منهجية اإلحصائية
أولا– أهداف اإلحصائية :

تهدف اإلحصائية إلى حصر اإلنتاج السمكى والمنتجات البحرية األخرى موزعة طبقاً لمـناطـق

الص ـ ـ ــيد واألص ـ ـ ــناف وال ـ ـ ــهوروكذا ع ـ ـ ــدد وح ـ ـ ــدات الص ـ ـ ــيد ا لي ـ ـ ــة و ي ـ ـ ــر ا لي ـ ـ ــة وعددالصيادي ـ ـ ـ ـن فـ ـ ـ ـ الب ـ ـ ــر
والبح ـر والوقود المستخدم ف ت غيل المراكب ا لية .

ثاني ا– التعريفات المستخدمة :

 1ـ المصايد ومناطق الصيد :
أ  -المصايد البحرية:

هـ ـ ــى مصـ ـ ــايد البح ـ ـ ـر األبـ ـ ــيو المتوسـ ـ ــط والبحراألحمـ ـ ــر وتبل ـ ـ ـ مسـ ـ ــاحة هـ ـ ــذا المصـ ـ ــايد  11٫2مليـ ـ ــون

فدان تقريباً .

(  ) 1البحر المتوسط :
ت مـل مناطق صيد اإلسكندرية والمكس وأبوقير بمحافظة اإلسكندرية ومنطقـة بورسعيد

بمحافظة بورسعيد وعزبة البرج بمحافظة دمياط والبرلس بمحافظة كفر ال يخ ور يد والمعدية

بمحافظة البحيرة ومطروح بمحافظة مطروح والعريش بمحافظ ـة مـ ـال سينـ ـاء .

وتبل المساحة الصالحة للصيد  6٫8مليون فدان تقريباً وطول ال ـ ـواطئ ألف كيلومتر.

(  ) 2البحر األحمر:

ت مل مناطق إنزاالت داخل خليج السويس بمحافظة السويس وانزاالت خارج الخليج وخارج

المياا األقليمية بمحافظـة البحر األحمـر وانزاالت خليج العقبة بمحافظـة جنوب سيناء وتبل

المساحة الصالحة للصيد  4‚4مليون فدان تقريباً وطول ال واطىء ألف كيلومتر .

ب  -مصايد البحيرات :

(  ) 1المـنزلة  :وت مل مناطق صيد القاب ـوطى بمحافظـة بورسعيد و يط النصـارى
بمحافظة دمياط والمطرية بمحافظة الدقهلية.

(  ) 2البرلس  :ت مل منطقة صيد البرلس بمحافظة كفرال يخ .

(  ) 3البردويل  :ت مل منطقة صيد العريش بمحافظة مال سيناء.
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(  ) 4إدكــو  :ت مل منطقة صيد إدكو بمحافظة البحيرة .
(  ) 5مالحة بور فؤاد :ت مل مالحة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد.
(  ) 6ق ــارون  :ت مل منطقة صيد قارون بمحافظة الفيوم .

(  ) 7منخفو الريان  : 3 , 1ت مل مناطق صيد منخفو الريان  3 , 1بمحافظة الفيوم .
(  ) 8مريـ ــوط  :ت مل منطقة صيد مريوط بمحافظة اإلسكندرية .

(  ) 9بحيرة ناصر  :ت مل منطقة صيد بحيرة ناصر بمحافظة أسوان وهى اكبر مسطح مائى
من المياا العذبة إذ يبل مساحته  1٫2مليون فدان .

( )11البحيرات المرة والتمساح  :ت مل منطقـة صيد البحيـرات المـرة والتمساح التابعة
لمحافظة اإلسماعيلية.

(  ) 11تو ك ــى  :ت مل منطقة صيد تو كى بمحافظة أسوان .
ج -المياا العذبة :نهر النيل.
 2ـ داخل الم روعات  :هى المسـاحات المدرجـة فى إطار الم روع القومى لتربية أسماك
المبروك فى حقول األرز .

 3ـ خارج الم روعات  :هى المساحات الغير المدرجة فى إطار الم روع القومى لتربية أسماك
المبروك فى حقول األرز .

 4ـــ الجمعيات التعاونية لصائدى األسماك :
وت مل المناطق ا تية :
أ – منطقة دمي ــاط  :يتبعها محافظة دمياط والدقهلية وال رقية .
ب – منطقة وسط الدلتا  :يتبعها محافظة كفر ال يخ والغربية والمنوفية والقليوبية.
ج – منطقة البحراألحمر  :يتبعها محافظة السويس والبحر األحمر وجنوب سيناء .
د  -المنطقة الغربيـة  :يتبعها محافظة اإلسكندرية والبحيرة ومطروح.
ه – منطقة أس ـوان  :يتبعها محافظة سوهاج وقنا وأسوان .
و – المنطقة ال رقيـة  :يتبعها محافظة بورسعيد و مال سيناء واإلسماعيلية .
ز – منطقة وادى النيل  :يتبعها محافظة القاهرة والجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط
والوادى الجديد .
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ثالث ا– مصادر جمع البيانات :

 - 1و ازرة الزراعة واستصالح األراضى :الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فيما يختص باألسماك.

 – 2الهيئة العامة للبترول  :فيما يختص بالوقود المستخدم فى مراكب الصيد.
 – 3الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء(اإلدارة العامة إلحصاءات التجارة الخارجية والداخلية)
فيما يختص بالصادرات والواردات من اإلسماك.

رابع ا– أسلوب جمع البيانات :

تجمع البيانات عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالحصـر ال امـل الذى يعتمـد على

ك ـوف يحررها تجار األسمـاك بمعرفتهم عن كميات وأصناف األسماك الواردة لحلقاتهم يومياً أو

على الك وف التى يحررها عمال الحصر بالحلقات الرسميـة لبيع األسماك الموجودة فى مناط ـق
الصيد  ,وهذا األسـلوب يؤدى إلى وجود نقص فى ال مول ناتج عن وجود بعـو الحـاالت الت

ال يتم تسجيلها نتيجة لإلستهالك الفردى عن طريق الصيادين أنفسهـم وقد حددت الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكيـة لهذا العجز (التسرب) نسبة تعادل  ٪11من إجمال المسجل .

خامس ا– فترة جمع البيانات:
تجمع البيانات عن المدة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.

سادسا– الرموزالمستخدمة:

( = ) أقل من  0‚5طن أو أقل من . ٪0‚05

(  ) -ال يوجد بيان.
ملحوظة:
1ـ يوجد فروق طفيفة نتيجة التقريب اآللى.
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