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 )حلـــــــقــــــــة نــــقا شـــــية( 

 عــــــــــــــن

 "احللول املقرتحة واملشاكل " 

 لصيادي اجلمعية التعاونية لصائدي األمساك

 .مبحافظة بني سويف 

 .٦/٦/٢٠١١االثنني املوافق 

   ]مبقر اجلمعية[
 

 ية في قطاع الثروة السمكيةفي إطار إستراتيجية الهيئة في التعرف على جميع المشاكل ومعوقات التنم

 .}جمعيات صائدي األسماك{                                              

نظمت المنطقة حلقة نقاشية عن المشاكل والحلول المقترحة ألعضاء جمعية صائدي األسماك ببني سويف وتم 

 .يع هذه المعوقاتالتعرف على جميع مشاكل أعضاء الجمعية وعرض الحلول المقترحة إلزالة جم

 

 -:اآلتيةومت استعراض املوضوعات 
 . التنمية المستديمة"إستراتيجية الهيئة في تنمية المصادر الطبيعية نهر النيل  .۱

 .للمصادر الطبيعية لنهر النيل" ةالتنمية المستديم" تناولنا باستفاضة جميع أساليب التنمية السمكية .۲

 .نهر النيل  مليون وحدة زريعة لتنمية ٥حيث تم إدراج 

 
 بيانات عامة عن الجمعية
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 كشف بأسماء السادة أعضاء مجلس جمعية صائدي األسماك 

 ۲۰۱۱/۲۰۱٦ببني سويف لدورته الجديدة 
 لـامـم بالكـــاالس م

 "هـهرتــوش"

 العنوان بيانات العضو

 مـرق تاريخ صدورها رقم البطاقة

 العضوية

 الرخصةرقم 

 أو بطاقة الصيد

 شارع جمال عبد الناصر ٦۰۳ ٦۷۸ ۲/۲۰۰۳ ۲۲۰۰٥۱٥ عبد الحميد جمعة زين ۱
 مركز بني سويف الدوية ۳۸۳ ۲٥۸ ٤/۲۰۱۰ ۲۲۰۰۷۳۱ دسوقي إبراهيم خليل ۲

ربيع محسن عبد  ۳
 اللطيف

مركز بني سويف ـ بني  ۲۷۲ ۷۱٦ ۳/۲۰۱۰ ۲۲۰۰۱۱٦
 سليمان الشرقية

 شارع خيرتمركز الفشن ـ  ۱۸ ۱٦۱۹ ۹/۲۰۰٥ ۲۲۰۰۷۹۸ سيد عزوز حسين ٤
عبد العظيم سيد عبد  ٥

 الوهاب
 مركز اهناسيا ـ ميانة ۱۷۸ ۷ ۲۰۰٤/٥ ۲۲۰۰۲٥٤

محمد توفيق محمد عبد  ٦
 الرحمن

 مركز ببا ـ بني ماضي ۱۷۹ ٥۳٥ ۹/۲۰۰٦ ۲۲۰۰٦۹۱

مجاهد عبد الوهاب  ۷
 دسوقي

الوسطى ـ شارع طراد  ۱۲۸ ٦٦٤ ۱۱/۲۰۰۹ ۲۲۰۰٦۹٦
 النيل

 مركز اهناسيا ـ ميانة ٥٤۳ ۸٤۳ ۳/۲۰۰۷ ۲۲۰۰۲۱۱ يحى عبد العظيم سعد ۸
 

 ) .عضواً ۳۰۳۳(عدد أعضاء الجمعية العمومية 

 .عشون ألفا ً وخمسمائة واثنان وستون جنيها ً ) جنية ۲۰٥٦۲(رأس مال الجمعية 

 .إحدى عشر ألفا ً) جنيه ۱۱۰۰۰(رأس مال الجمعية االحتياطي 

 ) .أعضاء ۸(عدد أعضاء مجلس اإلدارة 

 :معية عنوان الج

 .الجزيرة الغربية ـ شارع الروضة ـ مبنى الجمعية التعاونية الزراعية 

 
 :دور الجمعية وأهدافها .  ۳
 .إقامة مراكز تجميع اسماك لصيادي الجمعية  )۱
 .وتنمية الثروة السمكية  إنتاجمباشرة جميع أوجه النشاط المختلفة في مجاالت  )۲
 .ة للمساهمة في التنمية االجتماعية الجمعي ألعضاءتقديم كافة الخدمات المختلفة  )۳
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 .الخطة العامة للدولة  إطار واجتماعيا ً في  ًاقتصاديارفع مستوى أعضاء الجمعية وغيرهم  )٤
 .من امتالك مراكب الصيد  األعضاءتمكين  )٥
 .)صندوق دعم الجمعيات(لتنفيذ مشروعات الجمعية وذلك من مصادر التمويل المالي المختلفة  واالقتراض اإلقراض )٦
 .الجمعية والعاملين بها  أعضاءتوفير الخدمات االجتماعية واالقتصادية لرفع مستوى  )۷
 .تنفيذ البرنامج التدريبي بالتنسيق فيما بين الهيئة واالتحاد التعاوني  )۸
 .مناسبة لصيادي الجمعية  بأسعار) الخ...... شباك ، (توفير معدات الصيد  )۹
 

 .اعاة للبعد االجتماعي لصائدي الجمعية دور صندوق خدمة الصياد والتنمية مر.  ٤

نشر الوعي السمكي لدى أعضاء الجمعية بأساليب الصيد القانونية وذلك نظرا ً لخطورة استخدام طرق الصيد المخالفة .  ٥

 . على المخزون السمكي 

 من اثر ايجابي على بحـث وأنهيت الحلقة النقاشية مع صيادي الجمعية مطالبين باستمرارية هذه اللقاءات لما لها 

 وتناول جميع مشاكل الصيادين وإيجاد الحلول الفورية لها ، والذي يعتبر له األثر االيجابي في مجال التنمية السمكية

 . داخل نطاق محافظة بني سويف  

 فير خدمـة بحث إمكانية إقامة مركز نموذجي لتسويق األسماك المصيدة ملحقا ً به وحدة متابعة ما بعـد البيع لتو

 .مميزة لشعب بني سويف وتوفير منتج من األسماك معلوم المصيد 

 :شارك في إعداد وتنظيم الحلقة النقاشية 

 .منطقة وادي للثروة السمكية بالفيوم  )۱

 .مكتب مصايد بني سويف  )۲

 .الجمعية التعاونية لصائدي األسماك ببني سويف  )۳

 .المفرخ السمكي ببني سويف  )٤

 ،،  وهذا تقرير منا بذلك
 ،،  االحتراموتفضلوا سيادتكم بقبول فـائق  

 

    ٢٠١١/ ٦/   :  تحريرًا في 
 المنطقةعـام  مدير 

 )صالح نادى عبد الرحمن/  مهندس( 
 

 

 تقرير متابعة للمواقع التابعة للمنطقة

 املفرخ الصناعي مبحافظة بني سويف
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 ) المفرخ السمكي الصناعي(قد تم زيارة الموقع في إطار برنامج متابعة المنطقة لجميع المواقع التابعة لها ف

 .بجزيرة أبو صالح بمحافظة بني سويف التابع للهيئة العـامـة لتنميـة الـثـروة السمـكيـة 

 :وبإيضاح موجز عن المفرخ السمكي بمحافظة بني سويف يتم عرض اآلتي 

 جزيرة أبو صالح ـ محافظة بني سويف الموقع

 فدان ۱٥ـ قيراط  ۹ المساحة الكلية

 فدان ۹قيـراط ـ  ۳ المساحة المائية

  عدد األحواض

توجد ثـالث 

 مجموعــات

 )جـ(مجموعة  )ب(مجموعة  )أ(مجموعة 

 ۷يبلغ عددها 

 أحواض

 ۷يبلغ عددها 
 أحواض

 ٦يبلغ عددها
 أحواض

 

 التوسعات

 المقترحة

  

 ) فدان  ۱۰(إضافة عشرة أفدنة 

 أحواض ) ٤(مجموعة 

                

              

 
 
 
 
 

 ۳۱/٦/۲۰۱۱حتى  ۱/۷/۲۰۱۰نشاط المفرخ خالل الفترة من 
 

 مالحظـات العدد الصنف جهة التسليم
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 تنمية 
 حقول األرز

 محافظة االسماعيلية ۳۰۰٫۰۰۰ )عمر اسبوع(مبروك عادي 
 محافظة الشرقية ۲٫٤۰۰٫۰۰۰ )عمر اسبوع(مبروك عادي 

 تنمية 
 البحيرات 
 والمرابي

 محافظة الوادي الجديد ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ك عاديمبرو
 محافظة الفيوم ٥۰۰٫۰۰۰ مبروك فضي

 محافظة الفيوم ٥۰۰٫۰۰۰ جم۲بلطي نيلي 
 محافظة بني سويف ۱٫٥۰۰٫۰۰۰ جم۲بلطي نيلي 
 محافظة الجيزة ۱٫۲٥۰٫۰۰۰ جم۲بلطي نيلي 

 تنمية وزارة الري
 والموارد المائية

 الري بني سويف ٦۰۰٫۰۰۰ جم ٦۰ـ  ٤۰مبروك حشائش 
 الري الجيزة ٥۰۰٫۰۰۰ جم ۲۰ـ  ۱۰مبروك حشائش 
 الري حلوان ۳۲۰٫۰۰۰ جم ۲۰ـ  ۱۰مبروك حشائش 

 
 المبيعات النقدية خالل الفترة  

 ) جنيه  ٦٨٨٦,٠٠(
 

 وهذا تقرير منا بذلك ،،
 وتفضلوا سيادتكم بقبول فـائق االحترام  ،،

 
 

    ٢٠١١/ ٦/   :  تحريرًا في 
 المنطقةام عـ مدير 

 
 

 )صالح نادى عبد الرحمن/  مهندس( 
 


