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الرسالةمحتويات جداول 

الموضوع
رقم
الصفحة

43(.7334-1979(:بعضالمؤشراتالعامةلمجميوريةاليمنيةخاللالفترة)1جدول)
بأسـموبالصـيدخـاللالفتـرةحسـاإلنتاجالسمكى(:االتجاهالزمنىالعاملكمية7جدول)

(1993-7335.)
44

ســموبالصــيدخــاللحســبأاإلنتــاجالســمكى(:معــامالتعــدماالســتقرارلكميــة3جــدول)
(.7335-1995)الفترة

44

درالصـيدخـاللالفتـرةحسـبمصـاإلنتاجالسمكى(:االتجاهالزمنىالعاملكمية4جدول)
(1993-7335.)

46

حســبمصــدرالصــيدخــاللاإلنتــاجالســمكى(:معــامالتعــدماالســتقرارلكميــة5جــدول)
(.7335-1993الفترة)

46

السـمكىحسـبقطـاعالصـيدخـاللالفتـرةاإلنتـاجالزمنـىالعـاملكميـة(:االتجـاه6جدول)
(1993-7335.)

48

ـــة7جـــدول) ـــاج(:معـــامالتعـــدماالســـتقرارلكمي ـــرةاإلنت حســـبقطـــاعالصـــيدخـــاللالفت
(1993-7335.)

49

-1993حسـبقطـاعالصـيدخـاللالفتـرة)اإلنتاج(:االتجاهالزمنىالعاملقيمة8جدول)
7335.)

57

حســـبقطــــاعالصـــيدخـــاللالفتــــرةاإلنتـــاج(:معـــامالتعـــدماالســــتقرارلقيمـــة9جـــدول)
(1993-7335.)

53

حسبنوعيةاألسـماكخـاللالفتـرةاإلنتاج(:االتجاهالزمنىالعاملكميةوقيمة13جدول)
(1993-7334.)

55

حسـبنوعيـةاألسـماكخـاللاإلنتـاج(:معـامالتعـدماالسـتقرارلكميـةوقيمـة11جدول)
(.7335-1993الفترة)

56

(:االتجــــاهالزمنــــىالعــــاملكميــــةاالنتــــاجحســــبمكــــانالصــــيدخــــاللالفتــــرة17جــــدول)
(1993-7335.)

58

حســـبمكـــانالصـــيدخـــاللالفتـــرةاإلنتـــاج(:معـــامالتعـــدماالســـتقرارلكميـــة13جـــدول)
(1993-7335.)

63

األسماكخـاللالفتـرةأىممعالمتقديراالتجاهالزمنىالعامالنتاجواستيالك(:14جدول)
(1993-7334.)

67
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الموضوع
رقم
الصفحة

63(.7335-1993واستيالكأىماألسماك)إلنتاج(:معامالتعدماالستقرار15جدول)
(:تقديرمعـالممعـادالتاالتجـاهالزمنـىالعـامألسـعاراألسـماكفـىمحافظـات16جدول)

(.7334-1996اليمنيةخاللالفترة)الجميورية
66

األسـماكفـىمحافظـاتالجميوريـةاليمنيـةألسـعار(:معامالتعدماالسـتقرار17جدول)
(.7334-1996خاللالفترة)

68

مصـنعالمكـالإنتـاجلكميةوقيمـة(:تقديرمعالممعادالتاالتجاهالزمنىالعام18جدول)
(.7334-1993مكخاللالفترة)منالمعمباتالسمكيةومطحونالس

73

( المعمبات19جدول من المكال مصنع انتاج وقيمة لكمية االستقرار معامالتعدم :)
(.7334-1993السمكيةومطحونالسمكخاللالفترة)

74

( من73جدول شقرة انتاجمصنع وقيمة لكمية الزمنىالعام معادالتاالتجاه معالم :)
(.7337-1993الفترة)المعمباتالسمكيةخالل

76

( انتاج71جدول وقيمة لكمية االستقرار عدم معامالت المعمباتةشقرمصنع(: من
(.7337-1993السمكيةخاللالفترة)

76

-1993(:االتجاهالزمنـىالعـاملكميـةوقيمـةصـادراتاألسـماكخـاللالفتـرة)77جدول)
7334.)


79

تقرارلكميــــةوقيمــــةصــــادراتاألســــماكخــــاللالفتــــرةســــإل(:معــــامالتعــــدما73جــــدول)
(1993-7334.)

79

تجــــاهالزمنــــىالعــــاملكميــــةصــــادراتأىــــمأنــــواعاألســــماكخــــاللالفتــــرةإل(:ا74جــــدول)
(1993-7334.)

81

ســتقرارلكميــةصــادراتأىــمأنــواعاألســماكخــاللالفتــرةإل(:معــامالتعــدما75جــدول)
(1993-7334.)

87

-1999(:التوزيــعالجغرافــىلكميــةصــادراتاألســماكالطازجــةخــاللالفتــرة)76جــدول)
7333.)

83

-1999(:التوزيــعالجغرافــىلكميــةصــادراتاألســماكالمجمــدةخــاللالفتــرة)77جــدول)
7333.)

85

87(.7333-1999(:التوزيعالجغرافىلكميةصادراتالجمبرىخاللالفترة)78جدول)


(.7333-1999(:التوزيعالجغرافىلكميةصادراتالحبارخاللالفترة)79جدول)

89
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الموضوع
رقم
الصفحة

(:عددالجمعياتالتعاونيةالسمكيةوالصيادينوالقواربونسبيمفىمحافظات33جدول)
7334.94الجميوريةعام

94(:تحديدعددمفرداتالعينة.31جدول)
( 37جدول االجتماعية الخصائص أىم والمصيد،ألفراد(: المناطق، حسب العينة

96واسعات،واسموبالمصيد.

( وسعة33جدول والمصايد، العينةحسبالمناطق، والمقترحاتألفراد المشاكل اىم :)
133المحرك،واسموبالصيد.

المتغيـراتبـينالمحافظـات(:تحميـلالتجـانسوالتبـاينواختبـاراتالفـروقألىـم34جدول)
113والسعاتواسموبالصيدلمرحمةالواحدة.

117الحديدة.لمنطقة(:دوالاإلنتاجوالتكاليفوااليراد35جدول)
173حضرموت.لمنطقة(:دوالاإلنتاجوالتكاليفوااليراد36جدول)

177عدن.لمنطقة(:دوالاإلنتاجوالتكاليفوااليراد37جدول)
174(:دوالاإلنتاجوالتكاليفوااليرادبمصيدخميجعدنوالبحرالعربى.38ل)جدو

75إلىاقلمن43(:دوالاإلنتاجوالتكاليفوااليرادلممحركاتذاتالقدرة39جدول)
176حصان.

153إلىاقلمن75لممحركاتذاتالقدرةواإليراد(:دوالاإلنتاجوالتكاليف43جدول)
178حصان.

133حصانفأكثر.153لممحركاتذاتالقدرةواإليراد(:دوالاإلنتاجوالتكاليف41جدول)
137.الصيدالقاعىألسموبواإليراد(:دوالاإلنتاجوالتكاليف47جدول)
136.ىالصيدالسطحألسموبواإليراد(:دوالاإلنتاجوالتكاليف43جدول)
134.الصيدالمختمطألسموبواإليراديف(:دوالاإلنتاجوالتكال44جدول)
143(:نتائجتطبيقنموذجشيفر.45جدول)
( 46جدول وااإلنتاج(: ألالفعمى من )أنواعأىممثل الفترة خالل -1993األسماك

7334.)147

( 47جدول األىمية(: كمتوسطلإلنتاجالنسبية السمكى والفائضوالعجز واالستيالك
147(.7334-7337لمفترة)


مفائضالسمكىبينمحافظاتالجميوريةبالطنخاللالفترةلمثلأل(:التوزيعا48جدول)

(7337-7334.)


153
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الموضوع
رقم
الصفحة

( واإلا(:94جدول لمتوسطنصيبالفرد العام الزمنى الذاتىإلتجاه البروتينمنكتفاء
(.4119-0441الحيوانىخاللالفترة)

154

000(.4119-0441ملمطمبعمىاألسماكخاللالفترة)(:نتائجنموذجروتردا01جدول)
006(:مصفوفةالمروناتالسعريةوالتقاطعيةواالنفاقية.00جدول)
ستثماريةوتكاليفالتشغيلواإليراداتباأللفلايرعمىمستوىإل(:التكاليفا57جدول)

المناطقوالمصايدوأسموبالصيدلمدةعام.
161

163قتصاديةعمىمستوىالمناطق.إلالكفاءةا(:مؤشرات53جدول)
164لايرلمنطقةالحديدة.باأللف(:قوائمالتدفقاتالنقدية54جدول)
165لايرلمنطقةحضرموت.باأللف(:قوائمالتدفقاتالنقدية55جدول)
165لايرلمنطقةعدن.باأللف(:قوائمالتدفقاتالنقدية56جدول)
167تالكفاءةاالقتصاديةعمىمستوىالمصيد.(:مؤشرا57جدول)
168لايرلمصيدالبحراالحمر.باأللف(:قوائمالتدفقاتالنقدية58جدول)
169لايرلمصيدخميجعدنالبحرالعربى.باأللف(:قوائمالتدفقاتالنقدية59جدول)
173(:مؤشراتالكفاءةاالقتصاديةعمىمستوىالسعات.63جدول)

171حصان.75ألقلمن43لايرلمسعةباأللف(:قوائمالتدفقاتالنقدية61دول)ج
177حصان.153ألقلمن75لايرلمسعةباأللف(:قوائمالتدفقاتالنقدية67جدول)
177حصانفأكثر.153لايرلمسعةباأللف(:قوائمالتدفقاتالنقدية63جدول)
174قتصاديةعمىمستوىأسموبالصيد.(:مؤشراتالكفاءةاال64جدول)
174.ىلايرألسموبالصيدالقاعباأللف(:قوائمالتدفقاتالنقدية65جدول)
175.السطحىلايرألسموبالصيدباأللف(:قوائمالتدفقاتالنقدية66جدول)
175لايرألسموبالصيدالمختمط.باأللف(:قوائمالتدفقاتالنقدية67جدول)

)جدو 68ل التشغيل وتكاليف االستثمارية التكاليف الكفاءةواإليرادات(: ومؤشرات
ستزراعالسمكى.لإلاالقتصاديةلمشروعمقترح

186

188ستزراعالسمكىلإللايرلمشروعمقترحباأللف(:قوائمالتدفقاتالنقدية69جدول)


( 73جدول الطمب نموذج تقدير معالم والملألسماك(: بالسوقالطازجة والمجمدة بردة
(.7334-1993العربىخاللالفترة)



193

( 71جدول الطمب نموذج تقدير معالم بالسوقلألسماك(: والمجمدة والمبردة 195الطازجة
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الموضوع
رقم
الصفحة

(.7334-1993االسيوىخاللالفترة)
( 77جدول الطمب نموذج تقدير معالم بالسوقلألسماك(: والمجمدة والمبردة الطازجة

(.7334-1993خاللالفترة)بىاألورو
198

( الطمب73جدول نموذج تقدير معالم :) والمدخنة والمممحة المجففة بالسوقلألسماك
(.7334-1995العربىخاللالفترة)

731

( الطمب74جدول نموذج تقدير معالم :) والمدخنة والمممحة المجففة بالسوقلألسماك
(.7334-1995اآلسيوىخاللالفترة)

733

المبردةوالمجمدةمقشرياتوالرخوياتالطازجةول(:معالمتقديرنموذجالطمب75جدول)
(.7334-1995والمممحةبالسوقالعربىخاللالفترة)

736

المبردةوالمجمدةمقشرياتوالرخوياتالطازجةول(:معالمتقديرنموذجالطمب76جدول)
(.7334-1995والمممحةبالسوقاالسيوىخاللالفترة)

737

المبردةوالمجمدةمقشرياتوالرخوياتالطازجةول(:معالمتقديرنموذجالطمب77جدول)
(.7334-1995والمممحةبالسوقاألوروبىخاللالفترة)

711

( 78جدول الطمب نموذج تقدير معالم المحضرةل(: والرخويات والقشريات ألسماك
(.7334-1996)والمحفوظةبالسوقالعربىخاللالفترة

714

)94جدول) الفترة نموذجالتوازنالجزئىلصادراتاألسماكاليمنيةخالل :)0441-
4119.)401





 ر

 

محتويات جداول المالحق
رقمالصفحةالموضوع

(:االىميةالنسبيةلمقطاعالسـمكىوالقطـاعالزراعـىمـنالنـاتجالمحمـى1جدول)
االجمالى.

733

لنسبيةلكميةاألسماكبالصيدالتقميدىوالتجارىبااللفطنااألىمية(:7جدول)
(.7335-1995خاللالفترة)

134

(:كميــةإنتــاجاألســماكحســبمصــادراإلنتــاجفــىالجميوريــةاليمنيــة3جــدول)
(.7335-1993بالطنخاللالفترة)

735

طنحسبباأللف(:كميةاالنتاجمناألسماكواالحياءالبحريةاليمنية4جدول)
(.7335-1993نوعالقطاعخاللالفترة)

736

البحريــــةاليمنيــــةحســــبالقطاعــــاتواألحيــــاءالســــمكىاإلنتــــاج(:قيمــــة5جــــدول)
(.7335-1993بالمميونلايرلمفترة)

737

738(.7335-1993(:كميةوقيمةأىماألسماكالمصطادةخاللالفترة)6جدول)
البحريـةاألخـرىفـىالمحافظـاتواألحيـاءسـماكمـناألاإلنتـاج(:كميـة7جدول)

(.7335-1993الساحميةبالطنلمفترة)
739

أىـــممـــناإلنتـــاج(:االســـتيالكالكمـــىوالفـــردىونســـبةاالســـتيالكالـــى8جـــدول)
(.7334-1993األسماكخاللالفترة)أنواع

743

خاللالفترةاألسماكفىمحافظاتاليمنباللاير/كجمأسعار(:متوسط9جدول)
(1996-7334.)

741

( فى13جدول والقوارب والصيادين السمكية التعاونية الجمعيات عدد :)
(.7334-7337)خاللالفترةمحافظاتالجميورية

747

(:تكمفــــةالمشــــروعاتالســــمكيةالزراعيــــةالمنفــــذةبالجميوريــــةاليمنيــــة11جــــدول)
.7333،7334عامى

743

743(.7334الثمجوطاقتيااالنتاجيةعام)(:عددمصانع17جدول)
7334.743(:عددوحداتومعاملالتحضيرومعالجةاألسماكعام13جدول)
( 14جدول من(: )الغويزى( لتعميباألسماك المكال إنتاجمصنع وقيمة كمية

(.7334-1993لفترة)خاللاالمعمباتالسمكيةومطحونالسمك
744

( 15جدول وقيم(: المعمباتكمية من األسماك لتعميب شقرة مصنع انتاج ة
(.7331-1993لفترة)خاللاالسمكية

745

745(.7334-1993ومصادرهخاللالفترة)االستثمارياإلنفاق(:جممة16جدول)



 ز

 

رقمالصفحةالموضوع
اإلنتــاجإلجمــاليالنســبيةوأىميتيــا(:كميــةوقيمــةالصــادراتالســمكية17جــدول)

(.7334-1993لمفترة)
746

-1993بــالطنلمفتــرة)األنــواع(:كميــةالصــادراتالســمكيةمــنأىــم18دول)جــ
7334.)

747

وأسعارهالمحميةخاللالفترةالحيواني(:الكميةالمستيمكةمنالبروتين19جدول)
(1993-7334.)

748

الى73جدول) والمجمدة والمبردة صادراتاليمنمناألسماكالطازجة أىم(:
(.7334-1995الفترة)خاللاألسواق

749

المبردةوالمجمدةالقشرياتوالرخوياتالطازجةو(:صادراتاليمنمن71جدول)
(.7334-1995خاللالفترة)األسواقأىمإلىوالمممحة

751

المبردةوالمجمدةالقشرياتوالرخوياتالطازجةو(:صادراتاليمنمن77جدول)
(.7334-1995فترة)خاللالاألسواقأىمإلىوالمممحة

757

( المحضرة73جدول والرخويات والقشريات األسماك من اليمن صادرات :)
(.7334-1996أىماألسواقخاللالفترة)إلىوالمحفوظة

754




 





