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منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: مصدر اإلحصاءات الدولية

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية: مصدر اإلحصاءات الوطنية



مؤشرات أولية–الموارد السمكية فى مصر 

الحر الصيد
)واألحمر األبيض( البحار–
)والشمالية والساحلية الداخلية( البحيرات–
  وفروعه النيل نهر–

المختلفة بتقنياته السمكى االستزراع
 طن ألف 347 من مصادره كافة من السمكى اإلنتاج تزايد

 1092888( 2009 فى طن المليون متجاوزا 1992 فى
)طن

 بالنسبة العالم مستوى على عشر الحادى المركز مصر تحتل
  السمكى لالستزراع
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الموارد السمكية فى مصر

يساهم قطاع األسماك فى مصر بما 
بليون جنيه مصرى وبما  7قيمته 
من صافى الدخل % 7, 6يعادل 

الزراعى
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2009اإلنتاج فى  2017المستهدف ل 

%  49يستهدف زيادة 
خالل عشر سنوات

تزايدت مساهمة االستزراع لإلنتاج 
 1992فى عام % 17الكلى من 

2009فى فى % 65إلى 

يعود معظم ما تحقق من ازدهار 
فى اإلنتاج السمكى فى مصر إلى 

االستزراع السمكى
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تستهدف الخطة الوطنية الوصول باإلنتاج 
2017السمكى إلى مليون ونصف طن فى 



مساهمة الموارد السمكية الطبيعية واالستزراع السمكى فى اإلنتاج الكلى 
2009 - 2002لألسماك فى مصر خالل الفترة 

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2009

المصايد الطبيعية 425400 431123 393494 349553 375894 372491 373815 387398

السمكى االستزراع 376066 444867 471535 539747 595029 635517 693815 705490

إجمالى اإلنتاج 
السمكى

801466 875990 865029 889300 970923 1008008 1067630 1092888

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية: المصدر
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التحديات العامة للمصـايد الطبيعية

خاطئة صيد وممارسات الجـائر الصيد
آلخر مورد من نوعيته ويختلف التلوث
الصيد معدات من األفضل حتى تواضع

 المخزونات تقدير برامج كفاية عدم
السمكية

 االحتياجات على االجتماعى البعد تغلب
الصيد ضوابط وتفعيل وضع عند التقنية
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) البحيرات(التحديات العامة للمصايد الطبيعية 
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الشمالية البحيرات مساحة نقصان :مثال
 نقصان خلف النباتى االستزراع بغرض التجفيف كان

الشمالية البحيرات مساحة
  1953 من الفترة فى %26 المساحة إجمالى تقلصت

– 1981
 مستقبلية تجفيف عمليات أية تحريم تم الحالى الوقت فى
البحيرات فى

وإن كانت بحيرة ) يختلف من بحيرة ألخرى(التلوث 
مريوط األكثر تلوثا

تواضع جـودة األسماك المصادة
)بحيرة قارون(تزايد الملوحة 

تغير تركيب المصيد لصالح أنواع قليلة القيمة 
)بحيرة البردويل(االقتصادية 

انتشار الحشائش المائية فى البحيرات الشمالية



سمات مصايد األسماك فى مصر

متناقصة حتى أو ثابتة العالم فى األسماك مصايد معظم مثل ذلك فى مثلها
 فى تعتمد التى األنواع من الكثير واختفت كبيرا السمكية المجتمعات على العالى السد إنشاء أثر كان

 الهجرة على تكاثرها
بعينها سمكية مجتمعات على الجائر الصيد لتأثير حديث مثال هو األحمر البحر فى البحر خيار مثال
 بأسواق يتمتع والذى المتوسط األبيض البحر ألخطبوط بالنسبة األحمر البحر خيار مثال تكرار يمكن

جيدة تصديرية

 جراد استقدام أشهرها كان وإن الطبيعية الموارد على الضارة آثارها الغريبة األسماك الستقدام يكن لم
crayfish النهر

 إيقاف :مثال( التقنية النصائح على األسماك لصائدى االجتماعية المسئوليات تتعارض األحوال معظم فى
)األسماك لتكاثر تشجيعا معينة لفترات الصيد
تقييمها إلى فيها االستمرار ويحتاج السمكية المخزونات لتعزيز برامج هناك

 
الستزراع السمكى أثبت أنه المصدر الواعد لزيادة اإلنتاج السمكى فى مصر
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)نبذة تاريخية(االستزراع السمكى فى مصر 
)1978(توصيات البعثة األولى للبنك الدولى بشأن زراعة األسماك فى مصر 

طن  35000فدان             23400إنتاج األسماك المتوقع من مساحة 
:معدل اإلنتاج طن ونصف للفدان بالتركيب المحصولى التالى

   50بلطى%
   30بورى%
   20مبروك%

ما تحقق بالفعل جاء قريبا مما توقعته البعثة بشأن متوسط إنتاج الفدان والتركيب 
المحصولى لإلنتاج

بالنسبة لتقدير اإلنتاج الكلى من األسماك فقد جاء متواضعا جدا بالنسبة لما تحقق
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توصيات البعثة األولى للبنك الدولى بشأن زراعة األسماك فى 
)1978(مصر 

:فدان 15تقدير احتياجات مزرعة سمكية 
)طن سماد عضوى 15منها (طن سماد  29

)رجيع الكون–ردة (عشرة أطنان ونصف من الغذاء 
طن أسماك صغيرة 2

متر مكعب من المياه 175000
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توصيات البعثة األولى للبنك الدولى بشأن زراعة األسماك فى 
)1978(مصر 

:مصدر األسماك الصغيرة
ال يلزم إقامة مفرخات للبلطى أو للبورى

يمكن تجميع زريعة البلطى للمرة األولى من النهر وترع الرى وبعد 
ذلك يمكن تنفيذ التفريخ الطبيعى فى المزارع
يتم تجميع زريعة البورى من شواطئ البحر

)العادى(يتم شراء زريعة المبروك 

إن االنتشار الحالى لمفرخات البلطى يعتبر أوضح االختالفات عن توقعات البعثة



أنماط االستزراع السمكى فى مصر
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يتم ممارسة معظم 
تقنيات االستزراع 
السمكى الرئيسية 
وإن كانت السيادة 
لألحواض الترابية



2008االستزراع السمكى العالمى لعام 
)طن 1000(األعلى إنتاجا  15الدول ال 

741 الفلبين الصين 32736
732 اليابان الهند 3479
694 مصر فيتنام 2462
675 ميانمار أندونسيا 1690
500 الواليات المتحدة تايالند 1374
474 كوريا بنجالديش 1005

324 تايوان النرويج 844

شيلى 843

تأتى مصر ثانيا بالنسبة إلنتاج البلطى من االستزراع على مستوى العالم
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بورى بلطى مبروك قراميط بحرى أخرى

قدوم ملحوظ لألنواع البحرية والقراميط

إجمالى إنتاج األنواع البحرية من أسماك 
بما  2009طن فى  13089وجمبرى 

من إجمالى االستزراع % 1, 86يعادل 

 االستزراع السمكى
سمات التركيب النوعى 
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سلة إنتاج ضيقة
يمثل إنتاج البلطى والبورى والمبروك 

2009من إجمالى اإلنتاج فى % 94حوالى 



التركيب النوعى لالستزراع السمكى فى مصر

/النوع
المجموعة

2008 2009
طن % طن %

البلطى 386186 55.67 378376 53.63

البورى 209313 30.17 209980 29.77

المبروك 73206 10.55 73958 10.48

أخرى 25110 3.61 43176 6.12

اإلجمالى 693815 100 705490 100
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مصر هى الدولة األولى فى إنتاج البورى من االستزراع السمكى على مستوى العالم على 
حين تلى الصين بالنسبة إلنتاج البلطى المستزرع



إنتاج البورى والدنيس

البورى المستزرع

مصر
باقى العالم

الدنيس المستزرع

مصر
باقى العالم
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من البورى المستزرع % 93أكثر من 
2007فى العالم تم إنتاجه فى مصر فى 

بدايات متواضعة وتطور واعد



االستزراع السمكى فى الصحراء

محاصيل –طبيعة هذا النمط تحتم النظام التكاملى مع كائنات حيوانية 
نباتية

يمكنه اإلمداد طوال العام
نظام واعد بالنسبة للتصدير

المحدودية الرئيسية هى 
فى استدامة المياه الجوفية
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2009طن فى  1860  -ال تزال مساهمته الكمية محدودة للغاية 



من أهم التحديات
)محاوالت العودة بشروط–تحريم –ازدهار (األقفاص السمكية 

فرع دمياط

فرع رشيد الريان
18

تطور مشهود لألقفاص السمكية
تزايدت أعدادها بشكل فاق قدرة الحمل المائى
أنتهى تنامى القلق البيئى حيالها إلى إزالتها
جارى محاوالت إلعادة النشاط متوافقا مع 

الضوابط البيئية



تظل –حتى يتم إنتاج زريعة بورى من المفرخات 
نفس الشئ بالنسبة –الطبيعة المصدر الرئيسى لزريعته 

لزريعة الدنيس والقاروص

مليون زريعة  57بلغ حوالى  2009ما تم تجميعه فى 
 56, 8% (99تخص زريعة البورى منها حوالى 

بينما الباقى للدنيس والقاروص) مليون

تناقص واضح ألعداد ما يتم تجميعه من الطبيعة عاما 
بعد اآلخر

تجميع الزريعة من المصادر الطبيعية
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الزريعة المجمعة ال تكفى احتياجات المزارع
)حتى للبورى(باتت الحاجة واضحة للمفرخات البحرية 



 فى يتم إنتاجه يتم %69 من أكثر –البلطى مفرخات أهمها
 هو لما الفعلية األرقام تجاوز يعتقد –الخاص القطاع مفرخات

.)2009 فى وحدة مليون 93( مسجل

 فى إنتاجها يتم )مليون 186( بأنواعه المبروك أصبعيات
 األرز حقول فى التكامل لمشروعى الحكومية المفرخات
المائية للنباتات الحيوية والمقاومة

 مليون 25( محدود بتشغيل البحرية المفرخات من محدود عدد
)2009 فى زريعة

المفرخات السمكية
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–دول عربية (بعض التصدير صناعة متطورة
)أفريقية

يتم استيراد معظم المكونات العلفية

يمثل تكلفة األعالف عامال محددا فى تطور واستدامة االستزراع السمكى

طن ألف 400 بحوالى المنتجة األعالف كميات تقدر مؤكد، بيان وجود عدم ظل فى
أعالف طن مليون بحوالى االستراتيجية لتحقيق الالزمة االحتياجات تقدر
 أعالف مثال( االقتصادية جدواها ثبت ما إذا مختلفة أعالف أنواع إنتاج )ويمكن( يتم

)البحرية اليرقات عالئق –الجمبرى
خاص قطاع مصانع فى األسماك أعالف إنتاج يتم طن، آالف 10 حوالى باستثناء

الدولية الجودة بشهادات األعالف مصانع بعض تتمتع

صناعة أعالف األسماك

21
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2009وحتى  1990تطور االستزراع السمكى فى مصر من 

طن

يشهد التطور تباطؤا من حين آلخر بسبب اقتصاديات اإلنتاج وليس نتيجة أمور تقنية



االستزراع البحرى لألسماك والقشريات

مبادرات واعدة–بداية امتدت طويال  

23

فى األحواض الترابية
األقفاص البحرية

تطوير إنتاجية المفرخات



التحديات التى تواجه المفرخات البحرية

عدم وضوح الطلب على زريعة األسماك 
البحرية نتيجة تباطؤ االستزراع البحرى

ارتفاع تكلفة زريعة األسماك البحرية خاصة 
بالنسبة للتغذية فى المراحل اليرقية والزريعة
االستمرار فى اعتماد المزارع القائمة على  

)أقل تكلفة(الزريعة المجمعة من الطبيعة 

النقص فى أعداد الزريعة الطبيعية 
واحتماالت خلطها بأنواع غير مرغوبة 
تبرر فى الوقت الحالى االستثمار فى 

المفرخات البحرية
من المتوقع أن تزداد معدل التطور نتيجة 
التعاون الحالى مع شركات متخصصة من 

أوربا وآسيا



تجــــارة األسمــــاك
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تجارة األسماك والمتاح لالستهالك

2009 2008 2007 والمتاح  اإلنتاج
من األسماك 

)طن(

1092888 1067630 1008008 اإلنتاج المحلى

135523 136807 258931 واردات

7593 6727 4417 صادرات

1220818 1197710 1262522 متاح لالستهالك
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يتساوى معدل 
االستهالك من 

األسماك فى مصر 
مع المعدل العالمى 

 16حوالى (
)عام/فرد/كيلوجرام

على الرغم من أن 
معظم واردات األسماك 
هى من أسماك المياه 

الباردة المجمدة، يشمل 
االستيراد حاليا البلطى 

والجمبرى

صادرات األسماك 
هى كميات متواضعة 
يمثل األخطبوط نسبة 

كبيرة منها



التصدير -تجـــارة األسمـــاك 

لطالما كانت بحيرة البردويل 
المصدر الرئيسى لتصدير األسماك 

فى الثمانينات

يمكن حاليا تصدير أسماك من 
الصيد الحر فقط من موارد سمكية 

محددة
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دوالر لطن التصدير
دوالر لطن االستيراد

27

بيانات تحتاج إلى تدقيق



مقومات التطـــــــوير
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استثمـار ما تحقق

سنوات لعدة عالميا عشر الحادى المركز مصر بها تحتل  اإلنتاجية فى تطور•

 للبروتين رئيسى كمصدر األسماك أهمية على الوطنية الخطة فى التأكيد•
الحيوانى

 على الثانى المركز مصر بها تحتل البلطى زراعة فى خاصة ملموس تطور•
العالم مستوى

التقنيات من الحديث واستيعاب التطور إحداث يمكنها التدريب عالية بشرية قوة•

 يمكن ولهذا تناقص فى أوربا فى واالستزراع المصايد من السمكى اإلنتاج•
األوربية األسواق فى الفراغ من جزء ملء المصرية لألسماك

29



تنفيذ ما تضمنته الخطة الوطنية 
:البحرى لالستزراع بالنسبة

مصر فى البحرى لالستزراع الواعد بالدور االهتمام تنامى•
 إصباعيات تنتج –اإلنشاء تحت أو المنتجة البحرية المفرخات من عدد وجود•

المرغوبة األنواع من وجمبرى أسماك
 كفء تشغيل تحقيق بواسطتهم يمكن –للبدء مدربة بشرية كفاءات وجود•

البحرى االستزراع لمشروعات

 مواسم وفى عالى طلب ذات بأحجام أسماك  إنتاج على مصر فى المناخ يساعد•
أفضل تسويق

 من الحد فى البحرية المفرخات من الناتجة الزريعة على االعتماد يؤدى•
الطبيعية من المجمعة الزريعة استنزاف
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مقومات صناعة األعالف

 ألف 400 بحوالى تقدر عالية إنتاجية بكفاءة األسماك ألعالف مصانع وجود•
  وعالمية أقليمية وتنافسية ثقة تعطى  –األعالف من طن

 االعتماد تزايد 2017 عام حتى السمكى االستزراع مضاعفة يحتاج سوف•
 تحتاجها األعالف من أنواع إنتاج إلى باإلضافة األسماك أعالف على

القادمة المرحلة

 األعالف كميات لتزايد احتمال هناك –المصدرة األسماك أعالف تزايد•
األقل على قادمة سنوات 10 ل المصدرة

 المحاصيل لبعض زراعة –العلفية المكونات لبعض الجزئى االكتفاء•
الصفراء الذرة مثل الزراعية

31



مقومات التصدير

 العالمية المواصفات تتبنى التى األسماك تصدير منشئات من )10( متزايد عدد وجود•
األسماك تصدير فى المحورى دورها المنشئات لتلك يكون سوف –واألمان للجودة

 الشحن تكلفة فى انخفاض يتبعه وأن بد ال –المستهدفة األسواق من القرب ميزة•
)مبردة أو طازجة أسماك( العالية التنافسية قدرتها لها معينة منتجات تصدير وإمكانية

 الجارى الكميات –العالمية األسواق فى المصرية لألسماك بالنسبة مشجعة مؤشرات•
كبير بشكل زيادتها يمكن –تصديرها يمكن التى الكميات عن كثيرا تقل حاليا تصديرها

 متنوعة هيئات إعداد فى مصر فى الغذائية الصناعات قطاع تقدم من االستفادة•
األسوق مختلف إلى الوصول يمكنها السمكية للمنتجات

األسماك من المستهدفة األسوق واردات من أكبر بنصيب التمتع يمكن•
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محاور التطوير
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بشرط جدواه–التكثيف وحتميته 

فى تزامن مع بناء القدرات وتوفر الكفاءات البشرية
وندرة المياه المخصصة لالستزراع السمكى

مع محدودية الموارد األرضية
فإن تكثيف الممارسات المزرعية بات أمرا حتميا ضمن اختيارات أخرى



تنويع سلة اإلنتـاج

ال يختلف أحد على المفهوم 
اإلمكانيات واالقتصاديات لها أهميتها القصوى مع ضرورة 

اعتبار الطاقة االستيعابية لألسواق
يمكن تنويع سلة اإلنتاج من خالل التصنيع

تطوير االستزراع خطوة رئيسية لتنويع سلة 
اإلنتاج

يعتبر المنافسة فى استخدامات الموارد هى 
العقبة الرئيسية أمام تطور هذا النشاط

أمثلة ألنواع محلية يمكنها المساهمة 
يلزم التغلب : فى تنويع سلة اإلنتاج

على معوقات تقنية فى التفريخ 
أو يحتاج األمر ) قشر البياض(

)القراميط(جهود تسويقية 



) الزراعى–التناوب السمكى (مبادرات واعـــدة 
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البرسيم والقمح من المحاصيل الشتوية هى أكثر 
المحاصيل مالئمة للتناوب السمكى الزراعى
على الرغم من عدم توفر بيانات دقيقة عن 

الممارسة إال أن مؤشراتها االقتصادية مشجعة

نتائجها ربما تساعد على تغيير 
النظرة بالنسبة الستخدامات 

الموارد الطبيعية



مبادرات إيجابية
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 فى المائية للندرة فعلى تقدير
 الرى أساليب واستخدام مصر

الزراعة فى المتطور

 من المياه وحدة من العائد تعظيم
 الزراعى السمكى التكامل خالل

 فى الترشيد أيضا يعنى بما
الزراعة فى األسمدة استخدام

 قبل -ميكانيكيا–المياه معالجة
الزراعة فى استخدامها



مبادرات تنتظر التقييم ثم التوسع
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االستزراع البحرى على المياه 
الجوفية

األقفاص البحرية العمالقة
ال توجد حاليا وإن كانت فى 

مرحلة التجريب والدراسة

النظم المغلقة لالستزراع



مبادرات شراكة وتعاون دولية

تعتبر مصر منطقة جاذبة لمبادرات الشراكة فى االستزراع 
السمكى بادئة بأوربا

)أسماك الدنيس والقاروص(أسبانيا–
)جمبرى بحرى(بلجيكا–
)اللوت(فرنسا–
)أقفاص بحرية(إيطاليا–
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حتمية توفر مناخ تشريعى وتنموى مشجع 

:أمثــــلة
 عند رئيسى محصول األسمـاك بأن القبول

والمياه األراضى استخدامات أو تخصيص

المتكاملة الساحلية التنمية مفهوم تبنى

الزراعى السمكى التناوب فى التوسع

 المناطق فى األساسية البنية إنشاء أهمية
)سمكيا( الواعدة
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التحسين الوراثى

ٍ◌البحث العلمى

التوافق البيئى

اقتصاديات اإلنتاج

البحوث وضرورة معايشتها للتطور
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الخالصــة
 من تزيد الموارد هذه تواجه التى والتحديات الحر الصيد من السمكى اإلنتاج تذبذب إن•

مصر فى الكلى السمكى اإلنتاج فى السمكى االستزراع مساهمة
 يتحتم بما عام بعد عاما السمكى االستزراع فى المياه استخدامات أهمية تزداد سوف•

المتكاملة النظم تشجيع وكذا االستزراع ممارسات تكثيف معه
 تحظى أن البد الحالى الوقت فى االستغالل مستوى دون مائية مصادر عن البحث•

البحرية المياه رأسها على ويأتى القصوى باألهمية
 أسماك تصدير إمكانية ولكن عليها المحلى للطلب تبعا األسماك استيراد استمرار يتوقع•

السمكى اإلنتاج خطة فى رئيسيا مكونا يظل سوف االستزراع
 إدخال خالل من إما المستزرعة األسماك إنتاج سلة فى مناسب اتساع تحقيق يمكن•

السمكية المنتجات تصنيع خالل من وكذا البحرى االستزراع تطوير أو جديدة أنواع
 الخطط تواؤم شريطة السمكى االستزراع تطور فى مسؤوليته يتحمل العلمى البحث•

 التنموية الخطط مع البحثية



ة مع ترحيبى باستخدام أى من محتويات هذه الورقة مع شكرى مسبقا لإلشار
إلى مصدرها

شكرا على وقتك مع أملى أن تكون قد وجدت فى هذه الورقة بعضا  
مما كنت تبحث عنه
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إذا كانت لك مالحظة على المحتويات أو ترغب فى مزيد من المعلومات 
أرحب بتواصلك من خالل البريد األلكترونى وسوف –أغفلتها هذه الورقة 

لم يكن واضحا أو تفصيل ما أتى مقتضبا أحاول إيضاح ما



www.fishconsult.org
aaelgamal@gmail.com
info@fishconsult.org
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