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مقدمة

أهمية قطاع 
الزراعة املائية

يعــد "اســتزراع األحيــاء املائيــة" مــن أهــم القطاعــات التــي تســاهم يف تلبيــة الطلــب املتزايــد 

ــة  ــار نســمة بنهاي عــى الغــذاء نتيجــة النمــو الســكاين واملتوقــع أن يصــل إىل نحــو 10.9 ملي

القــرن الحــايل. ويعتــر هــذا القطــاع الــذي يشــمل تربيــة مختلــف األحيــاء والنباتــات مــن مختلــف 

البيئــات املائيــة، مســؤول عــن إنتــاج  أكــر مــن 52% مــن اســتهالك العــامل مــن األســاك،  

ويعــد مــن أرسع قطاعــات إنتــاج الغــذاء منــواً يف العــامل. 

عــى الرغــم مــن أن امليــاه تغطــي 70% مــن ســطح األرض، وتعــد موطنــاً لعــدد هائــل مــن 

الكائنــات الحيــة، إال أن الصيــد الجائــر لألســاك والتغــرات املناخيــة يهــددان قــدرة تلك املســاحة 

الكبــرة مــن امليــاه عــى توفــر كميــات كافيــة مــن الغــذاء لســكان األرض، لذلــك أصبــح مــن 

الــالزم ابتــكار تقنيــات ميكــن تطبيقهــا يف البيئــات املائيــة إلنتــاج الغــذاء.

ميكــن لقطــاع "اســتزراع األحيــاء املائيــة" إنتــاج أنــواع عديــدة مــن األغذيــة تشــمل "أســاك 

امليــاه العذبــة"، و"أســاك امليــاه املالحــة"، و"القرشيــات"، و "الرخويــات" و"األعشــاب 

البحريــة". وال يقتــر القطــاع عــى إنتــاج املــواد القابلــة لالســتهالك الغــذايئ فقــط، بــل 

تصنــع منتجــات مهمــة مثــل "الوقــود الحيــوي" مــن النباتــات املائيــة، وتســهم هــذه العمليــة 

يف إيجــاد طــرق جديــدة لخلــق التــآزر اإلنتاجــي.

اســتزراع األحيــاء املائيــة يتطلــب عــادة أقــل حاجــة ملســاحات شاســعة مــن األرايض وذو بصمــة 

بيئيــة محــدودة مقارنــة بالزراعــة التقليديــة، إذ ميكــن مــن خــالل أحــواض صغــرة، إنتــاج بعــض 

ــاج نفــس  ــواع األســاك، والتــي تتطلــب مســاحات أصغــر بكثــر مــن املســاحة الالزمــة إلنت أن

الكميــة مــن بروتــن املاشــية، كــا أن معامــل التحويــل الغــذايئ لألســاك يعتــر أكــر كفــاءة 

مــن املاشــية أو الدجــاج، و بالتــايل فــإن عمليــة اإلنتــاج يف هــذا القطــاع هــي أيضــا أكــر فاعليــة 

وكفــاءة مــن حيــث التكلفــة واملحافظــة عــى املــوارد الطبيعيــة. 

ومــع اســتمرار النمــو املتســارع للقطــاع والتقــدم التكنولوجــي، فــإن هــذا القطــاع ميلــك 

ــر  ــد مــن فــرص العمــل التــي تتنــوع خصائصهــا مــن البحــث والتطوي القــدرة عــى توفــر العدي

إىل الصيانــة األساســية لألحــواض وغرهــا مــن املرافــق، وبالتــايل دعــم النمــو االقتصــادي 

الوطنــي.

وأخــرا، فــإن اســتزراع األحيــاء املائيــة ال يشــكل مصــدرا مســتداما للغــذاء فحســب، بــل إن جــودة 

ــذا فهــي تصنــف  ــة عــى صحــة األفــراد ل ــرات إيجابي ــة ولهــا تأث ــم انتاجهــا عالي ــة التــي يت األغذي

ضمــن خانــة األغذيــة الصحيــة،  تعتــر املأكــوالت البحريــة مصــدراً جيــدا للروتــن وهــي تحتــوي 

عــى نســبة أقــل مــن الدهــون مقارنــة مــع مصــادر الروتــن الحيــواين األخــرى، وعمومــاً تتميــز 

املأكــوالت البحريــة مبحتواهــا املنخفــض مــن الكوليســرول وغناهــا بالفيتامينــات واملعــادن 

األساســية، مبــا يف ذلــك اليــود والزنــك والبوتاســيوم وفيتامــن ب، كــا أنهــا تحتــوي عــى 

مضــادة  هامــة  خصائــص  لهــا  والتــي  أوميغــا3-،  الدهنيــة  األحــاض  مــن  عاليــة  مســتويات 

لاللتهابــات وتلعــب دوراً اساســيا يف تحســن صحــة الدمــاغ.
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اســتراد  عــى  أســايس  بشــكل  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تعتمــد 

املــواد الغذائيــة بنســبة تصــل إىل 90%  مــن اســتهالكها املحــي وهــو مــا 

ــا عــى أمنهــا الغــذايئ، وبالنظــر إىل أفضــل املارســات العامليــة  ميثــل تحدي

فتقــوم الــدول بتحديــد مصــدر الروتــن الرئيــي والــذي يتــم الركيــز عــى 

 )Staple Food Item( ضــان توفــره ضمــن ســلة املنتجــات الغذائيــة الرئيســية

ــة بالعديــد مــن االســتثارات لتوفــر البنيــة  ومنهــا األســاك، لــذا قامــت الدول

أفضــل املارســات  مــن  يعــد  الــذي  الســميك  االســتزراع  التحتيــة ملشــاريع 

العامليــة املســتدامة لتوفــر االحتيــاج مــن منتجــات األحيــاء املائيــة بشــكل 

القطــاع  هــذا  مســاهمة  نســبة  تبلــغ  حيــث  خــاص،  بشــكل  واألســاك  عــام 

يف تغطيــة الطلــب العاملــي عــى منتجــات األســاك مــا يقــارب 52% ، إال 

ــاد واضــح حيــث تبــن   ــة الطلــب يف ازدي ــاج وتغطي ــة يف انت أن الفجــوة الوطني

اإلحصائيــات أن حجــم االســتهالك يقــدر ب  270 ألــف طــن ســنويا تعتمــد يف 

توفرهــا بشــكل رئيــي عــى عمليــات االســتراد بنســبة تزيــد عــن 75% ، وال 

تتعــدى نســبة االســتزراع الســميك %2.

لذلــك فــإن دليــل نبــض االســتزراع الســميك الوطنــي هــو عبــارة عــن وثيقــة 

تســاهم يف تقييــم أًهــم الفــرص املتاحــة لاًلســتزراع الســميك بالدولــة مــن 

خــالل توفــر دراســة أمنــاط اســتهالك الســوق املحــي والعاملــي ومواصفــات 

املنتجــات مــن حيــث الجــودة والحجــم، تعتــر هــذه الوثيقــة اإلســراتيجية مــن 

أهــم ممكنــات اســتقطاب املســتثمرين وتوفــر أهــم ســبل النجــاح ملــزارع 

األحيــاء املائيــة وتتطــرق ألهــم املميــزات التنافســية للدولــة واملنتــج املحــي 

مــن حيــث الجــودة والتكلفــة. 

وقــد تــم طــرح هــذه املبــادرة واعتادهــا يف االجتاعــات الســنوية لحكومــة 

دولــة االمــارات 2019.

الزراعة املائية
يف دولة االمارات العربية املتحدة

ميثــل اســتزراع األحيــاء املائيــة ركيــزة أساســية لإلســراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ يف دولــة 

اإلمــارات، وتــم تحديــد األســاك كواحــدة مــن 18 صنــف غــذايئ إســراتيجي ضمــن الســلة الغذائيــة 

اإلماراتيــة. وتهــدف اإلســراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ والتــي تــم إطالقهــا يف نوفمــر عــام 

 31 الـــ  املركــز  تحتــل  اإلمــارات  دولــة  كانــت  حيــث  الدولــة.  الغــذايئ يف  األمــن  تعزيــز  2018، إىل 

يف مــؤرش األمــن الغــذايئ العاملــي بعــام 2018، وجــاءت اإلســراتيجية مبجموعــة مــن األهــداف 

الحيويــة التــي كان مــن ضمنهــا أن تكــون اإلمــارات يف املركــز األول يف املــؤرش بحلــول 2051. 

ويف ديســمر عــام 2019، قفــزت اإلمــارات 10 مراكــز لتصــل إىل املرتبــة 21 ضمــن مــؤرش األمــن 

الغــذايئ العاملــي، مــا يعكــس تأثــر اإلســراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ خــالل عــام واحــد فقــط 

ــذي ينطــوي  ــق أحــد أهــم أهــداف اإلســراتيجية ال ــأيت هــذا اإلنجــاز يف إطــار تحقي بعــد إطالقهــا. ي

عــى متكــن كل ســكان اإلمــارات مــن الحصــول عــى غــذاء صحــي آمــن وكاف ذي قيمــة غذائيــة عاليــة 

وبأســعار معقولــة يف جميــع األوقــات، مبــا يف ذلــك أوقــات الطــوارئ واألزمــات.

تســعى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة جاهــدة لتطويــر صناعاتهــا الغذائيــة بشــكل عــام وقطــاع 

اســتزراع األحيــاء املائيــة بشــكل خــاص، وذلــك نظــراً لكــون اســتزراع األحيــاء املائيــة يعتــر أحــد العنــارص 

الرئيســية ضمــن الجهــود املبذولــة لتحقيــق مســتهدفات اإلســراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ 

ورؤيــة اإلمــارات 2021 ومئويــة اإلمــارات 2071. 

يعــزز قطــاع اســتزراع األحيــاء املائيــة مــوارد الدولــة البحريــة، ويحافــظ عــى اســتدامتها، ويســاعد عــى 

ضــان تحقيــق األمــن الغــذايئ لألجيــال الحاليــة واملســتقبلية مــن خــالل توفــر أغذيــة بحريــة بصــورة 

مســتدامة ممكنــه بالتكنولوجيــا الحديثــة. 

اســتزراع األحيــاء املائيــة ركيــزة أساســية لإلســراتيجية 
الوطنيــة لألمــن الغــذايئ
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دليل

نبض االستزراع 
السميك

يتوفــر يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة العديــد مــن املفاقــس التــي تقــوم بإنتــاج أصبعيــات األســاك مبختلــف األصنــاف 
وذلــك لدعــم االســتزراع الســميك وتنميــة هــذا القطــاع ســعيا منهــا لتعزيــز األمــن الغــذايئ الوطنــي، وتنقســم هــذه 

ــا:  ــن وه ــن رئيس ــس إىل نوع املفاق

أصبعيــات ( 	 بتوفــر  تقــوم  حيــث  نســبيا  املفاقــس صغــرة  وتعتــر هــذه  مــزارع األســاك:  املفاقــس املتوفــرة يف 
األســاك للمــزارع املتقدمــة والحديثــة والتــي تقــوم بتوفــر املفقــس لتقليــل املخاطــر التشــغيلية والتأكــد مــن عــدم 

انقطــاع األصبعيــات، وتقــوم هــذه املفاقــس بتوفــر أصبعيــات أســاك: الســيريم، والســيباس، والروبيــان. 

املفاقــس املتخصصــة: وهــي عبــارة عــن منشــآت ملفاقــس كبــرة تقــوم بتوفــر أصبعيــات األســاك ألغــراض بيئيــة ( 	
وتجاريــة وتقــوم بإنتــاج مــا يقــارب 35 مليــون أصبعيــة مــن األســاك وتتضمــن املنشــآت التاليــة:

ويبن الجدول أعاله أن أكر مفقس يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يقع يف مركز الشيخ خليفة لألبحاث البحرية. 

	 - املفاقس

مركز الشيخ خليفة 
لألبحاث البحرية

مركز استزراع األحياء 
املائية و الدراسات 

البحرية،
جزيرة أبو األبيض

السيربيم، السيباس، الروبيان، 
الصايف، الهامور، الحمرا، الجش 

)Trevally(

الهامور، الصايف/
الشعري، السكل، القباط، 
السبيطي، الشعم، البياح

مليون

مليون

إمارة أم 

القيوين

إمارة أبوظبي

30

5

س
املفق

األصناف

الطاقة اإلنتاجية
السنوية

املوقع
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إن مركــز الشــيخ خليفــة لألبحــاث البحريــة يعــد مــن املشــاريع املهمــة والــذي تــم إنشــاؤه ضمــن 

ــك  ــه"، وذل ــة "حفظــه الل ــان رئيــس الدول ــد آل نهي ــن زاي ــادرات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة ب مب

حرصــا مــن ســموه عــى تحقيــق الريــادة اإلقليميــة والعامليــة واســترشاف املســتقبل مبجــال 

األغذيــة البحريــة واألبحــاث املصاحبــة لهــا و تطويــر صناعــة و إدارة وتشــغيل املفاقــس التجاريــة ذات 

ــة بجــودة عاليــة وبأســعار تنافســية تضمــن تبنــي أســاليب صديقــة للبيئــة. املنتجــات آالمن

أهــم  مــن  الحيــة واحــدة  البحريــة وثروتهــا  املــوارد  تعــد  حيــث 

صاحــب  أطلــق  فقــد  بالدولــة،  املتجــددة  الطبيعيــة  الــروات 

الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة 

الشــيخ  اللــه، مركــز  رعــاه  الــوزراء حاكــم ديب،  رئيــس مجلــس 

خليفــة لألبحــاث البحريــة والــذي يعتــر األول مــن نوعــه عــى 

مســتوى املنطقــة حيــث يضـــم عــدة مرافــق منهــا مفقــس 

مــزود بأحــدث التقنيــات. 

وهــو  والتطويــر  بالبحــث  خاصــا  مرفقــا  أيضــا  املركــز  ويضــم 

مــن  عــدد  بــه  يتوفــر  الــذي  يعتــر   البحــري  االبتــكار  مركــز 

اســتخدام  إىل  يهــدف  املركــز  هــذا  التخصصيــة،  املختــرات 

و  لتنميــة  املتطــورة  التقنيــات  و  العلميــة  أنجــح املارســات 

حايــة النظــم البيئيــة و املــوارد البحريــة الطبيعيــة، و ضــان 

اإلســتدامة البيئيــة يف هــذا القطــاع و قيــادة االقتصــاد األزرق 

القائــم عــى املعرفــة،  ســيوفر املركــز العديــد مــن برامــج بنــاء 

القــدرات والتدريــب التخصــي ضمــن مجــاالت االقتصــاد األزرق 

الدائــري.  واالقتصــاد 

توفر صغار األساك لقطاع صناعة استزراع االحياء املائية.  -1

إطالق صغار األساك باملحميات والخران لتعزيز املخزون السميك باملياه االقليمية للدولة.  -2

مفقس مركز الشيخ خليفة لألبحاث البحرية:

املخرجات: 

مبنى املضخات ومعالجة املياه والتريد مبنى الغذاء الحي	٠   ٠4

مبنى االمهات  مبنى الفطام 	٠   ٠5

مبنى الرقات مبنى الحضانة٠3   ٠6

ارقام وحقائق: 

مرافق املفقس:

يعتر اول مفقس 

تجاري مغلق )نظام اعادة 

تدوير املياه(  باملنطقة 

وفقا ألحدث التقنيات 

واملارسات العاملية

30 مليون
الطاقة االنتاجية

اصبعية من األساك 
سنويا

تــم االنتهــاء مــن مرحلــة االوىل وهــي عبــارة عــن مفقس مغلق 

متكامــل طبقــا ألحــداث التقنيــات املســتخدمة عامليــا بطاقــة 

ــة مــن األســاك ســنويا،  ــة تصــل اىل 20 مليــون اصبعي انتاجي

والــذي ســيكون لــه الــدور الريــادي يف مجــال تطويــر وتشــجيع 

واملنطقــة.  اإلمــارات  بدولــة  املائيــة  االحيــاء  اســتزراع  تقنيــة 

وجــارى العمــل عــى اســتكال املراحــل االخــرى.

ويف املرحلــة الحاليــة )الثانيــة( يتــم حاليــا توســعة املفقــس 

إلنتــاج اصنــاف جديــدة وزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة لتصــل إىل مــا 

مجموعــه 30 مليــون اصبعيــة مــن األســاك ســنويا وإنشــاء 

ــكار البحــري.   مركــز االبت

		 	0



مفقس األساك
- مركز استزراع األحياء 

املائية والدراسات البحرية
– جزيرة أبو األبيض

مفقــس األســاك مبركــز اســتزراع األحيــاء املائيــة والدراســات البحريــة يف جزيــرة أبــو األبيــض تــم 

إنشــاؤه يف 1997 ويتكــون مــن العديــد مــن األقفــاص العامئــة واألحــواض الداخليــة لرعايــة أمهــات 

األســاك، وحــدات التفريــخ، الفقــس، تربيــة الرقــات، رعايــة اإلصبعيــات، وحــدات إنتــاج الغــذاء الحــي 

)الطحالــب الدقيقــة، الروتيفــرات، األرتيميــا و الكوبيــدات(، و مرافــق معالجــة امليــاه و مختــرات 

مراقبــة جودتهــا. وهــو مــرشوع بيئــي هدفــه األســايس الحفــاظ وتعزيــز مــوارد املصايــد البحريــة 

وذلــك مــن خــالل إطــالق اإلصبعيــات املنتجــة مــن مختلــف أنــواع األســاك املحليــة يف امليــاه 

ــام باألبحــاث  ــب القي ــة. هــذا بجان ــة املجــاورة املناطــق املحمي ــاد والبحري ــو البيّ ــرة أب املحيطــة بجزي

وتطويــر تفريــخ أنــواع األســاك البحريــة املحليــة.

وعــى مــر الســنوات نجــح املركــز ىف تطوير وتوحيــد التقنيات الالزمــة لتكاثر 
العديــد مــن أنــواع األســاك البحريــة املحليــة. وقــد تــم توثيــق جميــع هــذه 
التقنيــات مــن خــالل النــر يف الكتــب و الدوريــات و املجــالت و الدوريــات 
ــذا  ــة، و هك ــرات العاملي ــا يف املؤمت ــم تقدميه ــا ت ــة، ك ــة و العاملي املحلي
تــم تأســيس املركــز كأحــد املمكنــات الرئيســية يف دولــة اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة إلنتــاج إصبعيــات األســاك البحريــة املحليــة  وللبحــث والتطويــر.

لتحســن إنتاجيــة وجــودة وربحيــة مفقــس أســاك أبــو األبيــض 

التوســع  يف  اآلخــذ  املائيــة  األحيــاء  اســتزراع  قطــاع  ودعــم 

ــد مــن وجــود مختــر  ــة املتحــدة، ال ب ــة اإلمــارات العربي يف دول

معتمــد لتشــخيص األمــراض. ومتاشــياً مــع هــذا الهــدف، يقــوم 

املركــز حاليــاً بإنشــاء أول مختــر لتشــخيص أمــراض األســاك 

يف الدولــة يف جزيــرة أبواألبيــض، لخدمــة أنشــطته ولخدمــة 

املــزارع و مفاقــس األســاك يف الدولــة. ومــن املتوقــع أن 

يضمــن هــذا املختــر ســالمة اإلصبعيــات التــي ينتجهــا املركــز 

وغــره مــن املفرخــات و أســاك مزراع الربيــة يف الدولة. ومن 

شــأن مكافحــة معوقــات اإلنتــاج املتصلــة باألمــراض أن تســاعد 

يف نهايــة املطــاف عــى ضــان النقــل اآلمــن لألســاك الحيــة 

بــن املفرخــات واملــزارع الســمكية يف الدولــة، وتوفــر كذلــك 

وســائل فعالــة مــن حيــث التكلفــة للحــد مــن الخســائر الناجمــة 

يف  املائيــة  األحيــاء  اســتزراع  جعــل  وبالتــي  األمــراض  عــن 

ــا ومســتداماً. الدولــة قطاعــا حيوي

متاشــياً مــع الخطــط الحاليــة لتطويــر اســتزراع أســاك الســكل 

البطــيء  منوهــا  وتحســن  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  يف 

العــامل،  أخــرى مــن  أجــزاء  بأدائهــا يف  يف األقفــاص مقارنــة 

لتنفيــذ برنامــج للربيــة االنتقائيــة  فقــد وضــع املركــز تصــوراً 

أداء  تــؤدي لتحســن  بغــرض تحقيــق تحســينات جينيــة كبــرة 

النمــو، تحمــل ظــروف الربيــة املحليــة مــن امللوحــة ودرجــات 

ــة، ومقاومــة األمــراض. ويف هــذا الصــدد، رشع  الحــرارة العالي

املركــز يف بــذل جهــود أوليــة للتعــاون مــع الجامعــات واملعاهــد 

موضــع  الرنامــج  هــذا  لوضــع  والدوليــة  واإلقليميــة  املحليــة 

التنفيــذ.

لدعــم صناعــة االســتزراع املــايئ املتناميــة يف البــالد، فقــد كلـٌـف املركز يف عــام 2015 بتزويد مزارع األســاك التجاريــة بإحتياجاتها 

مــن اصبعيــات األســاك املحليــة. وفقــا إلحتياجــات املــزارع الحاليــة فــإن املفقــس قــادر عــى إنتــاج 3 ماليــن إصبعيــة ســنوياً مــن 

إصبعيــات أســاك الصــايف، الســكل، الشــعري، والهامــور وتزويــد بعــض املــزارع التجاريــة املحليــة القامئــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، 

فــإن املركــز ينتــج ســنوياً 2 مليــون اصبعيــة مــن أســاك الســبيطي، الشــعم، البيــاح و القابــط بغــرض إطالقهــا يف البحــر لتعزيــز 

املخزونــات الســمكية الطبيعيــة.
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مزارع األساك

 الجرف لتجارة
األساك املحدودة

تعــد الجــرف لتجــارة األســاك املحــدودة، أول مزرعــة تجاريــة إلنتــاج الروبيــان، والوحيــدة مــن نوعهــا يف دولــة اإلمــارات   •

ــة املتحــدة. العربي

بدأت الرشكة نشاطها يف عام 2004.  •

تنتج سنوياً نحو 000	 طن من األساك البحرية والروبيان.  •

منــذ تشــغيلها، اعتمــدت الرشكــة عــى تبنــي أفضــل التكنولوجيــا املتاحــة الســتزراع األســاك والروبيــان والتــي   •

باملنطقــة. واملناخيــة  الطبيعيــة  الظــروف  مــع  تتناســب 

نجحــت الرشكــة يف اســتزراع أنــواع عديــدة مــن األحيــاء البحريــة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة منهــا: "الروبيــان الهنــدي"   •

و"الروبيــان العمــالق" وأســاك: "الهامــور" و"الســيريم" و"والســيباس".

بدأت الرشكة يف عام 2009 بتشغيل املفقس لتوفر اصبعيات األساك والروبيان.  •

يف عــام 2015 أسســت الرشكــة منشــأة تجاريــة )آر إيــه إس فاســيلتي( املتطــورة الســتزراع أســاك "الهامــور"   •

و"الرمونــدي".  و"البلطــي"  و"الســيريم"  و"الســيباس" 

تعد الرشكة من املزارع املتكاملة إذ يتم فيها استزراع عدد من األساك والروبيان، باإلضافة إىل الخرضوات.  •

ستبدأ الرشكة يف إنتاج الروبيان ذو األرجل البيضاء.  •

600 طن من الروبيان و400 طن من األساك

منطقة قر البحر يف أبوظبي، و مزرعة النباتات واألساك يف رأس الخيمة

األيزو 2005-22000.

نظام إدارة وسالمة األغذية. 

وسيتم الحصول عى "الشهادة العضوية" إلنتاج الغذاء العضوي يف يناير 2020
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 مزرعة فيش فارم
املحدودة

تأسســت رشكــة " فيــش فــارم املحــدودة" املتخصصــة يف تفقيــس وتربيــة األحيــاء البحريــة يف عــام 2013، لدعــم   •

صناعــة اســتزراع األحيــاء املائيــة وتقليــل االعتــاد عــى األســاك املســتوردة إىل اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

تهــدف الرشكــة إىل لعــب دور ريــادي عاملــي يف مجــال اســتزراع األحيــاء املائيــة يف منطقــة الــرشق األوســط، وذلــك   •

باإلعتــاد عــى تحســن وتطويــر معايــر الجــودة والقــدرة اإلنتاجيــة والتقنيــات املســتخدمة، إىل جانــب الحفــاظ عــى 

البيئــة وتقديــم أفضــل تقنيــات االســتزراع الســميك املســتدامة، وتطويــر طــرق وابتــكارات جديــدة يف هــذا املجــال.

تعمــل الرشكــة عــى تطويــر وســائل اســتزراع ســميك مســتدامة والحفــاظ عــى قــدرة إنتاجيــة عاليــة وقيمــة غذائيــة   •

مناســبة لــكل منتجاتهــا.

تعتر الرشكة نفسها رشيكاً مع عمالئها وموظفيها واملجتمع تجاه البيئة.                                                                                                       •

العضــوي،  والهامــور  العضــوي،  والســيباس  العضويــة،  والرسيــوال  العضــوي،  "الســلمون  أســاك:  الرشكــة  تنتــج 

ســنوياً. طــن   3000 اإلنتاجيــة  قدرتهــا  وتبلــغ  العــادي".  والســيباس  امللــيك،  والســيريم 

يقــع مقــر الرشكــة يف ديب، ولديهــا 4 منشــآت يف أماكــن متعــددة إحداهــا يف "دبــا الفجــرة"، وأخــرى يف "جبــل 

عــي"، ومفقــس يف "أم القيويــن" ومنشــأة زراعــة داخليــة يف "جبــل عــي".

األيــزو 9001:2015، واأليــزو 14000:2015 واأليــزو 22000:2005، وشــهادة الغــذاء الحــالل، وعالمــة الجــودة اإلماراتيــة، 

وشــهادة املطابقــة لهيئــة اإلمــارات للمواصفــات واملقاييــس، وشــهادة "يوناينــد ريجيسرايشــن"

واإلنتاجيــة  الجــودة  حيــث  مــن  املائيــة  األحيــاء  اســتزراع  الريــادة يف صناعــة  تحقيــق  فــارم إىل  فيــش  مزرعــة  تهــدف 

ــز املارســات الصديقــة للبيئــة وتوفــر تقنيــات الزراعــة املســتدامة مــن  والتكنولوجيــا يف الــرشق األوســط ، مــع تعزي

خــالل تطويــر أســاليب وابتــكارات جديــدة.
تقوم الرشكة باعال توسعة لـتصل طاقتها االنتاجية إىل 250 طن.
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 مزارع اإلمارات
لألساك

متتلك الرشكة حالياً مزرعة وحيدة تقع يف منطقة الوثبة.  •

تحتضــن الرشكــة يف مبناهــا عــى أماكــن حيويــة وأنظمــة متطــورة لالســتزراع املــايئ القــادرة عــى إنتــاج نحــو 0		   •

ــاج نحــو 2 مليــون أصبعيــة يف الســنة. ــه إنت ــاك، باإلضافــة ملفقــس ميكن ــن األس ــن م ط
تتــم إدارة املــزارع مــن قبــل رشكــة "راداكــوا ميــدل إيســت فارمــز مانجمينــت آنــد أوبريشــن املحــدودة" التــي تقــدم   •

بدورهــا حلــوالً مبتكــرة إلدارة وتصميــم وبنــاء منشــآت الزراعــة املائيــة.

 )RAS( تتضمــن مزرعــة اإلمــارات لألســاك أفضــل التقنيــات العامليــة باســتخدام أنظمــة االســتزراع الســميك املغلقــة  •

وذلــك إلعــادة تدويــر واســتخدام امليــاه بنســبة تصــل إىل %96.

تقوم الرشكة بدراسة وتنمية أعالها يف الدولة من خالل زيادة انتاجها ملا يقارب 750 طن سنوية.   •

120 طن من أساك الهامور

منطقة الوثبة، أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

هيئة البيئة أبوظبي، بلدية ديب، هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس

نبذة عن الركة

القدرة اإلنتاجية واملنتجات

موقع الركة 

الشهادات وعالمات الجودة

معلومات إضافية
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أسواق األساك

سوق الواجهة البحرية - ديب

سوق جبيل - الشارقة

يعــد ســوق الواجهــة البحريــة أفضــل مــكان لــرشاء األســاك الطازجــة 

يف ديب. وتــم افتتــاح الســوق مبرافقــه الجديــدة بعــام 2017 ليحــل 

محــل ســوق ديــرة القديــم لألســاك.

الســوق الجديــد مــكان مثــر لإلعجــاب، فهــو مكيــف الهــواء بالكامــل 

ويتمتــع بدرجــة عاليــة مــن النظافــة والعنايــة، وميثــل منصــة عريــة 

للتســوق أكــر مــن كونــه ســوقاً يقــدم الطعــام التقليــدي.

تشــغل أكشــاك بيــع األســاك واملأكــوالت البحريــة معظــم مســاحة 

الســوق البالغــة 100 ألــف مــر مربــع. وتوجــد يف الســوق أقســام 

تقــدم األســاك واللحــوم والدواجــن والخــرضوات والتوابــل واألطعمــة 

املجففــة والتمــور.

الســوق  لــزوار  مخصصــة ميكــن  منطقــة  أيضــاً  الســوق  يتوفــر يف 

إجــراء عمليــات تنظيــف وتقطيــع األســاك الطازجــة خاللهــا. باإلضافــة 

لذلــك، هنــاك عــدد مــن املتاجــر لبيــع املجوهــرات والهواتــف املحمولــة 

وغرهــا، وهنــاك كذلــك مجموعــة مختــارة مــن املطاعــم املتنوعــة.

منــذ عــام 1981 ونحــن نفخــر بتقديــم املنتجــات الطازجــة، ويســتمر 

هــذا اإلرث اليــوم مــع إنشــاء ســوق الجبيــل.

محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  رعايــة  تحــت 

القاســمي عضــو املجلــس األعــى حاكــم إمــارة الشــارقة، تــم إنشــاء 

ســوق الجبيــل كمرفــق متطــور وحديــث ال مثيــل لــه يف املنطقــة.

اإلســالمية  العــارة  هندســة  مــن  مســتوحى  الســوق  تصميــم 

األقــواس  بتصميــات  تتميــز  الســوق  وأســقف  فــأركان  العريقــة، 

مليــون متســوق  نصــف  مــن  أكــر  الجبيــل  يجــذب ســوق  والقبــاب. 

شــهرياً، كــا يوفــر الســوق فرصــة اللتقــاط الصــور التذكاريــة أمــام أكــر 

مــن 100 نــوع مــن الكائنــات الحيــة التــي تتميــز بألوانهــا الزاهيــة.

يعــد ســوق الســمك جــزءاً مــن ســوق الجبيــل الكبــر، ويشــتمل أيضــاً 

عــى أقســام للفواكــه والخــرضوات والتوابــل واللحــوم. ويقــع ســوق 

املائيــة،  املجــاز  وواجهــة  الشــارقة  كورنيــش  مــن  بالقــرب  الجبيــل، 

وينقســم إىل ثالثــة أقســام رئيســية هــي متاجــر اللحــوم، ومتاجــر 

األســاك، ومتاجــر الفواكــه والخــرضوات. ويعــد ســوق الجبيــل أكــر 

1.075 مليــون قــدم  ســوق يف الــرشق األوســط وتبلــغ مســاحته 

مربــع. ويضمــن الســوق تقديــم املنتجــات الطازجــة دامئــاً.
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سوق السمك مبيناء أبوظبي
ــد ســوق الســمك يف أبــو ظبــي، واملعــروف رســمياً بـــ "ســوق  يُع

املينــاء لألســاك" ســوقاً تجاريــاً نشــطاً، ويقــوم فيــه الصيــادون كل 

صبــاح بتفريــغ مــا اصطــادوه مــن البحــر.

يف  املدينــة  مركــز  عــن  بعيــداً  للســمك  ظبــي  أبــو  ســوق  يقــع 

منطقــة "مينــاء زايــد". وتحظــى األجــواء يف الســوق الــذي يشــتهر 

يف  املجتمــع  رشائــح  كافــة  بإعجــاب  الكبــر  وحجمــه  ببســاطته 

اإلمــارات باإلضافــة إىل الســياح. إحــدى أهــم املزايــا العديــدة لســوق 

األســاك مبينــاء أبوظبــي هــو أنــه يتيــح للــزوار فرصــة لعيــش أجــواء 

ــاً  ــة وحيويتهــا وحســن ضيافتهــا، ويعــد مكان مفعمــة بالثقافــة العربي

للحصــول عــى أفضــل صفقــات للــرشاء.

التجربــة األوليــة لزيــارة ســوق أبوظبــي لألســاك تكــون رائعة ملعظم 

األشــخاص، كــا أنهــا أفضــل وأروع مــكان بالنســبة ملحبــي املأكــوالت 

البحريــة يف أبوظبي.

يعــد ســوق أبــو ظبــي لألســاك املــكان الــذي يجلــب فيــه الصيــادون 

مــن جميــع أنحــاء املنطقــة أفضــل مــا اصطــادوه مــن أســاك طازجــة. 

ــة املتوفــرة للبيــع،  ســتجد يف الســوق أكــر أنــواع املأكــوالت البحري

وفيــه يتجــول البائعــون ويقدمــون عروضهــم بلغــات متعــددة.

تشــمل املجموعــة املميــزة مــن املأكــوالت البحريــة يف الســوق، 

املحــار ورسطــان البحــر والحبــار والروبيــان وأســاك القــرش والهامــور 

والتونــة ، باإلضافــة إىل بعــض أشــهر أنــواع األســاك يف أبوظبــي. 

ويعتمــد التنــوع يف املعــروض مــن األســاك عــى حســب موســم 

الصيــد يف كل عــام.

ــة األخــرى بعــد  ــاء البحري يقــوم معظــم النــاس بأخــذ األســاك واألحي

رشائهــا وتنظيفهــا إىل أحــد املطاعــم يف ســوق الســمك بأبوظبي 

لطهيهــا عــى الفــور، ويوجــد يف الســوق عــدد مــن املطاعــم تتيــح 

للــزوار هــذه الخدمــة.

العرض و الطلب  ألهم 
منتجات األساك

 يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة
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االسم العلمياالسم اإلنجليزياالسم العريبم

CobiaRachycentron canadumسكل1

Orange spotted grouperEpinephelus coioidesهامور2

white spotted rabbit fishSiganus canaliculatusصايف عريب3

spangled EmperorLethrinus nebulosusشعري عريب4

Grey mulletMugil cephalusبياح5

Goldline seabreamRhabdosargus sarbaقابط6

الكنعد7
 Narrow-barred Spanish

Mackerel

 Scomberomorous
commerson

TunaEthynnus affinisصداه8

Black banded trevally Seriola nigrofasciataحلوايوه9

Orange spotted trevallyCarangoides bajadصال )الجش(10

White shrimpPenaeus indicusالربيان األبيض11

	
األســـاك  مـــن  تعتـــرب 
تعيـــش  التـــي  املنتفعـــة 
حـــول الســـفن املتوقفـــة 
البحـــر  داخـــل  واملنصـــات 
وحـــول األقفـــاص الســـمكية 
التغـــذي بغـــرض  العامئـــة 

تنتمـــي لعائلـــة الراكيســـنريدي وهـــي النـــوع الوحيـــد يف هـــذه العائلـــة وتعتر من أكـــر األســـاك انتشـــاراً يف العامل 

حيـــث توجـــد يف الخليـــج العريب، البحـــر األحمر، جنـــوب أفريقيا، جنـــوب اليابان، وكل البحار االســـتوائية وشـــبه االســـتوائية 

وكـــا تتواجـــد موســـمياً يف امليـــاه البـــاردة. الجســـم ممـــدود والـــرأس عريـــض ومضغـــوط. أعـــى الجســـم لونـــه بنـــي 

غامـــق والبطـــن لونهـــا مصفـــر. يوجـــد عـــى طـــول الجســـم وحتـــى الذيـــل وعـــى مســـتوى العـــن رشيطـــان ضيقـــان 

لونهـــا فـــي مبيـــض. الفـــم كبـــر ويحمـــل عـــى الفكـــن العلـــوي والســـفي أســـناناً زغبيـــة رفيعـــة طويلة واللســـان 

بـــارز. الجســـم مغطـــى بقشـــور قصـــرة صغـــرة غـــر مرئيـــة. لهـــا زعنفتـــان ظهريتـــان، األماميـــة قصـــرة وبهـــا 7-9 )عـــادة 

8( أشـــواك قويـــة ومتباعـــدة والخلفيـــة طويلـــة وبهـــا 1-3 أشـــواك و22-28 مـــن األشـــعة اللينـــة. الزعنفـــة الذيليـــة مدورة 

يف األفـــراد اليافعـــة وهالليـــة الشـــكل يف األفـــراد البالغـــة والفـــص العلـــوي للزعنفـــة أطـــول مـــن الفـــص الســـفي.

أســـاك الســـكل شـــبه ســـطحية مهاجرة وتهاجر منفـــردة أو يف مجموعات صغرة. تعيش الســـمكة لفـــرة قد تصل إىل 

15 عامـــاً يف الطبيعـــة وميكـــن أن يصل وزنها إىل 60 كيلوجـــرام. تفضل املياه الدافئة وتتحمل مدًى واســـعاً من امللوحة 

مـــن 22 إىل 53 جـــزء يف األلـــف. تعتـــر من األســـاك املنتفعة التـــي تعيش حول الســـفن املتوقفـــة واملنصات داخل 

البحـــر وحـــول األقفـــاص الســـمكية العامئة بغـــرض التغـــذي وتتغذى عـــى األســـاك، النغـــر والقرشيات مثـــل القبقوب، 

الربيـــان وأم الربيـــان ولكنهـــا وبصورة رئيســـية تفضـــل القرشيات خصوصـــاً القبقب. يتـــم صيدها يف املناطق الســـاحلية 

بواســـطة القراقـــر، الشـــباك الخيشـــومية و الخيـــوط. و للســـمكة أهميـــة تجاريـــة كبـــرة و مرغوبـــة مـــن املســـتهلكن.

	-	 الوصف 

   السكل
)Rachycentron canadum, 

cobia( العرض و الطلب  ألهم منتجات األساك
 يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
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بأعضــاء  حياتهــا  وتســتهل  الجنــس  ثنائيــة  الســكل  وأســاك 

النضــج  الذكــور  تبلــغ  كإنــاث.  أو  كذكــور  إمــا  متايــزة  جنســية 

الجنــي خــالل 1-2 عامــاً عندمــا يكــون متوســط طول جســمها 

52 ســم واإلنــاث خــالل 2-3 عامــاً عندمــا يكــون متوســط طــول 

تفــرخ  الذكــور.  مــن  منــواً  أرسع  واإلنــاث  ســم   70 جســمها 

وتكــون  ســبتمر  إىل  أبريــل  مــن  الطبيعــة  يف  األســاك 

ذروة التفريــخ خــالل شــهر أبريــل. ويتــم التفريــخ يف املناطــق 

القريبــة أو البعيــدة مــن الشــاطئ و اعتــاداً عــى حجمهــا تضــع 

األنثــى مــا بــن بضعــة مئــات إىل بضعــة ماليــن مــن البيــض 

الــذي يبلــغ متوســط قطــره 1.4 ملــم )1.28-1.4 ملــم(. البيــض 

امللقــح يكــون طافيــاً عــى ســطح املــاء ويفقــس خــالل 24 

ســاعة. تنمــو الرقــات برسعــة ويكــون حجمهــا عنــد الفقــس 

ويصــل  األخــرى  البحريــة  األســاك  يرقــات  مــع  مقارنــًة  كبــراً 

متوســط طــول الرقــة الــكي 3.5 ملــم. األســاك اليافعــة 

الحايــة. املالحظــات  بغــرض  البحريــة  األعشــاب  بــن  تتواجــد 

التــي تــم تســجيلها يف مركــز تربيــة األحيــاء املائيــة والدراســات 

تكــون  بدايــة  أن  إىل  أشــارت  األبيــض  أبــو  بجزيــرة  البحريــة 

ــة والبيــض يف أســاك الســكل تكــون يف  ــات املنوي الحيوان

الفــرة مــن فرايــر إىل مــارس وأن التفريــخ يف املفقــس يتــم 

خــالل فرتــن، أساســية مــن مــارس إىل مايــو وأخــرى ثانويــة 

خــالل الفــرة مــن ســبتمر إىل أكتوبــر.

الجدول )	(: الوارد من أساك السكل لسوق الجبيل لألساك بالشارقة خالل األعوام 
6	0	 ، 7	0	 و 8	0	

	-	 الوارد من أساك السكل بسوق الشارقة لألساك خالل 
األعوام 6	0	، 7	0	 و 8	0	

الوارد السنويالسنة
)طن(

الوارد الشهري )طن(

 املتوسط  
± إنحراف معياري

 املدى  
± إنحراف معياري

201618.480.68 ± 1.933.45 – 0.61

201728.440.68 ± 2.374.35 – 1.33

201833.870.46 ± 2.824.01 –2.10

الجدول )	(: مدى و متوسط أسعار التجزئة )درهم/للكيلو( ألساك السكل بسوق الجبيل لألساك 
بالشارقة خالل األعوام 6	0	 ، 7	0	 و 8	0	

3-	 سعر التجزئة ألساك السكل بسوق الشارقة لألساك

مدى األسعارالسنة
)درهم(

متوسط األسعار ± إنحراف معياري
)درهم(

201642.10 – 31.023.61 ± 35.74

201739.55 – 32.392.33 ± 35.90

201835.34 – 32.520.84 ± 34.48

ديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايريناير

	0	62.441.730.611.022.12.53.452.881.730.931.462.25

	0	72.231.361.421.332.853.154.353.212.031.982.222.33

	0	83.212.52.072.433.444.013.382.712.642.652.52.34

الوارد من أساك السكل لسوق الجبيل لألساك بالشارقة خالل 
األعوام 6	0	 ، 7	0	 و 8	0	

	0	6	0	7	0	8

4.5

4

3.5

3

2.5

	

1.5

	

0.5

0

طن

و لهذه األساك إمكانية عالية يف االستزراع نسبة ملعدل منوها الرسيع، 
و هناك العديد من املبادرات التجريبية لزراعتها يف الدولة.
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ديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايريناير

	0	634.3734.5634.8442.141.0840.4536.234.5632.9731.0231.7435.04

	0	736.5537.6537.4837.5235.938.2739.5535.0733.532.3932.4534.38

	0	834.3834.3635.3435.2335.1834.7235.2734.5734.5833.9332.5233.69

	0	6	0	7	0	8

أسعار التجزئة )درهم/للكيلو( ألساك السكل بسوق الجبيل لألساك 
بالشارقة خالل األعوام 6	0	 ، 7	0	 و 8	0	

4-	 استخدام املنتج 

الحجم املفضل للمستهلك العادي 3-4 كلجم ، الفنادق ، الحجم املفضل للمستهلك
املطاعم و سكنات العال يفضلون األحجام الكبرية 

سمكة كاملة ، رشائح )فيليه( طريقة البيع

طازج  كاملة أو فيليه االستخدام 

ينتمــي لعائلــة الســرانيدي وينتــرش يف الخليــج العــريب، البحــر األحمــر، الســاحل الرشقــي ألفريقيــا، كوينزالنــد وجنــوب اليابــان. 

الجســم ممــدود ومكتنــز، لــون الــرأس والجانبــن بنــي رمــادي باهــت مــع وجــود بقــع صغــرة ولطــع برتقاليــة إىل بنيــة غامقــة وكذلــك 

ــف  ــا الزعان ــان لونهــا محمــر بين ــان الصدريت ــه مصفــر وخــايل مــن البقــع. الزعنفت ســتة أرشطــة قامتــة وغــر واضحــة. البطــن لون

األخــرى لونهــا بنــي غامــق مــع وجــود بقــع ســوداء عليهــا. الزعنفــة الذيليــة مــدورة. تتواجــد األســاك يف امليــاه الســاحلية والقيعــان 

الصخريــة واملرجانيــة. هــي أســاك مفرســة وتتغــذى عــى األســاك والقرشيــات. تفضــل العيــش يف امليــاه الســاحلية و 

القيعــان الصخريــة و املرجانيــة و يتــم يدهــا بواســطة القراقــر و الخيــط. لهــا أهميــة تجاريــة يف الدولــة و مرغوبــة مــن املســتهلكن.

أســاك الهامــور مخنثــة أنثويــة تســتهل حياتهــا الجنســية كإنــاث عندمــا يكــون وزنهــا 3-4 كيلوجــرام وتدريجيــاً تتحــول إىل ذكــور عندمــا 

يصــل وزنهــا إىل حــوايل 6 كيلوجــرام.  تفــرخ أســاك الهامــور طبيعيــاً يف األرس يف األحــواض أو األقفــاص العامئــة. تفــرخ أســاك 

طبيعيــاً يف أبريــل مــن كل عــام. البيــض امللقــح يكــون طافيــاً عــى ســطح املــاء ويــراوح قطــره مــا بــن 824 إىل 864 ميكــرون 

مبتوســط 847 ميكــرون ويــراوح الطــول الــكي للرقــات حديثــة الفقــس مــا بــن 2.03 إىل 2.15 ملــم مبتوســط 2.11 ملــم.

	-	 الوصف 

أســمــــــاك  تــفـــــرخ 
الهامـــور طبيعيـــاً يف 
ــواض  األرس يف األحـ
أو األقفـــاص العامئـــة

  الهامور	
)Epinephelus coioides 

Orange Spotted Grouper(
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 الجدول )3(: الوارد من أساك الهامور لسوق الجبيل لألساك بالشارقة خالل 
األعوام 6	0	 ، 7	0	 و 8	0	

	-	 الوارد من أساك الهامور بسوق الشارقة لألساك 
خالل األعوام 6	0	، 7	0	 و 8	0	

الوارد السنويالسنة
)طن(

الوارد الشهري )طن(

 املتوسط  
± إنحراف معياري

 املدى  
± إنحراف معياري

2016129.570.56 ± 10.8012.27 – 9.57

2017153.971.129 ± 12.8314.78 – 10.98

2018141.311.77 ± 11.7816.13 – 9.04

ديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايريناير

	0	610.6811.149.5710.6612.2710.3510.6310.8610.311.8610.0111.25

	0	711.8912.6714.6514.7814.6812.0211.3711.4610.9811.6713.4914.3

	0	815.6816.1314.7311.1311.6511.159.0410.389.1711.5410.110.44
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الوارد من أساك الهامور )طن( لسوق الجبيل لألساك بالشارقة خالل 
األعوام 6	0	 ، 7	0	 و 8	0	

طن

	0	6	0	7	0	8

 الجدول )4(: مدى و متوسط أسعار التجزئة )درهم/الكيلو( ألساك الهامور بسوق الجبيل لألساك بالشارقة خالل
األعوام 6	0	 ، 7	0	 و 8	0	

3-	 سعر التجزئة  ألساك الهامور بسوق الشارقة لألساك

مدى األسعارالسنة
)درهم(

متوسط األسعار ± إنحراف معياري
)درهم(

201649.85 – 39.483.21 ± 46.10

201749.24 – 35.474.02 ± 44.14

201853.44 – 40.553.56 – 46.89

ديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايريناير

	0	648.6444.9549.6446.6839.4840.846.8647.0745.6245.4448.1949.85

	0	745.3544.8542.7439.2235.4744.7748.6843.4549.2448.9642.2944.6

	0	842.1640.5545.0846.5644.8349.6751.3845.3453.4449.9151.3842.33

أسعار التجزئة )درهم/الكيلو( ألساك الهامور بسوق الجبيل لألساك 
بالشارقة خالل األعوام 6	0	 ، 7	0	 و 8	0	 

4-	 استخدام املنتج
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3-4 كلجمالحجم املفضل للمستهلك

سمكة كاملة ، رشائح )فيليه( طريقة البيع

طازج كاملة أو فيليه االستخدام 
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3   الصايف العريب
)Siganus canaliculatus, white 

spotted rabbitfish(

خالل  من  وتتغذى  العشب  آكلة 
كشط الطحالب من عى الصخور 
واملرجان ومن خالل الرعي عى 
البحرية والحشائش  األعشاب 

تنتمــي أســاك الصــايف العــريب لعائلــة الســيجانيدي وهــي 

واســعة اإلنتشــار يف الخليــج العــريب، البحــر األحمــر، جنــوب 

اليابــان، غــرب الباســيفييك ورشق البحــر األبيــض املتوســط. 

الفــم صغــر والجســم بيضــاوي مضغــوط ومغطــي بقشــور 

الجســم متغــر ويعتمــد  لــون  رؤيتهــا.  بالــكاد ميكــن  دقيقــة 

عــى لــون القــاع الــذي تعيــش فيــه ولكنــه عمومــاً بنــي مخــرض 

عــى الظهــر وفــي عــى البطــن. توجــد عــى الــرأس وجوانب 

الجســم العديــد مــن البقــع الرماديــة إىل زرقــاء لؤلؤيــة. الزعنفــة 

الظهريــة بهــا 14 شــوكة والشــوكة األماميــة بــارزة وحــادة وكــا 

ــة. تســبح األســاك يف مجموعــات يف  تحمــل 10 أشــعة لين

املناطــق الســاحلية الضحلــة وكــا تتواجــد يف امليــاه العميقــة 

حتــى 40 مــراً. تعتــر مــن األســاك آكلــة العشــب وتتغــذى 

مــن خــالل كشــط الطحالــب مــن عــى الصخــور واملرجــان ومــن 

تتغــذى  البحريــة.  والحشــائش  األعشــاب  عــى  الرعــي  خــالل 

العمريــة وبصــورة أساســية  األســاك يف مختلــف مراحلهــا 

و  الصخــور  فــوق  األســاك  تعيــش  النهــار.  ســاعات  طــوال 

القيعــان املغطــاة ياألعشــاب البحريــة. يتــم صيدهــا يف امليــاه 

الســاحلية و الخــران بواســطة القراقــر و الشــباك الســينية 

أســاك  بالدولــة.  عاليــة  تجاريــة  أهميــة  لهــا  الخيشــومية.  و 

جنســية  بأعضــاء  حياتهــا  وتســتهل  الجنــس  ثنائيــة  الصــايف 

متايــزة إمــا كذكــور أو كإنــاث. املالحظــات التــي تــم تســجيلها 

بجزيــرة  البحريــة  والدراســات  املائيــة  األحيــاء  تربيــة  مركــز  يف 

أبــو األبيــض أشــارت وبوضــوح إىل وجــود موســم واحــد محــدد 

للتفريــخ مــن مــارس وحتــى أبريــل مــن كل عــام ويتناغــم هــذا 

املوســم مــع الــدورة القمريــة حيــث يبــدأ التفريــخ يف الربيــع 

ــخ  ــدر وينحــرس التفري ــد إكتــال الب ــه عن ــغ ذروت األول منهــا ويبل

ــاين. ــع الث خــالل الربي

	-3 الوصف 

  الجدول )5(: الوارد من أساك الصايف لسوق الجبيل لألساك بالشارقة
خالل األعوام 6	0	 ، 7	0	 و 8	0	

	-3 الوارد من أساك الصايف بسوق الشارقة لألساك خالل 
األعوام 6	0	، 7	0	 و 8	0	

الوارد السنويالسنة
)طن(

الوارد الشهري )طن(

 املتوسط  
± إنحراف معياري

 املدى  
± إنحراف معياري

201620.060.60 ± 1.672.45 – 1.52

201724.931.04 ± 2.082.79 – 0.03

201822.650.82 ± 1.973.92 – 0.01

ديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايريناير

	0	62.252.05002.172.452.261.571.831.781.522.18

	0	72.593.320.030.064.842.652.792.511.161.231.672.07

	0	81.842.340.020.013.923.42.772.351.911.621.641.82

5
4.5
4
3.5
3
2.5
	
1.5
	
0.5
0

 الوارد من أساك الصايف )طن( لسوق الجبيل لألساك بالشارقة
خالل األعوام 6	0	 ، 7	0	 و 8	0	

طن

	0	6	0	7	0	8

ال يوجــد إمــداد لســمك الصــايف يف شــهري مــارس وأبريــل مــن كل عــام مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم 501 لعــام 2015 بشــأن تنظيــم صيــد ســمك الشــعري 

والصــايف العــريب الــذي ينــص عــى منــع صيــد وتســويق أســاك الشــعري والصــايف العــريب يف أســواق الســمك واملتاجــر بالدولــة ســواء كانــت هــذه 

األنــواع محليــة أو مســتوردة.

3	 30



3-3 سعر التجزئة ألساك الصايف بسوق الشارقة لألساك

مدى األسعارالسنة
)درهم(

متوسط األسعار ± إنحراف معياري
)درهم(

201652.90 – 27.6013.95 ± 35.26

201760.97 – 30.010.64 ± 44.38

201857.61 – 36.146.37 ± 50.53

ديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايريناير

	0	627.629.730037.8139.8647.9145.452.948.6145.8447.45

	0	736.673	3033.2430.0642.7142.1449.7253.1960.8660.9760.95

	0	856.9450.6337.924036.1455.3154.8953.1958.3257.6155.5349.86

 أسعار التجزئة ألساك الصايف )درهم/الكيلو( بسوق الجبيل لألساك
بالشارقة خالل األعوام 6	0	 ، 7	0	 و 8	0	
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استخدام املنتج  3-4
300-400 جرامالحجم املفضل للمستهلك

كاملةطريقة البيع

طازج كاملةاالستخدام 

	0	6	0	7	0	8

  الشعري العريب4
)Lethrinus nebulosus  

spangled Emperor(

هـــي مـــن األنـــواع املفرســـة 
ـــى  ـــاع ع ـــذى يف الق ـــي تتغ الت
ـــات  ـــري والرخوي القبقـــوب الصغ
األخـــرى، األســـاك الصغـــرية، 
الديـــدان البحريـــة، قنافـــذ البحـــر 
وكائنـــات بحريـــة أخـــرى تكـــون 
املـــاء عمـــود  يف  معلقـــة 

ينتمــي الشــعري لعائلــة الليرينيــدي وهــو واســع اإلنتشــار 

الوســط  أفريقيــا،  البحــر األحمــر، رشق  العــريب،  الخليــج  يف 

بحــر  رشق  الهنــد،  ســاحل  اليابــان،  الباســيفييك،  الغــريب 

ممــدود  الجســم  أســراليا.  وشــال  اإلنديــز  رشق  الصــن، 

بقشــور  ومغطــى  بوضــوح  ومضغــوط  الــيء  بعــض 

واحــدة  ظهريــة  زعنفــة  لــه  متوســطة.  أو  صغــرة  مشــطية 

محــاط  الفــم  لينــة.  أشــعة  و9  أشــواك   10 وتحمــل  متصلــة 

بشــفاه لحميــة ويحمــل أســناناً مخروطيــة. لــون الجســم أخــرض 

زيتــوين إىل أبيــض يف الجانــب الســفي. كل قــرشة مــن 

القشــور بهــا مركــز أزرق وهنــاك ثالثــة أرشطــة زرقــاء تشــع مــن 

عنــد العينــن. الزعانــف صفــراء إىل قرنفليــة فاتحــة. تعيــش 

هــذه األســاك قريبــاً مــن الســواحل يف مناطــق املرجــان 

والحيــد الصخــري. تســبح أحيانــاً يف مجموعــات وتكــون خــالل 

موســم التكاثــر مجموعــات كبــرة. هــي مــن األنواع املفرســة 

التــي تتغــذى يف القــاع عــى القبقــوب الصغــر والرخويــات 

األخــرى، األســاك الصغــرة، الديــدان البحريــة، قنافــذ البحــر 

وكائنــات بحريــة أخــرى تكــون معلقــة يف عمــود املــاء. تعيــش 

الشــاطئية  املناطــق  يف  كبــرة  أو  صغــرة  مجموعــات  يف 

حــول الشــعاب املرجانيــة. يتــم صيدهــا مــن امليــاه الســاحلية و 

الخــران بواســطة القراقــر و الشــباك الســينية و الخيــوط. لهــا 

أهميــة تجاريــة عاليــة بالدولــة. أســاك الشــعري مخنثــة أنثويــة 

عندمــا  ذكــور  إىل  تتحــول  وتدريجيــاً  كإنــاث  حياتهــا  تســتهل 

يكــون طــول الجســم مــا بــن 17 إىل 54 ســم. تبلــغ النضــوج 

يكــون  عندمــا  أو  عمرهــا  مــن  ســنوات   3-2 خــالل  الجنــي 

طولهــا مــا بــن 17 إىل 45 ســم. أســاك عائلــة الليرينيــدي 

مســجلة ضمــن أســاك الحيــد املرجــاين التــي تكــون تجمعــات 

كبــرة عنــد التفريــخ. وقــد متــت مالحظــة مثــل هــذه التجمعــات 

ســنوياً ألســاك الشــعري يف أحــد القنــوات الصناعيــة بجزيــرة 

أبواألبيــض يف موســم تفريخهــا خــالل الفــرة مــن مــارس إىل 

ــل. أبري

ــاه املفتوحــة  تفــرخ أســاك الشــعري يف الطبيعــة يف املي

طــوال العــام ويبلــغ التفريــخ ذروتــه يف أبريــل ويتأثــر التفريــخ 

مبراحــل القمــر حيــث يبلــغ ذروتــه يف الربيعــن األول واألخــر 

املــاء  ســطح  عــى  طافيــاً  يكــون  امللقــح  البيــض  للقمــر. 

ويبلــغ قطــره مــا بــن 771 إىل 838 ميكــرون مبتوســط 811 

ميكــرون.

	-4 الوصف 

 الجدول )6(: مدى و متوسط أسعار التجزئة ألساك الصايف )درهم/للكيلو( بسوق الجبيل لألساك
بالشارقة خالل األعوام  6	0	 ، 7	0	 و 8	0	
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الجدول )7(: الوارد من أساك الشعري لسوق الجبيل لألساك بالشارقة خالل األعوام 6	0	 ، 
7	0	 و 8	0	

الوارد من أساك الشعري بسوق الشارقة لألساك خالل      4-	
األعوام 6	0	، 7	0	 و 8	0	  

الوارد السنويالسنة
)طن(

الوارد الشهري )طن(

 املتوسط  
± إنحراف معياري

 املدى  
± إنحراف معياري

2016114.875.21 ± 9.5719.81– 6.27

2017163.735.40 ± 13.6424.94 – 12.42

201889.732.79 ± 7.4813.05 – 6.64

ديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايريناير

	0	618.4219.810018.8710.659.946.586.276.826.4911.03

	0	714.913.930024.9418.4322.319.0612.4212.8514.3210.58

	0	810.1413.050010.448.57.766.646.887.139.1410.05

	5

	0

	5

	0

5

0

 الوارد من أساك الشعري )طن( لسوق الجبيل لألساك بالشارقة
خالل األعوام 6	0	 ، 7	0	 و 8	0	

طن

	0	6	0	7	0	8

 الجدول )8(: مدى و متوسط أسعار التجزئة )درهم/الكيلو( ألساك الشعري بسوق الجبيل لألساك
بالشارقة خالل األعوام 6	0	 ، 7	0	 و 8	0	

3-4 سعر التجزئة ألساك الشعري بسوق الشارقة لألساك

مدى األسعارالسنة
)درهم(

متوسط األسعار ± إنحراف معياري
)درهم(

201640.21 – 21.979.95 ± 26.14

201729.46 – 17.326.90 ± 19.56

201840.67 – 21.949.61 ± 25.29

ديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايريناير

	0	623.5925.470021.9728.2333.4235.9240.2139.3536.828.73

	0	7	529.460017.3220.2521.2621.6525.2125.422.2226.91

	0	826.3723.950022.8730.8933.6134.8340.6737.2431.121.94

 أسعار التجزئة ألساك الشعري )درهم/الكيلو( بسوق الجبيل لألساك
بالشارقة خالل األعوام 6	0	 ، 7	0	 و 8	0	
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4-4 استخدام املنتج
 	 كيلوجرامالحجم املفضل للمستهلك

كاملةطريقة البيع

طازج كاملةاالستخدام 

	0	6	0	7	0	8

ال يوجــد إمــداد لســمك الشــعري العــريب يف شــهري مــارس وأبريــل مــن كل عــام مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم 501 لعــام 2015 بشــأن تنظيــم صيــد ســمك 

الشــعري والصــايف العــريب الــذي ينــص عــى منــع صيــد وتســويق أســاك الشــعري والصــايف العــريب يف أســواق الســمك واملتاجــر بالدولــة ســواء كانــت 

هــذه األنــواع محليــة أو مســتوردة.
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ينتمــي البيــاح وجنــة لعائلــة املوجيليــدي وينتــرش يف معظــم املناطــق اإلســتوائية وشــبه اإلســتوائية مثــل الخليــج العــريب، 

البحــر األحمــر، البحــر األبيــض املتوســط، رشق وغــرب املحيــط األطلنطــي، البحــر األســود ورشق املحيــط الباســيفييك. الجســم 

إســطواين وقــوي والــرأس عريــض، جفــون العــن الدهنيــة متطــورة وتغطــي معظــم بؤبــؤ العــن. الشــفة العليــا رقيقــة، األســنان 

الشــفية يف الفــك العلــوي صغــرة وكثيفــة وعــادة مرتبــة يف صفــوف عــدة. الشــق الفمــي ينتهــي تحــت مؤخــر ثقبــي األنــف. 

توجــد زعنفتــان ظهريتــان األوىل بهــا 4 أشــواك والثانيــة بهــا 9-9 أشــعة لينــة، الزعنفــة الرشجيــة بهــا 8 أشــعة لينــة، الزعنفــة الصدريــة 

بهــا 16-19 مــن األشــعة اللينــة. إبــط الزعنفــة الصدريــة )الزاويــة الواقعــة تحــت الزعنفــة( يشــكل حــوايل ثلــث طــول الزعنفــة نفســها 

وبــه بقعــة داكنــة. لــون الظهــر أزرق ألخــرض، لــون الجوانــب والبطــن شــاحب إىل فــي. القشــور عــى الظهــر والجوانــب مخططــة 

معطيــة خطوطــاً طويلــة. تعيــش أســاك البيــاح يف امليــاه الســاحلية والخلجــان. يف العــادة توصــف أســاك البيــاح بأنهــا أســاك 

مهاجــرة مــن امليــاه العذبــة للميــاه املالحــة. وهــي أســاك نهاريــة التغذيــة وتتغــذى عــى فتــات النباتــات والحيوانــات املائيــة 

املتحللــة، الالفقاريــات القاعيــة الصغــرة والطحالــب.

تعبــش يف املناطــق الســاحلية ذات القيعــان الرمليــة و تتواجــد يف مجموعــات صغــرة أو كبــرة و يتــم صيدهــا بواســطة الشــباك 

الســينية و الخيشــومية. لهــا أهميــة تجاريــة عاليــة بالدولــة. أســاك البيــاح ثنائيــة الجنــس وتســتهل حياتهــا بأعضــاء جنســية متايــزة 

إمــا كذكــور أو كإنــاث. ينضــج مبيضيهــا متزامنــن مــع بعضهــا وتفــرخ مــرة واحــدة يف الســنة. ينضــج بيــاح الربيــة بجزيــرة أبواألبيــض 

خــالل نهايــة ديســمر مــن كل عــام وفــرة التفريــخ يف املفقــس قصــرة وتســتمر 10-12 يــوم فقــط. يطفــو البيــض امللقــح 

ومتوســط قطــره 1029 ميكــرون )984-1064 ميكــرون(. تكــون األمهــات البيــض بغــض النظــر عــن درجــة ملوحــة املــاء ولكــن تحــت 

ظــروف املفقــس ال تفــرخ األســاك طبيعيــاً وال بــد مــن تحفيزهــا. وقــد نجــح مركــز األحيــاء املائيــة والدراســات البحريــة بجزيــرة أبــو 

األبيــض يف تفريخهــا تحــت ظــروف املفقــس ولعــدة مواســم عــن طريــق حقنهــا مبســتخلص الغــدة النخاميــة الطبيعيــة ألســاك 

الــكارب ونظــر الهرمــون املحــدث للتبويض-هرمــون اإلطــالق.

   البياح5
)Mugil cephalus, grey mullet(

أســـاك نهاريـــة التغذيـــة وتتغذى 
عـــى فتـــات النباتـــات والحيوانـــات 
ــات  ــة، الالفقاريـ ــة املتحللـ املائيـ
والطحالـــب الصغـــرية  القاعيـــة 

	-5 الوصف 

	-5 استخدام املنتج
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ــا،  ــج العــريب، البحــر األحمــر، رشق وجنــوب أفريقي ــة اإلســباريدي وهــي واســعة االنتشــار يف الخلي ــط لعائل تنتمــي أســاك القاب

مدغشــقر، موريشــيس، جنــوب اليابــان، غــرب الباســيفييك وأســراليا. وهــي أســاك مفرســة وتتحمــل مســتويات مختلفــة مــن 

امللوحــة. الجســم مضغــوط وعميــق بحــوايل مرتــن مــن طــول الجســم القيــايس. لــون الــرأس والجســم فــي مبيــض مــع نقــاط 

صغــرة عــى الظهــر لونهــا أصفــر فاتــح. القشــور عليهــا بقــع لونهــا أصفــر إىل بنــي مكونــة خطــوط أفقيــة عــى كل صــٍف مــن 

القشــور والتــي تكــون أكــر وضوحــاً عــى الجــزء الجانبــي األوســط مــن الجســم. توجــد بقعــة داكنــة صغــرة عــى الخــط الجانبــي مــن 

األمــام. الزعنفــة الظهريــة مشــطورة وأغشــيتها اللينــة بهــا بقــع باهتــة تكــون رشيطــاً باهتــاً عــى قاعــدة الزعنفــة. الزعنفــة الذيليــة 

والرشجيــة لونهــا أغمــق قليــالً مــن الزعنفــة الظهريــة. الزعانــف الزوجيــة شــفافة ومشــوبة بلــون بنــي فاتــح. تتميــز أســاك القابــط 

بوجــود أســنان طاحنــة عــى الجــزء الخلفــي مــن الفكــن العلــوي والســفي.

تتواجــد األســاك يف امليــاه الســاحلية الضحلــة وتدخــل للمصبــات ومناطــق أشــجار القــرم. األســاك اليافعــة تتواجــد عــن املصبــات 

وتهاجــر للميــاه األعمــق عندمــا تكــر. تســبح األســاك يف معظــم األوقــات يف مجموعــات. تتغــذى األســاك عــى الالفقاريــات 

القاعيــة خصوصــاً الرخويــات التــي تســحقها بأســنانها الطاحنــة. تعيــش يف امليــاه الســاحلية الضحلــة خصوصــا حــول شــعاب القيعــان 

الرمليــة. يتــم صيدهــا بواســطة القراقــر و الخيــط. و هــي ذات أهميــة تجاريــة عاليــة. يف بعــض مناطــق العــامل مثــل هونــج كونــج 

وجنــوب أفريقيــا تعتــر مخنثــة ذكريــة أي أنهــا تحمــل األنســجة التناســلية الذكريــة واألنثويــة وتســتهل حياتهــا كذكــور ومــع تقدمهــا 

يف العمــر تتحــول تدريجيــاً إىل إنــاث. بينــا يف مناطــق أخــرى مثــل أســراليا وأماكــن أخــرى تعتــر مخنثــة غــر مكتملــة أي أنهــا تحمــل 

األنســجة التناســلية الذكريــة واألنثويــة يف مســتهل حياتهــا ولكــن مــع تقدمهــا يف العمــر تتحــول إمــا إىل إنــاث أو إىل ذكــور.

	-6 الوصف 

أســـاك  وهـــي 
وتتحمـــل  مفرســـة 
مختلفـــة  مســـتويات 
امللوحـــة مـــن 

6   القابط
)Rhabdosargus sarba 

goldline seabream( 

	-6 استخدام املنتج
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و  لعائلــة األســكومريدي و هــي واســعة اإلنتشــار  تنتمــي 

تتواجــد يف املحيــط الهــادئ الهنــدي مــن جنــوب أفريقيــا و 

البحــر األحمــر و الخليــج العــريب إىل أرخبيــل الهنــد االســرالية 

ــان. جســم  إىل أســراليا ، فيجــي و شــاال إىل الصــن و الياب

الســمكة كبــر وممــدود و مضغــوط بصــورة معتدلــة و أحيانــاً 

بشــدة و لهــا خطــم مدبــب. جســم الســمكة مغطــى بقشــور 

دقيقــة تــكاد ال تــرى مــا يعطــي ســطح الجســم منظــراً ناعــاً.  

ــة الزعنفــة  ــد نهاي ــذي ينثنــي فجــأة عن ــز ال لهــا خــط جانبــي ممي

الظهريــة الثانيــة. الزعانــف متطــورة فالزعنفــة الظهريــة األوىل 

بها 15-18 من األشــعة الشــوكية و الثانية 15-20 من األشــعة 

الصغــرة  الوســطية  الزعانــف  مــن   10-8 يتبعهــا  و  الزعنفيــة 

و  شــوكية  أشــعة  بهــا  ليــس  الرشجيــة  الزعنفــة  املنفصلــة. 

تحتــوي عــى 18-20 مــن األشــعة الزعنفيــة و يتبعهــا 7-12 مــن 

الزعانــف الوســطية الصغــرة املنفصلــة. يوجــد بحامــل الزعنفــة 

الذيليــة عارضــة جانبيــة و الزعنفــة الذيليــة قويــة ومشــطورة. 

للســمكة فــم كبــر يحمــل أســناناً ثالثيــة حــادة. لــون الجســم 

أبيــض  و  الجوانــب  يف  فــي   ، األعــى  يف  أزرق  رمــادي 

جهــة البطــن. تعيــش الســمكة فــوق بالجيــة و تعيــش قريبــة 

مــن حافــة األعــاق و امليــاه الســاحلية الضحلــة ذات امللوحــة 

عــى  رئيســية  بصــورة  تتغــذى   العاليــة.  العــكارة  و  القليلــة 

األســاك الصغــرة مثــل ســمك الريــة و العومــة و أيضــاً عــى 

النغــر أو الحبــار و الربيــان و عــادة تصطــاد منفــردة مــن خــالل 

ســباحتها يف امليــاه الضحلــة عــى طــول منحــدرات الشــاطئ. 

ــوح. يتــم  ــة أي تكــون يف البحــر املفت البيــض و الرقــات بالجي

صيدهــا يف امليــاه الســاحلية بواســطة الخيــوط و الشــباك 

الخيشومية.تســتهلك طازجــة أو مملحــة. تتواجــد ف األســواق 

يف مواســم معينــة و لهــا أهميــة تجاريــة عاليــة يف الدولــة.

	-7 الوصف 

الكنعد7
)Scomberomous commerson, 
narrow-barred Spanish 
mackerel(

ـــادي  ـــم رم ـــون الجس ل
األعـــى،  يف  أزرق 
فـــي يف الجوانـــب 
و أبيـــض جهـــة البطـــن

	-7 استخدام املنتج
 3-4 كيلوجرامالحجم املفضل للمستهلك
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تنتمــي لعائلــة االســكومريدي وهــي واســعة اإلنتشــار و توجــد يف امليــاه الدافئــة للمحيــط الهــادئ الهنــدي شــاملة  جــزر 

ــة  ــان. هــس ســمكة قوي ــا و جنــوب الياب ــج العــريب ، البحــر األحمــر ، رشق أفريقي اوقيانوســيا جــزر الرخبيــل و توجــد أيضــاً يف الخلي

ذات جســم ممــدود اســطواين . الفــم بــه صــف واحــد مــن األســنان املخروطيــة الدقيقــة يف كل فــك. يوجــد 29-35 مــن األســنان 

الخيشــومية يف القــوس الخيشــومي األول. الزعنفــة الظهريــة تتكــون مــن زعنفتــن يالــكاد مفصولتــن و الزعنفــة الظهريــة 

األماميــة بهــا 14-17 مــن األشــعة الشــوكية بينــا الزعنفــة الخلفيــة بهــا 10-13 مــن األشــعة الزعنفيــة و يتبعهــا 7-8 مــن الزعانــف 

الوســطية الصغــرة املنفصلــة. الزعنفــة الرشجيــة ليــس بهــا أشــعة شــوكية و تحتــوي عــى 12-14 مــن األشــعة الزعنفيــة و يتبعهــا 

7-8 مــن الزعانــف الوســطية الصغــرة املنفصلــة. الزعانــف الصدريــة و الحوضيــة قصــرة نســبياً و الزعنفــة الذيليــة مشــطورة. الجــزء 

الخلفــي مــن الســمكة أزرق داكــن إىل أخــرض قزحــي و منقــوش بخطــوط متموجــة و التــي ال تتعــدى منتصــف الزعنفــة الظهريــة 

األوىل. األجــزاء الســفلية و البطــن لونهــا أبيــض فــي. كونهــا ســمكة فــوق بالجيــة. مثلهــا مثــل األســاك التــي تنتمــي لعائلــة 

االســكومريدي فهــي تســبح يف مجموعــات حســب الحجــم و تتكــون مــن 100 إىل أكــر مــن 5000 ســمكة. عــى الرغــم مــن 

تواجــد األســاك الناضجــة جنســياً عــى مــدار العــام إال أن هنــاك موســم يكــون فيهــا تفريــخ األســاك يف ذروتــه و ذلــك حســب 

املناطــق. ففــي ميــاه الفلبــن مثــالً يكــون تفريــخ هــذه األســاك يف ذروتــه خــالل الفــرة مــن مــارس إىل مايــو مــن كل عــام ، 

يف سيشــيل مــن أكتوبــر - نوفمــر إىل ابريل-مايــو ، يف رشق أفريقيــا مــن ينايــر غــى يوليــو و مــن أغســطس إىل أكتوبــر يف 

أندونيســيا. و املعلومــة الوحيــدة املتوفــرة عــن خصوبــة هــذه األســاك هــي مــن املحيــط الهنــدي حيــث أن األنثــى التــي تــزن 1.4 

كيلوجــرام تضــع تقريبــاً 0.21 مليــون بيضــة يف الدفعــة الواحــدة )و هــي مقابلــة لحــوايل 0.79 مليــون بيضــة يف املوســم( بينــا 

ميكــن أن تضــع األنثــى التــي تــزن 4.6 كيلوجــرام حــوايل 0.68 مليــون بيضــة يف الدفعــة )و هــي مقابلــة لحــوايل 2.5 مليــون بيضــة 

ــاث هــو 1:1 و يســود الذكــو يف األســاك الناضجــة. و  يف املوســم(. و يف األســاك غــر الناضجــة يكــون معــدل الذكــور لإلن

تعتــر الســمكة إنتهازيــة التغذيــة حيــث تتغــذى دون متييــز عــى األســاك و الربيــان و الرخويــات البحريــة كاألخطبــوط. و يتــم صيــد 

هــذه األســاك يف امليــاه الســاحلية بواســطة الخيــوط و الشــباك الخيشــومية و تعتــر مــن األســاك الهامــة تجاريــاً يف الدولــة و 

تســتهلك طازجــة أو مملحــة. 

الصداه8
)Ethynnus affinis, Sada, Tuna(

مثلهـــا مثـــل األســـاك التـــي 
تنتمـــي لعائلـــة االســـكومربيدي 
فهـــي تســـبح يف مجموعـــات 
حســـب الحجم و تتكون من 00	 
5000 ســـمكة أكـــر مـــن  إىل 

	-8 الوصف 

	-8 استخدام املنتج
3-4 كيلوجرامالحجم املفضل للمستهلك

فيليه لألحجام الكبرية ، كاملة طريقة البيع
لألحجام الصغرية

طازج فيليه ، مملحةاالستخدام 
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تنتمــي لعائلــة الكرانجيــدي و هــي واســعة اإلنتشــار و توجــد يف امليــاه الدافئــة للمحيــط الهــادئ الهنــدي ، البحــر األحمــر ، الخليــج 

العــريب و مــن رشق أفريقيــا إىل اليابــان ، اســراليا ، جــزر ســليان ، الجنــوب الرشقــي مــن املحيــط االطلنطــي و الســاحل الجنــويب 

الرشقــي لجنــوب أفريقيــا.

الجســم ممــدود و مضغــوط بعــض الشــيئ ، املظهــر الجانبــي للــرأس منحــدر امــام العينــن ،الجســم ليــس بــه صفائــح عظميــة ، 

حامــل الزعنفــة الذيليــة بــه أخــدود و توجــد عــى الجهــة الظهريــة للجســم رشائــط مســتعرضة داكنــة ، الزعنفــة الذيليــة مشــطورة ، 

لــون الجســم تــرايب مــع لــون بنــي زيتــوين يف األعــى و رمــادي فــي يف األســفل.

تتغــذى عــى األســاك القاعيــة و الرخويــات مثــل األخطبــوط و القرشيــات مثــل الربيــان  و تعيــش بعيــدا عــن الشــاطئ يف مناطــق 

ــة و  ــة. ال تســبح يف جاعــات و األســاك اليافعــة توجــد تحــت أطــواف العشــاب البحري الشــعاب املرجانيــة عــى القيعــان الصخري

األســاك البالغــة توجــد أحيانــا تســبح بجانــب األســاك الكبــرة آكلــة البالنكتــون مثــل القــرش الحــوت. يتــم صيدهــا يف امليــاه 

الســاحلية بواســطة القراقــر و تعتــر مــن األســاك التجاريــة الهامــة يف الدولــة و يتــم إســتهالكها طازجــة أو مملحــة.  

الحلوايوه9
)Seriola nigrofasciata, Black 

banded trevally(

تحـــت  توجـــد  اليافعـــة  األســـاك 
و  البحريـــة  العشـــاب  أطـــواف 
األســـاك البالغـــة توجـــد أحيانا تســـبح 
آكلـــة  الكبـــرية  األســـاك  بجانـــب 
البالنكتـــون مثـــل القـــرش الحـــوت

	-9 الوصف 

	-9 استخدام املنتج
 3 كيلوجرامالحجم املفضل للمستهلك

كاملةطريقة البيع

طازج فيليه ، مملحةاالستخدام 

تنتمــي لعائلــة الكرانجيــدي و هــي واســعة اإلنتشــار و تتواجــد 

يف املحيــط املحيــط الهــادئ الهنــدي ، البحــر األحمــر ، خليــج 

عــدن ، الخليــج العــريب ، خليــج عــان اىل اندونيســيا و خليــج 

ــان. األســاك البالغــة توجــد  ــاوا بالياب ــد ، الفلبــن و أوكين تايالن

عــادة عــى طــول منحــدرات الشــعاب املرجانيــة الســاحلية أو 

حــول رؤوس املرجــان الكبــرة. الجســم مســتطيل و مضغــوط 

يوجــد  و  الظهــر  عــى  مخــرض  ازرق  لــون  مــع  فــي  لونــه  و 

بالجســم الكثــر مــن البقــع الرتقاليــة الصفــراء. الزعنفــة الذيليــة 

مشــطورة. املظهــر الجانبــي الظهــري منحنــي و محــدب أكــر 

األســنان  مــن  مجموعــة  الفــم  يحمــل  البطنــي.  الجانــب  مــن 

الزغبيــة الرفيعــة عــى شــكل ارشطــة ضيقــة عــى الفكــن و 

يوجــد عــى القــوس الخيشــومي األول 25-33 مــن األســنان 

تســبح  القرشيــات  و  األســاك  عــى  تتغــذى  الخيشــومية.. 

األســاك يف شــكل مجموعــات قريبــاً مــن الســطح و يتــم 

صيدهــا بواســطة الخيــوط ، القراقــرو الشــباك الخيشــومية و 

الســينبة و للســمكة أهميــة تجاريــة عاليــة بالدولــة.                                                                                        

	-0	 الوصف 

األســـاك البالغـــة توجـــد عادة عـــى طول 
منحـــدرات الشـــعاب املرجانيـــة الســـاحلية 
الكبـــرية املرجـــان  رؤوس  حـــول  أو 

	0  الصال - الجش
)Carangoides bajad  

Orange spotted trevally(

	-0	 استخدام املنتج
 	-3 كيلوجرامالحجم املفضل للمستهلك

كاملةطريقة البيع

طازج كاملة أو فيليهاالستخدام 
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العــريب، ســواحل رشق  الخليــج  الربيــان األبيــض يف  ينتــرش 
الجنــوب  باكســتان،  مدغشــقر،  أفريقيــا،  جنــوب  أفريقيــا، 
تايالنــد،  بنغالديــش،  للهنــد،  الرشقــي  الســاحل  و  الغــريب 
الســاحل  و  الصــن  جنــوب   ، أندونيســيا   ، الفلبــن  ماليزيــا، 
الشــايل ألســراليا. الدرقــة ملســاء وتفتقــر للعــرف املشــاري 
املعــوي األمامــي والكبــدي. املنقــار محــدب قليــالً عنــد نهايتــه 
ويحمــل عــادة مــا بــن 7 إىل 9 أســنان علويــة شــاملة األســنان 
بــروزات  بهــا  الذكــور  يف  الســتارة  الدرقــة.  عــى  املوجــودة 
املغلــق  النــوع  مــن  اإلنــاث  يف  اإلنثيــة  مقوســة.  وســطية 
العجــب  دائريتــن.  شــبه  جانبيتــن  صفيحتــن  مــن  وتتكــون 
إىل  يفتقــر  وســطي  طــويل  أخــدود  وبــه  الشــكل  مثلــث 
األشــواك الجانبيــة. لــون الجســم العــام أبيــض كرميــي مــع بقــع 

صغــرة بنيــة، األرجــل لونهــا أحمــر ومنطقــة املنقــار بنيــة اللــون، 
قــرن اإلستشــعار مصفــر اللــون وقريــن اإلستشــعار لــه نفــس 
ــان  ــد مــن البقــع الســوداء. الربي ــون الجســم ومغطــى بالعدي ل
ــوم  ــة وهــو نشــط أثنــاء الي األبيــض ال يدفــن نفســه يف الرب
ويف الليــل ويفضــل القيعــان الرمليــة الطينيــة. ينضــج جنســياً 
ويفــرخ يف البيئــات البحريــة ويبلــغ النضــوج الجنــي عندمــا 
يكــون متوســط طــول الجســم الــكي مــا بــن 13 و15 ســم 
واإلنــاث عاليــة الخصوبــة وتضــع مــا بــن 65.000 إىل 1.250.00 
بيضــة.  نســبة لحظــر صيــد الربيــان يف الدولــة فــإن كل الربيــان 
املنتــج يــأيت مــن اإلســتزراع و يبلــغ 400 طــن يف الســنة. و 
يتــم تأمــن املتبقــي مــن الطلــب عــى الربيــان عــن طريــق 

اإلســتراد أساســاً مــن الهنــد و تايالنــد. 

الربيان األبيض		
)Penaeus indicus, 

white shrimp(

	-		 الوصف 

الدرقــة ملســاء وتفتقر للعرف املشــاري 
املنقــار  والكبــدي.  األمامــي  املعــوي 
محــدب قليــالً عنــد نهايتــه ويحمــل عــادة 
ــاملة  ــة ش ــنان علوي ــن 7 إىل 9 أس ــا ب م
الدرقــة عــى  املوجــودة  األســنان 

 الجدول )		(: الوارد من الربيان لسوق الجبيل لألساك بالشارقة
خالل األعوام 6	0	 ، 7	0	 و 8	0	

	-		 الوارد من الربيان بسوق الشارقة لألساك خالل األعوام  
6	0	، 7	0	 و 8	0	

الوارد السنويالسنة
)طن(

الوارد الشهري )طن(

 املتوسط  
± إنحراف معياري

 املدى  
± إنحراف معياري

201642.303.53 ± 2.031.05 – 7.14

201764.345.36 ± 2.801.84 – 9.99

201875.096.26 ± 2.942.40 – 10.16

ديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايريناير

	0	64.642.371.381.544.174.217.145.792.51.051.85.72

	0	79.542.439.998.54.252.331.844.955.456.793.574.69

	0	810.168.29	08.518.137.616.643.484.462.552.42.87

وارد الربيان لسوق الجبيل بالشارقة خالل األعوام 6	0	 ، 7	0	 و 8	0	
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4-		 استخدام املنتج
0	 -35 جرامالحجم املفضل للمستهلك

كاملةطريقة البيع

طازج كاملةاالستخدام 

 الجدول )		(: مدى و متوسط أسعار التجزئة )درهم/للكيلو( للربيان بسوق الجبيل لألساك
بالشارقة خالل األعوام 6	0	 ، 7	0	 و 8	0	

3-		 سعر التجزئة للربيان بسوق الشارقة لألساك

كلمة معايل مريم بنت 
محمد املهريي وزيرة 
الدولة لألمن الغذايئ

مدى األسعارالسنة
)درهم(

متوسط األسعار ± إنحراف معياري
)درهم(

201628.37 – 41.48 35.96 ± 3.83

201726.51 – 44.8838.10 ± 5.78

201835.52 – 43.3439.10 ± 2.30

ديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايريناير

	0	63134.735.840.736.137.238.433.439.141.535.328.4

	0	726.543.634.436.64442.537.136.432.934.144.344.9

	0	836.641.538.938.737.736.938.341.640.336.539.943.3

 أسعار التجزئة للربيان )درهم/الكيلو( بسوق الجبيل لألساك
بالشارقة خالل األعوام 6	0	 ، 7	0	 و 8	0	
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أود أن أتوجــه لكــم بالشــكر عــى تخصيــص بعــض الوقــت لقــراءة دليــل نبــض االســتزراع الســميك، الــذي يعــد 

أحــد أهــم الوثائــق التــي يطلقهــا مكتــب األمــن الغــذايئ لتكــون كتيبــاً ومرجعــاً ال غنــى عنــه ألصحــاب املصلحــة 

يف قطــاع اســتزراع األحيــاء املائيــة وجميــع املهتمــن مبصايــد األســاك وزراعــة األســاك ومرافــق االســتزراع 

الســميك يف كل أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

أمتنــى أن يكــون اطالعكــم عــى هــذا الدليــل انطالقــة جديــدة إلدراك األهميــة الكبــرة لقطــاع اســتزراع 

األحيــاء املائيــة يف دولــة اإلمــارات. حيــث أن هــذا القطــاع يعتــر أحــد أهــم ركائــز  اإلســراتيجية الوطنيــة لألمــن 

الغــذايئ، وعــى هــذا النحــو  يعــد القطــاع ضمــن أهــم املحــاور الرئيســية لحكومــة اإلمــارات مــن أجــل تقديــم 

ــر آليــات االســتثار يف هــذا القطــاع الحيــوي. كل ســبل الدعــم املســتمر وتطوي

تعمــل دولــة اإلمــارات وكافــة أجهزتهــا املعنيــة لتكــون يف املركــز األول بحلــول عــام 2051، وعــى هــذا النحــو، 

فمــن املتوقــع أن يشــهد قطــاع اســتزراع األحيــاء املائيــة املزيــد مــن النمــو غــر املســبوق خــالل الســنوات 

القادمــة. وســيخضع القطــاع إىل إجــراءات تهــدف إىل دعــم إجــراءات القطــاع التشــغيلية وتعزيــز إنتاجيتــه، 

كــا ستشــهد الفــرة املقبلــة املزيــد مــن املبــادرات الحكوميــة املبتكــرة لزيــادة جاذبيــة القطــاع الســتقطاب 

االســتثارات الخارجيــة.

ــاء املائيــة ، وســيتم  مــن املهــم أن نــدرك يف هــذه املرحلــة أن هــذا اإلصــدار هــو أول دليــل الســتزراع األحي

تحديثــه بشــكل منتظــم ليأخــذ يف عــن االعتبــار كافــة املتغــرات يف القطــاع. ســوف تعمــل اإلصــدارات 

ــة.  ــة ذات الصل ــراز التقــدم املحــرز عــر مختلــف املحــاور الفرعي الالحقــة عــى إب

بصفتــك أحــد أصحــاب املصلحــة يف هــذا القطــاع ، فأنــت عنــر أســايس لضــان نجــاح هــذا القطــاع. مــع أخــذ 

ذلــك يف االعتبــار، أود أن أؤكــد أن مكتــب األمــن الغــذايئ منفتــح عــى العمــل مــع كافــة األطــراف، التــي 

تتشــارك أهــداف اســتزراع األحيــاء املائيــة وتحقيــق األمــن الغــذايئ لدولــة اإلمــارات. يُرجــى التواصــل معنــا يف 

مكتــب األمــن الغــذايئ إذا كانــت لديــك أي أفــكار حــول كيفيــة تحســن هــذا الدليــل، أو  إذا كانــت لديــك رؤيــة 

شــاملة حــول كيفيــة تطويــر القطــاع بنــاء عــى خراتــك يف هــذا املجــال.

فبالتعــاون معــاً ومــن خــالل حســن اســتغالل مواردنــا وتوظيــف إمكاناتنــا، ميكننــا أن نكــون مركــز عاملــي رائــد 

الســتزراع األحيــاء املائيــة ، وهــو مــا سيشــكل بــدوره ركيــزة أساســية لتعزيــز اإلنتــاج الغــذايئ املحــي مــن 

الغــذاء يف الدولــة ، كــا ســيحول ذلــك اإلمــارات إىل منــوذج عاملــي لربيــة األحيــاء املائيــة ومرجعــاً لكافــة دول 

العــامل لتحقيــق املزيــد مــن االزدهــار يف هــذا املجــال.
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