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 المالمح الرئيسية للبنيان االقتصادي السمكي بمصايذ البحر األحمر المصرية

 
 أ.د/ ععيذ يحًذ عثذ انحافظأ.د/ إتشاْيى عٕض انكشيَٕي   د/ شيًاء إتشاْيى يعيضج

 أ/ عاسج يحًٕد خطاب أ/ صيُة يختاس كهية أ/ َغًح يُصٕس انذاني

 اإلعكُذسيح –انًعٓذ انقٕيي نعهٕو انثحاس ٔانًصايذ 

 ملخص

تًثم يصايذ انثحش األحًش انًصشيح يصذساً ْاياً ٔسئيغي ضًٍ انًصايذ 

% 41أنف طٍ تًثم حٕاني  43.6انثحشيح انًصشيح حيث تهغ إَتاج انثحش األحًش حٕاني 

أنف طٍ 106.7يٍ إخًاني اإلَتاج انغًكي يٍ انًصايذ انثحشيح انًصشيح انثانغ حٕاني 

ٔتتًثم يصايذ  .2013انغًكي انًصشي ٔرنك عاو % يٍ إخًاني اإلَتاج 3ٔتًثم حٕاني 

( خهيح انغٕيظ: ٔيشًم يشاكض إَضال األتكحٔانغهخاَح 1انثحش األحًش انًصشيح في كال يٍ 

( عاحم انثحش األحًش:ٔيشًم يشاكض إَضال األتكح خاسج انخهيح، 2ٔسأط غاسب ٔانطٕس، 

ٔتٓذف ْزِ انذساعح تصفح  .( خهيح انعقثح3انغشدقح، تشاَيظ، انقصيش، أتٕسياد، شالتيٍ، 

عايح إني إنقاء انضٕء عهي طثيعح انثُياٌ االقتصادي انغًكي تًصايذ انثحش األحًش 

انًصشيح، تغيح تحذيذ َقاط انقٕج ٔانضعف فيّ ٔانتعشف عهي إيكاَياتّ انشاُْح ٔانًغتقثهيح، 

 كًا تٓذف تصفح خاصح إني:

تًصايذ انثحش األحًش انًصشيح  دساعح انٕضع انشاٍْ نهثُياٌ االقتصادي انغًكي -1

( نهتعشف عهي يتغيشاتّ االقتصاديح انًتًثهح في يٕاسدِ 2013-2001خالل انفتشج )

 االقتصاديح ٔاَتاخّ ٔدخهّ ٔأععاسِ ٔتُياَّ انتعأَي.

 اعتعشاض األًْيح انُغثيح نألصُاف انغًكيح تًصايذ انثحش األحًش. -2

 ًصايذ انثحش األحًش.دساعح انتقهثاخ اإلَتاخيح انًٕعًيح ن -3

 صياديٍ( تتهك انًصايذ. –دساعح خٓذ انصيذ )يشاكة  -4

 دساعح انثُياٌ انتعأَي انغًكي نًصايذ انثحش األحًش. -5

اعتعشاض انًشاكم ٔانًعٕقاخ انتي تٕاخّ يصايذ انثحش األحًش ٔأعانية تًُيح تهك  -6

 انًصايذ.

 التنمية السمكية. -وقاتمع –مصايذ  -الكلمات الذالة : البنيان االقتصادي

 مقذمة

تًثم يصايذ انثحرش األحًرش انًصرشيح يصرذسا 

ْايررراً ٔسئيغررري ضرررًٍ انًصرررايذ انثحشيرررح انًصرررشيح 

أنرف طرٍ  43.6حيث تهغ إَتاج انثحش األحًش حٕاني 

% يرٍ إخًراني اإلَتراج انغرًكي يرٍ 41تًثم حرٕاني 

أنف  106.7انًصايذ انثحشيح انًصشيح انثانغ حٕاني 

% يرٍ إخًراني اإلَتراج انغرًكي 3ني طٍ ٔتًثم حرٕا

 .2013انًصشي ٔرنك عاو 

ٔتتًثم يصايذ انثحش األحًش انًصشيح في 

( خهيح انغٕيظ: ٔيشًم يشاكض إَضال 1كاليٍ:)

( عاحم 2األتكح ٔانغهخاَح ٔسأط غاسب ٔانطٕس،)

 انثحش األحًش: ٔيشًم يشاكض إَضال     األتكح خاسج 
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Principal Features of Fish Economy in Egyptian Red Sea Fisheries 
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Egyptian Red Sea Fisheries represents an important and principal source of 

egyptian marine fisheries. Red Sea production reached about 3.6 thousand ton 

represent about 41% of total egyptian production from marine fisheries (106.7 

thousand ton) and about 3% of total Egyptian fish production at 2013.  

Res Sea Fisheries include: (1) Suez Gulf: landing centers in Atca, Salakhna, 

Ras Gareb and El-Tour, (2) Red Sea Coast : landing centers in Out Gulf, Ghardga , 

Branis, El- Qusear , Abo –Ramad and Shelateen, (3) Gulf of Aqba. 

This study aim generally to threw light on Egyptian fish economy of Red 

Sea Fisheries to determine force and threatens points and show present and future 

potentialities and aim specially to : (1) study present situation of Egyptian fish 

economy of Red sea fisheries through the period (2001-2013),  (2) study the 

relative important of catch composition in red sea fisheries, (3) study seasonal 

variationfFishermen) in Red sea fisheries, (5) study the fish cooperatives in Red 

sea fisheries, (6) show the problems and obstacles that face Red sea fisheries and 

means of fishery Development . 
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