
حتقق هذا العام طفرة فى الإنتاج 

مل ي�سبق لها مثيل من قبل

احذر تناول هذه الأ�صماك ال�صامة ال�صائعة فى املياه امل�صرية..

الأحمر  بالبحر  توجد  تواجدها:  ومناطق  �شكلها 

وخليجى ال�شوي�س والعقبة وهى م�شهورة باألوانها 

و�شكلها ولها القدرة الكبرية على  التخفى وهذا 

ظاهر من األوانها و�شكلها املخطط.

مكان تواجد ال�شم فى ال�شمكة: اإن اخلطري فى هذه 

�شوكة  كل  اأ�شفل  املوجود  ال�شم  هو  ال�شمكة 

موجودة على ظهرها.

دجاجة البحر

لديه  الأ�شماك  من  النوع  وه��ذا 

اأ�شماء �شائعة ومتعددة منها ال�شمكة 

املخططة وال�شمكة الأ�شد وال�شمكة النارية اأو الفرا�شة وال�شمكة الري�شى.
املناطق  ف��ى  ت��وج��د  ت��واج��ده��ا:  ومناطق  �شكلها 

ال�شاحلية بالبح�����رين الأحم��������ر والأبي�س 

غري  خطرية  �شمكة  وهى  ال�شوي�س  وخليج 

باخلطر  ال�شعور  عند  نف�شها  تنفخ  عدائية 

ا�شتعداداً للهجوم.

فى  ال�شموم  توجد  ال�شمكة:  فى  ال�شم  تواجد  مكان 

واخليا�شيم  واملنا�شل  واجللد  والأمعاء  الكبد 

ول توجد فى اللحم.

الأرنب

اأو القرا�ض

ذهبية -نصائح  ذهبية  -نصائح  ذهبية  -نصائح  ذهبية  نصائح   - ذهبية  نصائح 

البردويـ
ل

أ. د. محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة 
شرح ملعالى وزير الزراعة واألستاذ الدكتور 
عادل البلتاجى التطور الذى حدث لبحيرة 
للنهوض  املستقبلية  واخل��ط��ة  ال��ب��ردوي��ل 
املوسم  هذا  طفرة  حققت  والتى  بالبحيرة 
فى  إليها  تصل  لم  إنتاجية  أعلى  بتحقيق 
بلغت  إجمالية  بقيمة  قبل  م��ن  تاريخها 

حوالى 93.1 مليون جنيه.

وتقع  الشمالية  مصر  بحيرات  من  البردويل 
البحيرة  ويفصل  سيناء  ش��م��ال  محافظة  ف��ي 
يتراوح  رملي  املتوسط حاجز  البحر  عن ساحل 

اتساعه بشكل عام بني 200  إلى 1000 متر وتبعد 
 18( مترًا  كيلو  عشر  ثمانية  العريش  غ��رب  عن 
كم( من منطقة رمانة جنوًبا وطول البحيرة 95 
1: 22  كم وتبلغ   كم تقريًبا وعرضها يتراوح بني 

مساحتها حوالي 168 ألف فدان. 
 وقد حققت البحيرة أعلى إنتاجية لها موسم 
ذلك  وي��ع��د  5410.2  طن  بلغت  2009  م  صيف 
أعلى إنتاجية وصلت إليها البحيرة فى تاريخها 
مع  جنيه  93.1  مليون  ح��وال��ي  بلغت  بقيمة 

االختالف في التركيب النوعى.
للنهوض  طموح  برنامج  الهيئة  وضعت   وقد 

بالبحيرة ممثاًل فى احملاور التالية:
 2017 ع��ام  ليصل  البحيرة  إنتاجية   1-  رف��ع 
 %40 يكون  أن  على  سنوي  8800  طن   إلى 
الفاخرة  األسماك  من  البحيرة  إنتاج  من 

ال��ل��وت -  امل��وس��ى  ال��ق��اروص -  )الدنيس - 
الوقار(. 

2-  احلفاظ على التنوع والتركيب احملصولى 
عائد  أع��ل��ى  يحقق  مب��ا  املتميز  السمكى 

اقتصادي. 
واالرتقاء  القائمة  التعاونية  الهياكل  3-  دعم 
مبستوى اخلدمات التي تقدم للصيادين. 

باالهتمام  البحيرة  إدارة  أس��ل��وب  4 -  تطوير 
ب��ال��ع��م��ل ال��ب��ح��ث��ي وال�����دراس�����ة ال���دوري���ة 

خلصائص املياه. 
خواص  وحتسني  البواغيز  ك��ف��اءة  5-  تطوير 

املياه. 
واالجتماعية  االق���ت���ص���ادي���ة  6-  ال��ت��ن��م��ي��ة 
للمجتمعات السكانية احمليطة بالبحيرة.

7- تطوير نظم التسويق اخلارجي.

إعداد م. نبيلة السيد



أ. د. محمد فتحى عثمان يفتتح ورشة 
فى  الهيئة  أب��ن��اء  م��ن  للمتدربني  العمل 
اخل��ارج بكلية الزراعة جامعة عني شمس 

فى حضور لفيف من كبار علماء مصر..
استراتيجية  سيادته  استعرض  حيث 
الهيئة املستقبلية لتنمية الثروة السمكية 

فى مصر.

وزي�����������ر 

ال���زراع���ة 

ف��ى زي���ارة 

ل���ب���ح���رة 

ال��ردوي��ل
د. حممد فتحى يعر�ض ا�سرتاتيجية الهيئة لتنمية الرثوة ال�سمكية

احــــــذر هـــــــذه الأ�سمــــــاك ال�ســــــــامــــــة

م�ستقبل الرثوة 

ال�سمكية فى م�سر

< العدد األول < أغسطس 2010م < < نشرة شهرية <



ن�شرة �شهرية ت�شدر عن

الهيئة العامة لتنمية

ال�ث�روة ال�شمكية

رئي�س جمل�س الإدارة

اأ. د. حممد فتحى عثمان

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 

العامة لتنمية

ال�ث�روة ال�شمكية

الإ�شراف العام

م. نا�شر عارف ال�شعراوى

رئي�س الإدارة املركزية 

للتنمية وامل�شروعات

رئي�س التحرير

م. �شهام عبد اهلل فايد

مدير عام التطوير والإر�شاد

م. خالد حممد العجرودى

مدير عام العالقات

اأ�شرة التحرير

م. حممد حممود اأبو اخلري
م. لبنه حممد نعيم
م. نبي����لة مهن������ا

حما�شبة/ اأمانى اإ�شماعيل

امل�شئولة عن موقع الهيئة على الإنرتنت

عنوان املرا�شالت

4 �ش الطريان مدينة ن�شر القاهرة

تليفون: 22620118 )202+(

فاك�ش: 22620117 )202+(

بريد اإلكرتونى

gafrd-eg@hotmail.com

موقع الهيئة على الإنرتنت

www.gafrd.org

الطباعة والتجهيزات الفنية
مبطابع ال�شرطة

ت: 25903030 - 25903535

الإخ�����راج

م�شط��فى عب���ده

للإنتاج  ال�صاحلة  املائية  بامل�صادر  غنية  م�رص  اأن  اإىل  الواقع  ي�صري 

وتنمية الأ�صماك والتى توؤهلها لتكون من كبار الدول املنتجة للأ�صماك 

ا على امل�صتوى الدوىل، ففى  لي�س فقط على امل�صتوى الإقليمى بل اأي�صً

من  املتو�صط  البحر  طول  على  ال�صمكية  الرثوة  م�صادر  متتد  ال�صمال 

ال�صلوم فى اأق�صى الغرب وحتى العري�س ورفح فى اأق�صى ال�رصق جنوًبا 

واأ�صبحت  مياهها وعمقها  بغزارة  تتميز  التى  العاىل  ال�صد  تقع بحرية 

مكاًنا ملئًما لأنواع عديدة وخمتلفة من الأ�صماك.

وفى ال�رصق تقع �صواحل البحر الأحمر التى متتد لأكرث من 2000 كيلو مرت من ال�صوي�س حتى 

حليب و�صلتني وفى الغرب وادى الريان وبحرية قارون الوا�صعة املمتدة فى ال�صحراء الغربية وفى 

اأدكو-  الربل�س-  املنزلة-  )الربدويل-  ال�صمالية  البحريات  ف�صًل عن  هذا  بفرعيه،  النيل  نهر  الو�صط 

مريوط- التم�صاح- البحريات املرة( فجميع املقومات والإمكانيات متوافرة ولدينا الأ�صلوب العلمى 

والربامج املحددة لزيادة الربوتني ال�صمكى والآمال متتد على جبهة اأعر�س واأ�صمل لتعوي�س النق�س 

فى الربوتني احليوانى. واأن وزارة الزراعة وا�صت�صلح الأرا�صى ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الرثوة 

ال�صمكية قد و�صعت ا�صرتاتيجيتها لرفع متو�صط ن�صيب الفرد اإىل امل�صتويات العاملية حيث تبنت عدة 

حماور للنهو�س بالرثوة ال�صمكية من اأبرزها:

 1- ال�صتغلل الكامل والر�صيد للم�صايد املختلفة للأ�صماك.

2-  احلفاظ على م�صادر الرثوة ال�صمكية من التلوث لهدف حماية هذه الرثوة وخف�س الفاقد.

3-  العمل على تنمية الأنواع التى تطلبها الأ�صواق العاملية من الأ�صماك فى املزارع والبحريات 

وعلى الأخ�س بحرية الربدويل التى تعترب اأنقى البحريات عاملًيا.

وتقليل  وتطويرها  وبامل�صايد  به  اخلا�صة  الت�رصيعات  ومراجعة  ال�صيد  اأ�صاليب   4-  تطوير 

الفاقد من الأ�صماك عن طريق تطوير اأ�صاليب احلفظ والت�صويق والنقل واإن�صاء م�صانع 

لإنتاج الثلج اللزم حلفظ الأ�صماك حتى ت�صويقها حملًيا وخارجًيا.

يحمل  والذى  البحرى  وخا�صة  ال�صمكـــى  ال�صـــتزراع  �صبــــل  بتطــــوير  5-  الهتمـــام 

اآفاقًا وا�صعة للتنمية.

6-  ت�صجيع اإن�صاء املفرخات البحرية لتوفري الزريعة اللزمة للمحافظة على املخزون ال�صمكى 

الطبيعى املوجود فى البحار.

7- نقل اخلربات اخلارجية من الدول التى �صبقتنا فى هذا املجال.

والهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�صمكية اإحدى هيئات الوزارة هى املنوط بها تنمية هذه الرثوة 

واملحافظة عليها من اأجل الأجيال القادمة.

اإن ما يبذل من جهد فى هذا املجال هو نتاج طبيعى لهتمام القيادة ال�صيا�صية فى املحافظة على 

املوارد الطبيعية وتوفري الأ�صماك باأ�صعار فى متناول حمدودى الدخل وهو ما ن�صعه ن�صب اأعيننا 

حينما نخطط مل�صتقبل الزراعة فى م�رص.

االفتتاحية

اأمني اأباظة وزير الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى



م/ اأحمد عبده على

اإدارة التغذية

املياه فى  ت�شبح  يت  راأ بلطية 

اجتاه ى  اأ ومن  جاءت  ين  اأ من  لتها  �شاأ

جتيب ومل  هى،  ين  اأ تعلم  تكن  مل 

ال�شتباه بدائرة   ، وحيدًا وتركتنى 

انتباه بدون  ال�شخور  بني  فمررت 

باملياه فوقعت  رجلى  نزلقت  اإ

ال�شباحة« جيد  اأ »ل  �شرخت،  امل�شاعدة  طلبت 

اهلل اإىل  يدى  فرفعت  اأحد،  ي�شمعنى  مل 

بالختناق وح�ش�شت  �شديد،  بربد  �شعرت 

�شدقاء الأ وتذكرت  طفاًل،  كنت  حني  تذكرت 

نفاق والإ العهد  ناق�شوا  نا�ش  اأ ملت  تاأ

الختباء ردت  فاأ �شبابى،  يام  اأ تذكرت 

نفاق الأ مرتو  حتى  ملت  تاأ حياتى،  ملت  تاأ

البتالء معنى  فعرفت  يامى،  اأ تذكرت 

فاق الأ مافى  رى  اأ ن  اأ ردت  فاأ ملت،  تاأ حني  ملت  تاأ

العتناء بيده  ومن  الرازق  من  ملت  تاأ حني  تذكرت 

�شواك اأ نها  وكاأ ج�شدى  من  تخرج  �شياء  باأ ح�ش�شت 

حياتى وم�شاوئ  املا�شى  لم  اآ نها  اأ ظنتت 

خلفى من  الذيل  وخروج  رجلى  بان�شمام  ح�ش�شت 

طفولتي منذ  املا�شى  وهام  اأ نها  اأ ظننت 

ذانى اأ بعد  من  الهواء  بلطم  ح�ش�شت 

خيا�شيمى تكونت  قد  نها  اأ ظننت 

الزعانف لت�شبه  ذراعى  اأ بتحول  ح�ش�شت 

مني�اتى اأ ح��دى  اإ حتقق�ت  ق�د  نه�ا  اأ ظننت 

�شبحت« اأ �شمكة  »قد  وعلمت  نفا�ش،  اأ تلقفت 

حيتان �شماك  الأ كلها  تاأ وجدت  حوىل،  من  نظرت 

الجتاهات كل  من  مفتوح  البحر   ، خمباأ لأجد  تعرثت 

ياأتني القر�ش  �شمك  فكاد  بال�شهادة  نطقت 

مات قد  ال�شمك  كثري  وجدت  بلطية،  بذيل  ت�شبثت 

العاملان يعانى  مما  وعلمت  الفرار،  فى  جنحت 

جاءت ين  اأ من  ق�شتها  عرفت  البلطية،  مع  تكلمت 

يارحمن يارحيم  بها  كتب  �شحيفة  ناوليتى 

اآت  - اهلل  �شاء  ن  اإ  - الرزق  ن  اأ وعلمت  تعلمت 

ن�شان اإ ننى  اإ يقنت  اأ �شحوت،  حني  طبيعتى  فعادت 

اخترب
 معلوماتك

كيف تواجه 

ال�سغوط 

النف�سية؟

أن  ت���������س���������ت���������ط���������ي���������ع 
الضغوط  ت�����������������������������واج��ه 
ال��ن��ف��س��ي��ة ب���أق���ل ق���در 
اخلسائ����ر  م���ن  مم��ك��ن 
لدي�ك  ت�����واف����رت  إذا 

اآلتية: الشروط 
من  ي�����أت�����ى  >  ال������وع������ى: 
واليقني  املعرفة  خالل 
والكوارث  األزمات  بأن 
وأن  م��ح��ت��وم  ق���در  ه���ى 
هو  احل������ي������اة  ق������ان������ون 
لهذه  التعرض  ضرورة 

. ط لضغو ا
ب����أن  االس������ت������رخ������اء:   <
وجسدك  ن��ف��س��ك  ت��دخ��ل 
ف�����ى ح�����ال�����ة اس����ت����رخ����اء 

املنبهات. عن  واالبتعاد 
األمل  ت��ب��ع��ث  ال��ص��الة:   <
ف�������ى ن�����ف�����س اإلن������س������ان 
ح��ال��ة من  ل��دي��ه  وت��خ��ل��ق 
األم���������ان واالط����م����ئ����ن����ان 

الله. بقدر 
ال���ري���اض���ة:  مم����ارس����ة   <
من  ال�����ع�����دي�����د  أث����ب����ت����ت 
ممارسة  أن  ال����دراس����ات 
على  ت���ع���م���ل  ال����ري����اض����ة 
زي��������������ادة إم��������������داد امل�����خ 
يجدد  مم���ا  ب��األك��س��ج��ني 
بكافة  وال��ق��ي��ام  خ���الي���اه 
تفكير  م�����ن  األن����ش����ط����ة 

وانتباه. وتخيل  وتصور 
أفكارك  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل   <
وإرادة  ب��ع��زمي��ة  ال��س��ل��ب��ي��ة 

. ية قو
جتعل  االب����ت����س����ام����ة:   <
حالة  ف��ى  ي��دخ��ل  اجل��س��م 
واالستعداد  التهيئ  م��ن 
ضغوط  ومواجهة  لتقبل 

. ة احليا
كل هذه األمور جتعلك 
ال�����ض�����غ�����وط  ت�������واج�������ه 
ال�����ن�����ف�����س�����ي�����ة ب����ش����ت����ى 
خسائر  ب��أق��ل  ص��وره��ا 
الله  ح��ف��ظ��ن��ا  مم��ك��ن��ة 

منها. وإياكم 

قيادة  ت��ول��ى  ال���ذى  1-  م��ن 
خلالد  خ���ل���ف���ًا  اجل���ي���ش 
عمر  ب��أم��ر  ال��ول��ي��د  ب���ن 

اخلطاب؟ بن 
بعد  األن���ه���ار  أط���ول  2-  م���ا 
)نهر  ال����ف����وجل����ار  ن���ه���ر 
شرق  وجنوب  وسط  يقع 

2800كم(؟ أوروبا 
الشائع  االس����م  ه���و  3-  م���ا 

الكالسيوم؟ لكبريتات 
ولد  ميالدى  عام  أى  4-  فى 

-]-؟ الله  رسول 
لبطل  خيالية  5-  شخصية 
فى  ع�������اش  إجن�����ل�����ي�����زى 
كان  ال��وس��ط��ى  ال���ق���رون 
ليساعد  األثرياء  ينهب 

هو؟ فما  الفقراء 
6-  م����ا ه����ى ال����ب����الد ال���ت���ى 
بن  ع���ب���ي���دة  أب������و  ص������ار 
عليها  وال����ي����ًا  اجل������راح 

فتوحاته؟ بعد 
7-  م�����اه�����و االس���������م ال������ذى 
نهر  على  العرب  أطلقه 
فى  ينبع  الذى  الدانوب 
ويصب  ال��غ��رب��ي��ة  أمل��ان��ي��ا 

األسود؟ البحر  فى 
الشائع  االس����م  ه���و  8-  م���ا 

الكالسيوم؟ لكربونات 
األمم  حت����ت����ف����ل  9-  م�����ت�����ى 
امل������ت������ح������دة ب����ع����ي����ده����ا 

؟ ى لسنو ا
الدين  ص��الح  ول��د  10�  أي��ن 
 1137 )س���ن���ة  األي���وب���ى 

؟ ) ية د ميال

اإلجابة:
1- أبو عبيدة بن اجلراح.

2- نهر الدانوب.
3- اجلبس. 4- سنة 571م.

5- روبن هو. 6- سوريا.
7- نهر الطونة.

8- الطباشير.
9- 24 أكتوبر من كل عام.

10-تكريت

م/ حممد عبد العاطى مهدى



مشــــاريـــــع....

إج�����م�����ال�����ى ما  ك�������ان  وق�������د   
فى  األس��م��اك  م��ن  م��ص��ر  تنتجه 
ألف   280 ح��وال��ى  ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات 
طن منها 200 ألف طن تنتج من 
العذبة،  املياة  والباقى من  البحار 
أما اآلن فإجمالى ما تنتجه مصر 
م��ن األس���م���اك ه��و م��ل��ي��ون وستة 
حوالى  منها  طن  أل��ف  وخمسون 
363 ألف طن من البحار والباقى 
من املياه العذبة منهم  693 ألف 
طن تنتج من املزارع السمكية أى 
إن��ت��اج مصر  م��ن  أن ح��وال��ى %65 
من األسماك يأتى من االستزراع 
القطاع من  ويعتبر هذا  السمكى 
القطاعات الواعدة فى زيادة إنتاج 

مصر من األسماك.
وت��ن��ق��س��م ن���ظ���م االس����ت����زراع 

السمكى إلى 3 أنظمة هى:
وهو  مكثف:  الغير  االستزراع 
يتم  وفيه  االس��ت��زراع  نظم  أبسط 
إنتاج األسماك بكميات قليلة من 
مساحات مائية كبيرة حيث تكون 
بالنسبة  قليلة  األسماك  كثافات 
باملتر  املساحة سواء كانت  لوحدة 
ينتج  ب��ال��ف��دان ح��ي��ث  أو  امل��ك��ع��ب 
الفدان من نصف طن إلى حوالى 
وسائل  اس��ت��خ��دام  ب����دون  ط���ن   2

تكنولوجية.
الشبه مكثف: وهو  االستزراع 
االستزراع  ن��ظ��م  م��ن  آخ���ر  ن��ظ��ام 
وفيه يتم إنتاج األسماك بكميات 
م��س��اح��ات مائية  م���ن  م��ت��وس��ط��ة 
كبيرة حيث تكون كثافات األسماك 
متوسطة بالنسبة لوحدة املساحة 
سواء كانت باملتر املكعب أو بالفدان 
حيث ينتج الفدان من 3 طن إلى 
حوالى 10 طن باستخدام وسائل 

تكنولوجية محدودة.
نظام  وهو  املكثف:  االستزراع 
أخ��ي��ر م��ن نظم االس���ت���زراع وفيه 

يتم إنتاج األسماك بكميات كبيرة 
باستخدام  امل��س��اح��ة  وح����دة  م���ن 
مثل  األح���واض  من  نظم حديثة 
والفيبر  األس��م��ن��ت��ي��ة  األح�����واض 
إيثلني..  ببولى  واملغطاه  ج��الس 
تصميمها  فى  يراعى  والتى  إل��خ 
بحيث  الصرف  عملية  إنسيابية 
يتم من خاللها صرف أكبر كمية 
من مخلفات األسماك وفضالتها 
فى أقصر فترة ممكنة باستخدام 
فى  امل��ي��اه  م��ن  ممكنة  كمية  أق���ل 
الصرف، وسيتم إلقاء الضوء على 
مميزات  م��ن  فيه  مل��ا  النظام  ه��ذا 

أهمها:
- أنه ميكن إنتاج كميات كبيرة 
بوحدة  م���ق���ارن���ة  األس����م����اك  م���ن 
امل��س��اح��ة ف���ى ه���ذا ال��ن��ظ��ام على 

امل���زارع  بعض  تنتج  امل��ث��ال  سبيل 
 12.5( من  النظام  بهذا  املتطورة 
 50  - م��اء  املكعب  امل��ت��ر  ف��ى  كجم 

كجم من املتر املكعب ماء.
- فى هذا النظام ميكن التحكم 
ويتم  املستخدمة  املياه  كمية  فى 
معظمة االستفادة من نقطة املياه 
املغلقة  النظم  باستخدام  س��واء 
فى الرى والصرف مثل مزارع روال 
إلن��ت��اج ال��ق��اروص وال��دن��ي��س من 
استخدام  أو  امل��احل��ة  اآلب���ار  م��ي��اه 
الزراعة مثل  املتكاملة فى  النظم 
مزارع الكرام والتى تنتج األسماك 
والبورى(  وال��ق��رام��ي��ط  )البلطى 
من  مختلفة  أن��واع  إنتاج  بجانب 
الزراعات مثل البرسيم احلجازى 
والفاكهة  اخل��ض��ر  أن����واع  وب��ع��ض 

وك��ذل��ك ال��ب��روت��ني احل��ي��وان��ى من 
األغنام واجلاموس.

وفى هذا النظام يتم استخدام 
التكنولوجية  ال���وس���ائ���ل  ب��ع��ض 
امل��ت��ق��دم��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى جودة 
املياه مثل )فلتر بيولوجى - فلتر 
م��ي��ك��ان��ي��ك��ى( وك��ذل��ك رف���ع جودة 
للتخلص  )ال��ب��داالت(  مثل  املياه 
الهواء(  و)ح���اق���ن  األم��ون��ي��ا  م��ن 
باملياه  األك��س��ج��ني  ن��س��ب��ة  ل��رف��ع 
وأحيانًا يتم استخدام األكسجني 
إن��ت��اج األس��م��اك ذات  ف��ى  السائل 

القيمة االقتصادية العالية.
لتنمية  العامة  الهيئة  وتقوم 
بعمل  اآلن  ال��س��م��ك��ي��ة  ال����ث����روة 
مكثفة  س��م��ك��ي��ة  مل���زرع���ة  من�����وذج 
ف��دان فى منطقة  على مساحة 2 
امل��ن��زل��ة ك��ن��م��وذج إرش����ادى إلنتاج 
)50 - 60طن( أسماك من الفدان 
للتطوير  ق��اب��ل��ة  أول����ى  ك��م��رح��ل��ة 
ألح���واض  ح��دي��ث��ة  وبتصميمات 
إنتاج األسماك وباستخدام وسائل 
متقدمة تكنولوجيًا حتت إشراف 

مهندسني من الهيئة.
ال���ه���ي���ئ���ة اآلن  ت��ت��ج��ه  ح���ي���ث 
لتعمل  مزارعها  معظم  لتطوير 
ب��ن��ظ��ام االس�����ت�����زراع امل��ك��ث��ف فى 
فى  تساهم  لكى  القادمة  املرحلة 
فى  للعاملني  اإلرش�����ادى  ال��دع��م 
مصر  فى  السمكية  الثروة  قطاع 
لزيادة اإلنتاج الكلى من األسماك 
كما هو  ون��ص��ف ط��ن  إل��ى مليون 
ووزارة  الهيئة  خطة  ف��ى  متوقع 
الزراعة لعام 2017 وبالتالى زيادة 
نصيب الفرد من األسماك ليصل 
على 16.8 كجم فى العام ليتطابق 

مع الرقم العاملى. 

م: حممد العربى

نظــم السسـتزراع ال�سمكى
أيًضا من  أنها توصف  اإلن��س��ان بل  اآلم��ن على صحة  ال��غ��ذاء  األس��م��اك: ليست فقط هى 
قبل أطباء القلب كعالج لتنشيط عضلة القلب وكغذاء وقائى من ارتفاع نسبة الكوليسترول 
من  كوقاية  وأح��ي��ان��ًا  اإلن��س��ان  جسم  يخلقها  التى  الطبيعية  الهرمونات  لتنشيط  وك��ع��الج 
األمراض السرطانية، لذلك يجب االهتمام بزيادة نصيب الفرد من األسماك فى مصر ليس 
فقط ملا ذكر من أهمية لألسماك كغذاء صحى ولكن ألنها أيًضا بروتني فى متناول أى دخل 
ابتداًء من املستهلك محدود الدخل إلى املستهلك مرتفع الدخل كل على حسب إحتياجه من 

األسماك.
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كلمة العدد

اأن�صئت الهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�صمكية بالقرار اجلمهورى رقم  190 

واإقامة  ال�صمكية  الرثوة  جمال  فى  القومى  القت�صاد  لتنمية   1983 ل�صنة  

م�رصوعات التو�صع الأفقى والراأ�صى فى هذا املجال �صمن اإطار ال�صيا�صة العامة 

واخلطة العامة للدولة، وقد اأولت وزارة الزراعة وا�صت�صلح الأرا�صى اهتماًما 

اأحد م�صادر الربوتني  اأنه  اأ�صا�س  ال�صمكى فى م�رص على  الإنتاج  لتنمية  كبرياً 

احليوانى الهام �صحًيا واقت�صادًيا للمنتج وامل�صتهلك، وقد و�صعت الهيئة �صيا�صة 

طموحة للنهو�س بالإنتاج ال�صمكى فى م�رص وتولت تنفيذ ا�صرتاتيجية للتنمية 

تقوم على اأ�ص�س علمية وواقعية، وكان عن�رص توفر املعلومات والبيانات اأ�صا�ًصا 

لذلك فى اإطار �صيا�صة وزارة الزراعة للتنمية ودعمها املتوا�صل لتحقيق الوفرة 

امل�صتهدفة فى ن�صيب املواطن امل�رصى من الربوتني احليوانى عاىل اجلودة لي�صل متو�صط ن�صيب الفرد فى عام  

2009 اإىل 16 كجم/ �صنة بعد اأن كان  4.2كجم/ �صنة فى عام  1980 ليقارب بذلك متو�صط ن�صيب الفرد 

ا معدلت النمو فى الزيادة ال�صكانية. فى العامل ويقابل اأي�صً

 وقد ت�شمنت ا�شرتاتيجية الهيئة لتحقيق التنمية حمورين اأ�شا�شيني:

 اأوًل: تنمية الإنتاج من امل�صايد الطبيعية.

ثانًيا: ا�صتكمال احتياجات ال�صتهلك من ال�صتزراع  ال�صمكى.

ولتحقيق ذلك فقد و�صعت الهيئة اأ�صاليب وو�صائل لتحقيق ا�صرتاتيجيتها ميكن تلخي�صها فيما يلى:

 1- تطوير وتنمية امل�صادر الطبيعية الداخلية.

اأنواع �صمكية جديدة  2-  الهتمام بتطوير ال�صتزراع ال�صمكى واملفرخات باملياه العذبة والبحرية واإدخال 

فى منظومة ال�صتزراع.

3- تنمية ال�صيد فى املياه القت�صادية وفى اأعاىل البحار.

4- املحافظة على البحريات الداخلية وتنمية اإنتاجها.

5- تعميق فر�س التن�صيق والتعاون والتكامل الدوىل.

وفى النهـــاية ي�صـــر الهيئـــة العامة لتنميـــة الــــرثوة ال�صمكيــــة اأن تقدم خال�س ال�صكر والتقدير 

ملعاىل ال�صيد/ وزير الزراعة وا�صت�صلح الأرا�صى ملا يوليه من اهتمام ودعم متوا�صل للنهو�س بقطاع 

الرثوة ال�صمكية فى اإطار ال�صيا�صة الر�صيدة لل�صيد الرئي�س/ حممد ح�صنى مبارك لتحقيق الأمن الغذائى 

للمواطن امل�رصى .

رئي�ش الهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�شمكية

�أ.د/ حممد فتحى حممد عثمان

نظــم السسـتزراع ال�سمكى



املعاصر  عاملنا  تواجه  التى  األساسية  املشكلة  إن   
املواد  األول���ى  وب��ال��درج��ة  ال��غ��ذاء  ن���درة  ه��ى مشكلة 
والدواجن  األل��ب��ان  ومنتجات  كاللحوم  البروتينية 
املضطردة  ال��زي��ادة  مواجهة  فى  وغيرها  واألس��م��اك 
وال���س���ري���ع���ة ل��ل��ن��م��و ال���س���ك���ان���ى، وب���ال���رغ���م م���ن أن 
رفع  فى  أساسًيا  دورًا  لعبت  العصرية  التكنولوجيا 
املشكلة  أن  إال  املنتج������ات  له��ذه  اإلنتاجية  الكفاءة 
الكثير  تقدير  حسب  كذلك  وستظل  قائمة  زالت  ال 

األسباب. للعديد من  االقتصاديني  العلماء  من 
 واحلقيقة أن اإلنتاج السمكى يعتبر أحد الركائز 
إنتاج  فى  العاملية  الغذائية  الفجوة  لسد  األساسية 
يقرب  م��ا  يشكل  اجل��ودة  عالى  احليوانى  البروتني 
غذاء  فى  الداخل  احليوانى  البروتني  من   %20 من  
مبصادر  االهتمام  أصبح  املنطلق  هذا  ومن  اإلنسان 
اإلنتاج  وإن  خاصة  حتمية  ضرورة  السمكى  اإلنتاج 
أحسن  ما  إذا  املتجددة  املصادر  من  يعتبر  السمكى 
ن��ص��ي��ب األجيال  اس��ت��خ��دام��ه��ا م��ع احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى 

منها. القادمة 
املائية  باملصادر  غنية  مصر  أن  إلى  الواقع  يشير   
تؤهلها  وال��ت��ى  األس��م��اك  وتنمية  إلن��ت��اج  ال��ص��احل��ة 
لتكون من كبريات الدول املنتجة فى املنطقة فجميع 
األسلوب  ول��دي��ن��ا  م��ت��واف��رة  واإلم��ك��ان��ي��ات  امل��ق��وم��ات 
العلمى وبرامج طموحة لزيادة البروتني السمكى وإن 
الهيئة  فى  ممثلة  األراضى  واستصالح  الزراعة  وزارة 
العامة لتنمية الثروة السمكية وضعت استراتيجيتها 
لرفع متوسط نصيب الفرد من األسماك ليصل حلد 

املتقدمة فى هذا املجال. البلدان 

فى  كبيرًا  فاقدًا  هناك  أن  الدراسات  وتؤكد  هذا   
والتى  األم��ور  من  العديد  بسبب  السمكى  إنتاجنا 

أهمها: من 
1-  تلوث بيئة األسماك فى املجارى املائية فنقص 
ما بها من أكسجني وزيادة أو انخفاض ملوحة 
املكونات  وتغير  احل���رارة  درج��ة  وارت��ف��اع  امل��ي��اه 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ب��اإلض��اف��ة إل���ى حجب 
ذلك  ك��ل  يعمل  أن  وطبيعى  وال��ه��واء  ال��ض��وء 
من  والتقليل  األسماك  حيوية  إضعاف  على 

املناعية. قدرتها 
املستخدمة  احلشرية  للمبيدات  الضار  2-  التأثير 
فغالبية  األسماك  على  الزراعية  احملاصيل  فى 
ه���ذه امل��ب��ي��دات ت��ت��م��ي��ز ب��خ��اص��ي��ة ال��ت��راك��م فى 
إلى موت عدد  وتؤدى  األسماك  وأحشاء  أجسام 
التالى  اجليل  تعتبر  والتى  الزريعة  م��ن  كب�����ير 

لألسماك سواء فى املياه العذبة أو املاحلة.
مخلفات  وك��ذل��ك  ملخلفاتها  امل��ص��ان��ع  3-  إل��ق��اء 
بدون  احل��االت  من  كثير  فى  الصحى  الصرف 
واملصارف  والترع  وفروعه  النيل  فى  معاجلة 
وأغ��ل��ب ال��ب��ح��ي��رات ع��ل��م��ًا ب���أن م��ع��اجل��ة تلك 
إلى  باإلضافة  منها  التخلص  قبل  املخلفات 
الكثير  لتجنبنا  بحزم  البيئة  قانون  تطبيق 

من املشاكل واألضرار.
اجلائر  والصيد  التهريب  سبق  ما  إلى  4-  أضف 
وال��ص��ي��د امل��خ��ال��ف إل����ى ج���ان���ب ال��ص��ي��د فى 
منع  بفترات  التقييد  وع��دم  التكاثر  م��واس��م 

البيولوجى. الصيد 

ان��خ��ف��اض إنتاجنا  إل��ى  ال��ع��وام��ل ت��ؤدى  ك��ل ه��ذه 
معدالت  وزي����ادة  الطبيعية  امل��ص��اي��د  م��ن  السمكى 
أساليب  ب��دائ��ي��ة  ه���ذا  إل���ى  أض��ف��ن��ا  م��ا  وإذا  ال��ف��اق��د 
لتكنولوجيا  م��س��اي��رت��ه��ا  وع����دم  وأدوات������ه  ال��ص��ي��د 
فإن  هنا  وم��ن  س��وءًا  الوضع  أو  األم��ر  الزداد  العصر 
بالثروة  للنهوض  محاور  عدة  تتبنى  الزراعة  وزارة 

أبرزها: ومن  السمكية 
للمصائد  وال���رش���ي���د  ال���ك���ام���ل  1-  االس���ت���غ���الل 

لألسماك. املختلفة 
2-  احلفاظ على مصادر الثروة السمكية من التلوث 

الفاقد. الثروة وخفض  بهدف حماية هذه 
3-  العمل على تنمية األنواع التى تطلبها األسواق 
السمكية  امل����زارع  ف��ى  األس��م��اك  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة 

وذلك لتصديرها إلى تلك األسواق.
التشريعات  ومراجعة  الصيد  أساليب  4-  تطوير 
تقليل  على  العمل  مع  وباملصايد  به  اخلاصة 
تطوير  ط���ري���ق  ع���ن  األس����م����اك  م���ن  ال���ف���اق���د 
مصانع  وإن��ش��اء  وتسويقها  حفظها  أساليب 
حتى  األس��م��اك  حلفظ  ال���الزم  الثلج  إلن��ت��اج 

ودوليًا. محليًا  تسويقها  يتم 
ذات  األس��م��اك  م��ن  املصرية  ال��ص��ادرات  5-  تركيز 
التى  األس���واق  إل��ى  اجل���ودة  عالية  النوعيات 

أعلى ميزة سعرية. حتقق 
إعداد

م. سهام عبد الله فايد
مدير عام اإلدارة العامة للتطوير واإلرشاد

االأهمية االقت�سادية للرثوة ال�سمكية

األسم����اك  تعتبر  ال��ل��ح��وم  أس��ع��ار  ارت���ف���اع  ظ��ل  ف��ى 
حاجة  لتأمني  اآلم��ن  واملستقبل  ال��رئيسى  املص��������در 

الصحية  الفوائد  عن  فضاًل  البروتينات،  من  املواطن 
ل��ألس��م��اك ول��ك��ن ك��ي��ف حت��ص��ل ع��ل��ى األسماك 

السليمة والطازجة من حيث اجلودة والطعم 
والنكهة وماهى أهم مميزات هذه األسماك؟
خ��اص��ة ف���ى ظ���ل وج����ود م��ج��م��وع��ة من 
يبيعون  الذين  الضمير  معدومى  التجار 

بعض من األسماك النافقة كما حدث 
فى أسماك املريوطية التى مت بيعها 
للمستهلك رغم أنها أسماك ميتة.. 

لذا يتوجب مراعاة مايلى:
المع  متألق  اخل��ارج��ى  سطحها   <

وجسمها متماسك وقشورها قوية.

> العيون المعة وصدفتها واسعة محاطة بسائل شفاف رائق.

> اخلياشيم حمراء وردية خالية من أى طبقة هالمية.
> حلومها ملتصقة متامًا مع العظم.

> دماء البطن المعة وعضالتها متماسكة.
> اليترك أى أثر للضغط على اجلسم.

> ذات رائحة مميزة - رائحة البحر.

اإزاىاأسسمـــــاك طازجــــــــة

اأت�أكد؟

إعداد: محمد أبو اخلير



داخلية  ــار  ــب أخ   - داخــلــيــة  ــار  ــب أخ   - داخــلــيــة  ــار  ــب أخ   - داخــلــيــة  ــار  ــب أخ  - داخــلــيــة  ــار  ــب أخ

الهيئـة العامـة لتنميـة الـرثوة ال�سمكيـة ودورها الفعال
أواًل  :  أنشئت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بقرار 

جمهورى رقم 190 لسنة 1983م.
الثروة السمكية إلى  العامة لتنمية  الهيئة  ثاني�ًا:  تهدف 
تنمية االقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية 
وإقامة مشروعات التوسع األفقى والرأسى فى هذا 
املجال ضمن إطار السياسة العامة واخلطة العامة 

للدولة.
ثالثًا: وقد حتددت اختصاصات الهيئة فيما يلى:

1-  تنمية الثروة السمكية ومصادرها واإلشراف على 
تنفيذ قوانني الصيد والقرارات املنفذة لها.

2-  إجراء البحوث والدراسات اخلاصة بزيادة اإلنتاج 
وخفض التكاليف.

3-  إقامة املشروعات التجريبية والنموذجية ووضع 
خطط وبرامج للتدريب واإلرشاد للحصول على 
املعدات واألجهزة وتوفير العمالة الفنية الالزمة 

فى مجال الثروة السمكية.
4-  تنظيم استغالل مناطق الصيد واملرابى واملزارع 
السمكية باملسطحات املائية وإصدار التراخيص 
صيانتها  على  وال��ع��م��ل  فيها  للصيد  ال��الزم��ة 
وإزالة  ومنافذها  فتحاتها  وتطهير  وتنميتها 
على  أو  عليها  ال��واق��ع��ة  واملخالفات  التعديات 

شواطئها بالطريق اإلدارى.
الثروة السمكية والتصنيع  5-  تخطيط مشروعات 
السمكى وتنفيذ ما تطلبه احملافظات من هذه 
إما  بها  اخل��اص  التخطيط  ووض��ع  املشروعات 

بالذات أو إسنادها إلى جهات أخرى.

امليكنة  ونشر  الصيد  حرف  تطوير  على  6-  العمل 
ل��ل��ص��ي��د ون��ش��ر الوعى  واألس���ال���ي���ب احل��دي��ث��ة 
وال���ت���دري���ب ال��ف��ن��ى ب���ني ال��ص��ي��ادي��ن واق���ت���راح 
م���ش���روع���ات ال����ق����رارات ال����الزم����ة مل��ن��ع احل���رف 

واألعمال الضارة بالثروة السمكية.
من  وغيرها  لألسماك  امليدانى  احلصر  7-  إج��راء 

موارد الثروة السمكية.
فى  واإلقليمية  الدولية  الهيئات  م��ع  8-  التعاون 
كل ما يتعلق بحفظ الثروة السمكية وتنميتها 
وذلك وفقًا ملا تقضى به اتفاقيات التعاون الفني 
ومتابعة  ال��ش��أن  ه��ذا  ف��ى  املبرمة  واالق��ت��ص��ادي 

تنفيذ هذه االتفاقيات.
9-  اقتراح السياسة التسويقية والسعرية لألسماك 
احمللية واملستوردة باالشتراك مع وزارة التموين 

والتجارة الداخلية.
10-  إبداء الرأى فى املشروعات العامة التى تقوم بها 
جهات أخرى فى حد اختصاصها إذا ترتب عليها 
اقتطاع أجزاء من املسطحات املائية أو كان من 

شأنها تلويث املياه.
وضع  فى  املشورة  وإب��داء  الفنية  اخلبرة  11-  تقدمي 
التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية 
للمشروعات  االق��ت��ص��ادي��ة  اجل����دوى  ودراس�����ات 

املتصلة بالثروة السمكية ملن يطلبها.
بالنسبة  املختصة  اإلداري��ة  الهيئة اجلهة  12-  تعتبر 
للجمعيات التعاونية للثروة السمكية وذلك فى 

تطبيق أحكام القانون رقم 317 لسنة 1956م.
اقتضاء  ول���ه���ا  ع���ام���ة  أم������وال  ال��ه��ي��ئ��ة  13-  أم������وال 

مستحقاتها بطريق احلجز اإلدارى.

 1-  قيام وفد رفيع املستوى من الهيئة يضم أ.د محمد فتحى 
اإلدارة  رئيس  احلسنى  خالد  وأ.د  الهيئة  رئيس  عثمان 
واملهندس  واإلداري���ة  والتجارية  املالية  للشئون  املركزية 
أحمد عبد املنعم رئيس اإلدارة املركزية لإلنتاج والتشغيل 
ودك��ت��ور/ م��دن��ى أح��م��د م��دي��ر ع��ام االت��ف��اق��ي��ات واملهندس 
فى  فيتنام  لدولة  بزيارة  امل��زارع  عام  مدير  اجل��زار  محمد 
العديد من  زيارة  م حيث مت   2010 مايو   10-4 الفترة من 
واالطالع  السمكية  ب��ال��ث��روة  اخل��اص��ة  اإلنتاجية  امل��واق��ع 
اجلودة  على  الرقابة  ونظم  السمكى  االستزراع  نظم  على 
التعاون  مباحثات  اجلانبان  وتناول  السمكية  للمنتجات 

املختلفة. السمكية  الثروة  فى مجاالت 

األقمار  بواسطة  الصيد  سفن  مجال  ف��ى  تدريبية   2-  دورة 
من  ال���ف���ت���رة  ف���ى  وذل�����ك  ب��ع��م��ان   )VMS( ال��ص��ن��اع��ي��ة 
إبراهيم )السويس(،  3-2009/10/7 م وحضرها م. وجدى 

)إسكندرية(. السنباطى أحمد حسن  م/ 
البحر  ف��ى  السمكى  واالس���ت���زراع  امل��س��ت��دام  ال��ص��ي��د   3-  دورة 
حتى  2010/3/14م  م��ن  ال��ف��ت��رة  ف��ى  بإيطاليا  امل��ت��وس��ط 

2010/4/18 م والتى حضرها السادة:
م/ عالء عبد احلكيم والى  م/ محمد السيد العربى  

م/ ثابت عبد السالم م/ شكرى سلمان محمد  
 والبقية تأتى فى األعداد القادمة إن شاء الله.

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حريصة كل احلرص على مواكبة التقدم العلمى 
الهائل ونقل خبرات الدول املتقدمة فى جميع املجاالت التى تخدم اإلنتاج السمكى وذلك 
هذه  خبرات  ونقل  للتدرب،  املواقع  جميع  فى  الهيئة  أبناء  ابتعاث  منها:  محاور  عدة  على 

البلدان وكان آخرها على سبيل املثال ال احلصر:

إعداد
أبو اخلير محمد 

إعداد: دعاء شريف


