




 تقديـم

 
تعتبر الثروة السمكية أحد الموااد  الامةوة التوس تسومي  يود  اوم ة اللومتى الزواةس الذدا وسب لو ل    و    

االيتممم بمشرو مت تلمية يو   الثوروة داودع تع وي  االدوتمم ة ةلاوم لتابيوة حميوة االحتيمكومت وا عكوم  

 .      ذل   اس تحزيق التلمية االقتصم  ة واالكتمم ية

" إلحصمءات اإل تمج السومكس"اللشرة السلااة  واإلحصمء بإصداديات  ال ام  المرحذى لاتعبئة العمةة 

طبزوم  لملومطق الصويد وااصولمع والشوااد وحو ل   ود   السومكدوتتضمن ديم ومت ححصومةية  ون اإل تومج 

يووس تشوو ي  وحوودات الصوويد ا ليووة وليوور ا ليووة و وود  الصوويم ين يووس البوور والبحوورب والاقووا  المسووت دم 

 .المراك  ا ليووة

 اايوداع المركواةوالبومحثين مةو   أت تحزوق  لاماتموووين 0202 رة  ون  وممووووووووووم  ي   اللشووووووو زدم ال ا    

 .ةلام

 

 ... وهللا ولس التاييق
 
   

               
 خريت حممد بركات/ لواء                                        

 رئيس اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء               
 
 



refaceP 

 

        Fish wealth is one of the important resources that contribute to increasing 

the national agricultural output. Therefore, attention should be paid to 

development projects of this wealth in order to maximize its utilization to 

meet all needs and to reflect on economic .and social development 

          Central Agency for Public Mobilization and Statistics ( CAPMAS ) is 

concerned with issuing the annual bulletin "Statistics of Fish  Production"     

It includes statistical data on fish production  according  to  fishing areas , 

varieties  and  months, number of mechanized and non-motorized fishing 

units, number of fishermen on land and sea, Mechanism. 

    CAPMAS present this bulletin for year 2020 for interested and 

researchers hoping to achieve the desired goals.  

  

 

 
General / Khairat M.Barakat        

   President of  CAPMAS                
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 منهجية اإلحصائية
 

  :النشرةأهداف  :أولا 
    

 وحدات وكذا عدد ورــهــاف والشــد واألصنــــالصي قــــناطـطبقاا ملة ــــموزع ىكــمــاج الســاإلنتاانت عن ــري بيــتوفإىل  رةـــلنشاهتدف         
     ىف صــورة اــداوص إحصــائية ايليــةقــود املســتيفدت يف تشــريك املراكــ  والو  رــــوالبح ن يف الــرـياديــصال الصــيد ايليــة وآلــري ايليــة وعــدد      

  .ليسهك حساب الناتج القومى من هذا النشاط عن سنة ميالدية( كمية وقيمة )يساعد على توضيح إمجاىل النتاج السمكى مما 
  

 : دورية النشرة :اثنياا 
 

مع البياانت عن سنة ميالدية        .من أوص يناير حىت هناية ديسمر من كك عات تصدر النشرة سنوايا وُتج
 
 : مصادر مجع البياانت :اثلثاا  
 

 . اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية: األراضى واستصالحوزارة الزراعة  - 1       
 .فيما خيتص ابلوقود املستيفدت ىف مراك  الصيد: اهليئة العامة للبرتوص  – 2      
 .خيص املشروعات القومية اجلديدة اخلاصة ابملزارع السمكية فيما: وزارة الدفاع باألمانة العامة  -3      

 
 :املستيفدمةواملفاهيم ريف االتع :رابعاا     

 

 : املصايد ومناطق الصيد  - 1  
 

      :املصايد البحرية - أ      
   .فدان تقريباا ن و ــملي11.2حة هذه املصايد مسالغ وتب روالبحر األمحر املتوسط ــمصايد البحهى                                
 

  :املتوسطالبحر   - (1)
ة بورسـعيد مبحافظـة بورسـعيد وعزبـة الـرج مبحافظـة ـمبحافظـة اإلسـكندرية ومن قـ وأبـوقري واملكـ ك مناطق صـيد اإلسـكندرية ـتشم         

 اء ـــــاص سينـــــة مشــــوم ــروح مبحافظــة م ــروح والعــري  مبحافظمبحافظــة كفــر الشــيد ورملــيد واملعديــة مبحافظــة البحــرية   ـدميــاط والرلــ
 .كيلومرتألف   واطئـــالشوطوص تقريباا  مليون فدان 8.6وتبلغ املساحة الصاحلة للصيد 

 
  :البحر األمحر  -( 2)        

البحـر  ةـمبحافظـامليـاه األقليميـة  جخـار و داخك خليج السوي  مبحافظـة السـوي  وإنـزالت خـارج اخللـيج  تشمك مناطق إنزالت           
ىء ألـف  وطـوص الشـواط تقريبـاا  مليـون فـدان 4.4الصاحلة للصيد  املساحة ة انوب سيناء وتبلغـر وإنزالت خليج العقبة مبحافظـاألمح
    .مرت كيلو 
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Statistical Methodology 
 

he objectives:T  :I 

     Bulletin aimed to proved data on  fish production and other marine products 

are distributed according to the fishing regions, varieties and months as well as           

the number of automated and non-automated Fishing units, the number of       

fishermen on land and at sea and fuel used mechanism boats in the form of       

statistical tables, which help to clarify the total fish production(quantity and value)       

to facilitate the calculation of the national product from this activity for a calendar year. 
  

periodicity: Bulletin :II 

      Such Bulletin is published annually and gathered data for the financial year 

beginning on the first of January until the end of December of each year 

sources of data collection:The   :III 

           1 - Ministry of Agriculture and Land Reclamation: General Authority for Fish 

Resources Development with respect to fish.                     

           2 - General Petroleum Corporation: With respect to the fuel used in fishing 

boats..             
          3- The General Secretariat of the Ministry of Defense: With respect to new 

special nationality for fish farms.         
       

 Definitions and onceptsC :ІѴ 

Fisheries and fishing areas: -1  

 Marine fisheries: -A      

Are Fisheries of the Mediterranean and the Red Sea it Covers almost 11.2 Million 
feddan. 

 
 

(1) Mediterranean:  

       Include fishing regions of Alexandria and Max and Abu Qir in Alexandria, Port Said 

area of Port Said , Ezbet El Borg in Damietta , Burullus in Kafr el-Sheikh , Rashid 

and Elmaadya in Albehera, in Matrouh and El-Arish in North Sinai The arable area 

for fishing is 6.8 million feddan along the beaches is a thousand kilometers. 

Red Sea: (2)      

        Include landings areas within the Gulf of Suez in Suez governorate, landings 

outside the Gulf and outside the territorial waters of the Red Sea Governorate and 

landings Gulf of Aqaba in South Sinai governorate and an arable area for fishing is 

almost 4.4 million acres and along the beaches is a thousand kilometers. 



 

 
 : مصايد البحريات - ب    
 

 .مبحافظة الدقهلية ةدمياط وامل ري حافظةمب ارىـالنصة بورسعيد وآليط ـوطى مبحافظــوتشمك مناطق صيد القاب:  ةاملـنزل -1
 .تشمك من قة صيد الرل  مبحافظة كفرالشيد : الرل   -2
 .تشمك من قة صيد العري  مبحافظة مشاص سيناء:  الردويك -3
 .دكو مبحافظة البحرية إك من قة صيد تشم:  إدكــو  -4
 .هذا العات من حبرية قارون نتيجة لتلوث مياة البحرية وليواد انتاجيوت تشمك من قة صيد قارون مبحافظة الف: قـــارون  -5
 .الفيوتمبحافظة  3 ,1تشمك مناطق صيد منيففض الراين  :3 ,1منيففض الراين  -7
 .سكندرية تشمك من قة صيد مريوط مبحافظة اإل: مريــــوط  -6
  . من املياه العذبة اكر مس ح مائى سوان وهىأتشمك من قة صيد حبرية انصر مبحافظة  :حبرية انصر -9

 .اإلمساعيلية حملافظة رة والتمساح التابعةـرات املـة صيد البحيـتشمك من ق :والتمساحالبحريات املرة  -11
 

 .وفروعه النيكهنر  :العذبةاملياه  -ج
 
 تســمـح ابحلفــاظم ـكـروف حتـــة حتت ظـــيـاء املائــيـاك واألحـمـة األســــأبنه تربيمكى ـتزراع الســــيجعرف اإلس :الستزراع السمكى -د

 .على بيئة مائية ابألحواض السمكية للوصوص ألعلى إنتااية أبقك تكلفة ىف أقك زمن ممكن                            
 
ة السمكية داخك املياه ــــواض توضع فيها الزريعـــارة عن أحـــعبأحد أملكاص الستزراع السمكى وهى هي    :املزارع السمكية -ه

القاع, وتسمح األحواض ابلتحكم يف دخوص وخروج املياه  ترابيةو املناسبة ملعيشتها, وقد تكون خرسانية أ111111111
, وتنقسم املزارع السمكية إىل لرعاية املناسبة لعدد األمساك وا ص مراحك الرتبية والنمو ابلترذيةوإمدادها خال111111111
 (.مؤقتة –إجيار  –ملك ) املزارع األهلية , منها املزارع احلكومية : أنوع عدة 111111111

 
 هى املزارع الىت تصلح فيها الرتبة لالستزراع النباتى ول تصلح لالستزراع السمكى بسب  ملوحة الرتبة , :  املزارع املؤقتة -ز

املؤقتة تزاوص نشاطها ابلرآلم من صدور          تزاص معظم املزارعول فيتم آلسك الرتبة لكى تصلح لالستزراع السمكى1                    
 . قرارات بوقف نشاطها1111111111
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Lakes Fisheries: -B    

1. Almnzala: it includes Alkaboty fishing areas in Port Said governorate, Gheit        

33Elnasary in Damietta governorate and Elmatarya in Dakahlia Governorate.   

2. Borollos: includes the area of fishing of Borollos in Kafr El-Sheikh Governorate.               

3. Bardawil: includes the area of fishing of El Arish in North Sinai Governorate. 

4. Edco: includes the area of fishing of Edco in Beheira. 
 

6. Qarun: includes the area of fishing of Qarun in Fayoum governorate there is no   

00production this year from Lake Qarun as a result of the pollution of the lake's water. 

7. Low Rayyan 1,3: includes low-fishing Rayyan area 1,3 in Fayoum Governorate.      

8. Mariout: includes the area of fishing of Mariout in Alexandria Lake 

9. Nasser Lake: includes the area of fishing of Nasser Lake in Aswan Governorate, 2     

00which is the largest water flat of fresh water.. as An area of 1.2 million feddan.                

10. Eltmsah and Elmora Lakes: include the area of fishing of Eltmsah and Elmora         

333Lakes in Ismailia governorate. 

.its branches he Nile RiverT :water Fresh -C 

: Fish farming -D 

      is the raising of fish and aquatic organisms under conditions of It allows 

preserving the aquatic environment in fish ponds to reach the highest productivity 

in the least possible time. 

:ishf Aquaculture -E   

     It is a form of fish farming, which is a pond in which fish fry are placed inside 

the water suitable for living. It may be concrete or an earthen bottom. The ponds 

allow controlling the water inside and outside during the stages of reproduction 

and growth, and feeding the fish with them. 

: Temporary farms  -F 
     They are the farms where the soil is suitable for plant cultivation and not 

suitable for fish farming because of the salinity of the soil, so The soil is washed  in 

order to be suitable for plant cultivation. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
  هى وحدات اقتصادية ااتماعية هتدف إىل ت وير وتنمية الثروة املائية ىف جمالهتا امليفتلفة   : اجلمعيات التعاونية لصائدى األمساكـــ  2

 .وتقدت املنح واملساعدات ألعضائها من صائدى األمساك11111111111111111111111
 : وتشمك املناطق ايتية            
 .يتبعها حمافظة دمياط والدقهلية والشرقية : من قة دميـــاط  –  أ

 .واملنوفية والقليوبية والرربيةيتبعها حمافظة كفر الشيد : ط الدلتا سمن قة و  –ب 

 .سيناءوانوب  األمحرها حمافظة السوي  والبحر يتبع :البحر األمحرمن قة  –ج 
 .وم روححمافظة اإلسكندرية والبحرية  يتبعها :الرربيـةاملن قة  - د
 . يتبعها حمافظة سوهاج وقنا وأسوان : وان ــمن قة أس – ه
 . يتبعها حمافظة بورسعيد ومشاص سيناء واإلمساعيلية : املن قة الشرقيـة  – و
 .والوادى اجلديد  وأسيوطيتبعها حمافظة القاهرة واجليزة والفيوت وبىن سويف واملنيا :  من قة وادى النيك – ز

 

        ( .على الر ) تشمك صيادو األمساك وصيادو الرئوايت  : الرارة ـــ 3          
 
 .هى املراك  الىت تعمك مبحركات آلية:  املراك  ايلية - 4

  
  :املستيفدمة الرموز : اا خامس

 .واقك من فدان ٪1.15 طن أو أقك من 1.5أقك من ) = (    
      

 
 :  طرق إاتحة البياانت :اا دسسا

 D1C – لكرتوىناوقع امل –ورقي نشر        
 
 :اتملحوظ 

 .يتم تقدير قيمة اإلنتاج طبقاا لألسعار املجرحجة حس  بياانت سوق العبور   –    
توضح كميـة األمسـاك املجنتجـة ( اإلنتاج)ة األمساك نتيجة الصيد احلر , كما يقجصد بكلمة أهنا تجعر عن كمي( املصيد)املقصود بكلمة  -

 .من املزارع السمكية
 .يواد فروق طفيفة نتيجة التقري  ايىل  –

-5- 



 

 
r fishermen:fo Associationooperative C -3 

       They are economic and social units that aim to develop and develop aquatic 

wealth in its various fields and provide grants and assistance to its members who 

are fishermen. 

    It includes the following areas: 
 

A - Damietta area: followed Damietta, Dakahlia and Alsharkia governorates. 

B - The center of the Delta area: followed Kafr el-Sheikh, Algharbya ,Menoufia    

And Qalubia governorates.      0  0 
C - Red Sea area: followed Suez , the Red Sea and South Sinai governorates. 

D - Western Region: followed Alexandria, Beheira, Matrouh Governorates. 
E - Aswan area: followed Sohag, Qena and Aswan Governorates. 
F - Eastern Region: followed Port Said, North Sinai and Ismailia Governorates. 

G - Nile Valley area: followed Cairo , Giza, Fayoum, Beni Suef, Minya, Assiut       

And New Valley Governorates.      
 

on the land).includes Fishermen and hunters Alrioaat ( :Albrarh- 3 

 boats. They are motor Machinery Boats:-4 

Ѵ: The symbols used: 

   (=) Less than 0.5 tons, or less than 0.05% and less than an acre. 

 

methods of data availability:: ѴІ 

       Publication of a paper - Site Email - C.D 

 

:NB  

- Estimated production value at weighted prices according to souq(market) 

abour data. 

- What is meant by the word (catch of fish) is that it expresses the amount of 

fish as a result of free fishing, as it is meant by the word (production) that 

shows the amount of fish produced from fish farms 

-There are slight differences due to automatic approximation. 

 

 

 

 



 
  

  المؤشرات العامة
  

 انخفاضبنسبة  ٢٠١٩ن عـام ــملیون ط ٢٫٠٣مقابل  ٢٠٢٠ن عـام ــملیون ط ٢٫٠١كمیـة اإلنتاج السمـكى بلغت - 
  .المزارع السمكیـة نتاجإكمیـة  نقصویرجع ذلك إلى  ٪١٫٤ اـقدرھ

 بنسبـة البحریة المیاهثم  ٪١١٫٨بنسبـة  یراتـویلیھـا البح ٪٧٨٫٩ بلغت نسبة اإلنتاج السمكى للمزارع السمكیة - 
تلت ـث احـحی ، اإلنتاج السمـكىكمیة الى ـإجممن  ٪٠٫٣ول األرز بنسبـة ـحقثم  ٪٤٫٠ذبة بنسبة ـالمیاه العف ٪٥٫٠
 بنسبة قدرھا ألف طن ٨٠١٫٣ظة كفر الشیخ المرتبة األولى في إنتاج األسماك حیت بلغت كمیة اإلنتاج السمكى ـمحاف

من إجمالي  ٪١٦٫٧بنسبة قدرھا ألف طن ٣٣٧٫٦بإنتاج بلغبورسعید یلیھا محافظة  ج السمكىمن إجمالي اإلنتا ٪٣٩٫٨
  .من إجمالي اإلنتاج السمكى ٪١٠٫٥بنسبة قدرھا ألف طن  ٢١٢٫٤بإنتاج بلغ البحـیرةثم محافظة اإلنتاج السمكى 

 ألف طن ٤١٨٫٦) ةـذبـرات والمیاه العـالبحیة وریـاه البحـالمی( یةـبیعـالط ایدــن المصـم مـكىـاج الســت كمیـة اإلنتــبلغـ 
   . ٪٥٫٥ ھاقدر زیادة ةببنس ٢٠١٩ عـام ألف طن ٣٩٧٫٠مقابل  ٢٠٢٠عـام 

       ابل ـمق ٢٠٢٠ن عـام ـط ملیون ١٫٥٩ول األرز ـقـكیة وحـزارع السمـالم كى فىـالسماج ـیة اإلنتـمـت كـــ بلغ
  .٪٣٫٠ھا قدر انخفاضبنسبة  ٢٠١٩طن عـام  ملیون ١٫٦٤

ادة قدرھا ـبنسبة زی ٢٠١٩جنیھ عـام  ملیار ٦١٫١مقابل  ٢٠٢٠ملیـار جنیھ عام  ٦١٫٩ـ بلغت قیمة اإلنتاج السـمكى 
 اـویلیھ ٪٧٧٫٥ا ــحیث بلغت نسبتھة األولى ـفى المرتب األرز ولــوحق كیةـاج المزارع السمـوتأتى قیمة إنت.٪١٫٣
قیمة اإلنتاج  إجمالى من ٪٣٫٤ثم المیاه العذبة بنسبة  ٪ ٧٫٨ بنسبة ریةـالبح اهـالمی ثـم ٪١١٫٣یرات بنسبة ـالبح

  . السمـكى

 اتجمعی١٣ ،لیةـمحعیة ـجم ٨٨ا ـمنھ( ٢٠٢٠عـام جمعیـة  ١٠١اك ـائدى األسمـاونیـة لصـات التعـدد الجمعیـبلغ عـ 
      . وھو نفس العدد في العام الماضى )استزراع

األھلیة  احة المزارعـمس ألف فـدان٢٦٥٫٢منھا(٢٠٢٠ألف فـدان عام ٣٠٧٫١السمكیة  رعزاـبلغت مساحة المـ    
  . ٪٤٫٠ قدرھا زیادة بنسبة ٢٠١٩عام  ألف فدان ٢٩٥٫٢ مقابل )مساحة المزارع الحكومیة ألف فدان٤١٫٨،

ألف  ١٧٫٢، آليركب ـمف ـأل ٤٫١ اـمنھ (٢٠٢٠ام ـركب عـم فـأل ٢١٫٣ة ـید المرخصـراكب الصـدد مـــعغ ـبل ـ 
صیادى المراكب  درعددیقـو .٪١٩٫٠بنسـبة انخفاض قدره  ٢٠٢٠ألف مـركب عام ٢٦٫٣مقـابل ) مركب غیر آلي

  . ٪٣٫٧قدره  زیادة بنسبة ٢٠١٩ عامصیاد لف أ ٢٨٫١مقابل  ٢٠٢٠د عام اـصیألف  ٢٩٫٢المرخصین 

بمحافظة كفر الشیخ من  –بركة غلیون  –) سمكىلإلستزاع ال( بالمشروعات القومیة الجدیدة بلغ انتاج األسماك  -   
  ).طن  ١١٤٠وبلغ إنتاج الجمبرى  ،طن  ٢٠٠٠سماك المیاه العذبة  ، من أطن  ٢٠٠اإلسماك البحریة 

ملیون زریعة  ٣روص املیون زریعة ومن الق ٠٫٣ببركة غلیون من الدنیس  بالمزارع السمكیةبلغ اإلنتاج من الزریعة  - 
  .یون زریعةمل ٥٣٠و من الجمبرى 

  . طن ١٢٣بغرب بورسعید  –بمزرعة الدیبة  بالمزارع السمكیةبلغ اإلنتاج من الجمبرى  - 



General indicators 

- The amount of fish production reached 2.01 million tons in 2020 compared to 

2.030million tons in 2019, a decrease by 1.4% due to the decreased amount of farm fish 

production. 

- The percentage of Farm fish production reached 78.9%, followed by Lakes by 11.8 %,  

then marine waters reached 5.0%, then fresh water by 4.0% then rice fields by 0.3% of     

the total amount of fish production, Where Kafr El Sheikh governorate ranked first in fish 

production, where the quantity of fish production amounted to 801,3 thousand tons, at     

a rate of 39.8% of the total fish production, followed by Port Said governorate with              

a production of 337,6 thousand tons, a rate of 16.8% of the total fish production, then 

Biheira governorate with production It amounted to 212,5 thousand tons, representing 

10.6% of the total fish production. 

- The amount of fish production from natural fisheries (marine waters, lakes and 

freshwater) reached 418.7 thousand tons in 2020 compared to 397.0 thousand tons in 

2019, an increase of 5.5%. 

-The amount of fish production in fish farms and rice fields reached 1.59 million tons in 

2020 compared to 1.64 million tons in 2019, a decrease of 3.0 %. 

- The value of fish production reached LE 61.9 billion in 2020 compared to LE 61.1 billion     

in 2019, an increase of 1.3%. The value of the production of fish farms and rice fields 

ranked first with 77.5% Lakes by 11.3%, marine water by 7.8% and fresh water by 3.4%      

of the total value of fish production. 

-Number of cooperative societies for fishers reached 101 associations in 2020 (of which     

88 local associations and 13 farming associations) the same number last year. 

-Fish farms area reached 307.1 thousand acres in 2020 (of which 265.2 thousand feddan 

of the area of civil farms and 41.8 thousand acres of the area of governmental farms) 

compared to 295.2 thousand feddan in 2019, an increase of 4.0%.  

-The number of Licensed fishing boats reached 21.3 thousand boats in 2020 (of which     

4.1 thousand Automatic boats and 17.2 thousand non-Automatic boats) compared to 

26.3 thousand boats in 2019, a decrease of 19.0% Number of licensed fishermen boats 

reached 29.2 thousand fisherman in 2020 compared to 28.2 thousand fisherman in 2019,                 

an increase of 3.7 % due to a decrease of the number of licenses issued to fishermen. 

- The fish production in the new national projects (for fish extraction) Ghalioun pond -   

   in Kafr El Sheikh governorate of marine fish reached 200 ton , of freshwater fish 2000   

   ton , and the shrimp production reached 1140 ton. 

- The production of seed in the fish farms with a Ghalioun pond of seabream reached          

   0.3 million fry, of bean 3 million fry, and of shrimp 530 million fry. 
- The production of shrimp in fish farms at El-Deebah Farm-West Port Said reached 123 

ton. 



Yearsالسنوات

Statementالبيان 

Quantity Million Ton 1.71.81.92.032.01الكمية ﾖملليون طن

32.343.848.361.161.9Value Billions Poundالقيمة ﾖملليار جنيه

تطور كمية وقيمة اإلنتاج السمكى خالل الفرتة (٢٠١٦  - ٢٠٢٠)
The Evolution Of the Quantity and Value of Fish Production During the Period (2016- 2020)
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2010.5Quantity :Thousand Tonالكمیة: باأللف طن    

Years السنوات

موعات  السمكية  Fisheries Groupsا

 1663.71772.91897.61998.11971.3Bony fishأمساك عظمية 

1.31.41.31.01.0Cartilaginous fishأمساك غضروفية 

17.120.814.316.916.5Crustaceansقشرﾚت 

1.92.12.62.42.4Molluscsرخوﾚت 

5.65.84.95.05.3Novelsرئوﾚت 

16.719.717.015.714.0Other varietiesأصناف أخرى 

1971.42010.639.2

 تطور اإلنتاج السمكى ىف مجهورية مصر العربية طبقًا للمجموعات السمكية خالل الفرتة (2020-2016)
The Evolution of Fish Production in the Arab Republic of Egypt,
 according to the Groups of Fish During the Period (2016 - 2020)
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تطور اإلنتاج السمكى من أسماك غضروفیة وقشریات ورخویات ورئویات وأصناف أخرى 
)2020 -2016 (خالل الفترة 

Fish production of thicker cartilage and crustaceans, molluscs and other varieties Rioaat evolution During the 
period (2016 - 2020)
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Quantity :Thousand Tonالكمیة: باأللف طن    

Yearsالسنوات

Fisheriesاملصايد 

103.7109.8104.799.0101.4Marine waters املياه البحرية 

158.5183.5194.9220.7237.8Lakesالبحريات 

73.577.773.777.479.5Fresh waterاملياه العذبة 

1370.71451.81561.51641.91591.9Fish Farms(1)(١)االستزراع 

 Includes fish farms and rice fields(1)(١)0يشمل املزارع السمكية وحقول األرز   

تطور اإلنتاج السمكى يف مجهورية مصر العربية طبقآ  للمصايد خالل الفرتة (٢٠١٦  - ٢٠٢٠)

Fish Production Development in the Arab Republic of Egypt 
According to theFisheries During the Period (2016 - 2020 )
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Fish Production Development in the Arab Republic of Egypt according to the Fisheries 
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اب األول   ال
Chapter I  

ى اج ال ة ع اإلن ال انات إج   ب
Total Data on Fish Production          

            



Quantity : Tonالكمية ﾖلطن  

الكمية

Quantity

2010579100G. Total اإلمجـــــاىل العام

Marine water املياه البحرية 

498962.4Med. Sea البحر املتوسط

514962.6Red Sea البحر األمحر

1013925.0Marine water مجلة املياه البحرية 

lakes  البحريات 

825414.1Manzala املنزلة

918524.5Burullus الربلس

15920.1Bardawil الربدويل

جدول ١: التوزيع النسىب لكمية اإلنتاج السمكى طبقًا للمصايد عام  ٢٠٢٠
Table 1: Distribution Proportional To the Quantity of Fish Production 

According to Fisheries 2020

Fisheries املصايد ٪

80700.4Edko إدكو

67500.3Wadi Raian ( 1, 3 ) منخفض الرﾚن (١ ، ٣ )

155100.8Mariout مريوط 

 Nasser 257281.3 حبرية ﾙصر

34280.2Bitter, Timsah & Suez Canal البحريات املرة والتمساح وقناة السويس

22870.1Waterbodies in New Valley مسطحات مائية طبيعية ﾖلوادى اجلديد

23775811.8lakes مجلة البحريات

795334.0Fresh water املياه العذبة

 158595478.9Aquaculture Fish املزارع السمكية

59420.3Fish In Rice Fields حقول األرز

1591896

-14-



Quantity : Ton

إدكوالربدويلالربلساملنزلة البحر األمحرالبحر املتوسط

Med. SeaRed SeaManzalaBurullusBardawilEdko

4989651496825419185215928070G.Total 
198100000Alexandria&Max Alexandria األسكندرية واملكس األسكندرية 

74800000Abu Quir أبو قري
000000Mariout مريوط

983000000Port SaidPort Said بورسعيد بورسعيد
0018280000Alkaboty القابوطى

0120170000Ataka Suez االتكة السويس
06090000Salakhana السلخانة

08330000Ras Ghareb(1) رأس غارب (١)
050290000Tour(1) الطور(١)

1590300000Izbet El Borg Damietta عزبة الربج دمياط
005944000Gheit El Christians غيط النصارى

0058317000Mataria &Algmalia Dakahlia املطرية و اجلمالية الدقهلية
10478009185200Borg El BurullusKafr Elsheikh برج الربلس كفر الشيخ

612500000RashidBehera رشيد البحرية
468000000Maadia املعدية

000008070Edko إدكو

000000Bitter, Temsah & Suez Canal Ismailia البحريات املرة والتمساح وقناة السويس اإلمساعيلية

000000Qarun Fayoum قارون الفيوم
000000Wadi Raian(1.3)منخفض الرﾚن (٣٬١)

000000Nasser Aswanحبرية ﾙصر أسوان
015820000Ataka(2)Red Sea االتكة(٢) البحر األمحر

079790000Hurgada الغردقة
0141020000Baranies برانيس

049230000Quseir and Safagaالقصري وسفاجا
043760000Shalatien and Abu Ramadشالتني وابورماد

000000Natural Bodies of WaterEIwadi EIGidid مسطحات مائية الوادى اجلديد
Matrouh Matrouh 3700000 مطروح مطروح

11400015920El Aresh North Sinai العريش مشال سيناء
0460000Aqaba GulfSouth Sinai خليج العقبة جنوب سيناء

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ras Gharib Red Sea Governorate landings Suez and phase in South Sinai Suez landings (1)(١)0رأس غارب مبحافظة البحر األمحر إنزاالت حمافظة السويس والطور مبحافظة جنوب سيناء إنزاالت السويس                 

      جدول ٢ : اإلنتاج السمكى مبناطق الصيد ﾖملياه البحرية و البحريات طبقا للمحافظات عام ٢٠٢٠              
Table2 : Marine Water Fish Production and Fishing LakesArea,According to Governorates 2020

 الكمية : ﾖلطن 

  اإلمجاىل العام

 (2) Attaka in Suez landings Red Sea

مناطق الصيداحملافظة

البحريات                             Lakesاملياه البحرية

 Fishing AreasGovernorates

Marine waters

   (٢)  األتكة مبحافظة السويس إنزاالت البحر األمحر(٢)



مسطحات مائية طبيعية املرة والتمساح وقناة السويسحبرية ﾙصرمريوطمنخفض الرﾚن (٣)منخفض الرﾚن (١)

Wadi Raian(1)Wadi Raian(3)MarioutNasserMora, Temsah & Suez 
Canal

Waterbodies 
in New Valley

45892161155102572834282287339150G.Total 
0000001981Alexandria&Max Alexandria األسكندرية واملكس األسكندرية 

000000748Abu Quir أبو قري
001551000015510Mariout مريوط

0000009830Port SaidPort Said بورسعيد بورسعيد
00000018280Alkaboty القابوطى

00000012017Ataka Suez االتكة السويس
000000609Salakhana السلخانة

000000833Ras Ghareb(1) رأس غارب (١)
0000005029Tour(1) الطور(١)

00000015903Izbet El Borg Damietta عزبة الربج دمياط
0000005944Gheit El Christians غيط النصارى

00000058317Mataria &Algmalia Dakahlia املطرية الدقهلية
000000102330Borg El BurullusKafr  Elsheikh برج الربلس كفر الشيخ

0000006125RashidBehera رشيد البحرية
0000004680Maadia املعدية

0000008070Edko إدكو

0000342803428Mora, Temsah & Suez Canal Ismailia البحريات املرة والتمساح وقناة السويس اإلمساعيلية

0000000Qarun Fayoum قارون الفيوم
4589216100006750Wadi Raian(1,3)منخفض الرﾚن (٣٬١)

000257280025728Nasser Aswanحبرية ﾙصر أسوان
0000001582Ataka(2)Red Sea االتكة(٢) البحر األمحر

0000007979Hurgada الغردقة
00000014102Baranies برانيس

0000004923Quseir and Safagaالقصري وسفاجا
0000004376Shalatien and Abu Ramadشالتني وابورماد

0000022872287Natural Bodies of WaterEIwadi EIGidid مسطحات مائية الوادى اجلديد
Matrouh Matrouh 00000037 مطروح مطروح

0000001706El Aresh North Sinai العريش مشال سيناء
00000046Aqaba GulfSouth Sinai خليج العقبة جنوب سيناء

                                                         ﾗبع : جدول ٢ : اإلنتاج السمكى مبناطق الصيد ﾖملياه البحرية و البحريات طبقا للمحافظات عام ٢٠٢٠    
                                     Table2:cont'd : Marine Water Fish Production and Fishing LakesArea,According to Governorates 2020       

Quantity : Ton الكمية : ﾖلطن 

Lakes                             اإلمجاىلالبحريات

 Fishing AreasGovernorates
Total

  اإلمجاىل العام

مناطق الصيداحملافظة



Quantity : Ton

اإلمجاىلحقول األرزاملزارع السمكيةاملياة العذبة
Fresh WateraquacultureRice Fields Total

79533158595459421671429

Inside the project داخل املشروعات
1643001643CairoCairo القاهرة القاهرة

012812012812AlexandriaAlexandria اإلسكندرية اإلسكندرية

03095770309577Port SaidPort Said بورسعيد بورسعيد

0205902059SuezSuez السويس السويس

27181238570126575DamiettaDamietta دمياط دمياط

208564202727MansouraDakahlia املنصورة الدقهلية

17731874170189190ZagazigSharkia الزقازيق الشرقية

106300010630Qanater القناطر

7500007500Benha  بنها

58236932060699029DesoukKafr  Elsheikh دسوق كفر الشيخ

7926007926KafrzayatGharbia كفر الزﾚت  الغربية

6721006721MenoufMonoufia منوف املنوفية

6091929780193587BeheiraBeheira البحرية البحرية

169044060045750IsmailiaIsmailia اإلمساعيلية اإلمساعيلية

306410703171GizaGiza اجليزة اجليزة

716151507676Beni SuefBeni Suef بين سويف بين سويف

43018714019144FayoumFayoum الفيوم الفيوم

9609009609MenyaMenya املنيا املنيا

6070006070AssiutAssiut أسيوط أسيوط

31300313SuhagSuhag سوهاج سوهاج

75300753QenaQena قنا قنا

1433001433LuxurLuxurاألقصراألقصر

1270001270AswanAswan أسوان أسوان

10010Red Sea Matrouhالبحر األمحرالبحر األمحر

31200312Salam Canal North Sinai ترعة السالم مشال سيناء

0059425942Outside the project خارج املشروعات

- 17 -

G. Totalاإلمجـاىل العــام

Qaliubiya القليوبية

جدول ٣ : اإلنتاج السمكى مبناطق الصيد ﾖملياه العذبة واملزارع السمكية وحقول األرز طبقًا للمحافظات عام ٢٠٢٠
Table 3: Fish Production Areas of Fresh Water, Fish Farms and Rice Fields  According to Governorates 2020

    الكمية: ﾖلطن

Fishing AreasGovernoratesمناطق الصيد احملافظات



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

انى اب ال   ال
Chapter II  

ى اج ال ة ع اإلن ل انات  تف   ب
A Detailed Data on Fish Production 

 



Quantity : Ton
Monthsاجلملةديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايرينايرالشهور 

JanFebMarAprMayJuneJulAugSeptOctNovDec TotalFisheriesاملصايد
283342858831754305573343335354346233487240036441324161235388418683G. Total (1) اإلمجاىل العام(١)

Marine Waters املياه البحرية
19571827237233204660553558565383618055034471283249896Med. Sea البحر املتوسط

560444914541178522978519191578508996937933671551496Red Sea البحر األمحر
 Total Marine Waters 756163186913510569576386677569611126915196124049547101392 مجلة  املياه البحرية

Lakes  البحريات
Manzala 49175182555857666219786677107828825084147998683382541 املنزلة

52175286586770628358888084158712840585218847828291852Burullus الربلس

000000000011614311592Bardawil الربدويل

   جدول  ٤:  اإلنتاج السمكى ﾖملصايد طبقا للشهور عام ٢٠٢٠  
Table 4 : Fish Production of Fisheries According to Month 2020

 الكمية : ﾖلطن 

000000000011614311592Bardawil الربدويل

5976886456696866856597976146817316188070Edko إدكو

404438521537528494004704394193394589Wadi Raian 1 منخفض الرﾚن ١

180222252266245246002192041871402161Wadi Raian 3 منخفض الرﾚن ٣

11741227131813171301133218281253117411881166123215510Mariout مريوط

 21442739322119451159147313971902243124982535228425728Nasser حبرية ﾙصر

2252162362352753053453033863222982823428Mora, Timsah & Suez Canalاملرة والتمساح وقناة السويس

209244273265241204182002302192202287Natural water bodiesمسطحات مائية طبيعية ىف الوادى اجلديد

150671624217891180621901221485205362079521949224972356120661237758Total Lakes مجلة البحريات
Total Fresh water 57066028695073907464748373127116681864395647518079533 مجلة املياه العذبة

ا غري متوافرة ﾖلشهور وكميتها على التواىل ١٥٨٥٩٥٤ طن ، ٥٩٤٢ طن . (١) اليشمل املزارع السمكية وأمساك حقول األرز حيث أ

(1) Is Fish farms include rice fields where they are not available in months and quantity of 1585954 tons respectively 5942 tons .



Monthsاجلملةديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايرينايرالشهور

JanFebMarAprMayJuneJulAugSeptOctNovDecTotal Governoratesاحملافظات

283342858831754305573343335354346233487140036441334161235388418683
Marine Waters املياه البحرية 

Med. Sea البحر املتوسط 
 10711153103226261270631641932541761981Alexandria&MaxAlexandria األسكندرية واملكس األسكندرية 

4737373653114113382717976748Abu Quir أبو قري
 53544056076410401055978931104010949584359830Port SaidPort Said بورسعيد بورسعيد

 27623430054584114852189267226822208171176015903Izbet El BorgDamietta عزبة الربج دمياط

جدول ٥: اإلنتاج السمكى مبناطق الصيد ﾖملياه البحرية والبحريات واملياه العذبة طبقا للشهور عام ٢٠٢٠
Table 5: Fish Production MarineWaters, Lakes and Fresh Water Fishing Areas According to Months 2020 

Quantity: Ton الكمية : ﾖلطن 

Fishing Areas   مناطق الصيد

G. Total(١)G. Total  اإلمجاىل العام (١)

 27623430054584114852189267226822208171176015903Izbet El BorgDamietta عزبة الربج دمياط
4862255277941232136413861184107993057469710478Borg El BurullusKafr  Elsheikh برج الربلس كفر الشيخ

RashidBehera 2874304465265886185255306455615144556125 رشيد البحرية
20733142552265863439504874413712094680Maadiaاملعدية

 78660300151037MatrouhMatrouh مطروح مطروح
 51118242210000924114El AreshNorth Sinai العريش مشال سيناء

19571827237233204660553558565383618055034471283249896
Red Sea البحر األمحر

 22861483612119000082832561763167012017AtakaSuez االتكة السويس
6254161390007515014981609Salakhana السلخانة

0006217605463217000833Ras Ghareb(1) رأس غارب (٢)

155146947625002867866215414185029Tour(2) الطور (٢)

46221710516913019611620641931531582Ataka(3)Red Sea االتكة (٣) البحر األمحر

 Totalاجلمـلة

33345339618918682005972453186914217979Hurgada الغردقة

18011542280068882213063522142002109297014102Baranies برانيس
2183622722043781502210196434644917004923Qusei and rSafaga القصري وسفاجا
2862322452635682932294395784773783884376Shalatien and Abu Ramad شالتني وابورماد

121230056661446Aqaba GulfSouth Sinai خليج العقبة جنوب سيناء
560444914541178522978519191578508996937933671551496
756163186913510569576386677569611126915196124049547101392

ا غري متوافرة ﾖلشهور وكميتها على التواىل  ١٥٨٥٩٥٤ طن ، ٥٩٤٢ طن . (١) اليشمل املزارع السمكية وأمساك حقول األرز حيث أ

(2)Ras Gharib Red Sea Governorate and phase in South Sinai Suez landings . 
.Attaka in Suez landings Red Sea1(3)(٣)  األتكة مبحافظة السويس إنزاالت البحر األمحر.

 Totalاجلمـلة
Total Marine waters مجلة املياه البحرية

(1)Fish fish farms Does not include rice fields where they are not available in months and quantity of 1585954 tons respectively 5942 tons .
(٢) رأس غارب مبحافظة البحر األمحر والطور مبحافظة جنوب سيناء إنزاالت السويس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Monthsاجلملةديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايرينايرالشهور

احملافظات
JanFebMarAprMayJuneJulAugSeptOctNovDecTotal 

Governorates

 Lakesالبحريات

 49175182555857666219786677107827825084147999683382541Manzala Port Said املنزلة بورسعيد

Table5 cont’d: Fish Production MarineWaters, Lakes and Fresh Water Fishing Areas According to Months 2020 

ﾗبع جدول ٥: اإلنتاج السمكى مبناطق الصيد ﾖملياه البحرية والبحريات واملياه العذبة طبقا للشهور عام ٢٠٢٠

Quantity: Ton الكمية : ﾖلطن 

Fishing Areas مناطق الصيد

 49175182555857666219786677107827825084147999683382541Manzala Port Said املنزلة بورسعيد

16451595149014851580164516251515151515901412118318280Alkaboty  القابوطى

 3223074134314746044856827006095373805944Gheit ChristiansDamietta غيط النصارى دمياط

 29503280365538504165561756005630603562156050527058317MatariaDakahliaاملطرية واجلمالية دقهلية

52175286586770628358888084158712840585218847828291852BurullusKafr  Elsheikh الربلس                 الربلس كفرالشيخ

 000000000011614311592BardawilNorth Sinai الربدويل                العريش مشال سيناء

5976886456696866856597976146817316188070EdkoBehera إدكو البحرية

 404438521537528494004704394193394589Wadi Raian 1Fayoum منخفض الرﾚن ١ الفيوم

180222252266245246002192041871402161Wadi Raian 3 منخفض الرﾚن ٣

 11741227131813171301133218281253117411881166123215510MarioutAlexandria مريوط األسكندرية 

bitter, Timsah & Suez 2252162362352753053453033863222982823428 املرة والتمساح وقناة السويس اإلمساعيلية
CanalIsmailia 

 NasserAswan 21442739322119451159147313971902243124982535228425728 حبرية ﾙصر أسوان

 مسطحات مائية طبيعية الوادى اجلديد
209244273265241204182002302192202287Natural Bodies of WaterEIwadi EIGidid

150671624217891180621901221485205362079421949224972356220661237758 Total Lakes مجلة البحريات



Monthsاجلملةديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايرينايرالشهور

JanFebMarAprMayJuneJulAugSeptOctNovDecTotal Governoratesاحملافظات

Fresh Water املياه العذبة 

88122166190185179149138134114102761643CairoCairo القاهرة   القاهرة  

 1011191552142593313253012752772271342718Damietta Damietta  دمياط   دمياط 

 1511301922002112162252531611241131092085MansouraDakahlia املنصورة الدقهلية

2041681731981621661721271199494961773ZagazigSharkia الزقازيق الشرقية

 87088588089387787087187089089390492710630KanaterQaliubiya القناطر القليوبية

ﾗبع جدول  ٥: اإلنتاج السمكى مبناطق الصيد ﾖملياه البحرية والبحريات واملياه العذبة طبقا للشهور عام ٢٠٢٠
Table 5 cont’d: Fish Production MarineWaters, Lakes and Fresh Water Fishing Areas According to Months2020

Quantity: Ton الكمية : ﾖلطن 

Fishing Areas مناطق الصيد

 87088588089387787087187089089390492710630KanaterQaliubiya القناطر القليوبية

7107956926165675515825976456005705757500Banha بنها

4454654804874954985095135024864754685823DesoukKafr  Elsheikh دسوق كفرالشيخ

6366447157016816566796396316226586647926Kafr El ZayatGharbia كفر الزﾚت الغربية

 4654034316617406936226265986084973776721MenoufMonoufia منوف املنوفية

366159572736497448476253609BeheraBehera البحرية  البحرية 

 1591291261221221391381461481581551481690Ismailia Ismailia اإلمساعيلية اإلمساعيلية

 1822182753103263102992742512322091783064Giza Giza اجليزة اجليزة

 3143607407827607196897157127113393207161Bani Sweif Bani Sweif بىن سويف بىن سويف

 311385862576254403483430Fayoum Fayoum الفيوم الفيوم

5986798679449739769268608257366525739609MeniaMenia املنيا املنيا 5986798679449739769268608257366525739609MeniaMenia املنيا املنيا

 3674505185956066176135644984734313386070Asyut Asyut أسيوط أسيوط

 261910318171091014163140313Sohag Sohag سوهاج سوهاج

 4551454138157836660626045753Qena Qena قنا قنا

Luxor Luxor 1521581381551401531551591322832311433االقصراالقصر

 13413212211517611312510611310915101270Aswan Aswan أسوان أسوان

202935334036302422161215312Salam CanalSouth Sinai ترعة السالم مشال سيناء

57066028695073907464748373127116681864405646518079533  Total Fresh water مجلة امليــاه العذبـة



Quantity :Tonالكمية ﾖلطن   

Fisheriesاملصايد

منخفض الرﾚن(٣٬١)إدكـوالربدويلالربلساملنزلةالبحر األمحـرالبحر املتوسط

جمموعات األمساك
Med. seaRed SeaManzalaBurullusBardawilEdko    Wadi 

Raian(1.3)Fishery Groups

G. Total  49896514968254191852159280706750 اإلمجاىل العام

جدول٦: اإلنتاج السمكى ﾖملصايد  طبقًا للمجموعات السمكية عام ٢٠٢٠

Table 6: Fish Production, According to Fisheries and Fishery Groups 2020

املصايد البحرية
Lakes                         البحريات   

Marine fisheries

Bony fish  3029950231790608948699880044769 أمساك عظمية 

881200000Cartilagenous Fish أمساك غضروفية

9755799299236546400Crustaceansقشرﾚت

215820600000Mollusksرخوﾚت

4019000000Alrioaatرئوﾚت

278425831821130661981Others Varieties أصناف أخرى



Quantity :Ton  الكمية : ﾖلطن 

Fisheriesاملصايد

حبرية ﾙصرمريوط
البحريات املرة 
والتمساح وقناة 

السويس

Fresh 
WaterAquaculture  Rice FieldsTotal Fisheries

جمموعات األمساك
MarioutNasser Mora, Timsah 

& Suez Canal
Fishery Groups

15510257283428228779533158595459422010579G. Total اإلمجاىل العام

                   
مسطحات مائية 

طبيعية       
 Natural

water bodies

مجلة املصايد

ﾗبع جدول ٦: اإلنتاج السمكى ﾖملصايد طبقًا للمجموعات السمكية عام ٢٠٢٠

 Table6 cont’d: Fish Production,According to Fisheries and Fishery Groups 2020

Lakes                        حقول األرزاملزارع السمكيةاملياة العذبةالبحريات

15510256811223163174662158595159421973447Bony fish أمساك عظمية 

0000000883Cartilagenous Fish أمساك غضروفية

00679000014361Crustaceans قشرﾚت

0013100002495Mollusks رخوﾚت

00137100005390Alrioaat رئوﾚت

0472465648713014003Others Varieties أصناف أخرى



 Fisheriesاملصايد 

منخفض الرﾚن (٣٬١)إدكوالربدويلالربلساملنزلة البحر األمحرالبحر املتوسط

Med. SeaRed. SeaManzalaBurullusBardawilEdkoWadi Raian(1.3) Governorate احملافظات
 49896514968254191852159280706750G. Totalاإلمجاىل العام

Inside the project داخل املشروعات
0000000Cairo القاهرة

2729000000Alexandria االسكندرية
98300182800000Port Said بورسعيد
01420800000Suez السويس

15903059440000Damietta دمياط
00583170000Dakahlia الدقهلية

Marine Waters

املياه البحرية
Lakes                           البحريات

جدول ٧: اإلنتاج السمكى ﾖملصايد طبقًا للمحافظات عام ٢٠٢٠
 Table7:Fish Production Fisheries According to Governorate 2020

Quantity :Ton الكمية : ﾖلطن 

00583170000Dakahlia الدقهلية
0000000Sharkia الشرقية
0000000Qaliubiya القليوبية

104780091852000Kafr ElShiekh كفر الشيخ
0000000Gharbia الغربية
0000000Monoufia املنوفية
10805000080700Beheira البحرية

0000000Ismailia االمساعيلية
0000000Giza اجليزة

0000000Beni Suef بين سويف
0000006750Fayoum الفيوم
0000000Menia املنيا

0000000Assiut اسيوط
0000000Suhag سوهاج

0000000Qena  قنا
0000000Luxur األقصر
0000000Aswan اسوان

03221300000Red Sea البحر االمحر
0000000EIwadi EIGidid الوادى اجلديد

Matrouh 37000000 مطروح
114000159200South Sinai مشال سيناء

0507500000South Sinai جنوب سيناء 0507500000South Sinai جنوب سيناء
0000000Outside theproject خارج املشروعات



Quantity :Ton
 Fisheriesاملصايد 

املسطحات املائية ﾖلوادى  املرة والتمساح وقناة السويسحبرية ﾙصرمريوط
اجلديد

 & MarioutNasserMora, Temsah احملافظات
Suez Canal

Waterbodies in 
New ValleyGovernorates

15510257283428228779533158595459422010579G.Totalاإلمجاىل العام
Inside the project داخل املشروعات

00001643001643Cairo القاهرة
15510000012812031051Alexandria االسكندرية

000003095770337687Port Said بورسعيد
000002059016267Suez السويس

000027181238570148422Damietta دمياط
00002085642061044Dakahlia الدقهلية

اجلملة

Fresh Water Fish FarmsRice Fields Total

Lakes                           حقول األرزاملزارع السمكيةاملياة العذبة البحريات

 ﾗبع جدول ٧: اإلنتاج السمكى ﾖملصايد طبقًا للمحافظات عام ٢٠٢٠
Table 7 cont’d:Fish Production Fisheries According  to Governorate 2020

 الكمية : ﾖلطن 

00002085642061044Dakahlia الدقهلية
000017731874170189190Sharkia الشرقية
0000181300018130Qaliubiya القليوبية

000058236932060801359Kafr ElShiekh كفر الشيخ
00007926007926Gharbia الغربية
00006721006721Monoufia املنوفية
00006091929780212462Beheira البحرية

0034280169044060049178Ismailia االمساعيلية
0000306410703171Giza اجليزة

0000716151507676Beni Suef بين سويف
000043018714025894Fayoum الفيوم
00009609009609Menia املنيا

00006070006070Assiut اسيوط
000031300313Suhag سوهاج

000075300753Qena  قنا
00001433001433Luxur األقصر
0257280012700026998Aswan اسوان

0000010032223Red Sea البحر االمحر
00022870002287EIwadi EIGidid الوادى اجلديد

Matrouh 000000037 مطروح
0000312002018North Sinai مشال سيناء

00000005075South Sinai جنوب سيناء 00000005075South Sinai جنوب سيناء
00000059425942Outside the project خارج املشروعات



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
     
  
  
  
  
  

 

ال اب ال   ال
Chapter III  

اف قًا لألص ای  ال ى  اج ال ة اإلن ة وق   ك
Quantity and Value of Fish Production Fisheries 

According to the Varieties                          
 



Quantity : Tonالكمية ﾖلطن   
Value : Thousand L.Eالقيمة ﾖأللف جنيه   

القيمة الكمية

QuantityValue

201057961884252G. Total  اإلمجاىل العام 

Marine water  املياه البحرية      

498963093399Med. sea   البحر املتوسط

514961736050Red Sea   البحر األمحر

1013924829449T. Marine water مجلة املياه البحرية

lakes    البحريات 

825412202473Manzala  املنزلة

918523059336Burullus  الربلس

1592117031Bardawil  الربدويل

8070182912Edko   إدكو

6750235475Wadi Raian (1, 3 )   منخفض الرﾚن ( ١ ، ٣ )

15510327916Mariout   مريوط

 25728646716Nasser   حبرية ﾙصر

3428186396bitter, Timsah & Suez Canal   البحريات املرة والتمساح وقناة السويس

228758637Natural water bodiesin EIwadi EIGidid مسطحات مائية طبيعية ﾖلوادى اجلديد

2377587016892T. Lakes  مجلة البحريات

795332090867Fresh Water    املياه العذبة

 158595447833054Aquaculture   املزارع السمكية

Rice Fields 5942113990  حقول األرز

 -28-

جدول ٨: كمية وقيمة اإلنتاج السمكى عام ٢٠٢٠
Table 8 : Quantity and Value of Fish Production 2020

Fisheries املصايد



Quantity: Tonالكمیة بالطن   
القیمة باأللف جنیھ   

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية
QuantityValueQuantityValueQuantityValue

4989630933995149617360501013924829449G.Total  اإلمجاىل العام

Bony fish أمساك عظمية 

1329529742369407156562381Mullets neiعائلة بورية
404397660040439766Gilthead seabreamدنيس

258207170025820717European seabassقاروص
6806176820710418456213910361382Sardinellas neiسردين

994646100099464610Meagreلوت
0026171229992617122999Bagrusبياض ترفلى

ﾖ82577391118310489712008112636Horse Makerelغة
1269198001269198Greater amberjackأﾙش

4962694683254455568216115024Anchovyانشوجة وصغار السردين
5902726427211257373311153001Brushtooth lizasrdfishمكرونة (حارت)

67220160199459820266679980Threadfin breamsصرع
3792893328272158133206244746Groupers neiوقار (كشر)

00208062400208062400Emperorsشعور
102238621127848296230086917Round herringموزة رنبو

4691594680627404127543350Yellowstripe barracudaمغازل (زرقان)
00292580116292580116Indian mackerelكسكمربى

5491961672725976127645592Red mulletبربوىن
663499240066349924Sole, Commonموسى
2627105080002627105080Largehead hairtailسيوف

7052467564022400134547075Sigansسيجان (بطاطا)
107121420112322460219443880kawakawaبالميطة

520144463701027989024725Haffara seabreamمرجان (حفار)
00116440740116440740Parrot fishحريد
595535501951755079071100Spanish Mackerelدراك

00102074460102074460Peacock Hind Grouperطراد

جدول ٩:  كمية وقيمة اإلنتاج السمكى ﾖملصايد البحرية طبقًا للصنف عام ٢٠٢٠

 Table 9 : Quantity and Value of Fish Production and Marine Fisheries According toVariety 2020

Value : Thousand L.E

الصنف

  Marine fisheries            املصايد البحرية
         اجلمـــــــلة           

Total
Variety

البحر األمحرالبحر املتوسط
Med. seaRed Sea



25566860926442641300872698302161798

Quantity: Ton الكمية: ﾖلطن
القيمة: ﾖأللف جنيه

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية
QuantityValueQuantityValueQuantityValue

ﾗcont’d:Bony fishبع :أمساك عظمية 

60412986151932659212345645Chub Mackerelشك الزور

60120032064003807600Striped Piggyشخرم

ﾙ004704403047044030Saddleback grouperجل

484165920048416592Med. Horse Mackerelشاخوره

339152550033915255Spotted Seabassنقط

2517530002517530Annular Seabreamسبارس

366256200036625620White seabreamشرغوش

254114300025411430Common Pandoraغزيلة

529132250052913225Grey Gurnardفراخ

004922109749221097Snubnose Emperorبونكز

382275610038227561Bluefishمياس

3768460003768460Red Sea mantis shrimpشيكال

005442720054427200Snapperار

003141884031418840Yellowtailed Emperorsحمسين

0025363252536325Needle Fishخرمان

1915209437544096276960Squidsكليمارى
00651820651820Great Barracudaبراكودا
0024096002409600Soldier Fishesكحاية
00873480873480Squirrelfishشرارة
00642496642496Ereolate grouperملص

0012438651243865Sweetlipشطف
00623683623683Greasy Grouperتوين

00122122Jacksالشته
4156004156Abou Seifابوسيف

2941473141Squirrelfishجحا
0074207420seashellصدف
0063606360Habréحربى
00396396File fishesخنازير

ﾗبع جدول ٩:  كمية وقيمة اإلنتاج السمكى ﾖملصايد البحرية طبقًا للصنف عام ٢٠٢٠
 Table 9 cont’d : Quantity and Value of Fish Production and Marine Fisheries According toVariety 2020

Value : Thousand L.E

الصنف

  Marine fisheries            اجلمـــــــلة           املصايد البحرية         
TotalVariety

البحر األمحرالبحر املتوسط
Med. seaRed Sea



367014162955152578809185399509

Quantity : Ton الكمية: ﾖلطن
Value : Thousand L.Eالقيمة: ﾖأللف جنيه

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية
QuantityValueQuantityValueQuantityValue

ﾗ cont’d:Bony fishبع أمساك عظمية 

003595035950Rhoرهو
001430214302scale downخفض

001982919829Goat Fishِعنرب
00136136Corbشيفش

0013026001302600Flathead Fishرقاد
002578825788Variegated emperorدريىن
0072457245Zrabanزرابني
003484134841jobfishفارس
0017742481774248Common silver-biddyقاصة
ﾙ455268450045526845Lobsterزىل
43819710313544119845Yellowfin Tunaتونة

1293277001293277Rainbow Wrasseعروس
359970035997Purple-spotted bigeyeبعينه

 6363006363Pompanoغلنفيش
007210072100Lobsterاستاكوزا

302991053746502311571826805302625572T. Orthopedic fish مجلة أمساك عظمية
 8812627126088326331T. Cartilagenous Fishمجلة أمساك غضروفية

Crustaceans القشرﾚت 
6067124543454511187666121357310Shrimpمجربى
ﾚ3688295040254203203942315360كابورCrab

97551540474799132196105541672670T. Crustaceans مجلة القشرﾚت
Mollusksالرخوﾚت
2821551053291533518425Octopusاخطبوط

1876261346153213132029282659Cuttlefishسيبيا (سبيط)
2158276856206242282364301084T.  Mollusks مجلة الرخوﾚت

Alrioaat الرئوﾚت
4019112532004019112532Marine Molluscsقواقع وحمارﾚت
4019112532004019112532T.  Alrioaat مجلة الرئوﾚت

Others Variety 2784835202587740304291260 مجلة أصناف اخرى

ﾗبع جدول ٩:  كمية وقيمة اإلنتاج السمكى ﾖملصايد البحرية طبقًا للصنف عام ٢٠٢٠
 Table 9 cont’d : Quantity and Value of Fish Production and Marine Fisheries According toVariety 2020

الصنف

  Marine fisheries            اجلمـــــــلة           املصايد البحرية         
TotalVariety

البحر األمحرالبحر املتوسط
Med. seaRed Sea



 الكمية : ﾖلطن 
القيمة : ﾖأللف جنيه    

 Fisheriesمناطق الصيد 

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية
QuantityValueQuantityValueQuantityValueQuantityValueVarietyالصنف

82541220247391852305933615921170318070182912G. Totalاإلمجاىل العام
 أمساك عظمية 

 ManzalaBurullusBardawilEdko

إدكوالربدويلالربلساملنزلة

Quantity : Ton
Value : Thousand L.E

Lakes      البحريات

جدول  ١٠: كمية وقيمة اإلنتاج السمكى مبصايد البحريات طبقا للصنف عام ٢٠٢٠
Table 10: Quantity and Value of Fish Production Lakes Fisheries According toVariety 2020

 أمساك عظمية 
41147905234554781220516007213158686Tilapia neiبلطى

2302091757716715666260359143101736896Mullets neiعائلة بورية

 00000000Carpمربوك 

13559202843281642127005317944Catfishesقراميط

0012271207744874793500Gilthead seabreamدنيس

0011609314879634400European seabassقاروص

00000000Sardinellas neiسردين

1801170000852000Meagreلوت

9749901288662550000Bagrusبياض

Characin 00000000راية

00000000Nile Perchقشر بياض 
0000215300Groupers neiوقار (كشر)

ﾚ001437150880000بسارSilverside (Sand smelts) ﾚ001437150880000بسارSilverside (Sand smelts)
398582738602360000Dalophis Imberbisدفاس
0010457868963474400Sole, Commonموسى



7804220432028390423630939987400679171735260

 الكمية : ﾖلطن 
القيمة : ﾖأللف جنيه    

 Fisheriesمناطق الصيد 

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية
QuantityValueQuantityValueQuantityValueQuantityValueVarietyالصنف

ﾗ Continued bony fishبع أمساك عظمية 
 Elongate Tigerfish 00000000كلب

00000000Sigansسيجان (بطاطا)

 ManzalaBurullusBardawilEdko

إدكوالربدويلالربلساملنزلة

Value : Thousand L.E
Lakes      البحريات

Table 10: Quantity and Value of Fish Production Lakes Fisheries According toVariety 2020
Quantity : Ton

ﾗبع جدول  ١٠: كمية وقيمة اإلنتاج السمكى مبصايد البحريات طبقا للصنف عام ٢٠٢٠

00000000Sigansسيجان (بطاطا)

00000000Haffara seabreamمرجان (حفار)

00000000Spanish Mackerelدراك

00000000Striped Piggyشخرم

222814126816220200516524Eels nei, riverحنشان

21596751428642600000Spotted Seabassنقط

00000000Jacksالشته

00000000Gray Tigerfishخنازير

00000000Flathead fishرقاد

00000000Needle-Fishخرمان

00000000Saddled Seabreamبطيط



237124892696226462005165240

 الكمية : ﾖلطن 
القيمة : ﾖأللف جنيه    

 Fisheriesمناطق الصيد 

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية
QuantityValueQuantityValueQuantityValueQuantityValueVarietyالصنف

00000000Gastropodلوجز
00000000Gambaronمجربون

 ManzalaBurullusBardawilEdko

Value : Thousand L.E
Lakes      البحريات

إدكوالربدويلالربلساملنزلة

Table 10: Quantity and Value of Fish Production Lakes Fisheries According toVariety 2020
Quantity : Ton

ﾗبع جدول  ١٠: كمية وقيمة اإلنتاج السمكى مبصايد البحريات طبقا للصنف عام ٢٠٢٠

00000000Gambaronمجربون
781191342886707070036882Grass Carpمربوك حشائش

00000000Silver Carpمربوك فضي

790602074825894862660262998740068004180932T. Bony fishجملة أسماك عظمیة
Crustaceans قشرﾚت 

6613548167534384416328500Shrimp مجربى
0000000Small shrimp أبو ليفة (مجربى صغري)

ﾚ23318640690552004483584000 كابورCrab

2993218823653990444643912500T.Crustaceans مجلة القشرﾚت

00000000Cuttlefishسيبيا (سبيط)

00000000T. Mollusksمجلة الرخوﾚت

Alrioaat رئوﾚت
00000000Marine Molluscs قواقع وحمارﾚت 00000000Marine Molluscs قواقع وحمارﾚت

00000000T. Alrioaat مجلة الرئوﾚت

3182954601301303900661980Others  Variety مجلة أصناف اخرى



 الكمية : ﾖلطن 
Value : Thousand L.Eالقيمة : ﾖأللف جنيه    

 Fisheriesمناطق الصيد 

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية
QuantityValueQuantityValueQuantityValueالصنف

675023547515510327916256728646716Varietyاإلمجاىل العام
 أمساك عظمية 

Wadi Raian(1, 3 )MarioutNasser 

حبرية ﾙصرمريوط منخفض الرﾚن (٣،١)

Quantity : Ton

Lakes      البحريات

                                          Table 10 cont’d: Quantity and Value of Fish Production Lakes Fisheries According toVariety 2020    

                       تـابع جـدول :  ١٠:كـميــة وقـيمـة اإلنتـاج السـمـكى مبصـايـد البحيــرات طبــقا للصـنـف عــام ٢٠٢٠

 أمساك عظمية 
143631592932520515020714455708Tilapia neiبلطى

8513392180318900Mullets neiعائلة بورية

 00000Carpمربوك 

91136156308422400Catfishesقراميط

9886000Gilthead seabreamدنيس

004253412800European seabassقاروص

000000Sardinellas neiسردين

000000Meagreلوت

422217080000Bagrusبياض

Characin 0000234844612راية

37927493001837133256Nile Perchقشر بياض (ساموس)
000000Groupers neiوقار (كشر)

ﾚ000000بسارSilverside (=Sand smelts) ﾚ000000بسارSilverside (=Sand smelts)
000000Dalophis Imberbisدفاس
205154370000Sole, Commonموسى



0339313239815460326691248996335760

 الكمية : ﾖلطن 
القيمة : ﾖأللف جنيه    

 Fisheriesمناطق الصيد 

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية
QuantityValueQuantityValueQuantityValueVarietyالصنف

ﾗ Continued bony fishبع أمساك عظمية 
 Elongate Tigerfish 000078211730كلب

000000Sigansسيجان (بطاطا)

Wadi Raian(1, 3 )MarioutNasser 

حبرية ﾙصرمريوط منخفض الرﾚن (٣،١)

Value : Thousand L.E
Lakes      البحريات

              Table 10 cont’d: Quantity and Value of Fish Production Lakes Fisheries According toVariety 2020
Quantity : Ton

                            ﾗبع جدول  ١٠:كمية وقيمة اإلنتاج السمكى مبصايد البحريات طبقا للصنف عام ٢٠٢٠

000000Sigansسيجان (بطاطا)

000000Haffara seabreamمرجان (حفار)

000000Spanish Mackerelدراك

193800000Striped Piggyشخرم

3848610000Eels nei, riverحنشان

300135000000Spotted Seabassنقط

000000Jacksالشتھ

000000Gray Tigerfishخنازیر

000000Flathead fishرقاد

000000Needle-Fishخرمان

000000Saddled Seabreamبطیط



03571874100782117300

 الكمية : ﾖلطن 
Value : Thousand L.Eالقيمة : ﾖأللف جنيه    

 Fisheriesمناطق الصيد 

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية
QuantityValueQuantityValueQuantityValueVarietyالصنف

000000Gastropodلوجز
81360000Gambaronمجربون

Wadi Raian(1, 3 )

Lakes      البحريات
حبرية ﾙصرمريوطمنخفض الرﾚن (٣،١)

MarioutNasser 

 Table 10 cont’d: Quantity and Value of Fish Production Lakes Fisheries According toVariety 2020
Quantity : Ton

ﾗبع جدول  ١٠:كمية وقيمة اإلنتاج السمكى مبصايد البحريات طبقا للصنف عام ٢٠٢٠

81360000Gambaronمجربون
7761901250122500Grass Carpمربوك حشائش

23557580000Silver Carpمربوك فضي

4769249061551032791625681645306T. Bony fishجملة أسماك عظمیة

Crustaceansقشرﾚت
000000Shrimp مجربى

000000Small shrimp أبو لیفة (جمبرى صغیر)
ﾚ000000كابورCrab

000000T.Crustaceans جملة القشریات

0000Cuttlefishسيبيا (سبيط)

000000T. Mollusksجملة الرخویات

Alrioaatرئوﾚت
000000Marine Molluscsقواقع وحمارﾚت 000000Marine Molluscsقواقع وحمارﾚت

000000T. Alrioaatجملة الرئویات

19815943000471410Others  Varietyجملة اصناف اخرى



 الكمية : ﾖلطن 
Value : Thousand L.Eالقيمة : ﾖأللف جنيه    

 Fisheriesمناطق الصيد 

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية
QuantityValueQuantityValueQuantityValueVarietyالصنف

34281863962287586374687587016892G. Totalاإلمجاىل العام
 أمساك عظمية 

bitter, Timsah & Suez CanalNatural water bodies

Total Varietyمسطحات مائية طبيعيةالبحريات املــرة والتمساح وقناة السويس

Quantity : Ton

Lakes      مجلة الصنفالبحريات

                                                         ﾗبع جدول  ١٠:كمية وقيمة اإلنتاج السمكى مبصايد البحريات طبقا للصنف عام ٢٠٢٠               
                              Table 10 cont’d: Quantity and Value of Fish Production Lakes Fisheries According toVariety 2020    

 أمساك عظمية 
118259640188221358322988304Tilapia neiبلطى

5402152400417381663677Mullets neiعائلة بورية

 0036388943638894Carpمربوك 

000022627338499Catfishesقراميط

8787001731170382Gilthead seabreamدنيس

00001664133620European seabassقاروص

80207800802078Sardinellas neiسردين

6340950025116315Meagreلوت

0000180792953Bagrusبياض

0000234844612Characinراية

00002216160749Nile Perchقشر بياض (ساموس)
00002153Groupers neiوقار (كشر)

ﾚ0000143715088بسارSilverside (Sand smelts) ﾚ0000143715088بسارSilverside (Sand smelts)
0000277761094Dalophis Imberbisدفاس
1182800132499698Sole, Commonموسى



0820319087641771621619757961160

 الكمية : ﾖلطن 
Value : Thousand L.Eالقيمة : ﾖأللف جنيه    

 Fisheriesمناطق الصيد 

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية
QuantityValueQuantityValueQuantityValueVarietyالصنف

ﾗ Continued bony fishبع أمساك عظمية 
 Elongate Tigerfish 000078211730كلب

71248500712485Sigansسيجان (بطاطا)

bitter, Timsah & Suez CanalNatural water bodies
Total Varietyمسطحات مائية طبيعيةالبحريات املــرة والتمساح وقناة السويس

Lakes      مجلة الصنفالبحريات

                      Table 10 cont’d: Quantity and Value of Fish Production Lakes Fisheries According toVariety 2020      
Quantity : Ton

ﾗبع جدول  ١٠:كمية وقيمة اإلنتاج السمكى مبصايد البحريات طبقا للصنف عام ٢٠٢٠

71248500712485Sigansسيجان (بطاطا)

226110022611Haffara seabreamمرجان (حفار)

25225000252250Spanish Mackerelدراك

1482960001673340Striped Piggyشخرم

00001379176401Eels nei, riverحنشان

0000194387435Spotted Seabassنقط

58127600581276Jacksالشتھ

319920031992Gray Tigerfishخنازیر

132600013260Flathead fishرقاد

12500125Needle-Fishخرمان

228310022831Saddled Seabreamبطیط



0391116900045142876360

 الكمية : ﾖلطن 
Value : Thousand L.Eالقيمة : ﾖأللف جنيه    

 Fisheriesمناطق الصيد 

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية
QuantityValueQuantityValueQuantityValueVarietyالصنف

124270012427Gastropodلوجز

00008136Gambaronجمبرون

Lakes      مجلة الصنفالبحريات
Total Varietyمسطحات مائية طبيعيةالبحريات املــرة والتمساح وقناة السويس

bitter, Timsah & Suez CanalNatural water bodies

                     Table 10 cont’d: Quantity and Value of Fish Production Lakes Fisheries According toVariety 2020    
Quantity : Ton

                     ﾗبع جدول  ١٠:كمية وقيمة اإلنتاج السمكى مبصايد البحريات طبقا للصنف عام ٢٠٢٠

00008136Gambaronجمبرون

0039897514927120711Grass Carpمبروك حشائش

004691149070417248Silver Carpمبروك فضي

1223440251631389572263626222274T. Bony fishمجلة أمساك عظمية

Crustaceansقشرﾚت
19239414001949400091Shrimpمجربى

5310880005310880Small shrimpأبو لیفة (جمبرى صغیر)
ﾚ43434720001805144400كابورCrab

67985014003807555371T.Crustaceans جملة القشریات

131182490013118249Cuttlefishسيبيا (سبيط)

131182490013118249T. Mollusksجملة الرخویات

Alrioaatرئوﾚت
13713838800137138388Marine Molluscsقواقع وحمارﾚت 13713838800137138388Marine Molluscsقواقع وحمارﾚت

13713838800137138388T. Alrioaatجملة الرئویات

24720656196806087182610Others  Varietyجملة اصناف اخرى



Quantity : Ton  الكمية : ﾖلطن 
Value : Thousand L.Eالقيمة : ﾖأللف جنيه  

الدقهلية دمياط القاهرةمناطق الصيد 
املنصورة

الشرقية  
الزقازيق

مشال سيناءأسواناالقصرقناسوهاجأسيوط املنياالفيومبىن سويفاجليزةاإلمساعيلية البحريةاملنوفيةالغربيةكفر الشيخالقليوبية 
Fishing areas

Kafr 
SheikhharbiMenoufia

North 
Saini

القيمةالكمية

CairoDamiettaDakahliaSharqiyaتدسوق بنهاالقناطرﾚمنوفكفر الزBeheiraIsmailiaGizaBeni 
SuefFayoumMenyaAssiutSuhagQenaLuxurAswanترعة السالمQuantity   Value

MansouraZagazigQanaterBenhaDesoukKafr ZayatMenouf الصنف
* Salam canal

Varities

16432718208517731063075005823792667216091690306471614309609607031375314331270312795332090867G. Totalاإلمجاىل العام

Bony fishes أمساك عظمية 

2691494780597380929001705364028574476595156143916591300218315313766324269533918Tilapia neiبلطى

-387425228187336717351491198515269112669849526112110010520010015041225013Catfishes, torpedoقراميط
shaped

Grass Carp (White 238756278255921126518961680802028243443235229000001089611235469مربوك حشائش
(amur

268712667189500471182183018248150133920114177500115344274895Bagrusبياض

002434796810341560001202828232516340882141120119408056281960procambarus clarkiiاستكوزا املياه العذبة

011154390050001430542186231014000082557185485Nile Perchقشر بياض

349300005000616042412190735900000255051000Chelonشيالن

ﾚ000045010610843067028101131000000178118701بسارSilverside

00007980000000000431042000127131140Silver Carpمربوك فضى 

0109769490526910400032161129445040006227149962Nile carpلبيس

0000000057300000000000057316044Elephant-snout fishسحلية (انومة)

0000113012621197076000000000042516941Grey Mullets neiعائلة بورية

00110130050400000000000041723612Barbelبين

000000000000000001500015225Schlibid catfishشلبة

0000701000000000000000070117174Common Carpمربك عادى

0000005001900100000000253198Eels nei,riverحنشان

 15112706201617061006064105823792667076091605285259664308235603131375314331270300746621944737Totalاإلمجاىل

13212696757010900014085212119501374390000124871146130Total Other varieties أصناف أخري

(1) Salam canal passes through Ismailia, Sharqiya, Dakahlia, Damietta, Port Said and North Saini

Total    اإلمجاىل

 Qaliubiya

     (١) ترعة السالم متر مبحافظات اإلمساعيلية والشرقية والدقهلية ودمياط وبورسعيد ومشال سيناء

                                                                               جدول ١١: كمية وقيمة اإلنتاج السمكى ﾖملياه العذبة طبقًا للصنف ومناطق الصيد عام ٢٠٢٠                   
Table 11: Quantity and Value of Fish Production in Fresh Water According toVarities and Fishing area 2020                                               



Quantity :Tonالكمية ﾖلطن   

Value : Thousand L.Eالقيمة ﾖأللف جنيه   

Varitiesالقيمةالكميةاألصناف

Quantity Value

G . Total 158595447833054 اإلمجاىل العام

95059920913178Tilapia neiبلطي

31780712667787Mullets neiعائلة بوریة

Carp *1994944887603مبروك (1)

 جدول ١٢ : كمية وقيمة اإلنتاج السمكى ﾖملزارع السمكية طبقًا للصنف عام ٢٠٢٠         
Table 12: Quantity and Value of Fish Production in aquaculture According to Varities 2020

387373812883Gilthead seabreamدنیس

325552614167European seabassقاروص

361842351960Meagreلوت

7875117810Catfishesقرامیط

2146440530Shrimps neiجمبرى

243070Eels neiحنشان

.33016976Bagrus sppبیاض

2007000Rabbitfishسیجان (بطاطا)

390Othersأصناف أخرى

158595447833054
Carp includes:(Regular, Silver and Largehead) (1)(١) املربوك يشمل ( عادى - فضى- كبري الرأس )
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Quantity :Tonابلطن :  الكمية 

Value : Thousand L.Eابأللف جنيه    :  االقيمة 

Varitiesالصنف

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

QuantityValueQuantityValueQuantityValueاحملافظات
Governorate

3565784302377355605942113990G.Total اإلجمــالى العام

(1)خارج املشروعات 
3565784302377355605942113990Outside the project 

(1)

:ملحوظة 

     2020كمية وقيمة اإلنتاج السمكى من حقول األرز طبقاً للصنف واحملافظات عام : 13          جدول 

                  Table 13 : Quantity and Value of Fish Production From Rice Fields According toVarities And Governorates 2020

الجملةقراميطبلطي

1)
0There is no data on production within the projects this year (2020) due to the suspension of the pilot project in the rice field

Tilapia neiCatfishesTotal

وذلك لتوقف المشروع االرشادى في حقول األرز  (2020)اليوجد بيانات عن اإلنتاج داخل المشروعات هذا العام 0  .  (1)



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

ع ا اب ال   ال
Chapter IV   

ات  ع ةاال ارع ال اك وال ائ األس ة ل عاون   ل
Cooperative Societies for Fishers     

And Fish Farms٠٠٠٠٠٠٠٠٠  



مجعــيات اإلستزراعاجلمــعيات احمللية

Local AssociationsAquaculture Associations

8813G. total اإلمجــاىل العـام

152Mid. Delta وسط الدلتا

123Western Region املنطقة الغربية

122Estern Region املنطقة الشرقية 

133Damietta Region منطقة دمياط

161Red Sea Region منطقة البحر األمحر

72Nile Valley وادى النيل

130Aswan Region منطقة اسوان
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جدول ١٤: عدد اجلمعيات التعاونية لصائدى األمساك طبقًا ملناطق الصيد عام ٢٠٢٠

Table 14: Number of Cooperative Societies for Fishers According to the Fishing Region 2020

Fishing Regionمناطـــق الصــيد



جمعیات اإلستزراع الجمعیات المحلیة
Local  AssociationsAquaculture Associations

8813G. totalاإلجمـالى العام

10Cairo القاھرة 

42Alexandria األسكندریة

42Port Said بورسعید

41Suez السویس

61Damietta دمیاط

51Daqahlia الدقھلیة

21Sharkia الشرقیة

10Qalubiaالقلیوبیة

102Kafr El-Shiekh كفر الشیخ

10Gharbia الغربیة

30Menoufia المنوفیة

51Beheira البحیرة

20Ismailia اإلسماعیلیة

10Beni Suef بنى سویف

21Fayoum الفیوم

10Menia المنیا

11Aswan أسیوط

10Sohag سوھاج

50Qena قنا

70Assiut أسوان

90Red Sea البحر األحمر

EIwadi EIGidid 10 الوادى الجدید

30Matrouh مطروح

60North Sinai شمال سیناء

30South Sinai جنوب سیناء
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جدول ١٥ :  عدد اجلمعيات التعاونية لصائدى األمساك طبقًا للمحافظات عام ٢٠٢٠ 
Table 15 : Number of Cooperative Associations for Fishers According to Governorates 2020

Governorate المحــافظات



Table 16: Number of Government Fish Farms, According to Governorates 2020        

19

2

2

2Port Said

1

5

4

2

1

                                             Table 17: Area of Fish Farms, According to Governorates 2020                              

 Area / Feddan                                                     المساحة بالفدان 

الجملةالمزارع الحكومية
الجملة

Totalالمؤقتةاإليجارالملك

 Ownership Rent TemporaryTotal

 485886106115563426528341828307111G. Totalاإلجمالى العام

9144670455814926050Alexandria األسكندرية

0242359796622191609078309Port Said بورسعيد

071007100710Suez السويس

031734031734189633630Damietta دمياط

000010201020Dakahlia الدقهلية

48516053067932769330036069Sharkia الشرقية

406837000575001051838500113683Kafr El-Shiekh كفر الشيخ

221610483012699203014729Beheira البحيرة

26152289745012354750019854Ismailia اإلسماعيلية

2426350200297602976Fayoum الفيوم

720981081Beni Suef بنى سويف

 بورسعيد

2020عدد المزارع السمكية الحكومية طبقاً للمحافظات عام  : 16           جدول 

المحافظات
عدد المزارع السمكية الحكومية

 Governorates Number of 

Government Fish 

 G. Totalاإلجمالى العام

Alexandria األسكندرية

Damietta دمياط

 المحافظات

المزارع اإلهلية

 Governorat

The Eligibility Farms

Governmental 

Farms

Dakahlia الدقهلية

Sharkia الشرقية

Kafr El-Shiekh كفر الشيخ

Beheira البحيرة

Ismailia اإلسماعيلية

2020مساحه المزارع السمكية طبقاً للمحافظات عام : 17                          جدول 
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ام  اب ال   ال
Chapter V   
ـ ل ال   أسـ

The Fishing Fleet  
  



Level of boatsدرجة املراكب 

Machinery 
Boats

Totalمجلةدرجة ﾘلثةدرجة ﾘنيةدرجة أوىل

1st. Class2nd. Class3rd. ClassTotal املصايد
Fisheries

41032797960134521720921312G. Totalاإلمجاىل العام

Marine Water املياة البحرية

265630735748411483804Med. Sea البحر املتوسط

14470065651512Red Sea البحر األمحر

410330735754912135316T. Marine Water مجلة املياة البحرية

Lakes  البحريات 

 جدول ١٨: عدد مراكب الصيد املرخصة ﾖملصايد البحرية والبحريات واملياه العذبة عام ٢٠٢٠
Table 18:  Number of Fishing Boats Licensed Marine Fisheries, Lakes and Fresh Water 2020

  مراكب آلية
مراكب غري آلية

اإلمجاىل Non-Machinery Boats

Lakes  البحريات 

000105610561056Manzala املنزلة

000133213321332Burullus الربلس

000122812281228Bardawil الربدويل

000107107107Qarun قارون 

Edko 000487487487 إدكو

000105105105Wadi Raian ( 1 ) الرﾚن ( ١ )

000161616Wadi Raian ( 3 ) الرﾚن ( ٣ )

000881881881Mariout مريوط

 02490592030823082Nasser حبرية ﾙصر

 0011796807807Mora, Timsah & Suez البحريات املرة والتمساح وقناة السويس
Canal

02490603600891019101T. Lakes مجلة البحريات 02490603600891019101T. Lakes مجلة البحريات

000689568956895T. Fresh Water مجلة املياة العذبة
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العدد
Number

29214G. Total اإلمجاىل العام
Marine Water املياه البحرية 
14790Med.Sea البحر املتوسط

2640Red Sea البحر األمحر

17430T. Marine Water  مجلة املياه البحرية
Lakes  البحريات 

1638Manzala املنزلة
93Burullus الربلس

2753Bardawil الربدويل
1498Edko إدكو

145Rayan 1 منخفض الرﾚن  ١ 
0Rayan 3 منخفض الرﾚن ٣ 

910Mariout مريوط
1169Mora, Timsah & Suez Canal البحريات املرة والتمساح وقناة السويس

8206T. lakes مجلة البحريات
3578Total Fresh water مجلة املياه العذبة

جدول ١٩ : عــدد صيادى املراكب املرخصني عام ٢٠٢٠
Table 19: Number of Boats Licensed Fishermen Fisheries 2020

Fisheryاملصايد

جدول ٢٠ : عدد صيادى الربارة املرخصني عام ٢٠٢٠ 

العدد
Number

3190G. Total اإلمجاىل العام
Marine Water املياه البحرية 
1557Med. Sea البحر املتوسط
777Red Sea البحر األمحر

2334T. Marine water مجلة املياة البحرية

lakes  البحريات 
90Manzala املنزلة

0Burullus الربلس
355Bardawil الربدويل

0Qarunقارون
259Edko إدكو

0Rayan 1 منخفض الرﾚن  ١ 
0Rayan 3 منخفض الرﾚن ٣ 

 0Nasser حبرية ﾙصر
81Mora, Timsah & Suez Canal البحريات املرة والتمساح وقناة السويس

785T. lakes  مجــلـــة البحريات
71Total Fresh water مجلة املياه العذبة

Fisheryاملصايــد

جدول ٢٠ : عدد صيادى الربارة املرخصني عام ٢٠٢٠ 
Table 20 : Number of Licensed Fishermen Albrarh Fisheries 2020

71Total Fresh water مجلة املياه العذبة
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 القيمة : ﾖأللف جنيه  
الوحدةالقيمةالكميةالوحدة

UnitQuantityValueUnit

93251628699G.Totalاإلمجاىل العام
333821780Thousand literGasolineألف لرتبنزين

89702600957Thousand literSolarألف لرت سوالر
2115962TonsOilsطن زيوت 

Value :  L.E القيمة : جنيه  
Ttemالصنف 

القيمةالكمية / طنالقيمةالكمية / لرتالقيمةالكمية / لرت

 Quantity امليناء
/ liters valueQuantity / 

liters valueQuantity / 
Tons valueHarbor

333780021780199897018446009574162115962100G.Totalاإلمجاىل العام
0022358000149200296611353140Suez / Attakaالسويس / االتكة

002185500145700739351300Suez / Ataqahالسويس /عتاقة
00100975006739642110244702Ezbet El Borg / Damiettaعزبة الربج/ دمياط

0017180001150359517381649Alexandriaاالسكندرية / االنفوشى
0085620005707257433815927Alexandria / ElMadeaa دمياط /راس الرب

00105060007091550000Kafr El Sheikh / Alburllusكفر الشيخ /الربلس
1491000931912525260001683579030718847Kafr El Sheikh / Alrubaeiaكفر الشيخ /الرﾖعية

0052540003502684200Alexandria / Eastern Portالبحرية/ادكو
0050522503410268710480885Port Said /Sea fishing portميناء الصيد البحرى
24400015355004800032400000North Sinai / Althelolمشال سيناء / التلول
35350021804740000North Sinai / Agzyonمشال سيناء / أغزيون
003137496209167715175650Red Sea / Branisالبحر األمحر /برانيس

001589800010731150000the green Islandاجلزيرة اخلضراء
0021998148487361440000Jervy Damiettaاجلرىف دمياط
 9715006800500628500424237500Cliff Husseinجرف حسني

0016770001117720500Red Sea / Hurghadaالغردقة /امليناء السياحى
27780019446003160021330000High Damالسد العاىل

Table 22 :  Consumer Amount and Value of Fuel and Oil for TheFishing Boats According to Port 2020

 زيوت  سوالربنزين

GasolineSolarOils

 جدول  ٢٢: كمية وقيمة املستهلك من الوقود والزيوت  ملراكب الصيد اآللية طبقًا للميناء عام ٢٠٢٠

    جدول  ٢١ : كمية وقيمة املستهلك من الوقود والزيوت  ملراكب الصيد اآللية عام ٢٠٢٠
Table 21 : Consumer Amount and Value of Fuel and Oil for TheFishing Boats 2020

Value :Thousand L.E

Ttemالصنف
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اإلمجاىل ابو شنبمزرعة الزاويةمزرعة برسيقمزرعة املنزلةاملزارع 
Farms

ManzalaParseeqElzawyaAbu ShanabTotalMachine Type نوع اآللة

4984495187G. Totalاإلمجاىل العام

22105Bulldozerبلدوزر

22206Excavatorحفار

11103Loaderلودر

621110Pickup carسيارة بيك اب

21205Double cabin carسيارة دوبل كابينة 

252110Chassis car longسيارة شاسية طويل

30104لورى

 جدول ٢٣ : أعداد ونوعية اآلالت واملعدات اإلستثمارية للمزارع السمكية عام ٢٠٢٠ 
Table 23: Number and Quality of equipment investment fish farms 2020

30104Lorryلورى

11002Microbusميكروﾖص

12003Mini busميىن ﾖص

11126029Tractorجرار زراعى

7177031Trailerمقطورة

10923345Irrigation machineماكينة رى

02002Irrigation pump (behind tractor)طلمبة رى (خلف اجلرار)

02002Irrigation pump (station)طلمبة رى (حمطة)

0123015Drainage pump (station)طلمبة صرف (حمطة)

08008water pump motorماتور رفع امليــــــــاه

13004Agricultural plowحمراث زراعى
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ادس اب ال   ال
Chapter VI 

ة ی ة ال م وعات الق   ال
ى  راع ال   لإلس

New National Aquaculture Projects   
  



   املساحة الكلية   
   (فدان)

عدد األحواض
        نوع اإلستزراع        

 (فدان)
         اإلنتاج        

   (الطن )

Total Area  
(feddan)Number of basinsType of Culture 

(feddan)

        
Production       

 (Ton)

11913340G. Totalاإلمجاىل العام 

200 أمساك حبرية454

2000 أمساك مياه عذبة83

1140مجربى654

Type of fish

533.3G. Total

0.3دنيس

3قاروص

530مجربى

اسم املشروع 
اإلنتاج ( العدد بالملیون )نوع األسماك

Project Name
production (number in million)

اإلمجاىل العام

املزرعة السمكية بغليون
Fish farm / Glion
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           Table 25:  production of  Delta Productive Sector (Ghalion) of Seed According to Type of Fish 2020             

                          جدول ٢٤: انتاج قطاع الدلتا االنتاجى (غليون) من األمساك واجلمربى عام ٢٠٢٠

        Table 24: Production of  Delta Productive Sector (Galion) of Fish and Shrimp 2020  

Project Nameاسم املشروع

3983Glion / Kafr El Sheikhغليون / كفر الشيخ

                           جدول ٢٥: انتاج قطاع الدلتا االنتاجى (غليون) من الزريعة طبقًا لنوع األمساك عام ٢٠٢٠



اإلنتاج ابلطن نوع االستزراععدد األحواضاملساحة الكليةاملوقع

Location
Total Area  

(feddan)

Number 

of basins

Type of 

Culture

      

Production  

 (Ton)                   

201472123G. Totalاإلمجاىل العام 

60

12

اإلنتاج بالطننوع األسماك

Type of fish

      

Production  

 (Ton)                   

707اإلمجاىل العام 

مزرعة الفريوز لإلستزراع2-2  

707السمكى

2020انتاج الشركة الوطنية للثروة السمكية واألحياء املائية من األمساك واجلمربى عام : 26    جدول 

                         Table 26:Producing Fish and Shrimp from  National Company for Fisheries and Aquaculture 2020                    

اسم المشروع 

مساحة األحواض

Project Name

Area of 

Ponds 

(feddan)

5.5

2014غرب بورسعيدالديبة لإلستزراع السمكى1-1

1.1

123مجربى فامنى
Al-Deebah 

Aquaculture

4.4

مجربى فامنى 

G. Total

Al Fayrouz fish farm

Project Name اسم المشروع

عدد األحواض

Number of basins

900

900
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