعار لقومية لهيئة االتكليف  -26

 لعةي رة المنزل ةتم تكليف الهيئة القومية لواتشعار من الععد وال وم الفي اء ب نت ا  خريط ة قااي ة حيث 

بتكلف ة وذل   ين جودة ونواية المي اه ب العةيرة لتةديد منسب األماكن لعمل قنواأ شعااية تهدف إلى تةس

 .الى ما يتم تعميم ذل  الى كافة العةيراأ ملف جنيه 033قدر ا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

إلى ما تقوم به الهيئة م ن مام ال التط وير للمواق ع اإلنتاجي ة م ن مفرخ اأ ومةط اأ تةي ين  هذا باإلضافة

 االاتغول األمثل .ة الموجودة بها ومزارع امكية تابعة لها بااتغول المساحاأ المائي

 اآلا بدرااة تشغيل مةطة تةيين مبو شنب بالفيوم ووضع خطة لتنمية الوادي الجديد تقوم الهيئة كما

المطري ة( كم ا  -ب ور ا عيد  –بةموأ إزال ة بعةي رة المنزل ة بقطاااته ا الثوث ة )دمي اي  تقوم الهيئة حاليا  و

لمخالف ة بعةي رة الع رلس وتق وم بةمل ة إزاالأ بعةي رة إدك و في وً ا ن قامب بةمل ة للق عض ال ى اللنش اأ ا

 المعداأ العشرة الجديدة التي تم شراؤ ا وتعمل لتنمية وتطوير العةيراأ بصفة اامة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهاز قياس األاما  ومشتموته

 المنتج النهائي للخريطة القاعية لبحيرة المنزلة والمستخدم في قياس ماما  بةيرة المنزلة

 إزالة النباتات المائية

 تإزالة المخالفات والتعديا

 القبض على اللنشات المخالفة

 القبض على اللنشات المخالفة
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وج  اري حالي  اً اتخ  اذ كاف  ة اإلج  راءاأ إلنش  اء ش  ركة ب  ين الهيئ  ة العام  ة لتنمي  ة الث  روة الس  مكية 

تواع في مجال االاتزراع العةري بشمال ايناء وشر  التفريعة ومة ور قن اة ووزارة الدفاع لل

السويس والساحل الغربي برمس مال كعير واوف يتم إبدار ق رار جمه وري بل   ف ي القري ب 

 العاجل بمشيئة هللا تعالى .

 وسيكون هذا فاتحة خير على

 الهيئة والعاملين بها بصفة خاصة

 امةوعلى بلدنا مصر الحبيبة بصفة ع

 


