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 عتمدتاافظة الشرقية بھدف تيسير وضع خطط تنميتھا واستھدفت الدراسة حصر وعرض للموارد السمكية بمح :الملخص
الدراسة على بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة من المصادر ذات الصلة با:ضافة إلى بيانات أولية من خ5ل زيارات 

وتحليل  واعتمدت الدراسة على العرض التوصيفى للبيانات ،2016 -2014ميدانية Aماكن توافر تلك الموارد خ5ل الفترة 
رأسمالية  ،أرضية ،مائية وقسمت الدراسة الموارد السمكية إلى موارد ،المحتوى لبعض الدراسات وا:حصاءات ذات الصلة

خت5ف بين مصادر ا:حصاءات خاصة تفاق واجيتھا السمكية ونقاط ا: حيث تم حصر مساحات المياه العذبة وإنتا،وبشرية
 كما تم ،كجھة قومية مسئولة عن القطاعة محلية والھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مديرية الزراعة بالشرقية كجھة مسئول

 ، وكذلك البرك،مساحة وإنتاجية للمزارع السمكية وتربية اAسماك محملة على حقول اAرزكحصر ا:ستزراع السمكى 
 وتم تقدير حجم العمالة بھذا ، اAسماك والمؤسسات العامة فى القطاع ومصانع العلف وتصنيع،التى تصلح :نتاج اAسماك

 ،فدان مزارع سمكيةألف فدان  36إلى  31بين   وما،فدان مائى عذب 6700 منھاالقطاع وبينت الدراسة توافر موارد عديدة 
بحوالى   حجم العمالة والمقدر فى أدناهبا:ضافة إلىاAرز محمل باAسماك، حقول  ألف فدان من 50.5  ،40بين  وما

ورغم توافر تلك الموارد  ، والمؤسسات البحثية ومؤسسات عديدة منھا المفرخات السمكية وا:دارات،ألف عامل 67.36
ً ألف طن وفقا للھيئة 128ً ألف طن وفقا لمديرية الزراعة بالشرقية و69.3بين ما  إنتاج اAسماك فى محافظة الشرقية يبلغ

تبين تضارب إحصاءات ا:نتاج و ،متاحةافق مع ھذا الحجم من الموارد الالعامة لتنمية الثروة السمكية وھى كميات  تتو
بالنسبة للمصادر الطبيعية وبالتالى ا:نتاج، والمساحة وا:نتاج بالنسبة لjستزراع السمكى سواء المزارع أو تحميل السمك 

ية المزارع السمكية فى ا:نتاج  أھم من الدراسة كما تبين،على حقول اAرز وھو مايعيق بناء خطة تنمية تلك الموارد
 ألف عامل تمثل 65.7 وكذلك فى حجم العمالة حيث يتم تشغيل أكثر من .%97.26إلى % 96السمكى للمحافظة حيث يمثل 

ھتمام بعمليات الحصر وا:حصاء على ًمما يستلزم أو ا: ،من إجمالى عمالة القطاع المقدرة بالمحافظة% 97.4أكثر من 
ستقرار اAوضاع الحيازية للمزارع السمكية :مكانية ا ًوثانيا ،المصدر اAساسى للھيئة مديرية الزراعة أن تكون بيانات

 .تنميتھا Aھميتھا فى ھذا القطاع فى المحافظة

 .الموارد السمكية ، إحصاءات ، محافظة الشرقية :الكلمات اKسترشادية

  والمشكلة البحثيةالمقدمة

 للموارد من أھم العمليات تعد عملية الحصر وا:حصاء
تنمية كخطوة أولى لرفع كفاءة إستخدام الموارد بھدف 

، وينطبق ذلك على الموارد السمكية بھدف تنمية إنتاجھا
لمواجھة ا:ستھ5ك ورفع متوسط المحلى ا:نتاج السمكى 

نصيب الفرد بما يتناسب مع توفر تلك الموارد، وبما 
أى ا:دارة يضمن تحقيق تنمية سمكية مستدامة، 

ستخدامھا بما يضمن تلبية اوالمحافظة على تلك الموارد و
 خاصة فى ظل تزايد إحتياجات ا:جيال الحالية والمستقبلية

 .تكلفة الحصول على مصادر البروتين البديلة

 المشكلة البحثية 

تتمثل المشكلة البحثية فى عدم توافر قاعدة بيانات 
ً بل وأيضا فظةتجميعية عن الموارد السمكية بالمحا

 تضارب البيانات المتوفرة عنھا من مصادرھا المختلفة
البشرية والطبيعية  المائية و كافة المواردوذلك عن

والرأسمالية فى صورة متسقة ومتكاملة مما يسھل 
ستخدام تلك الموارد وتخطيط استخدامھا فى قياس كفاءة ا

 .تنميتھا وإدارتھا بكفاءة

 ھدف الدراسة

ت والموارد السمكية بمحافظة الشرقية حصر ا:مكانيا
 المختلفة حتى يمكن تحديد كفاءة من مصادر بياناتھا

 .قتصاديةستخدامھا من الناحية الفنية واا

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

عتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير ا
 ومديرية المنشورة من الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،
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 إلى جانب بيانات أولية من خ5ل ،الزراعة بالشرقية
موارد السمكية وإجراء الزيارات الميدانية لمناطق توافر ال

 أو الحصر الميدانى لتلك الموارد خ5ل الفترة مقاب5ت
تبعت الدراسة العرض التوصيفى ا، و2016 - 2014

 إلى جانب تحليل المحتوى لبعض .للموارد السمكية
سات السابقة وا:حصاءات ذات الصلة واستلزم ھذا الدرا

يم ھذة الموارد المنھج تعريف الموارد اقتصادية وتقس
 همنھا، أصل المورد، أماكن وجوده، عمرًوفقا لمعايير 

، وإن كان )2014 ،زق ورعامر( الزمنى، طبيعة المورد
التقسيم الشائع ھو حسب أصل المورد، وتصنف الموارد 

  :ث5ثة أقسام وھىبصفة عامة إلى 

 موارد طبيعية

أى اAرض شاملة سطحھا وما عليھا وما فى باطنھا، 
المياة والغابات والمراعى والثروات المعدنية والسمكية 

 .والظروف المناخية والموقع والبيئة

 موارد بشرية

ھنى والفنى والتنظيمى ذوتشمل العمل اليدوى وال
رية التى فى طور ًوا:دارى، كما تشمل أيضا الموارد البش

ا:عداد للعمل وا:نتاج كالط5ب وربات البيوت اللواتى 
 تكلفة فرصة بديلة ومنفعة مباشرة للمجتمع هًيؤدين عم5 ل

، ومن ھذا المفھوم أصبحت الموارد البشرية )ءتربية النش(
ه  وتنميتهتسمى برأس المال البشرى الذى يمكن تطوير

اد والرعاية لزيادة بالتدريب والتعليم والتثقيف واAرش
 الموارد المحرك الرئيسي للنشاط ه، وتعد ھذهإنتاجيت

 .اقتصادى ككل

 الموارد الرأسمالية

ھى ناتجة من تفاعل الموارد البشرية مع الموارد 
 الطبيعية وتحويلھا إلى موارد اقتصادية تساھم مع الموارد

، ويشمل مورد رأس اAخرى فى إنتاج السلع والخدمات
المصانع والمزارع " الواسع والشامل هعناالمال بم

وغيرھا من المرافق " والمدارس والطرق والمستشفيات
والخدمات العامة والخاصة والتى تسمى بالبنية التحتية 
والتى تساھم فى رفع كفاءة وإنتاجية الموارد البشرية، 

 .وتحويل الموارد الطبيعية إلى موارد اقتصادية

 الموارد السمكية

 الموارد السمكية فى قسيم السابق للموارد فإنًوفقا للت
ًإجرائيا إلى موارد البيئة المائية، تقسم محافظة الشرقية 

 .موارد أرضية، موارد رأسمالية، موارد بشرية

 النتائج والمناقشة

  فى محافظة الشرقيةموارد البيئة المائية

ھى عبارة عن الحقل الذى يتحرك فيه العنصر البشرى 
ورد المائى بيئة صالحة لjنتاج السمكى، لجعل ھذا الم

وتضم المياة العذبة المتمثلة فى فروع النيل والترع 
والمصارف الرئيسية والمتخللة ل�راضى الزراعية، 
وأھمھا بحر مويس، ترعة ا:سماعيلية، مصرف بحر 
البقر، مصرف فاقوس، مصرف حادوس، مصرف بحر 

ا ونوعية المشرع، ترعة الوادى، وبالطبع فإن مساحتھ
وجودة المياة والمخزونات السمكية بھا كلھا عوامل مؤثرة 

، وتقدر مساحة تلك على خصوبتھا بالنسبة ل�سماك
الموارد للمياة العذبة والصرف الزراعى وفقا :حصاءات 
الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالمحافظة بحوالى 

ثل ً طنا من اAسماك، تم2085 فدان تنتج حوالى 6700
فقط من إجمالى ا:نتاج السمكى لمحافظة الشرقية % 1.63

 ألف طن، وبذلك فإن إنتاجية 128  والبالغ،2014فى عام 
 ا:نتاجية أقل من ه ھذ،كجم 311الفدان تقدر بحوالى 

 371مثيلتھا على مستوى الجمھورية والتى تقدر بحوالى 
ديرية فدان، بينما وفقا لبيانات إدارة الثروة السمكية بم/كجم

وزارة الزراعية ( 2014لعام الزراعة بالشرقية 
د قدر إنتاج تلك الموار) 2014واستص5ح اAراضي، 

من % 0.48ً طنا من اAسماك فقط، تمثل 335بنحو 
إجمالى ا:نتاج السمكى لمحافظة الشرقية لنفس العام 

فقط % 0.26 بينما قدر بحوالى . ألف طن 69.3والبالغ 
ءات الھيئة العامة لتنمية لن فى إحصامن حجم ا:نتاج المع

، ليس ھذا فحسب بل يدنى إنتاجية الفدان إلى الثروة
 كجم سمك فقط فى السنة وھذة إنتاجية منخفضة 50حوالى

على مستوى الجمھورية كما يوضحه بالنسبة لمثيلتھا 
، وذلك يؤكد استمرار ا:خت5ف والتضارب فى 1جدول 

من مصادرھا المختلفة بيانات تقديرات انتاج السمكى 
سواء الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو مديرية 

تؤثر فى الحكم على كفاءة الزراعة بالشرقية وتلك النقطة  
 .تھاإستخدام ھذه الموارد وبالتالى التخطيط لتنمي

 الموارد اrرضية السمكية 

تدخل الموارد اAرضية بالنسبة لjنتاج السمكى ضمن 
ئية وبالرغم من ذلك فقد عمدت الدراسة إلى البيئة الما

تناولھا منفردة حيث تضم اAراضى المستغلة فى 
ا:ستزراع السمكى الذى يمثل اAھمية الرئيسية فى ا:نتاج 

إلى جانب البرك، ومساحات  .السمكى فى محافظة الشرقية
 .   حقول اAرز المحملة باAسماك

 مساحة حقول اrرز المحملة باrسماك

تل محافظة الشرقية وفقا :حصاءات الھيئة العامة تح
 المرتبة الثالثة من بين 2014 عام لتنمية الثروة السمكية

سبع محافظات تربى فيھا اAسماك فى حقول اAرز بعد 
 وقدرت مساحة حقول اAرز ،محافظتى البحيرة والدقھلية
 نفس العام ألف فدان فى 50.5المحملة باAسماك بحوالى 

 وحيث .ً طنا من اAسماك2475 أنتجت حوالى ،1جدول 
أنه يتم تقدير ا:نتاج وفقا :نتاجية ثابتة لوحدة المساحة 

 كيلو جرام فتتساوى اAھمية النسبية لjنتاج 49وھى 
 من إجمالى المساحة% 16.17والمساحة حيث تمثل حوالى 
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  وفقا لمصادرھا2014 الشرقية عام بمحافظةالبيئة المائية واrرضية السمكية  .1جدول 

 مصدر البيانات
 اvنتاج مصدر

إحصاءات الھيئة العامة لتنمية الثروة 
 السمكية

إحصاءات مديرية الزراعة 
 بالشرقية

 المصادر الطبيعية 

 6700 6700  فدان/المساحة 

 335 2085 طن/ ا:نتاج 

 50 311 فدان/ ا:نتاجية كجم 

 باrسماك حقول اrرز المحملة

 40 50.5 لف فدانا/ المساحة

 1392 2475  الطن / ا:نتاج

 35 49  فدان /ا:نتاجية كجم

 المزارع السمكية 

 36 31 لف فدانأ / المساحة

 67.4 122.9 لف طنأ  /ا:نتاج

 1900 3900 فدان / ا:نتاجية كجم

 69.127 127.460 إجمالى إنتاج المحافظة باAلف طن

 :جمعت وحسبت من: المصدر
 .2014الزراعة واستص5ح اAراضي، وزارة  -1
 .2014، بيانات غير منشورة، إدارة الثروة السمكية - بالشرقيةمديرية الزراعة -2

 

ذلك من إجمالى ا:نتاج من مثيلتھا على مستوى وك
من ا:نتاج السمكى لمحافظة % 1.9  وتمثل،الجمھورية

الشرقية فى نفس العام، ووجب التنويه بتذبذب احصاءات 
المساحة من سنة Aخرى حيث ترتبط بتوفر تلك 

ًإصباعيات اAسماك التى توزع مجانا على زراع اAرز، 
ًوغالبا يتم تحديد المساحة وفقا لعدد تلك اAصباعيات  ً
ًالموزعة وأيضا تحدد كمية اAسماك المنتجة وفقا لمتوسط  ً
ًإنتاجية الفدان، وتتباين أيضا تلك ا:حصاءات مع 

لزراعة بالشرقية التى بينت إنخفاض احصاءات مديرية ا
 2014 ألف فدان فقط فى عام 40تلك المساحة إلى 

 كجم، أى بإجمالى إنتاج مقدر 35بمتوسط إنتاجية للفدان 
من إجمالى % 2ً طنا من ا:سماك تمثل 1392بلغ نحو 

وتلك ، ألف طن 69.3 والبالغ 2014المحافظة فى عام  
مما يعيق التخطيط نقطة ثانية تؤكد تضارب ا:حصاءات 

 .للتنمية

 المزارع السمكية

تعتبر المزارع السمكية المصدر الرئيسي لjنتاج 
السمكى فى محافظة الشرقية وتنقسم المزارع السمكية من 

 وتتضمن ،حيث ا:دارة إلى مزارع أھلية وأخرى حكومية

ًاAھلية ث5ثة أنواع وفقا للحيازة فمنھا الملك، والمؤجرة، 
تسجل تحت مسمى وضع اليد وتسجل تى كانت وثالثھما وال

والمفترض تحويلھا " مزارع مؤقتة"ن تحت مسمى ا�
حصاءات الھيئة العامة لتنمية وتشير إ ،لjستزراع النباتى

إحصاءات الھيئة العامة لتنمية وتشير ، الثروة السمكية
الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستص5ح 

 المزارع فى محافظة همساحة ھذ اAراضي إلى أن إجمالي
 ألف 29.829 منھا ،2014 ألف فدان فى عام 31الشرقية 

 29.344 فدان ملك، 485تنقسم إلى (فدان مزارع أھلية 
 فدان مزارع 1600، وحوالى )ألف فدان مزارع مؤقتة

 ألف 122.9حكومية، وتساھم المزارع السمكية بحوالى 
محافظة من من إجمالى إنتاج ال% 96طن أسماك تمثل 

،  ألف طن128 والمقدر بحوالى 2014 اAسماك فى عام
 وجدير بالذكر أن . كجم3900بإنتاجية مقدرة للفدان 

 ألف طن 117.7مساھمة المزارع المؤقتة قدرت بحوالى 
من إجمالى ا:نتاج السمكى فى % 92.2أى حوالى 

المحافظة، تلك المزارع لوحظ تزايدھا بعدما إستقرت 
، ثم 2012 حتى عام 2009ان منذ عام  ألف فد25عند

 أى 2013 ألف فدان فى عام 32.961زادت إلى حوالى 
 وما 2012 عن عام 2013فى عام % 32زادت بحوالى 
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قبلھا، بالرغم من توقع تناقصھا وبالفعل قدرت بحوالى 
  ھذا التناقص المتوقع.2014 ألف فدان عام 29.344

ستزراع النباتى  :زالة تلك المزارع وتحويلھا لjنتيجة
 ،ًوفقا للعديد من القوانين والقرارات من الجھات المعنية

اAراضى مثل القرار الوزارى لوزير الزراعة وإستص5ح 
 إ أنھا )2012عامر ولبن،  (1990لسنة ) 1043(رقم 

أصبحت المصدر الرئيسى لطفرة ا:نتاج السمكى فى عديد 
صر وتم دمج من المحافظات منھا الشرقية وبالتالى فى م

إنتاجھا فى ا:حصاءات الرسمية وأصبحت تساھم بحوالى 
من جملة ا:نتاج الكلى فى مصر وذلك من مساحة % 34

 ألف فدان وأصبحت أنشطة رسمية ولكن بقى 147.7بلغت 
أو إلغاء قرارات  نمط الحيازة غير مستقر حيث لم يتم تنفيذ

ھدار  وأغفلت مؤسسات الدولة ا:،ا:زالة لتلك المزارع
 ،الذى تم فى ھيئة إستثمارات منفقة على ا:ستزراع النباتى

كما أھملت أن ا:ستقرار الحيازى سينعكس فى زيادة 
ا:ستثمارات وتكثيف ا:نتاج وتنمية ھذه المزارع بما 

 )2015عامر،  (يحقق رفع كفاءة إستخدام تلك الموارد
ووفقا لبيانات إدارة الثروة السمكية بمديرية الزراعة 

 عن إحصاءات ًوالتى أيضا تباينت 2014بالشرقية لعام 
قدرت مساحة تلك حيث الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 

 وقدر إنتاج تلك المزارع ، ألف فدان36المزارع بحوالى 
من % 97 ألف طن من اAسماك فقط تمثل 67.4بنحو 

 وبإنتاجية مقدرة .إجمالى إنتاج المحافظة من اAسماك
 .فدان/  كجم1900بحوالى للفدان 

 البرك

تتوافر فى محافظة الشرقية ث5ث برك كما يوضحھا 
، تصلح لjنتاج السمكى وھى بركة إكياد، النصر، 2جدول 
 .وعنان

 الموارد الرأسمالية

تتعدد صور الموارد الرأسمالية السمكية فى محافظة 
الشرقية سواء مؤسسات ا:دارة والتنظيم وخدمات ا:رشاد 

 والمفرخات السمكية والحضانات، والبحوث السمكى
 أو مستلزمات ومعدات الصيد، أو مصانع تصنيع ،السمكية

أع5ف اAسماك، وتصنيع اAسماك وما شابه ذلك من نتاج 
تفاعل موردى العمل والطبيعة، وجميعھا تستغل كموارد 

 .لjنتاج السمكى

 مؤسسات حكومية أو عامة

لسمكية من  عرض المؤسسات ا3 جدول يتبين من
حيث الخصائص المرتبطة بھا وأماكن توافرھا وإنشائھا 
وتبعيتھا والغرض من إنشائھا كموارد رأسمالية، وسوف 
ًيتم العرض والترتيب تاريخيا من اAقدم إلى اAحدث حسب 
تاريخ ا:نشاء، مع الجدير بالذكر أن حصر الموارد 
البشرية لتلك المؤسسات ستدخل ضمن حصر الموارد 

رية الموظفة فى ا:نتاج السمكى المباشر وغير البش
 .المباشر

 مصانع تصنيع اrسماك

تتضارب ا:حصاءات حول عدد ھذه المصانع وطاقتھا 
الكلية ففى حين تشير إحصاءات ا:دارة العامة ل�من 

 9الغذائى التابعة لمديرية الزراعة بالشرقية إلى توافر 
ى مركز مصانع تعمل بتدخين اAسماك سبعة منھا ف

الحسينية وآخران فى مدينة الزقازيق ومنشأة أبوعمر 
 طن سمك سنويا وبطاقة فعلية 245عاملة بطاقة كلية 

 .فقط% 82.14 أى نسبة التشغيل حوالى . طن201.25
 طن يقع فى 500با:ضافة إلى توافر مصنع بطاقة كلية 

 

 2015البرك المائية بمحافظة الشرقية فى عام . 2 جدول

 اvستخدام الحالى )فدان(المساحة  الجھة التابعة لھا الموقع كةسم البرا

 - فاقوس - العزازى أكياد
 الشرقية

الھيئة العامة لتنمية 
 الثروة السمكية

 فدان كمحطة تحضين زريعة 25يستخدم منھا  1770
اAسماك تابعة للھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 

لدقى والباقى مؤجر لنادى الصيد المصرى با
 :ستغ5لھا فى صيد الطيور

 -قصاصين الشرق النصر
 مركز الحسينية

 مؤجر لنادى الصيد المصرى تستخدم لصيد الطيور 1500 محافظة الشرقية

 -قصاصين الشرق عنان
 مركز الحسينية

 198 محافظة الشرقية

 3468 3 اvجمالى

مؤجرة لشركة أية لjستثمارالسياحى وتستخدم بغرض 
 الترفية وصيد الطيور

 .2015 بيانات غير منشورة، . محافظة الشرقية، إدارة الثروة السمكية:المصدر
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 2015المؤسسات السمكية فى محافظة الشرقية للعام . 3 جدول

تاريخ  المؤسسة
 اvنشاء

المساحة 
 )فدان(

 الغرض من اvنشاء  التابع لھاةالجھ الموقع

إدارة الثروة 
 السمكية بالشرقية

مبنى  1981
 إدارى

مدينة 
 الزقازيق

اشراف والمتابعة على منطقة الثروة السمكية  مديرية الزراعة
نتاج والمساحات با: ومكتب المصايد وعمل حصر

للمزارع والمفرخات السمكية حكومية او أھلية 
الطبيعية من ترع ومصارف وقنوات  والمصادر

 رئيسية ومساحات حقول اAرز فى المحافظة
مكتب مصايد 

 ازيقالزق
مبنى  1981

 إدارى
مدينة 

 الزقازيق
الھيئة العامة لتنمية 

 الثروة السمكية
المسطحات ( يختص بكل ما يتعلق بالمياة العذبة

لتنمية الثروة السمكية بالمحافظة وإصدار ) المائية
 التراخيص لمراكب الصيد وتراخيص الصيد

 بط المخالفاتضبأنواعھا ومراقبة أعمال الصيد و
ى المفرخ السمك

 الصناعى بالعباسة
-العباسة 90 1982

 ابوحماد
الھيئة العامة لتنمية 

 الثروة السمكية
تفريخ أسماك البلطى والمبروك بأنواعة وإمداد 
زراع اAرز بالمحافظة والمحافظات المجاورة 

 وطاقته ا:نتاجية ،بزريعة أسماك المبروك ال5زمة
 . مليون وحدة زريعة47

منطقة الثروة 
 السمكية

مبنى  1983
 إدارى

مدينة 
 الحسينية

الھيئة العامة لتنمية 
 الثروة السمكية

متابعة المزارع السمكية بالمحافظة والرقابة عليھا 
 .وكذلك المفرخات والبرك وتحصيل الرسوم

مفرخ الشركة 
العربية لمصايد 

 *اrسماك

 -العباسة 4 1984
مركز 
 أبوحماد

الشركة العربية 
لمصايد اAسماك 

جامعة والتى تتبع 
 الدول العربية

انتاج زريعة أسماك البلطى وحيد الجنس ويستھدف 
 المفرخ أقيم على جزء ً مليون وحدة سنويا10إنتاج 

من مفرخ العباسة بإدارة مستقلة  ثم تم دمجه بعد 
ذلك مع المفرخ السمكى بالعباسة تحت تبعية الھيئة 

 العامة لتنمية الثروة السمكية 
المعمل المركزى 

الثروة لبحوث 
 السمكية

 -العباسة 250 1986
مركز 
 أبوحماد

وضع وتنفيذ ا:ستراتيجية البحثية بھدف تنمية  وزارة الزراعة
ا:ستزراع السمكى والبحيرات مع مرعاة البعد 
البيئى واجتماعى واقتصادى، ونقل التكنولوجيا 
المتطورة الى الجھات المستفيدة وتطوير وتوصيل 

سات للجھات المعنية ومتخذى نتائج ابحاث والدرا
 القرار وتنمية المجتمعات الريفية والصحراوية

المفرخ السمكى 
الصناعى بصان 

 الحجر

صان  70 1986
 الحجر

الھيئة العامة لتنمية 
 الثروة السمكية

لى إيعة واصباعيات التى يتم نقلھا توفير الزر
مھات أرز بالشرقية وتوفير رع وحقول اAالمزا

 وطاقته ا:نتاجية، ك بد من استيرادھااسماك المبرو
 . مليون وحدة زريعة45

المركز الدولى 
vدارة الموارد 

واrحياء المائية 
 )إك�رم(

 -العباسة 200 1997
مركز 
 أبوحماد

الھيئة استثمارية 
لمركز البحوث 

الدوليةالتابع ل�مم 
 المتحدة

Investment body 
of the centre of 

international 
research 

يھدف الى مساعدة الحكومة فى تطوير الطاقات 
البحثية فى مجال الثروة المائية وعقد مؤتمرات 
دولية لكبار الباحثين فى مجال ابحاث الموارد 

ة منتظمة وتوفير الفرص للتدريب المائية بصور
A غراض التنمية ل5فراد من دول افريقيا وغرب

 اسيا والمصريين

محطة تحضين 
 كزريعة اسما

 -اكياد 25 1999
 فاقوس

الھيئة العامة لتنمية 
 الثروة السمكية

تحضين ورعاية يرقات وزريعة اAسماك حتى 
تتحمل ظروف نقلھا إلى اماكن ا:ستزراع والتربية 
حتى تصل الى اصباعيات لتتحمل الظروف عند 

 .نقلھا
                                     .2015 المؤسسات خ5ل عام هزيارات ميدانية غطت ھذ: المصدر
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 2015 المؤسسات التعاونية العاملة فى مجال إنتاج اrسماك فى محافظة الشرقية .4جدول 

تاريخ  المؤسسة التعاونية
 اvشھار

 مقر
 الجمعية

عدد 
rعضاءا 

 رأس المال
 جنية

 الغرض من اvنشاء

الجمعية التعاونية لصائدى 
 اKسماك بصان الحجر

مركز صان  1984
 جرالح

102 102 

الجمعية التعاونية ل�ستزراع 
 الحسينيةبالسمكى 

 15400 154 الحسينية 1984

الجمعية التعاونية لصائدى 
 اKسماك بالع�قمة

عزبة حسن  2008
تيمور مركز 

 ھياھ

87 4475 

 19977 343 اvجمالـــــــــــى 

 تطوير وتنمية الثروة المائية فى المجات
A عضائھا وتسھم المختلفة وتقديم الخدمات

 فى مناطق عملھا فى التنمية اجتماعية
عضائھا وغيرھم أبھدف رفع مستوى 

يتعارض مع  اقتصاديا واجتماعيا بما 
المبادئ المتعارف عليھا دوليا، حيث منطقة 

ياة  فى المعمل جمعية صان والع5قمة
ما جمعية أالداخلية بنھر النيل وفروعة 

الحسينية فمنطقة عملھا فى اراضى 
 الصالحة ل5ستزراع السمكى بالشرقية

     .2015 زيارات ميدانية :المصدر
  

 2015 عام للمعلوماتاKسماك بمحافظة الشرقية وفقا لمصدرين مصانع تصنيع .5 جدول

 نسبة التشغيل الطاقة الفعلية بالطن الطاقة الكلية بالطن عدد المصانع نوع النشاط

 82.14 201.5 245 9 )1(مصانع تدخين عاملة 

 25.74 184.5 715 9 )2( مصانع تدخين عاملة

 0 0 500 1 )1( مصانع تدخين معطلة

 71.67 43 60 3 )2( مصانع تمليح

 28.82 429 1520 13 اvجمالى

 : المصدر

 .ى، بيانات غير منشورة ا:دارة المركزية ل5قتصاد الزراعى، ا:دارة العامة ل�من الغذائ).2015 (مديرية الزراعة بالشرقية -1
 . نشرة ا:نتاج السمكى والحشرى والتصنيع الغذائى. قطاع الشئون ا:قتصادية).2015 (يتص5ح اAراضساوزارة الزراعة و -2

  

 فإن ا:حصاءات، الصالحية القديمة ولكنه متوقف عن ا:نتاج
المنشورة فى نشرة ا:نتاج السمكى والحشرى والتصنيع 
الغذائى الصادرة عن قطاع الشئون اقتصادية بوزارة 
الزراعة وإستص5ح اAراضى تتفق فى عدد ھذه المصانع 
إ أنھا تختلف فى طاقتھا الكلية والفعلية حيث أشارت إلى 

وبنسبة ،  طن سنويا715تلك المصانع بحوالى طاقة كلية ل
 كما ، طن سنويا184.5فقط أى بإنتاجية % 25.74غيل تش

بينت تلك اAخيرة توافر ث5ثة مصانع لتمليح اAسماك 
يل فعلية  طنا وبطاقة تشغ60بمحافظة الشرقية بطاقة كلية 

% 71.67 أى بنسبة تشغيل .2015طنا فى عام 43بلغت 
 يوضح مصانع تجھيز وتصنيع اAسماك 5جدول و

 سبق يتبين تدني عمليات تجھيز  مما.بمحافظة الشرقية
وتصنيع اAسماك كطاقة كلية ووجود مشاكل تستلزم 
ًدراستھا مستقب5 أدت إلى إنخفاض نسبة التشغيل لھذه 
استثمارات والموارد المعطلة حيث أن نسبة التشغيل كما 

 .من الطاقة الكلية لتلك المصانع% 29سبق لم تصل إلى 

 تعاونيةالالمؤسسات 

ن المؤسسات أھم ات التعاونية ث5ثة أنواع متضم المؤسس
 .4جدول معالمھا ورد في 

 ع�ف اrسماكأمصانع إنتاج 

يتوافر فى محافظة الشرقية خمسة مصانع :نتاج 
ًأع5ف اAسماك سواء كليا أو جزئيا منھا مصنع متوقف  ً

 ھذه المصانع وتبعيتھا 6وآخر لم يبدأ العمل ويبين جدول 
Aسماك بھا ومنه يتبين أن مصنع ونسبة إنتاج أع5ف ا

أع5ف أسماك وھو تابع لقطاع % 100سكرتينج ينتج 
 بينما مصنع شركة إيبكس مصر لتغذية الحيوان .اAعمال

  با:ضافة .أع5ف أسماك وھو مصنع أھلى% 0.66ينتج 
إلى مصنع النور واAمل وھو مصنع أھلى بفاقوس تم 

 ووصل 20/11/2016ترخيصه من الوزارة فى 
 6/12/2016الترخيص إلى مديرية الزراعة بالشرقية فى 

 بينما .للبدأ فى العمل بإنتاج أع5ف اAسماك والدواجن
مصنع إنتاج اAع5ف بالزقازيق التابع لشركة مضارب 

) حكومى (.)2016شركة مضارب الشرقية،  (الشرقية
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 2016عام  الفعلية قية والطاقات اvنتاجية مصانع أع�ف اrسماك بمحافظة الشر.6جدول 

كمية  التبعية الموقع سم المصنعا
أع�ف 
اrسماك 

 بالطن

الطاقة 
اvنتاجية 

الفعلية للمصنع 
 بالطن

نسبة إنتاج علف 
اrسماك من 
اvنتاج الكلي 

)%( 

مصنع إنتاج أع�ف اrسماك 
 )1( بالزقازيق

شركة ( حكومى مدينة الزقازيق
 )مضارب الشرقية

9000 12999 64 

 طريق بلبيس العاشر )2(سكرتينج 
 )الس5م(

شركة (قطاع أعمال 
 )مساھمة مصرية

29800 29800 100 

شركة إيبكس مصر لتغذية 
 )2(الحيوان 

 0.66 1510 10 أھلى المنطقة الصناعية بلبيس

 - متوقف متوقف أھلى منيا القمح-طريق بنھا  )2(شركة رويال فود 

 - - لم يبدأ أھلى فاقوس )2(النور واrمل 

 :المصدر
 .2016 شركة مضارب الشرقية، مصنع علف الزقازيق، بيانات غير منشورة، -1
 .2016،  بيانات غير منشورة. إدارة ا:نتاج الحيوانى.مديرية الزراعة بالشرقية -2

 

 

والذى ينتج نوعين من اAع5ف علف ماشية يتم تصنيعه 
طوال العام، با:ضافة إلى علف اAسماك حيث تم تشغيل 

تسعة  بطاقة كلية وفعلية تبلغ 2000ام ج له منذ عخط إنتا
 ويقوم المصنع بإنتاج نوعين من أع5ف ،ف طنآ

بروتين % 25اAسماك حسب نسبة البروتين اAول بنسبة 
 فى اAحواض ةل�سماك المربا(بروتين % 28والثانى 
وذلك حسب التركيبة المعتمدة من المعمل ) الترابية

 وكل تركيبة من ، لوزارة الزراعةالمركزى بالقاھرة التابع
ھذه اAصناف محدد بھا نسب المكونات وأصناف الخامات 

 وھذه التركيبة سارية 7الداخلة فيھا كما ھو موضح بجدول 
 ويتم إنتاج ھذه اAع5ف تحت إشراف ،لمدة ث5ث سنوات

 ويبدأ ،ومتابعة من مديرية الزراعة بالشرقية كجھة رقابية
 فى شھر مارس من كل عام وينتھى إنتاج أع5ف اAسماك

فى شھر أكتوبر من نفس العام، يمثل إنتاج أع5ف 
 .2015من ا:نتاج الفعلى لعام % 64اAسماك بالمصنع 

 .ويتم بيعھا للمزارع السمكية اAھلية داخل المحافظة

 الموارد البشرية

يقصد بالموارد البشرية كافة المھتمين بالبحث العلمى 
لثروة السمكية با:ضافة إلى العاملين الذى يخدم قطاع ا

بقطاع الثروة السمكية بمحافظة الشرقية با:ضافة إلى 
الصيادين، العاملون بالحصر وا:حصاء السمكى والفنيين 
في معدات ومستلزمات الصيد، العمالة المؤقتة والموسمية، 

ا:داريون، الموظفين فى قطاع الثروة السمكية، تجار 
العاملون فى مجال التسويق السمكى الجملة والتجزئة، 

وحفظ وتخزين وتصنيع اAسماك وا:نتاج السمكى بكافة 
 .صورة ومجاتة وإنتاج وتحضين الزريعة فى المحافظة

لتخصصاتھم ًحصر لتلك الموارد البشرية وفقا وفيما يلى 
 .وطبيعة عملھم

 الباحثون الجامعيون

عضاء ھيئة أ عدد الباحثين من 8يوضح جدول 
دريس المتخصصين فى الثروة السمكية فى كليات الت

ًجامعة الزقازيق وفقا للتخصص وعدد الرسائل العلمية 
التى تم إنجازھا فى نفس المجال سواء الخاصة بھم أو 

 .2015تحت إشرافھم حتى عام 

الباحثون والعاملون بالمعمل المركزى لبحوث الثروة 
ت  أعداد وتخصصا9يبين جدول : السمكية بالعباسة

الكوادر البحثية بالمعمل وموقفھم الوظيفى ويبلغ إجمالى 
 العاملين على 10جدول  باحث، بينما يوضح 174عددھم 

 موظف ليصير 281الكادر العام بنفس المعمل وعددھم 
 . باحث وموظف455إجمالي القوة البشرية بالمعمل 

الكوادر البشرية العاملة فى مجال تفريخ وتحضين 
ً محافظة الشرقية وفقا لمناطق عملھم، زريعة اAسماك فى

 .11ويوضحھا جدول 
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 2015لطن فى عام ل  بالجنيهاrھمية النسبية لمكونات علف اrسماك المنتج بمصنع اrع�ف بالزقازيق وأسعارھا .7جدول 

 المكونات نوع العلف

 علف أسماك بنسبة
 بروتين% 25 

 علف أسماك بنسبة
 بروتين% 28 

سعر الطن 
 بالجنيه

 2300 29.00 27.00 نخالة قمح

 7000 23.00 25.00 %)44( كسب فول صويا

 3500 27.00 25.00 أذرة صفراء

 %)65( مسحوق سمك

 منخفض الدھن

11.00 11.00 7000 

 2400 3.00 5.00 رجيع كون

 400 3.00 3.00 )عسل أسمر مخفف (فيناس

 200 2.00 2.00 مسحوق حجر جيرى

 400 1.00 1.00 ملح طعام

 - 100 100 المجموع

 .2016  نوفمبر. مصنع علف الزقازيق- زيارة ميدانية لشركة مضارب الشرقية:المصدر

 

 

 

 

 

 2015 الباحثون الجامعيون المتخصصون فى الثروة السمكية بكليات جامعة الزقازيق حتى عام .8جدول 

 عدد أعضاء ھيئة التدريس الكلــــــية القســـم عدد الرسائل العلمية

 دكتوراة ماجستير

 1 7 1 الزراعة اقتصاد زراعى

 2 3 1 الزراعة ارشاد زراعى

 14 14 6 الزراعة إنتاج حيوانى

 35 43 20 الطب البيطرى صحة وامراض اrسماك

 28 42 11 العلوم علم الحيوان

 80 109 39 اvجمالى العام

   .2015الزقازيق، بيانات غير منشورة،  كليات الزراعة و الطب البيطرى و العلوم جامعة :المصدر

  

 

 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 44 No. (1) 2017 341 

وفقا للدرجة  2015الكادر البحثى الدائم والمؤقت بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة عام  .9 جدول
 والتخصص

    التخصص

 الدرجة

مزرعة  وراثة ليمونولجى فسيولوجى صناعات تغذية بيئة أمراض استزراع اقتصاد إرشاد اvستدامة
 بحثية

 أحواض

 بحثية

 اvجمالى

 

 5 -- -- 2 -- -- 1 1 1 -- -- -- -- دائم رئيس بحوث متفرغ

 11 -- -- -- 1 3 1 2 1 2 1 -- -- دائم رئيس بحوث

 36 -- -- 2 2 5 1 4 5 4 10 2 1 دائم باحث أول

 20 -- -- 2 5 2 -- 2 -- 5 1 -- 3 دائم  باحث.م

 16 -- -- -- 3 1 1 1 1 6 3 -- -- دائم باحث مساعد

 45 -- -- 2 12 3 3 2 5 6 9 2 1 دائم باحث

 133 -- -- 8 23 14 7 12 13 23 24 4 5 اvجمالــــــى

 18 -- -- -- 4 5 -- 2 6 1 -- -- -- مؤقت باحث علوم

 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 -- -- -- مؤقت باحث بيطرى

 19 1 1 6 -- -- 3 3 -- -- 3 1 1 مؤقت باحث زراعة

 41 1 1 6 4 5 3 5 6 5 3 1 1 اKجمالى

 174 1 1 14 27 19 10 17 19 28 27 5 6 اKجمالى العام

 . بيانات غير منشورة.2015  ، سج5ت العمالة،جمعت وحسبت من بيانات المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة :المصدر

 

 

 2015 الثروة السمكية بالعباسة للعام الكادر العام بالمعمل المركزى لبحوث. 10 جدول

 العدد التخصص

 24 إدارى

 54 كاتب

 2 مھندس زراعى

 11 فنى زراعى

 19 فنى صناعى

 81 عامل

 1 ميكانيكى

 5 سائق

 3 سباك

 20 مساعد حركة

 55 خفير

 2 لحام أكسجين

 2 نجار

 2 محقق

 281 اvجمالى

 .بيانات غير منشورة، 2015 ، سج5ت العمالة،مركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسةجمعت وحسبت من بيانات المعمل ال :المصدر
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 2015  العاملون بمجال تفريخ وتحضين زريعة اrسماك الحكومية فى محافظة الشرقية تعداد.11جدول 

 ة   الجھ      

 التخصص

 اvجمالى باكيادمحطة تحضين الزريعة  المفرخ السمكى بالعباسة المفرخ السمكى بصان الحجر

 39 7 19 13 مھندس زراعى

 23 4 11 8 فنى زراعى

 1 -- 1 -- طب بيطرى

 1 -- 1 -- كيميائى

 49 1 31 17 إدارى

 29 1 19 9 فنى صناعى

 1 -- 1 -- مسئول أمن

 17 2 9 6 سائق

 2 -- -- 2 ميكانيكى

 45 2 28 15 عامل

 19 2 9 8 خفراء أمن

 1 1 -- -- أمين خزنة

 1 1 -- -- ين مخازنأم

 228 21 129 78 اvجمالى

 .2015مفرخ صان، مفرخ العباسة، محطة تحضين الزريعة باكياد، زيارات ميدانية، بيانات غير منشورة،: المصدر
  

العمالة ببعض المؤسسات اrخرى ذات الصلة بالثروة 
 السمكية سواء إدارية أو إنتاجية

علف تم تقديرھا ًعلما بأن مصانع ال12يوضحھا جدول 
ًمالة بكل مصنع وفقا لنسبة كنسب مئوية من إجمالى الع

ج المصنع من  علف اAسماك من إجمالى إنتاإنتاج
 . بالدراسة6جدول اAع5ف والموضحة ب

العمالة بالمزارع السمكية اrھلية والحكومية ومناطق 
 الصيد الطبيعية والمفرخات السمكية اrھلية

لعمالة بالمزارع السمكية  إجمالى ا13جدول يوضح 
المصارف داخل فروع النيل والترع و(والمصايد الطبيعية 

، فبالنسبة للمزارع السمكية اAھلية تقدرھا )نطاق المحافظة
 ،)2011 لبن،( ًالدراسة وفقا لدراسات سابقة ميدانية

غنيمي، ( ،)2012، عامر ولبن( ،)2012 المرسي،(
 عامل 2.2ط  بمتوس.)2012، قنديل وعامر( و)2012

للفدان فى السنة وحيث أن مساحة المزارع السمكية اAھلية 
ألف فدان فإن جملة العمالة  29.829فى المحافظة حوالى 

 عامل، كما أن المفرخات اAھلية يتوافر 65624بھا تبلغ 
 عامل 1.1 مفرخ متوسط عدد العمالة بالمفرخ23منھا 

الة وبالتالى بلغ عدد العم) 2012عامر وآخرون، (
 أما العمالة بالمزارع السمكية . عامل25بالمفرخات 

 تتباين 60الحكومية تشير إحصاءات الھيئة إلى بلوغھم 
ً ووفقا للرخص الصادرة فإن العمالة فى .إختصاصتھم

مجال الصيد من المصادر الطبيعية فى حده اAدنى يقدر 
 سواء صياد برار أو ھاوى أو على المراكب 306بحوالى 

 قد تزداد خاصة العاملين على مراكب .ثةلة الثامن الدرج
الصيد من الدرجة الثالثة والتى تسجل ا:حصاءات بلوغھا 

 فقط وتحتاج المركب إلى 174 مركب مرخص منھا 333
2 .يعمل عليھا طوال اليوم ًعامل إ أنھا غالبا 

 العمالة بتصنيع اrسماك

تم حصر العمالة بمصانع تصنيع اAسماك وقدرتھا 
ًالدراسة وفقا لحجم العمالة فى المصنع والتى تراوح  من تً

 يوم عمل أى 1800عامل مستديم ومؤقت بإجمالى 5-20
 فرص عمل بإعتبار أن عدد أيام 6يوفر المصنع حوالى 

 يوم عمل ليصير إجمالى العمالة 300العمل فى السنة 
 ً. عام725بمصانع تصنيع اAسماك العاملة 

 إجمالى العمالة

بق يتبين أن إجمالى العمالة البشرية فى مجال مما س
 67364الثروة السمكية فى محافظة الشرقية قدر بحوالى 

بين كوادر بحثية بدرجاتھا المختلفة، ومھندسون وإداريون 
وفنيون، وعمالة وظيفية بدون تجار الجملة والتجزئة 
للزريعة واAسماك وعديد من مستلزمات ا:نتاج اAخرى 

صيد والغزل والصيانة وا:مداد بالوقود وھو مثل معدات ال
ما يشير إلى أھمية ھذا القطاع فى محافظة الشرقية ليس 
فقط فى توفير البروتين الحيوانى من اAسماك ولكن فى 

 .توظيف قدر كبيرمن العمالة والتغلب على البطالة

ً تقسيم العمالة وفقا 15 و14 ينجدولالويتضح من 
ل ويتضح أھمية ا:ستزراع ًووفقا لجھة العم للتخصص

السمكى فى توفير فرص عمل بمحافظة الشرقية حيث 
 حجم العمالة الكلى من% 97.5 أكثر منتمثل العمالة به 

 كما يتبين إرتفاع .فى قطاع الثروة السمكية بالمحافظة 
 . إدارى353نسبة ا:داريون لتصل إلى 
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 2016، 2015  الشرقية عاممحافظةفى  السمكية روةالث اrخرى ذات الصلة بلمؤسساتا  ببعض العمالة.12 جدول

 إجمالى العمالة العمالة المؤقتة العمالة الدائمة المؤسسة اvدارية

 172 137 35 مكتب مصايد الزقازيق

 102 48 54 منطقة الثروة السمكية بالحسينية

 6 - 6 إدارة الثروة السمكية بالشرقية

 110 - 110 مصنع إنتاج اrع�ف بالزقازيق

 163 - 163 مصنع سكريتنج 

 16 - 11 شركة إيبكس مصر لتغذية الحيوان

 زيارات ميدانية، مكتب مصايد الزقازيق، منطقة الثروة السمكية بالحسينية، إدارة الثروة السمكية بالشرقية، إدارة ا:نتاج :المصدر
 .2016 ، 2015ير منشورة، ، مصنع علف الزقازيق، بيانات غ بمديرية الزراعة بالشرقيةالحيواني

 

 2015إجمالى عمالة المزارع السمكية والصيادين لعام . 13 جدول

 البند المصادر الطبيعية عمالة المزارع السمكية

 حكومية أھلية

المفرخات 
 اrھلية

 صياد ھاوى صياد مرخص مركب صياد برارة

 إجمالى

  103 174 29 25 60 65624 العدد

 66015 306 25 65684 إجمالى

 . دراسات سابقة.2015 مكتب مصايد الزقازيق، زيارات ميدانية، بيانات غير منشورة، :المصدر
 

ً الموارد البشرية العاملة فى مجال الثروة السمكية وفقا للتخصص فى محافظة الشرقية .14 جدول ً2015 

 )%( العدد التخصص

 0.32 213 كوادر بحثية

 0.06 41 مھندسون زراعيون

 0.52 353 ونإداري

 0.12 82 عمالة فنية

 0.17 112 اعمال مساعدة

 0.41 275 تصنيع أع�ف

 0.11 72 تصنيع اسماك

 0.45 306 صيادين مرخصين

 0.29 201 عمالة عادية وحراسة

 97.4 65624 عمالة عادية وحراسة المزارع اrھلية

 0.09 60 عمالة المزارع الحكومية

 0.04 25 عمالة المفرخات اrھلية

v100 67364 جمالى العاما 

  ..12.11.10.9.8 جمعت وحسبت من جداول :المصدر
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ً الموارد البشرية العاملة فى مجال الثروة السمكية وفقا لجھة العمل فى محافظة الشرقية .15 جدول ً2015 

 )%( العدد جھة العمل

 0.01 8 كلية الزراعة جامعة الزقازيق
 0.03 20 لزقازيقكلية الطب البيطرى جامعة ا
 0.02 11 كلية العلوم جامعة الزقازيق

 0.68 455 المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة
 0.12 78 المفرخ السمكى بصان الحجر

 0.19 129 المفرخ السمكى بالعباسة
 0.03 21 محطة تحضين الزريعة بآكياد

 0.26 172 مكتب مصايد الزقازيق
 0.15 102 مكية بالحسينيةمنطقة الثروة الس

 0.01 6 إدارة الثروة السمكية بالشرقية
 0.16 110 مصنع إنتاج اrع�ف بالزقازيق

 0.24 163 ج نيتمصنع سكر
 0.02 2 شركة إيبكس مصر لتغذية الحيوان

 0.11 72 مصانع تصنيع اrسماك
 0.04 25 المفرخات اrھلية

 97.4 65624 المزارع السمكية اrھلية
 0.09 60 لمزارع السمكية الحكوميةا

 0.45 306 المصادر الطبيعية
 100 67364 اvجمالى

 .12.11.10.9.8 جمعت وحسبت من جداول :المصدر
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FISHERY RESOURCES IN SHARKIA GOVERNORATE 
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ABSTRCT: The study aimed to display the fishery resources in Sharkia Governorate in 
order to facilitate the development plans. the study relied on published and unpublished 
secondary data from relevant sources in addition to the preliminary data through field visits to 
places of the availability of those resources during the period 2014- 2016. The study included 
the statistical analysis for the data and statistics related. The study was divided fishery 
resources to water resources and floor and capital and human resources the limited fresh water 
areas and fish  productivity were determined. Also, the points of agreement and disagreement 
among statistics sources especially the Directorate of Agriculture in Sharkia as a local official 
and the General Authority for Fish Resources Development as a nation responsible for the 
sector. The data included the aquaculture area and productivity of fish farms and fish breeding 
loaded on rice fields as well as ponds. Which is suitable for fish production. and public 
institutions in the sector and feed  factories and fish processing. The size of employment was 
estimated in this sector. The study showed the availability of many resources. Both 6700 
faddans of fresh water. Or between 31 to 36 faddans of fish farms. and between 40. 50.5 
thousand faddans of rice loaded with fish. The size of employment estimated at below 67.364 
thousand workers. Many institutions. Including hatcheries and fish departments and research 
institutions. The fish production in Sharkia Governorate was between 69.3 thousand tons. 
According to the Directorate of Agriculture in Sharkia and 128 thousand tons according to the 
General Authority for Fish Resources Development. These amounts do not correspond with 
the size of the available resources, which means contradiction between production statistics 
from natural sources for production, area and production for cultivation whether fish farms or 
download the fish on the rice fields and this represent problems for development plan of those 
resources. As it turns out the importance of aquaculture in the fisheries of governorate, as it 
represents 96% to 97.26%. As well as in the volume of employment where it is more than 
65.7 thousand workers represent more than 97.5% of the total employment estimated for 
Sharkia. Necessitating first interest in operations and statistics by the Department of 
Agriculture, which requires stability conditions of fish farms to the possibility of development 
because of their importance in this sector in Sharkia Governorate. 

Key words: Fishery resources, statistics, Sharkia Governorate. 
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