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اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ػى دطور

تؼععع اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة ػععي ؿوؼععع ادععمراتقهى ؿفععمر ػععي اؾهععزء اؾشععرؼى ؿععن اؾؿؿؾؽععة اؾعربقععة     

اؾيعودقةر حقث إـفا تطل عؾى اؾىؾقج اؾعربير وتربطفا حدود ؿشمرؽة ؿع ؽل ؿن اؾؽوقت واؾلورقن 

ؽقؾعوؿمراً ؿربععاًر    778479وؼطر واإلؿارات اؾعربقة ودعؾطـة عؿعانر وتلؾعس ؿيعاحمفا اؾؽؾقعة حعواؾي        

ؿن اؾؿياحة اإلجؿاؾقة ؾؾؿؿؾؽةر واؾمي تمهاوز ؿؾقوـي ؽقؾوؿمر ؿربع ر وبذؾك تعملر %  36.2ؿؿا تؿنل 

ؿؾقعون ـيعؿةر    4.1اؾؿـطؼة اؾشرؼقة أودع إؿارات اؾؿؿؾؽعة ؿيعاحةر وقلؾعس ععدد دعؽاـفا حعواؾي        

ر وبععذؾك تععـىػض اؾؽناػععة  ( فععع 1431وػؼععاً ؾؾـمععاألج األوؾقععة ؾؾمعععداد اؾعععام ؾؾيععؽان واؾؿيععاؽن ؾعععام     )

.اؾيؽاـقة بفار ـظراً التياع ؿياحمفا ر وتعد أؼل اؾؿـاطق إزدحاؿا باؾيؽان

ؿؾقععار رقععال ر  وقعؿععل ػععي تؾععك    192ؿصععـعاً بادععمنؿارات تهععاوزت   994اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة تومضععن  

.م2009اؾف عاؿلر وػؼاً ؾلقاـات عام  127اؾؿصاـع أؽنر ؿن 

تشععغل اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة اؾؿرؽععز األول عؾععى ؿيععموى اؾؿؿؾؽععة ؿععن حقععث ؼقؿععة تؿوقععل اؾؿصععاـع    

اؾؿوجودة بفار ؽؿا اـفا تومل اؾؿرؽز اؾناؾث عؾى ؿيموى اؾؿؿؾؽة ؿن حقث عدد اؾؿصعاـع اؾؿوجعودة   

.م2009بفار وذؾك بعد ؿـطؼمى اؾرقاض وؿؽة اؾؿؽرؿةر وػؼاً ؾلقاـات عام 

أؾعف  دعهالًر ؿؿعا قؿنعل      12.8ـوو  . م2009بؾس عدد اؾيهالت اؾمهارقة اؾؼاألؿة باؾؿـطؼة اؾشرؼقة عام 

.ؿن إجؿاؾى عدد اؾيهالت اؾؼاألؿة باؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر ػي اؾعام ـػيه% 18.3ـوو 

اؾعف   137.3م ـوعو    2009ؽؿا بؾس اؾعدد اؾمراؽؿى ؾؾيهالت اؾؼاألؿعة باؾؿـطؼعة اؾشعرؼقة حمعى ـفاقعة      

.ؿن إجؿاؾى اؾيهالت اؾؼاألؿة باؾؿؿؾؽة حمى ـفاقة اؾعام ـػيه% 17.1دهالًر ؿؿا قؿنل 

 االؼمصادقةر اؾـاحقة ؿن اؾلاؾغة األفؿقة ذات اؾطلقعقة اؾؿوارد ؿن اؾعدقد اؾشرؼقة باؾؿـطؼة قمواػر

 ؽؿدخالت ادمىداؿفا قؿؽن وؽؾفا واؾولوبر اؾىضروات وبعض ؽاؾػواؽه اؾزراعقة اؾىام اؾؿواد ؿنل

 اؾؿوصوؾقة اؾؿياحة ؿن اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ـصقب قؼدر حقث اؾغذاألقةر اؾصـاعات ؿن اؾعدقد ػي

 اؾؿوصوؾقة اؾؿياحة إجؿاؾي ؿن %7.3 حواؾي قؿنل ؿؿا فؽمارر أؾف 60.6 بوواؾي اؾؿواصقل ؾهؿقع

.م2009 عام ـػيهر اؾعام ػي اؾؿؿؾؽة ػي اؾؿواصقل ؾهؿقع

   بوواؾي اؾيعودقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ػي اؾولوب ؿواصقل ؾهؿقع اؾؿوصوؾقة اؾؿياحة تؼدر ؽؿا

 ؾهؿقع اؾؿوصوؾقة اؾؿياحة إجؿاؾي ؿن %39.4  حواؾي قؿنل ؿؿا مر 2009 عام فؽمارر أؾف 328.7

.اؾؿؿؾؽة ػي اؾؿواصقل

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة
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تضم ؿزارع اؾؿـطؼة اؾشرؼقة جعزءًا ؽلقعرًا ؿعن اؾنعروة اؾوقواـقعة ػعي اؾؿؿؾؽعةر ػاؾؿـطؼعة اؾشعرؼقة          

تأتي ػي اؾؿرؽز اؾناـي عؾى ؿيموى اؾؿؿؾؽة ؿن حقث تؼدقر ععدد األبؼعار اؾمؼؾقعدي واؾؿمىصعص ػعي      

ػعي اؾؿـطؼعة اؾشعرؼقة    ( تؼؾقعدي وؿمىصعص  )ؿزارعفا بعد اؾرقاضر حقث قؼدر إجؿعاؾي ععدد األبؼعار    

ػعي  ( تؼؾقعدي وؿمىصعص  )ؿن إجؿاؾي ععدد األبؼعار   % 28.7أؾف رأسر ؿؿا قؿنل حواؾي   121.9بوواؾي  

.اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر ػي اؾعام ـػيه

ؽؿا اـفا تومل اؾؿرتلة اؾناؾنة ؿن حقث تؼدقر عدد األبل ػي ؿزارعفا بعد اؾرقاض واؾؼصقمر حقث قؼدر 

ؿن إجؿعاؾي  % 9أؾف رأسر ؿؿا قؿنل حواؾي     20.7إجؿاؾي عدد األبل ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة بوواؾي  

.عدد األبل ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر ػي اؾعام ـػيه

ؿععن إجؿععاؾي ؿيععاؽن اؾؿؿؾؽععة اؾؿشععغوؾة بأدععرر إذ قؼععدر  % 13.3تضععم اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة حععواؾي 

أؾف ؿيؽنر طلؼاً ؾؾـماألج  618.63إجؿاؾي عدد ؿياؽن اؾؿـطؼة اؾشرؼقة اؾؿشغوؾة بأدر بوواؾي 

.م2010األوؾقة ؾؾمعداد اؾعام ؾؾيؽان واؾؿياؽن 

قىمؾف ـؿط اؾؿياؽن اؾؿشغوؾة بأدر دعودقة ػعي اؾؿـطؼعة اؾشعرؼقة ؿعا بعقن اؾشعؼق اؾيعؽـقة        

واؾؿـازل اؾشعلقة واؾػقالتر حقث تغؾب اؾشؼق اؾيؽـقة عؾى ؿيعاؽن األدعر اؾيععودقة باؾؿـطؼعة     

.اؾشرؼقة

مر ػهاءت ػـعادق اؾؿـطؼعة اؾشعرؼقة ػعي     2009ػـدؼاًر  طلؼاً ؾلقاـات عام  62تضم اؾؿـطؼة اؾشرؼقة 

ؿن إجؿاؾي عدد ػـادق اؾؿؿؾؽةر بعد ؽعل  %5.4اؾؿرتلة اؾرابعة ؿن حقث عدد ػـادق اؾؿؿؾؽة بـيلة 

ر وػـعادق اؾؿدقـعة اؾؿـعورة بـيعلة     ( ػـعدؼاً  663بإجؿعاؾي  %  ) 58.2ؿن ػـادق ؿؽة اؾؿؽرؿعة بـيعلة   

ؿعن إجؿعاؾي ػـعادق    ( ػـعدؼاً  90بإجؿعاؾي  % ) 7.9وػـادق اؾرقاض بـيلة ( ػـدؼاً 196بإجؿاؾي  )ر % 17.2

.اؾؿؿؾؽةر ػي اؾعام ـػيه

ؽؿا جاءت اؾوحدات اؾيؽـقة اؾؿػروذة ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ػي اؾؿرتلة اؾناؾنة ؿن حقث إجؿعاؾي  

ر (وحعدة  658بإجؿعاؾي   %  )14.9م بـيعلة   2009عدد اؾوحدات اؾيؽـقة اؾؿػروذعة ػعي اؾؿؿؾؽعة ععام     

ر ( وحدة  1521بإجؿاؾي %  ) 34.4بعد ؽل ؿن اؾوحدات اؾيؽـقة اؾؿػروذة ػي ؿؽة اؾؿؽرؿة بـيلة 

ر ؿعن إجؿعاؾي ععدد    (وحعدة  852بإجؿعاؾي  %  ) 19.3واؾوحدات اؾيؽـقة اؾؿػروذة ػي اؾرقاض بـيلة 

.اؾوحدات اؾيؽـقة اؾؿػروذة ػي اؾؿؿؾؽةر ػي اؾعام ـػيه

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة
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اؾؿؼوؿات اؾطلقعقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة  . 1

اؾؼيم األول
آػاق اؾمـؿقة االؼمصادقة ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

 اؾهزء ػي اؾشرؼقة اؾؿـطؼة تؼع :اؾهغراػي اؾؿوؼع

 ؿوؼع ػي اؾيعودقةر اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿن اؾشرؼى

 اؾعربير اؾىؾقج عؾى تطل أـفا حقث ؿفمر ادمراتقهى

  واؾلورقن اؾؽوقت ؿن ؽل ؿع ؿشمرؽة حدود وتربطفا

 دفوؾة وأدى عؿانر ودؾطـة اؾعربقة واإلؿارات وؼطر

 إؿؽاـقة إؾى اؾلور أو اؾلر طرقق عن اؾدول بفذه اإلتصال

 بقن اؾمهاري اؾملادل عؿؾقة دعم ثم وؿن أدواؼفار تودقع

.اؾىؾقهقة وغقر اؾىؾقهقة اؾدول ؿن وغقرفا اؾؿؿؾؽة

 ؾؾؿـطؼة اؾؽؾقة اؾؿياحة تلؾس  :واؾيؽان اؾؿياحة

 % 36.2 تؿنل ؿؿا ؿربعاًر ؽقؾوؿمراً 778479  اؾشرؼقة

 ؿؾقوـي تمهاوز واؾمي ؾؾؿؿؾؽة اإلجؿاؾقة اؾؿياحة ؿن

 أودع اؾشرؼقة اؾؿـطؼة تعملر وبذؾك ر ؿربع ؽقؾوؿمر

 صاؾوة ؽلقرة ؿياحات بفا وقموػر ؿياحةر اإلؿارات

 واألحياء اؾدؿام ؿن ؽل ػي اؾصـاعي ؾالدمنؿار

.واؾهلقل

 ـيؿةر ؿؾقون 4.1 اؾشرؼقة اؾؿـطؼة دؽان عدد قلؾس

 ر ـيؿة ؿؾقون 2.9  بفا اؾؿواطـون قلؾس حقث

 األوؾقة ؾؾـماألج وػؼاً) ـيؿة ؿؾقون 1.2 واؾؿؼقؿون

 وبذؾك .( م2010 ؾعام واؾؿياؽن ؾؾيؽان اؾعام ؾؾمعداد

 ـظراً اؾشرؼقةر باؾؿـطؼة اؾيؽاـقة اؾؽناػة تـىػض

 إزدحاؿاً اؾؿـاطق أؼل بذؾك وفى ر ؿياحمفا التياع

.باؾيؽان

خصلةَ ؾؾصـاعة اؾؿمؿقزةر وقؿؽن تؼيقم فذه تـػرد اؾؿـطؼة اؾشرؼقة باؾعدقد ؿن اؾؿؼوؿاتر واؾمي جعؾت ؿـفا  أرضاً              

.اؾؿؼوؿات إؾى ؿؼوؿات طلقعقةر وأخرى أتاحمفا اؾدوؾة أو ؿا قعرف بوواػز تشهقع االدمنؿار

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

 اؾـاحقة ؿن اؾلاؾغة األفؿقة ذات اؾطلقعقة اؾؿوارد ؿن اؾعدقد اؾشرؼقة باؾؿـطؼة قمواػر  :اؾطلقعقة اؾؿوارد

 ػي ؽؿدخالت ادمىداؿفا قؿؽن وؽؾفا اؾىضرواتر وبعض واؾػواؽه ؽاؾمؿور اؾزراعقة اؾىام اؾؿواد ؿنل االؼمصادقةر

 ػي ادمىداؿفا قؿؽن واؾمي اؾؿىمؾػة بأـواعفا اؾيؿؽقة اؾنروة ؾمواػر باإلضاػة اؾغذاألقةر اؾصـاعات ؿن اؾعدقد

.اؾصـاعات ؿن اؾعدقد

( 1) عدد رؼم 

اؾعربي اؾىؾقج عؾى ؿمؿقز ؿوؼع ػي اؾشرؼقة اؾؿـطؼة تؼع

اؾىؾقهقة باؾدول اؾؿؿؾؽة قربط اؾذي ػفد اؾؿؾك جير
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 اؾشرؼقة ػاؾؿـطؼة اؾؿعدـقة باؾؿوارد قمعؾق وػقؿا

 اؾؿعدـقة اؾطلقعقة اؾنروات ؿن  اؾعدقد عؾى توموي

  اؾوهر ؿنل واؾلـاء اؾمشققد ؾؼطاع اؾؽلقرة األفؿقة ذات

 ورؿل اؾطعام ؿؾح وتردلات اؾهقرى واؾوهر اؾطقـى

 ادمىداؿفا قؿؽن اؾؿواد فذه وؽل اؾيقؾقؽار

 واؾيقراؿقك األدؿـت صـاعات ػي ؽؿدخالت

 اؾطعام وؿؾح اؾلـاء وأحهار اؾىرداـقة واؾصـاعات

.وغقرفا واؾىزف واؾزجاج

 اؾيعودقة اؾشرؽة بإـماجه تؼوم ؿا إؾى باإلضاػة فذا

 تؽرقر ؿصاـع وؿـمهات ر(دابك) األدادقة ؾؾصـاعات

 ؿن اؾعدقد ػي ادمىداؿفا قؿؽن وجؿقعفا اؾلمرولر

 واؾؽقؿاوقة واؾلالدمقؽقة اؾؿعدـقة اؾمووقؾقة اؾصـاعات

 واؾهؾود اؾصـاعقة واؾؿالبس اؾزراعقة واألدؿدة

.اؾصـاعات ؿن وغقرفا اؾصـاعقة

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

حععواػز تشعععهقع  )اؾؿؼوؿععات اؾمععي أتاحمفعععا اؾدوؾععة    . 2
(االدمنؿار ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

 ؾؾؿـطؼة اؾؿمؿقز اؾهغراػي اؾؿوؼع أدى :اؾيوق حهم

 اؾؿطؾة اؾدول ؿن بهقراـفا اتصاؾفا ودفوؾة - اؾشرؼقة

 اؾؿـمهات أؿام جدقدة أدواق ػمح إؾى - اؾعربي اؾىؾقج عؾى

 .اؾؿوؾى اؾيوق إؾى باإلضاػة اؾيعودقة

اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ػي األدادقة اؾلـقة : اوالً

 تمؿمع : اؾودقدقة واؾيؽك اؾلرقة اؾطرق ذلؽة

 ؿن وؿمطورة حدقنة بشلؽة اؾشرؼقة اؾؿـطؼة

 بقن تربط  اؾمي واؾؽلاري واؾهيور اؾيرقعة اؾطرق

 واؾلمروؾقة اؾصـاعقة وؿراػؼفا اؾرألقيقة ؿدـفا

 باؾؿـاطق اؾؿـطؼة تربط ؽؿا باؾؿـطؼةر اؾؿىمؾػة

 ألحدث طلؼاً اؾطرق فذه ـُػذت وؼد ؾفار اؾؿهاورة

 اؾيؽك خطوط قىص وػقؿا اؾعاؾؿقةر اؾؿواصػات

 خط طرقق عن واؾلضاألع اؾرؽاب ـؼل ػقمم اؾودقدقةر

 بؿدقـة اؾدؿام ؿدقـة قربط اؾذى اؾودقد اؾيؽة

.واؾىرج واؾفػوف أبؼقق ؿن بؽل ؿروراً اؾرقاضر

 اؾعاؾم بؿدن اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ترتلط : اؾهوي اؾـؼل

 ؿن قعملر واؾذى اؾدوؾىر ػفد اؾؿؾك ؿطار طرقق عن

 اؾدعاؿات وأحد األودط اؾشرق ػي اؾؿطارات أحدث

 ؾـؿو اؾؿـطؼة عؾقفا تعمؿد اؾمي واؾؿفؿة األدادقة

.اؾهوي واؾشون اؾـؼل حرؽة

اؾعاؾم بدول اؾشرؼقة اؾؿـطؼة  قربط اؾدوؾي ػفد اؾؿؾك ؿطار

  اؾعربي اؾىؾقج عؾى ؾؾؿؿؾؽة اؾرألقيي اؾؿقـاء فو باؾدؿام علداؾعزقز اؾؿؾك ؿقـاء

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق



ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة6

 اؾعدقد اؾشرؼقة باؾؿـطؼة قوجد : واؾؿواـئ اؾلوري اؾـؼل

 اؾـؼل ألغراض اؾؿىصصة اؾلورقة اؾؿواـىء ؿن

 اؾعاؾم أدواق بؿىمؾف اؾؿـطؼة بربط وتؼوم اؾؿىمؾػة

 :اؾؿواـىء فذه وأفم اؾفادىر واؾؿوقط آدقا دول خاصة

 اؾمهارير  اؾهلقل وؿقـاء باؾدؿامر اؾعزقز علد اؾؿؾك ؿقـاء

 جاء واؾذى  اؾهلقل ػي اؾصـاعي ػفد اؾؿؾك وؿقـاء

 اؾؽلقرة اؾصـاعي اؾمطوقر حرؽة ؿع ؿـيهؿاً اـشاؤه

.اؾصـاعقة اؾهلقل ؿدقـة تشفدفا اؾمي

 اؾشرب ؿقاه توػقر ػى اؾشرؼقة اؾؿـطؼة تعمؿد :اؾؿقاه

 اؾعربىر اؾىؾقج عؾى اؾؿاؾوة اؾؿقاه توؾقة ؿوطات عؾى

 وتؼوم واؾىػهىر واؾىلر اؾهلقل ؿوطات وأفؿفا

 اؾؿاؾوةر اؾؿقاه ؾموؾقة اؾعاؿة اؾؿؤدية بمشغقؾفا

 أخرى ؿشروعات اؾؿـطؼة ػى توجد ذؾك إؾى إضاػة

 اؾفػوف ؿقاه أفؿفا ؿن األبارر ؿن اؾشرب ؿقاه ؾمأؿقن

 اؾهلقل ػى اؾؿوالة اؾؿقاه ؽؿقة إجؿاؾى بؾس وؼد واؾؿلرزر

 ؿمر ؿؾقون 148.7 اؾىلر وػى ؿؽعبر ؿمر ؿؾقون 404.7

.م2009 عام ؿؽعبر ؿمر ؿؾقون 7.2 اؾىػهي وػى ؿؽعبر

 ػى اؾؽفرباألقة اؾطاؼة توػقر قمم : اؾؽفرباألقة اؾطاؼة

 اؾدؿام ػى غازقة توؾقد ؿوطات ؿن اؾشرؼقة اؾؿـطؼة

 وذدؼم واؾعنؿاـقة واؾيػاـقة واؾؼقصوؿة واؾهلقل

 دؾوى ػى باؾدقزل اؾؽفرباء ؾموؾقد وؿوطات واؾهعقؿةر

 ؿوطات ؿن ؿهؿوعة باؾؿـطؼة وقوجد واؾرؼعىر

 اـواء جؿقع ػى ف.ك 115 ر ف.ك 230 اؾؿووالت

 ؿن أخر بهزء تيفم اؾموؾقة ؿوطات ؽذؾك اؾؿـطؼةر

 ؽؿقة بؾغت  وؼد اؾؿـطؼةر ػى اؾؽفرباألقة اؾطاؼة

 اؾهلقل ػى اؾموؾقة ؿوطات بويب اؾؿـمهة اؾؽفرباء

 ؿؾقون 7.4 اؾىلر وػى داعةر ؿقهاوات ؿؾقون 10.6

.م2009 عام داعة ؿقهاوات

ؽلقر بشؽل اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ػي اؾؽفرباء ؼطاع تطور

 فع1381 /12/ 23 بمارقخ 50/م رؼم اؾؿؾؽى اؾؿردوم أتاح

 اؾوطـقةر اؾصـاعات وتشهقع حؿاقة ـظام ػي واؾصادر

 واؾؿزؿع اؾؼاألؿة ؾؾصـاعات واؾوواػز اؾؿزاقا ؿن اؾعدقد

 فع 1394 عام اؾصادر اؾوؽوؿة بقان حدد ؽؿا إؼاؿمفار

.باؾؿؿؾؽة اؾصـاعقة ؾؾيقادة األدادقة اؾؿلادئ

 اؾصادرة اؾؿرادقم ؿن اؾعدقد فـاك ذؾك إؾى باإلضاػة

 ؾؾؼطاع اؾوواػز ؿن اؾؽنقر تمقح واؾمي حاؾقاًر بفا اؾؿعؿول

 باؾؿؿؾؽةر اؾصـاعقة اؾمـؿقة عهؾة دػع بفدف اؾصـاعي

 قرتلط ؿا وؿـفا اؾضرقلقةر باإلعػاءات قىمص ؿا ؿـفا

 وؿـفا اؾوطـقةر اؾؿـمهات ؿن اؾوؽوؿة ؿشمرقات بمأؿقن

 ؿن وغقرفا االجـلير اؾؿال رأس ادمنؿار بـظام قمعؾق ؿا

.باؾؿؿؾؽة اؾصـاعة وتشهع تدعم اؾمي اؾؿرادقم

: واؾىدؿات واؾميفقالت واألـظؿة اؾؼواـقن : ثاـقاً

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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عدد اؾؿصاـع اؾؿـمهعة ػعي اؾؿؿؾؽعة اؾعربقعة اؾيععودقةر      . 1
اؾؿصاـع اؾؿـمهة ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة (م2009 -م  2007)خالل اؾػمرة 

(م2009 -م  2007)اؾيعودقةر خالل اؾػمرة 

عععععدد اؾؿصععععاـع اؾؿـمهععععة ػععععي اؾؿـطؼععععة اؾشععععرؼقةر                  . 2
(م2009 -م  2007)خالل اؾػمرة 

اؾؼيم اؾناـي
تطور أداء اؾـشاط اؾصـاعي ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة
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شرؼقة صاـع اؾؿـطؼة اؾ عدد ؿ صاـع اؾؿؿؾؽة  شرؼقة إؾى عدد ؿ صاـع اؾؿـطؼة اؾ ـيلة عدد ؿ

 ـظاؿي بؿوجب اؾؿرخصة - اؾؿـمهة اؾؿصاـع عدد بؾس

 اؾؿال رأس وادمنؿار اؾوطـقة اؾصـاعات وتشهقع حؿاقة

 ر ؿصـعاً 4561 اؾيعودقةر اؾعربقة باؾؿؿؾؽة - األجـلي

.م2009  عام ـفاقة حمى وذؾك

 خالل باؾؿؿؾؽة اؾؿـمهة اؾؿصاـع عدد ػي اؾزقادة تُؼدر

.ؿصـعاً  513  بـوو (م2009 - م 2007) اؾػمرة

 ػي اؾؿـمهة اؾؿصاـع ؾعدد اؾيـوي اؾـؿو ؿعدل ارتػع

 بـفاقة ؿؼارـة مر2009 عام ـفاقة  %12.7 بوواؾي اؾؿؿؾؽة

.م2007 عام

 ـظاؿي بؿوجب اؾؿرخصة - اؾؿـمهة اؾؿصاـع عدد قؼدر

 اؾؿال رأس وادمنؿار اؾوطـقة اؾصـاعات وتشهقع حؿاقة

 حمى وذؾك ؿصاـعر 994 اؾشرؼقة باؾؿـطؼة - االجـلي

 ؿصاـع إجؿاؾي ؿن  %21.8  قؿنل ؿؿا مر2009 عام ـفاقة

.ـػيه اؾعام ـفاقة اؾؿؿؾؽة

 ؿيموى عؾى اؾناؾث اؾؿرؽز اؾشرؼقة اؾؿـطؼة احمؾت

 بعد وذؾك بفار اؾؿوجودة اؾؿصاـع عدد حقث ؿن اؾؿؿؾؽة

.م2009 عام ـفاقة اؾؿؽرؿةر وؿؽة اؾرقاض ؿـطؼمى

 ـفاقة باؾؿـطؼة اؾؿـمهة اؾؿصاـع عدد ػي اؾزقادة بؾغت

.م2007 بعام ؿؼارـة ؿصـعاًر 90  بـوو م2009  عام

 ػي اؾؿـمهة اؾؿصاـع ؾعدد اؾيـوي اؾـؿو ؿعدل ارتػع

 بـفاقة ؿؼارـة مر2009 عام ـفاقة  %10  بوواؾي اؾؿـطؼة

.م 2007 عام

(ؿصـع) (%)

 واؾصـاعة اؾمهارة وزارة : اؾؿصدر

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾيـة
(اؾلقان تراؽؿي)

عدد اؾؿصاـع  اؾؿـمهة
ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة 

اؾيعودقة
(ؿصـع)

عدد اؾؿصاـع  اؾؿـمهة
ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

(ؿصـع)

20074048904

20084167910

20094561994

اؾؿصاـع اؾؿـمهة ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقةر
(م2009 -م  2007)خالل اؾػمرة  

 واؾصـاعة اؾمهارة وزارة : اؾؿصدر

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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األـشععععععععطة اؾصععععععععـاعقة ؾؾؿصععععععععاـع اؾؿـمهععععععععة                 . 3
باؾؿـطؼة اؾشرؼقة

األفؿقععععة اؾـيععععلقة ؾؿصععععاـع اؾؿـطؼععععة اؾشععععرؼقة             . 4
ؿن حقث اؾـشاط اؾصـاعي

األـشطة اؾصـاعقة ؾؾؿصاـع اؾؿـمهةر 
م2009ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقةر حمى عام 

  األخرى اؾالػؾزقة اؾؿعادن ؿـمهات صـاعة ذغؾت

 عدد حقث ؿن األوؾى اؾؿرتلة (ؿعدـقة غقر ؿـمهات)

 160 عددفا بؾس حقث اؾشرؼقةر اؾؿـطؼة ؿصاـع

  .م 2009 عام ـفاقة ؿصـعاًر

 واؾؿشروبات اؾغذاألقة اؾؿـمهات صـاعة ذغؾت ؽؿا

 اؾؿـطؼة ؿصاـع عدد حقث ؿن اؾناـقة اؾؿرتلة

  عام ـفاقة ؿصـعاًر 140  عددفا بؾس حقث اؾشرؼقةر

. م2009

 اؾؽقؿقاألقة واؾؿـمهات اؾؿواد صـاعة احمؾت ؽذؾك

 اؾؿـطؼة ؿصاـع عدد حقث ؿن اؾناؾنة اؾؿرتلة

.م2009 عام ـفاقة ؿصـعاً 112  عددفا بؾس حقث اؾشرؼقة

  األخرى اؾالػؾزقة اؾؿعادن ؿـمهات ؿصاـع تؿنل

 عدد إجؿاؾي ؿن %16.1 ـيلمه ؿا (ؿعدـقة غقر ؿـمهات)

 وتؿنل مر2009 عام ـفاقة اؾشرؼقةر اؾؿـطؼة ؿصاـع

 ؿـمهات ؿصاـع عدد إجؿاؾي ؿن %20.9  حواؾي

 عؾى (ؿعدـقة غقر ؿـمهات) األخرى اؾالػؾزقة اؾؿعادن

 اؾعام ـفاقة .اؾيعودقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿيموى

.ـػيه

   واؾؿشروبات اؾغذاألقة اؾؿـمهات ؿصاـع تؿنل ؽؿا

 اؾشرؼقةر اؾؿـطؼة ؿصاـع عدد إجؿاؾي ؿن 14.1%

 عدد إجؿاؾي ؿن %19.2  حواؾي  وتؿنل مر2009 ـفاقة

 ؿيموى عؾى واؾؿشروبات اؾغذاألقة اؾؿـمهات ؿصاـع

.ـػيه اؾعام ـفاقة اؾيعودقةر اؾعربقة اؾؿؿؾؽة

 %11.3 اؾؽقؿقاألقة واؾؿـمهات اؾؿواد ؿصاـع تؿنل ؽذؾك 

  عام ـفاقة اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؿصاـع عدد إجؿاؾي ؿن

 ؿصاـع عدد إجؿاؾي ؿن %23  حواؾي وتؿنل ر م2009

 ؿيموى عؾى اؾؽقؿقاألقة واؾؿـمهات اؾؿواد صـاعة

 واؾصـاعة اؾمهارة وزارة : اؾؿصدر.ـػيه اؾعام ـفاقة اؾيعودقةر اؾعربقة اؾؿؿؾؽة

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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حهععم اؾعؿاؾععة ػععي اؾؿصععاـع اؾؿـمهععة باؾؿؿؾؽععة اؾعربقععة  .5
حهم اؾعؿاؾة ػي اؾؿصاـع اؾؿـمهة باؾؿـطؼة (م2009 -م  2007)اؾيعودقةر خالل اؾػمرة 

(م2009 -م  2007)اؾشرؼقةر خالل اؾػمرة 

حهم اؾعؿاؾة ػي اؾؿصاـع اؾؿـمهة باؾؿـطؼة 
(م2009 -م  2007)اؾشرؼقةر خالل اؾػمرة 

حهعععم اؾعؿاؾعععة ػعععي اؾؿصعععاـع اؾؿـمهعععة باؾؿـطؼعععة      . 6
(م2009 -م  2007)اؾشرؼقةر خالل اؾػمرة 

 اؾؿرخصة - اؾؿـمهة اؾؿصاـع عؿال عدد إجؿاؾي بؾس

 اؾوطـقة اؾصـاعات وتشهقع حؿاقة ـظاؿي بؿوجب

 اؾعربقة باؾؿؿؾؽة - االجـلي اؾؿال رأس وادمنؿار

.م2009 عام ـفاقة حمى وذؾك عاؿالًر أؾف 519.8 اؾيعودقة

 باؾؿؿؾؽة اؾؿـمهة اؾؿصاـع عؿال عدد ػي اؾزقادة تؼدر

.عاؿل أؾف 83.1   بـوو  (م2009 - م 2007) اؾػمرة خالل

 باؾؿصاـع اؾعؿاؾة ؾوهم اؾيـوي اؾـؿو ؿعدل ارتػع

 ر م2009 عام ـفاقة %19 بوواؾي اؾؿؿؾؽة ػي اؾؿـمهة

.م2007 عام بـفاقة ؿؼارـة

 اؾؿرخصة - اؾؿـمهة اؾؿصاـع عؿال عدد إجؿاؾي قؼدر

 اؾوطـقة اؾصـاعات وتشهقع حؿاقة ـظاؿي بؿوجب

  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة - االجـلي اؾؿال رأس وادمنؿار

 قؿنل ؿؿا مر2009 عام ـفاقة حمى وذؾك عاؿلر أؾف 127.4

 اؾعام ـفاقة اؾؿؿؾؽةر بؿصاـع اؾعؿاؾة حهم ؿن  24.5%

  .ـػيه

 ؿيموى عؾى اؾناؾث اؾؿرؽز اؾشرؼقة اؾؿـطؼة احمؾت

  بفا اؾؿوجودة اؾؿصاـع عؿال عدد حقث ؿن اؾؿؿؾؽة

.اؾؿؽرؿة وؿؽة اؾرقاض ؿـطؼمي بعد وذؾك

 باؾؿـطؼة اؾؿـمهة اؾؿصاـع عؿال عدد ػي اؾزقادة بؾغت

.عاؿل أؾف  17.1   بـوو (م2009 - م 2007) اؾػمرة خالل

 باؾؿصاـع اؾعؿاؾة ؾوهم اؾيـوي اؾـؿو ؿعدل ارتػع

 ـفاقة %15.5 بوواؾي اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ػي اؾؿـمهة

.م2007 عام بـفاقة ؿؼارـة مر2009 عام

 واؾصـاعة اؾمهارة وزارة : اؾؿصدر

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة
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شرؼقة صاـع اؾؿـطؼة اؾ عدد عؿال ؿ

صاـع اؾؿؿؾؽة  شرؼقة إؾى عؿال ؿ صاـع اؾؿـطؼة اؾ ـيلة عدد عؿال ؿ

اؾيـة
(اؾلقان تراؽؿي)

عدد عؿال  اؾؿصاـع  
اؾؿـمهة ػي اؾؿؿؾؽة 

اؾعربقة اؾيعودقة
(أؾف عاؿل)

عدد عؿال اؾؿصاـع  
اؾؿـمهة ػي اؾؿـطؼة 

اؾشرؼقة
(أؾف عاؿل)

2007436.7110.3

2008466.7114.5

2009519.8127.4

 واؾصـاعة اؾمهارة وزارة : اؾؿصدر

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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اؾعؿاؾة ػي اؾؿصاـع اؾؿـمهة باؾؿـطؼة اؾشرؼقةر حيب . 7
اؾـشاط اؾصـاعي

األفؿقعة اؾـيعلقة ؾعؿععال ؿصعاـع اؾؿـطؼعة اؾشععرؼقة        . 8
ؿن حقث اؾـشاط اؾصـاعي

عدد عؿال ؿصاـع اؾؿـطؼة اؾشرؼقة حيب اؾـشاط 
م2009اؾصـاعير حمى عام 

 األوؾى اؾؿرتلة ػي ؾؾؿعادن األدادقة اؾصـاعات جاءت

 حقث اؾشرؼقةر اؾؿـطؼة ؿصاـع عؿال عدد حقث ؿن

.م2009 عام ـفاقة  عاؿلر آالف 20  عددفم بؾس

  األخرى اؾالػؾزقة اؾؿعادن ؿـمهات صـاعة تؾقفا

 عدد حقث ؿن اؾناـقة اؾؿرتلة ػي (ؿعدـقة غقر ؿـمهات)

 بؿا عددفم ؼدر حقث اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؿصاـع عؿال

  مر 2009 عام ـفاقة عاؿل  أؾف 17.7   عن قزقد

  واؾؿشروبات اؾغذاألقة اؾؿـمهات صـاعة احمؾت ؽذؾك

 اؾؿـطؼة ؿصاـع عؿال عدد حقث ؿن اؾناؾنة اؾؿرتلة

  عام ـفاقة عاؿلر أؾف 17.5  عددفم بؾس حقث اؾشرؼقةر

. م 2009

قؿنل عؿعال اؾصعـاعات األدادعقة ؾؾؿععادن ؿعا ـيعلمه        
ؿن  إجؿاؾي عؿال ؿصعاـع اؾؿـطؼعة اؾشعرؼقةر    % 15.7

ؿعععن % 42.1مر وفعععم قؿنؾعععون حعععواؾي   2009ـفاقعععة ععععام  
إجؿععاؾي عؿععال ؿصععاـع اؾصععـاعات األدادععقة ؾؾؿعععادن 
عؾى ؿيموى اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيععودقةر ـفاقعة اؾععام    

.ـػيه

ؽؿععا قؿنععل عؿععال ؿصععاـع ؿـمهععات اؾؿعععادن اؾالػؾزقععة     
ؿن  إجؿاؾي عؿعال  % 13.9( ؿـمهات غقر ؿعدـقة)األخرى 

مر وفععم  2009ؿصععاـع اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقةر ـفاقععة عععام    
ؿن إجؿاؾي عؿال ؿصاـع ؿـمهات % 21.9قؿنؾون حواؾي 

عؾععى ( ؿـمهعات غقععر ؿعدـقععة )اؾؿععادن اؾالػؾزقععة األخععرى  
ؿيعععموى اؾؿؿؾؽعععة اؾعربقعععة اؾيععععودقةر ـفاقعععة اؾععععام   

. ـػيه

ؽععععذؾك قؿنععععل عؿععععال ؿصععععاـع اؾؿـمهععععات اؾغذاألقععععة       
ؿععععن إجؿععععاؾي عؿععععال ؿصععععاـع    % 13.7واؾؿشععععروبات 

مر وفم بدورفم قؿنؾعون   2009اؾؿـطؼة اؾشرؼقةر ـفاقة 
ؿعععن إجؿعععاؾي عؿعععال ؿصعععاـع صعععـاعة     % 17.3حعععواؾي 

اؾؿـمهات اؾغذاألقة واؾؿشروبات عؾى ؿيموى اؾؿؿؾؽعة  
. اؾعربقة اؾيعودقةر ـفاقة اؾعام ـػيه

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

 واؾصـاعة اؾمهارة وزارة : اؾؿصدر

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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ؼقؿععة تؿوقععل  اؾؿصععاـع اؾؿـمهععة ػععي اؾؿؿؾؽععة اؾعربقععة       . 9
ؼقؿة تؿوقل اؾؿصاـع اؾؿـمهة ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة (م2009 -م  2007)اؾيعودقةر خالل اؾػمرة 

(م2009 -م  2007)اؾيعودقةر خالل اؾػمرة 

ؼقؿة تؿوقل اؾؿصاـع اؾؿـمهة ػي اؾؿـطؼة 
(م2009 -م  2007)اؾشرؼقةر خالل اؾػمرة 

ؼقؿة تؿوقل اؾؿصعاـع اؾؿـمهعة ػعي اؾؿـطؼعة اؾشعرؼقةر      . 10
(م2009 -م  2007)خالل اؾػمرة 

 اؾؿرخصة - اؾؿـمهة اؾؿصاـع تؿوقل ؼقؿة إجؿاؾي بؾس

 اؾوطـقة اؾصـاعات وتشهقع حؿاقة ـظاؿي بؿوجب

 اؾيعودقة اؾعربقة باؾؿؿؾؽة - االجـلي اؾؿال رأس وادمنؿار

.م2009  عام ـفاقة حمى وذؾك رقالر ؿؾقار  399.3  ـوو

 باؾؿؿؾؽة اؾؿـمهة اؾؿصاـع تؿوقل ؼقؿة ػي اؾزقادة تؼدر

.رقال ؿؾقار  64.5  بـوو (م2009 - م 2007) اؾػمرة خالل

 اؾؿـمهة اؾؿصاـع تؿوقل ؾؼقؿة اؾيـوي اؾـؿو ؿعدل ارتػع

 بـفاقة ؿؼارـة مر2009 عام ـفاقة %19.3 بوواؾي اؾؿؿؾؽة ػي

.م2007 عام

 بؿوجب اؾؿرخصة - اؾؿـمهة اؾؿصاـع تؿوقل ؼقؿة تؼدر

 رأس وادمنؿار اؾوطـقة اؾصـاعات وتشهقع حؿاقة ـظاؿي

 رقالر ؿؾقار  192.4  ـوو اؾشرؼقة باؾؿـطؼة - االجـلي اؾؿال

  %48.2 ـيلمه ؿا قؿنل ؿؿا مر2009  عام ـفاقة حمى وذؾك

 اؾعام ـفاقة اؾؿؿؾؽةر ؿصاـع تؿوقل ؼقؿة إجؿاؾي ؿن

.ـػيه

 ؿيموى عؾى األول اؾؿرؽز اؾشرؼقة اؾؿـطؼة احمؾت

 بفار اؾؿوجودة اؾؿصاـع تؿوقل ؼقؿة حقث ؿن اؾؿؿؾؽة

.م2009 عام ـفاقة

 باؾؿـطؼة اؾؿـمهة اؾؿصاـع تؿوقل ؼقؿة ػي اؾزقادة تؼدر

.رقال ؿؾقار  31.4   بـوو  (م2009 - م 2007) اؾػمرة خالل

 اؾؿـمهة اؾؿصاـع تؿوقل ؾؼقؿة اؾيـوي اؾـؿو ؿعدل ارتػع

 م2009 عام ـفاقة  %19.5 بوواؾي اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ػي

   .م2007 عام بـفاقة ؿؼارـة

(ؿؾقار رقال) )%(

 واؾصـاعة اؾمهارة وزارة : اؾؿصدر

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة
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شرؼقة صاـع اؾؿـطؼة اؾ ل ؿ وق حهم تؿ

صاـع اؾؿؿؾؽة  ل ؿ وق شرؼقة إؾى تؿ صاـع اؾؿـطؼة اؾ ل ؿ وق ـيلة تؿ

اؾيـة
(اؾلقان تراؽؿي)

حهم تؿوقل اؾؿصاـع  
اؾؿـمهة ػي اؾؿؿؾؽة 

اؾعربقة اؾيعودقة
(ؿؾقار رقال)

حهم تؿوقل  اؾؿصاـع  
اؾؿـمهة ػي اؾؿـطؼة 

اؾشرؼقة
(ؿؾقار رقال)

2007334.8161.0

2008359.5178.2

2009399.3192.4

 واؾصـاعة اؾمهارة وزارة : اؾؿصدر
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ؼقؿة تؿوقعل اؾؿصعاـع اؾؿـمهعة باؾؿـطؼعة اؾشعرؼقةر         . 11
حيب اؾـشاط اؾصـاعي

األفؿقةاؾـيعععلقة ؾؼقؿعععة تؿوقعععل ؿصعععاـع اؾؿـطؼعععة . 12
اؾشرؼقة ؿن حقث اؾـشاط اؾصـاعي

ؼقؿة تؿوقل ؿصاـع اؾؿـطؼة اؾشرؼقة حيب 
م2009اؾـشاط اؾصـاعير حمى عام 

 اؾؿرتلة اؾؿؽررة اؾلمروؾقة اؾؿـمهات صـاعة ذغؾت

 اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؿصاـع تؿوقل ؼقؿة حقث ؿن األوؾى

   عام ـفاقة رقالر ؿؾقار 113.6 تؿوقؾفا ؼقؿة بؾس حقث

 .م2009

 اؾناـقة اؾؿرتلة ؾؾؿعادن األدادقة اؾصـاعات ذغؾت ؽؿا

 حقث اؾشرؼقةر اؾؿـطؼة ؿصاـع تؿوقل ؼقؿة حقث ؿن

. م2009 عام ـفاقة رقالر ؿؾقار28.5  تؿوقؾفا ؼقؿة بؾغت

 اؾؿرتلة اؾؽقؿقاألقة واؾؿـمهات اؾؿواد صـاعة احمؾت ؽذؾك

 اؾشرؼقةر اؾؿـطؼة ؿصاـع تؿوقل ؼقؿة حقث ؿن اؾناؾنة

  عام ـفاقة رقالر ؿؾقار  17.7  تؿوقؾفا ؼقؿة بؾغت حقث

. م2009

 ؿا اؾؿؽررة اؾلمروؾقة اؾؿـمهات صـاعة تؿوقل ؼقؿة تؿنل

 ؿصاـع تؿوقل ؼقؿة إجؿاؾي ؿن % 59.1  ـيلمه

 %73.9 حواؾي وقؿنل مر2009 ـفاقة اؾشرؼقة اؾؿـطؼة

 اؾلمروؾقة اؾؿـمهات ؿصاـع تؿوقل ؼقؿة إجؿاؾي ؿن

 ـفاقة اؾيعودقةر اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿيموى عؾى اؾؿؽررة

.ـػيه اؾعام

  ؾؾؿعادن األدادقة اؾصـاعات تؿوقل ؼقؿة تؿنل ؽؿا

 اؾؿـطؼة ؿصاـع تؿوقل ؼقؿة إجؿاؾي ؿن 14.8%

 ؿن %75.5 حواؾي وقؿنل مر2009 ـفاقة اؾشرؼقةر

 عؾى ؾؾؿعادن األدادقة اؾصـاعات تؿوقل ؼقؿة إجؿاؾي

.ـػيه اؾعام ـفاقة اؾيعودقةر اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿيموى

 واؾؿـمهات اؾؿواد صـاعة تؿوقل ؼقؿة تؿنل ؽذؾك

 ؿصاـع تؿوقل ؼقؿة إجؿاؾي ؿن %9.2  اؾؽقؿقاألقة

 %35.9  حواؾي  وقؿنل مر2009 ـفاقة اؾشرؼقة اؾؿـطؼة

 اؾؿواد صـاعة ؿصاـع تؿوقل ؼقؿة إجؿاؾي ؿن

 اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿيموى عؾى اؾؽقؿقاألقة واؾؿـمهات

.ـػيه اؾعام ـفاقة اؾيعودقةر
ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

 واؾصـاعة اؾمهارة وزارة : اؾؿصدر

اؾـشاط اؾصـاعي
(اؾلقان تراؽؿي)

إجؿاؾي اؾمؿوقل
(ؿؾقون رقال)

6238صـاعة اؾؿـمهات اؾغذاألقةر واؾؿشروبات

203صـاعة اؾؿـيوجات

40صـاعة اؾؿالبسر وتفقكة وصلاغة أؾػراء

دباغة وتفقكة اؾهؾودر وصـاعة حؼاألب األؿمعة وحؼاألب اؾقد وغقرفار 
90وصـاعة اؾيروج واألعـة واالحذقة 

صـاعة اؾىشب واؾؿـمهات اؾىشلقة وأؾػؾقنر 
وصـاعة األصـاف اؾؿـمهة ؿن اؾؼشر وؿواد اؾضػر

518

2212صـاعة اؾورق  وؿـمهاته

373اؾطلاعة واؾـشرر وادمـياخ وداألط األعالم اؾؿيهؾة

113646صـاعة اؾؿـمهات اؾلمروؾقة اؾؿؽررة

17704صـاعة اؾؿواد واؾؿـمهات اؾؽقؿقاألقة

3457صـاعة ؿـمهات اؾؿطاط واؾؾداألن

13163(ؿـمهات غقر ؿعدـقة)صـاعة ؿـمهات اؾؿعادن اؾالػؾزقة األخرى 

28469اؾصـاعات األدادقة ؾؾؿعادن

2474صـاعة اؾؿـمهات اؾؿعدـقة اإلـشاألقة

1337صـاعة اآلالت واؾؿعدات غقر اؾؿصـػة ػي ؿؽان آخر

834صـاعة اآلالت واألجفزة اؾؽفرباألقة غقر اؾؿصـػة ػي ؿؽان آخر

149صـاعة ؿعدات وأجفزة اؾرادقو واؾمؾقػزقونر واالتصاالت

صـاعة األجفزة اؾطلقةر وأدوات اؾؼقاس عاؾقة اؾدؼةر 
واألدوات اؾلصرقةر واؾياعات بأـواعفا

25

صـاعة اؾؿرؽلات ذات اؾؿورؽاتر واؾؿرؽلات اؾؿؼطورة وـصف 
700اؾؿؼطورة

166صـاعة ؿعدات اؾـؼل األخرى

597صـاعة األثاثر وصـاعة ؿـمهات أخرى غقر ؿصـػة ػي ؿؽان أخر

28(اؾؿعدـقة وغقر اؾؿعدـقة)اؾـػاقات واؾىردة ( تشغقل)إعادة اؾمدوقر 

192423إجؿاؾي تؿوقل اؾؿصاـع
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ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة13 

ؿزاقا االدمنؿار اؾصـاعى ػى اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

              إضععاػة إؾععى اؾععدعم واؾؿيععاـدة اؾؽلقععرة واؾميععفقالت اؾمععي توػرفععا اؾهفععات اؾوؽوؿقععة واإلدارقععة باؾؿـطؼععة ؾؽاػعععة

االدمنؿارات اؾؿوؾقة واألجـلقةر ػإن ؿشروعات االدمنؿار االجـلي تمؿمع باؾؿزاقا واؾوواػز واؾضؿاـات اؾؿماحة ؾؾؿشروعات 

اؾمؿمععع بععاؾوواػز اؾؿـصععوص عؾقفععا بؿوجععب ـظععام حؿاقععة وتشععهقع  ( 1: )اؾؿوؾقععة تلعععاً ـظععام ادععمنؿار رأس اؾؿععال االجـلععي  

اؾصـاعات اؾوطـقةر اؾذى قمضؿن إعػاء واردات اؾلضاألع واؾؿعدات اؾصـاعقة ؿعن اؾردعوم اؾهؿرؽقعة واؾؿعاؿؾعة اؾمػضعقؾقة      

تؿؾك اؾعؼارات  (3). تىصقص األراضى باؾؿدن اؾصـاعقة بمؽؾػة رؿزقة (2). ؾؾؿـمهات اؾوطـقة ؾمأؿقن اؾؿشمرقات اؾوؽوؿقة

اؾمؿمع باؾؿزاقا اؾؿماحة حيب االتػاؼقعات   (4). ذات اؾعالؼة اؾؿلاذرة بأي ؿشروع بؿا ػي ذؾك اإلؼاؿة واؾيؽن ؾؾؿوظػقن

اؾيعؿاح بمووقعل    (6). عدم ؿصادرة أي  ادمنؿار دون حؽعم ؼضعاألى  ( 5). اؾنـاألقة واؾهؿاعقة اؾؿمعؾؼة باؾضراألب واالدمنؿار

حق اؾؿشروع اؾؿرخص به ؽػاؾة اؾؿيعمنؿر االجـلعي    (8). حرقة حرؽة األدفم بقن اؾشرؽاء (7). رأس اؾؿال واألرباح ؾؾىارج

تعواػر اؾؼعروض ؿعن صعـدوق اؾمـؿقعة       (10). تعواػر اؾؿراػعق واؾىعدؿات بأدععار ؿىػضعة      (9). وؿوظػقعه ؿعن غقعر اؾيععودقن    

.ترحقل اؾىياألر ؾؾيـوات اؾؿؼلؾة ػقؿا قمعؾق باؾضراألب (11). اؾصـاعقة اؾيعوى

ؿواؽلة اؾمؽـوؾوجقا اؾودقنة الصدار اؾمراخقص اؾصـاعقة اؾؽمروـقاً
  

       ػي خدؿة ػرقدة ودابؼة ػي ؿهال اؾىدؿات اإلؾؽمروـقة اؾوؽوؿقعة أصعدرت وزارة اؾمهعارة واؾصعـاعة تعراخقص صعـاعقة

ترخقصعاً صعـاعقاً   ( 3839)فعع بؾعس ععددفا    1432خعالل اؾـصعف األول ؿعن اؾععام اؾهعاري      ( بعدون ردعوم  )ؿلدألقة ؼابؾة ؾؾمهدقعد  

ذؿؾت جؿقع األـشطة اؾصـاعقة ر حقث تم تؼدقم اؾطؾلات ؿن ؼلل اؾؿيمنؿرقن اؾصـاعققن ؾؾوصعول عؾقفعا إؾؽمروـقعاً ؿعن     

وتم تيؾقؿفا ألصوابفا ػي أؿاؽن إؼاؿمفم وعؾى ؿيعموى اؾؿؿؾؽعة ؿعن خعالل     ر www.mci.gov.saخالل ؿوؼع اؾوزارة 

ػروع اؾلرقد اؾيرقع اؾعاؿؾة باؾؿؿؾؽةر دون تؽلدفم ؾعـاء اؾيػر أو اؾوضور ؾؿؼر اؾوزارة باؾرقعاض أو ألي ػعرع ؿعن اؾػعروع ر     

وخالل ؿدّة ؼقادقة التزقد عؾى ثالثة أقام عؿل ؿن تارقخ ؼلول اؾطؾب وقوصل ؿؼدم اؾطؾب عؾى رداؾة ـصعقة عؾعى جواؾعه    

وتيعمغرق تعلكعة طؾعب اؾمعرخقص أؼعل ؿعن عشعرة دؼعاألق ػؼعط حقعث           . تػقد بؼلول اؾطؾب وتزوده برؼم اؾطؾب ؾدى اؾعوزارة 

قطؾب ؿن اؾؿمؼدم اؾميهقل أوال ثم إدخال اؾلقاـات اؾشىصقة وادم اؾؿصـع واؾـشاط واؾؿـمهات واؾعـوان ورؼعم اؾيعهل   

وؿن ثم قمم ؿراجعة اؾطؾب داخؾقاً وػي حاؾة توؼق اؾشروط قمم أردال اؾمرخقص إؾى عـوان اؾؿيمػقد بادعمىدام  . اؾمهاري

وقمقح فذا اؾمرخقص ؾؾؿيمنؿر اؾصـاعي ػرصة اؾلدء باتىاذ خطواته اؾهادة ػي تـػقعذ ؿشعروعه اؾصعـاعي    . اؾلرقد اؾيرقع

ر ؽؿا وقمقح ؾؾوزارة ػرصعة اؾمأؽعد ؿعن جدقعة اؾؿيعمنؿر ؼلعل       ..( اؾخ...رخصة بؾدقة ر أرض صـاعقة ر ؼروض صـاعقة )اؾهدقد 

وؼد ذؽر وؽقل اؾعوزارة ؾشعؤون اؾصعـاعة وؿعدقر ععام فقكعة       (. ثالث دـوات)اؾلدء بإجراءات ؿـوه اؾمرخقص اؾصـاعي اؾـفاألي 

توػقق اؾربقعة أن فذه اؾىدؿة في جزء ؿن خدؿات اؾؽمروـقة ؾؾصـاعققن تشعؿل االعػعاءات اؾهؿرؽقعة    / اؾؿدن اؾصـاعقة د

.االؾؽمروـقة واؾػيح اؾؽقؿقاألي باإلضاػة إؾى حزؿة ؿن اؾىدؿات االدمعالؿقة األخرى

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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ؿؾقار رقال 192ؿصـعاً بادمنؿارات تهاوزت  994اؾؿـطؼة اؾشرؼقة تومضن   

         قشفد األداء اؾصـاعي ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة تطورات ؽلقعرةر ػفعي األؽنعر ادعمؼطاباً ؾالدعمنؿارات اؾصعـاعقةر إذ تضعم

أؽلر اؾمهؿعات اؾصـاعقة عؾى ؿيموى اؾعاؾم ػي ؿهاالت اؾـػط واؾغاز واؾلمروؽقؿاوقاتر 

 واؾذي أخذ ػي اؾمطور عاؿاً بعد عام  -ترجع اؾؼػزة اؾـوعقة ػي اؾؼطاع اؾصـاعي بؿىمؾف أذؽاؾه باؾؿـطؼة اؾشرؼقة- 

بػضل اؾؿؼوؿات اؾمي تمؿمع بفعا اؾؿـطؼعة عؾعى األصععدة واؾؿهعاالت ؽاػعةر إضعاػة إؾعى اؾيقادعات اؾمعي تشعهع وتعدعم             

تطوقر اؾصـاعة ػقفا واؾدعم اؾالؿودود ؿن أؿقرفا ؿوؿد بن ػفد اؾذي ؼدم إؾقفعا اؾؽنقعر ؿعن اؾعرؤى واألػؽعار اؾمعي تفقكفعا         

ألن تضافي اؾؿدن اؾصـاعقة اؾعؿالؼة ػي دول اؾعاؾمر 

          تمـععوع األـشععطة اؾصععـاعقة ػععى اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقةر وأفؿفععا صععـاعة اؾؿـمهععات اؾلمروؾقععة اؾؿؽععررةر وصععـاعة اؾؿععواد

واؾؿـمهععات اؾؽقؿقاألقععةر وصععـاعة ؿـمهععات اؾؿطععاط واؾؾععداألنر اؾصععـاعات األدادععقة ؾؾؿعععادنر صععـاعة اؾؿـمهععات اؾغذاألقععةر    

.واؾؿشروبات

  اؾف عاؿلر حقعث   127ؿؾقار رقال ر وقعؿل ػقفا أؽنر ؿن  192ؿصـعاً بادمنؿارات تهاوزت  994اؾؿـطؼة اؾشرؼقة تومضن

اؾؿرخصة بؿوجب ـظاؿي حؿاقة وتشهقع اؾصـاعات اؾوطـقة وادمنؿار رأس اؾؿعال االجـلعي    -قؼدر عدد اؾؿصاـع اؾؿـمهة 

.ؿن إجؿاؾي ؿصاـع اؾؿؿؾؽة%  21.8مر ؿؿا قؿنل  2009ؿصاـعر وذؾك حمى ـفاقة عام  994 باؾؿـطؼة اؾشرؼقة -

اؾؿـطؼة اؾشرؼقة االوؾى ػى تؿوقل اؾؿصاـع اؾؿـمهة باؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

     ادمووذت ؿصاـع اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عؾى ـصف اؾمؿوقل اؾؿوجه ؾؾؼطاع اؾصـاعي باؾؿؿؾؽةر حقث تؼعدر ؼقؿعة تؿوقعل

 -اؾؿرخصععة بؿوجععب ـظععاؿي حؿاقععة وتشععهقع اؾصععـاعات اؾوطـقععة وادععمنؿار رأس اؾؿععال االجـلععي         -اؾؿصععاـع اؾؿـمهععة  

ؿععن إجؿععاؾي ؼقؿععة تؿوقععل %  48.2مر ؿؿععا قؿنععل ؿععا ـيععلمه 2009ؿؾقععار رقععالر ـفاقععة عععام    192.4 باؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة بـوععو 

ؿصاـع اؾؿؿؾؽةر ـفاقة اؾعام ـػيهر ػفى بذؾك تومل اؾؿرؽز األول عؾى ؿيموى اؾؿؿؾؽة ؿن حقث ؼقؿة تؿوقعل اؾؿصعاـع   

.م2009اؾؿوجودة بفار ـفاقة عام 

          ذغؾت صـاعة اؾؿـمهات اؾلمروؾقة اؾؿؽررة اؾؿرتلة األوؾى ؿن حقعث ؼقؿعة تؿوقعل ؿصعاـع اؾؿـطؼعة اؾشعرؼقة حقعث بؾعس

. م2009ؿؾقار رقالر ـفاقة عام   113.6ؼقؿة تؿوقؾفا 

        ؿعن إجؿعاؾي ؼقؿعة تؿوقعل ؿصعاـع اؾؿـطؼعة       %  59.1تؿنل ؼقؿة تؿوقل صـاعة اؾؿـمهعات اؾلمروؾقعة اؾؿؽعررة ؿعا ـيعلمه

ؿعن إجؿعاؾي ؼقؿعة تؿوقعل ؿصعاـع اؾؿـمهعات اؾلمروؾقعة اؾؿؽعررة عؾعى          % 73.9مر وفعو ؿعا قؿنعل حعواؾي     2009اؾشرؼقة ـفاقة 

.ؿيموى اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر ـفاقة اؾعام ـػيه

    إن اؾصـاعات اؾؿىمؾػة اؾمي تشفدفا اؾؿـطؼة جعؾمفا ؿوطاً ألـظار اؾؿيمنؿرقن ػي دول اؾعاؾمر حقعث ؽاـعت وال تعزال

.بقكة خصلة الدمؼطاب تؾك اؾؿشروعات اؾمي تغذي دول اؾعاؾم

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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اؾيهالت اؾؼاألؿة باؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة. 1
اؾيهالت اؾؼاألؿة باؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر 

(م 2009  -م  2005)خالل اؾػمرة 

اؾيهالت اؾؼاألؿة باؾؿـطؼة اؾشرؼقة. 2

اؾؼيم اؾناؾث
اؾـشاط اؾمهاري ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

 ػي اؾيعودقة اؾعربقة باؾؿؿؾؽة اؾؼاألؿة اؾيهالت عدد بؾس

.دهالً  أؾف 70  ـوو .م2009 عام

 باؾؿؿؾؽة اؾؼاألؿة اؾمهارقة اؾيهالت عدد ػي اؾزقادة تُؼدر

.دهالً  اؾف 40  بوواؾي (م2009 - م 2005) اؾػمرة خالل

 اؾؼاألؿة اؾيهالت ؾعدد اؾيـوي اؾـؿو ؿعدل ارتػع

 مر2009 عام %132.6 بوواؾي اؾيعودقة اؾعربقة باؾؿؿؾؽة

.م2005 بعام ؿؼارـة

 اؾعربقة باؾؿؿؾؽة اؾؼاألؿة ؾؾيهالت اؾمراؽؿى اؾعدد بؾس

.دهالً اؾف 801   ـوو م2009 ـفاقة حمى اؾيعودقة

(دهالً)

 واؾصـاعة اؾمهارة وزارة : اؾؿصدر

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾيـة

اؾيهالت اؾؼاألؿة عدد 
باؾؿؿؾؽة اؾعربقة 

اؾيعودقة 
(دهالً)

اؾيهالت اؾؼاألؿة عدد 
ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

(دهالً)

2005301445845

20075934713466

20097010012845

إجؿاؾي عدد  
اؾيهالت اؾؼاألؿة  

2009حمى ـفاقة 
800957137318

اؾيهالت اؾؼاألؿة باؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر 
(م 2009  -م  2005)خالل اؾػمرة 

 واؾصـاعة اؾمهارة وزارة : اؾؿصدر
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بؾععس عععدد اؾيععهالت اؾؼاألؿععة باؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة ػععي عععام 

.أؾف  دهالً 12.8ـوو  . م2009

ؿن % 18.3تؿنل اؾيهالت اؾؼاألؿة باؾؿـطؼة اؾشرؼقة ـوو 

إجؿععععاؾى عععععدد اؾيععععهالت اؾؼاألؿععععة باؾؿؿؾؽععععة اؾعربقععععة       

. م2009اؾيعودقة ػي عام 

تُؼعععدر اؾزقعععادة ػعععي ععععدد اؾيعععهالت  اؾؼاألؿعععة باؾؿـطؼعععة      

.آؾف دهالً 7بـوو  ( م2009 -م  2005)اؾشرؼقة خالل اؾػمرة 

ارتػعععع ؿععععدل اؾـؿعععو اؾيعععـوي ؾععععدد اؾيعععهالت اؾؼاألؿعععة      

مر ؿؼارـة بعام 2009عام % 119.8باؾؿـطؼة اؾشرؼقة بوواؾي 

.م2005

بؾس اؾعدد اؾمراؽؿى ؾؾيهالت اؾؼاألؿة باؾؿـطؼعة اؾشعرؼقة   

% 17.1اؾف دهالًر ؿؿعا قؿنعل     137.3م ـوو   2009حمى ـفاقة 

ؿن إجؿاؾى اؾيهالت اؾؼاألؿة باؾؿؿؾؽعة حمعى ـفاقعة اؾععام     

.ـػيه

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق



16

اؾيهالت اؾؿشطوبة باؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة. 3

اؾيهالت اؾؿشطوبة باؾؿـطؼة اؾشرؼقة. 4

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾيهالت اؾؿشطوبة باؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر 
(م 2009  -م  2005)خالل اؾػمرة 

(دهالً)

 واؾصـاعة اؾمهارة وزارة : اؾؿصدر

اؾيـة

اؾيهالت اؾؿشطوبة عدد 
باؾؿؿؾؽة اؾعربقة 

اؾيعودقة 
(دهالً)

اؾيهالت عدد 
ػي اؾؿشطوبة 

اؾؿـطؼة اؾشرؼقة
(دهالً)

2005104032099

2007135253098

2009145793446

إجؿاؾي عدد  
اؾيهالت  

اؾؿشطوبة حمى  
2009ـفاقة 

29687161988

 واؾصـاعة اؾمهارة وزارة : اؾؿصدر
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اؾيهالت اؾؿشطوبة باؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر 
(م 2009  -م  2005)خالل اؾػمرة 

 اؾيعودقة اؾعربقة باؾؿؿؾؽة اؾؿشطوبة اؾيهالت عدد بؾس

.دهالً  أؾف 14.6  ـوو .م2009 عام ػى

 اؾؿشطوبة اؾمهارقة اؾيهالت عدد ػي اؾزقادة تُؼدر

.دهالً 4176  بـوو (م2009 - م 2005) اؾػمرة خالل باؾؿؿؾؽة

 اؾؿشطوبة اؾيهالت ؾعدد اؾيـوي اؾـؿو ؿعدل ارتػع

 مر2009 عام %40.1 بوواؾي اؾيعودقة اؾعربقة باؾؿؿؾؽة

.م2005 بعام ؿؼارـة

 اؾعربقة باؾؿؿؾؽة اؾؿشطوبة ؾؾيهالت اؾمراؽؿى اؾعدد بؾس

.دهالً اؾف  296.9   ـوو م2009 ـفاقة حمى اؾيعودقة

بؾس عدد اؾيهالت اؾؿشطوبة باؾؿـطؼة اؾشرؼقة ػى عام 

.أؾف  دهالً 3.4ـوو   . م2009

تؿنعععل اؾيعععهالت اؾؿشعععطوبة باؾؿـطؼعععة اؾشعععرؼقة ـوعععو    

ؿن إجؿعاؾى ععدد اؾيعهالت اؾؿشعطوبة باؾؿؿؾؽعة      % 23.6

. م2009اؾعربقة اؾيعودقة ػى عام 

تُؼععدر اؾزقععادة ػععي عععدد اؾيععهالت اؾؿشععطوبة باؾؿـطؼععة     

.دهالً 1347بـوو  ( م2009 -م  2005)اؾشرؼقة  خالل اؾػمرة 

بؾعععس اؾععععدد اؾمراؽؿعععى ؾؾيعععهالت اؾؿشعععطوبة باؾؿـطؼعععة    

اؾف دهالًر ؿؿا قؿنل  62م حواؾى 2009اؾشرؼقة حمى ـفاقة 

ؿععن إجؿععاؾى اؾيععهالت اؾؿشععطوبة باؾؿؿؾؽععة حمععى  % 20.9

.ـفاقة اؾعام ـػيه

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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اؾيهالت اؾؼاألؿة واؾؿشطوبة باؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة. 5

اؾيهالت اؾؼاألؿة واؾؿشطوبة باؾؿـطؼة اؾشرؼقة. 6

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾيهالت اؾؼاألؿة واؾؿشطوبة باؾؿؿؾؽة اؾعربقة 
(م 2009  -م  2005)اؾيعودقةر خالل اؾػمرة 

(دهالً)

 واؾصـاعة اؾمهارة وزارة : اؾؿصدر

اؾيـة

اؾيهالت اؾؼاألؿة عدد 
باؾؿؿؾؽة اؾعربقة 

اؾيعودقة 
(دهالً)

اؾيهالت اؾؼاألؿة عدد 
ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

(دهالً)

2005405477944

20077287216564

20098467916291

إجؿاؾي عدد  
اؾيهالت  

اؾؿشطوبة حمى  
2009ـفاقة 

1097828199306

 واؾصـاعة اؾمهارة وزارة : اؾؿصدر
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اؾيهالت اؾؼاألؿة واؾؿشطوبة باؾؿؿؾؽة اؾعربقة 
(م 2009  -م  2005)اؾيعودقةر خالل اؾػمرة 

 اؾعربقة باؾؿؿؾؽة واؾؿشطوبة اؾؼاألؿة اؾيهالت عدد بؾس

.دهالً  أؾف 84.7  ـوو .م2009 عام ػى اؾيعودقة

 اؾؼاألؿة اؾمهارقة اؾيهالت عدد ػي اؾزقادة تُؼدر

   بـوو (م2009 - م 2005) اؾػمرة خالل باؾؿؿؾؽة واؾؿشطوبة

.دهالً أؾف 44.1

 اؾؼاألؿة اؾيهالت ؾعدد اؾيـوي اؾـؿو ؿعدل ارتػع

 %108.8  بوواؾي اؾيعودقة اؾعربقة باؾؿؿؾؽة واؾؿشطوبة

.م2005 بعام ؿؼارـة مر2009 عام

 واؾؿشطوبة اؾؼاألؿة ؾؾيهالت اؾمراؽؿى اؾعدد بؾس

 1097.8   ـوو م2009 ـفاقة حمى اؾيعودقة اؾعربقة باؾؿؿؾؽة

.دهالً اؾف

بؾععععس عععععدد اؾيععععهالت اؾؼاألؿععععة واؾؿشععععطوبة باؾؿـطؼععععة  

.أؾف  دهالً  16.3ـوو   . م2009اؾشرؼقة ػى عام 

تؿنل اؾيهالت اؾؼاألؿعة واؾؿشعطوبة باؾؿـطؼعة اؾشعرؼقة     

ؿن إجؿاؾى عدد اؾيهالت اؾؼاألؿة واؾؿشطوبة % 19.2ـوو  

. م2009باؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة ػى عام 

تُؼععععدر اؾزقععععادة ػععععي عععععدد اؾيععععهالت اؾمهارقععععة اؾؼاألؿععععة     

 -م  2005)واؾؿشععطوبة باؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة خععالل اؾػمععرة  

.أؾف دهالً 8.3بـوو  ( م2009

بؾعععس اؾعععععدد اؾمراؽؿعععى ؾؾيععععهالت اؾؼاألؿعععة واؾؿشععععطوبة    

اؾععف   199.3م ـوععو   2009باؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة حمععى ـفاقععة   

ؿععن إجؿععاؾى اؾيععهالت اؾؼاألؿععة   % 18.2دععهالًر ؿؿععا قؿنععل   

.واؾؿشطوبة باؾؿؿؾؽة حمى ـفاقة اؾعام ـػيه

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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ؿالؿح اؾيقادة اؾمهارقة ػى اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

 االؾمععزام بمعععاؾقم اؾععدقن االدععالؿي

 حرقة اؾؿؾؽقة واؾمصرف

أفداف اؾيقادة اؾمهارقة ػى اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة 

( 3) ( 2)( 1: )تفدف اؾيقادة اؾمهارقة ػى اؾؿؿؾؽة إؾى

(4 )(5 )(6 )(7 )(8 )

(9 )(10 ) (11 )

(12 )(13 )

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق



ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة19 

ؼطاع اؾمهارة قواصل ـؿوه ػى اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة
  













فع 1432ؿؾىص اؾمهارة اؾداخؾقة ػى اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة خالل اؾربع األول ؾعام 
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تؼدر اؾؿياحة اؾؿوصوؾقة ؾهؿقع اؾؿواصعقل ػعي   
أؾعععف   835اؾؿؿؾؽعععة اؾعربقعععة اؾيععععودقة بوعععواؾي  

مر  2009فؽمارر عام 

وقؼععدر ـصععقب اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة ؿععن اؾؿيععاحة    
أؾععف   60.6اؾؿوصععوؾقة ؾهؿقععع اؾؿواصععقل بوععواؾي    

ؿععععن إجؿععععاؾي % 7.3فؽمععععارر ؿؿععععا قؿنععععل حععععواؾي  
اؾؿيعععاحة اؾؿوصعععوؾقة ؾهؿقعععع اؾؿواصعععقل ػعععي     

.اؾؿؿؾؽة ػي اؾعام ـػيه

تؼدقر اؾؿياحة واإلـماج ؾهؿقع اؾؿواصقل . 1
ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

اؾؼيم اؾرابع

اؾمـؿقة اؾزراعقة ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

تؼدقر اؾؿياحة اؾؿوصوؾقة ؾهؿقع اؾؿواصقل  
م 2009ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر عام 

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾؿياحة اؾؿوصوؾقة ؾهؿقع  
اؾؿواصقل باؾؿؿؾؽة

(أؾف فؽمار)
835.0

اؾؿياحة اؾؿوصوؾقة ؾهؿقع اؾؿواصقل  
باؾؿـطؼة اؾشرؼقة

(اؾف فؽمار)
60.6

األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة
)%(

7.3

تؼدقر اؾؿياحة واإلـماج ؾؿواصقل اؾولوب 
م 2009ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر عام 

اؾلقان

اؾؿياحة  
اؾؿوصوؾقة  

ؾؿواصقل اؾولوب  
(أؾف فؽمار)

إجؿاؾي إـماج  
ؿواصقل اؾولوب

(أؾف طن)

328.71592.4اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

31.4128.5اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

  األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة
)%(

9.68.1

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

تؼدقر اؾؿياحة واإلـماج ؾهؿقع ؿواصقل اؾولوب  . 2

ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

تؼععععدر اؾؿيععععاحة اؾؿوصععععوؾقة ؾهؿقععععع ؿواصععععقل 
اؾولععوب ػععي اؾؿؿؾؽععة اؾعربقععة اؾيعععودقة بوععواؾي      

مر ؿؿععا قؿنععل حععواؾي   2009أؾععف فؽمععارر عععام  328.7
ؿن إجؿعاؾي اؾؿيعاحة اؾؿوصعوؾقة ؾهؿقعع     % 39.4

اؾؿواصقل ػي اؾؿؿؾؽةر

أؾف  31.4وقؼدر ـصقب اؾؿـطؼة اؾشرؼقة بوواؾي   
ؿععععن إجؿععععاؾي % 9.6فؽمععععارر ؿؿععععا قؿنععععل حععععواؾي   

اؾؿياحة اؾؿوصوؾقة ؾهؿقع ؿواصقل اؾولوب ػي 
.اؾؿؿؾؽة ػي اؾعام ـػيه

بقـؿععا قؼععدر إجؿععاؾي إـمععاج ؿواصععقل اؾولععوب ػععي       
أؾععف   1592.4اؾؿؿؾؽععة اؾعربقععة اؾيعععودقة بوععواؾي   

مر 2009طن ر عام 

 128.5وقؼععدر ـصععقب اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة بوععواؾي     
ؿعععن إجؿعععاؾي إـمعععاج % 8.1طعععنر ؿؿعععا قؿنعععل حعععواؾي 

.اؾؿؿؾؽة ؾهؿقع ؿواصقل اؾولوب ػي اؾعام ـػيه
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تؼعدر اؾؿيعاحة اؾؿوصععوؾقة ؾؾؼؿعح ػعي اؾؿؿؾؽععة     

أؾف  فؽمعارر ععام     195.9اؾعربقة اؾيعودقة بوواؾي  

ؿعععن إجؿعععاؾي  % 59.6مر ؿؿعععا قؿنعععل حعععواؾي     2009

اؾؿيعععاحة اؾؿوصعععوؾقة ؾؿواصعععقل اؾولعععوب ػعععي    

اؾؿؿؾؽةر ػي اؾعام ـػيهر 

وتؼدر اؾؿياحة اؾؿوصوؾقة ؾؾؼؿح ػي اؾؿـطؼعة  

أؾعععف فؽمعععارر ؿؿعععا قؿنعععل   30.7اؾشعععرؼقة بوعععواؾي  

ؿعن إجؿعاؾي اؾؿيعاحة اؾؿوصعوؾقة     % 15.7حواؾي  

.ؾؾؼؿح  ػي اؾؿؿؾؽةر ػي اؾعام ـػيه

بؾعععس  حهعععم إـمعععاج اؾؼؿعععح ػعععي اؾؿؿؾؽعععة اؾعربقعععة     

مر  2009أؾف طن ر عام   1152.4اؾيعودقة حواؾي  

ؽؿا بؾس حهم إـماج اؾؼؿح ػعي اؾؿـطؼعة اؾشعرؼقة    

ؿن % 10.9أؾف طنر ؿؿا قؿنل حواؾي   125.2حواؾي  

إجؿاؾي حهم إـماج اؾؼؿح ػي اؾؿؿؾؽعةر ػعي اؾععام    

.ـػيه

اـىػععض حهععم إـمععاج اؾؼؿععح ػععي اؾؿؿؾؽععة اؾعربقععة   

ر  ؿؼارـعة بععام   %42م بـيعلة   2009اؾيععودقة ععام   

ر ؿؼارـعة بععام   % 56.5مر ؽؿا اـىػض بـيعلة  2008

مر 2005

ؽععذؾك اـىػععض حهععم إـمععاج اؾؼؿععح ػععي اؾؿـطؼععة    

ر  ؿؼارـععة بعععام %32م بـيععلة  2009اؾشععرؼقة عععام 

ر ؿؼارـععة بعععام  % 38مر ؽؿععا اـىػععض بـيععلة   2008

مر 2005

تؼععدقر اؾؿيععاحة واإلـمععاج ؾؿوصععول اؾؼؿععح  ػععي    . 3
اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

تؼدقر اؾؿياحة ؾؿوصول اؾؼؿح ػي اؾؿؿؾؽة 
م 2009اؾعربقة اؾيعودقةر عام 

اؾؿياحة اؾؿوصوؾقة ؾؾؼؿح باؾؿؿؾؽة  
(أؾف فؽمار)

195.9

اؾؿياحة اؾؿوصوؾقة ؾؾؼؿح
باؾؿـطؼة اؾشرؼقة   

(أؾف فؽمار)
30.7

األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة
)%(

15.7

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

إجؿاؾي إـماج ؿوصول اؾؼؿح ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة 
م 2009اؾيعودقةرعام 

1152.4(اؾف طن)إـماج اؾؼؿح باؾؿؿؾؽة 

125.2(أؾف طن)إـماج اؾؼؿح باؾؿـطؼة اؾشرؼقة 

األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة
)%(

10.9

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر
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تؼدر اؾؿياحة اؾؿوصوؾقة ؾؾشععقر ػعي اؾؿؿؾؽعة    

فؽمعععارر ععععام   3472اؾعربقعععة اؾيععععودقة بوعععواؾي    

مر 2009

وتؼعععععدر اؾؿيعععععاحة اؾؿوصعععععوؾقة ؾؾشععععععقر ػعععععي  

فؽماراًر ؿؿعا قؿنعل    226اؾؿـطؼة اؾشرؼقة بوواؾي 

ؿععن إجؿععاؾي اؾؿيععاحة اؾؿوصععوؾقة  % 6.5حععواؾي  

.ؾؾشعقر  ػي اؾؿؿؾؽةر ػي اؾعام ـػيه

بؾعععس  حهعععم إـمعععاج اؾشععععقر ػعععي اؾؿؿؾؽعععة اؾعربقعععة   

مر  2009طن ر عام   20443اؾيعودقة حواؾي  

ؽؿا بؾس حهم إـماج اؾشعقر ػي اؾؿـطؼة اؾشعرؼقة  

ؿععن % 6.8طععنر ؿؿععا قؿنععل حععواؾي      1399حععواؾي  

إجؿاؾي حهم إـماج اؾشعقر ػي اؾؿؿؾؽةر ػي اؾععام  

.ـػيه

اـىػض حهعم إـمعاج اؾشععقر ػعي اؾؿؿؾؽعة اؾعربقعة       

ر  ؿؼارـة بععام  %15.6م بـيلة  2009اؾيعودقة عام 

ر ؿؼارـعة بععام   % 56.9مر ؽؿا اـىػعض بـيعلة   2008

مر 2005

بقـؿعععا ارتػعععع حهعععم إـمعععاج اؾشععععقر ػعععي اؾؿـطؼعععة  

ر  ؿؼارـععة بعععام %22.1م بـيععلة  2009اؾشععرؼقة عععام 

ر ؿؼارـعععة بععععام % 68.4مر ؽؿعععا ارتػعععع بـيعععلة 2008

مر 2005

تؼدقر اؾؿياحة واإلـماج ؾؿوصول اؾشعقر  ػي اؾؿؿؾؽة . 4
اؾعربقة اؾيعودقة

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

تؼدقر اؾؿياحة ؾؿوصول اؾشعقر ػي اؾؿؿؾؽة 
م 2009اؾعربقة اؾيعودقةر عام 

اؾؿياحة اؾؿوصوؾقة ؾؾشعقر باؾؿؿؾؽة
(فؽمار) 

3472

اؾؿياحة اؾؿوصوؾقة ؾؾشعقر باؾؿـطؼة  
اؾشرؼقة

(فؽمار) 
226

األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة
)%(

6.5

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

إجؿاؾي إـماج ؿوصول اؾشعقر ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة 
م 2009اؾيعودقةرعام 

20443(طن)إـماج اؾشعقرباؾؿؿؾؽة 

1399(طن)إـماج اؾشعقر باؾؿـطؼة اؾشرؼقة 

األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة
)%(

6.8

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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تؼعععدر اؾؿيعععاحة اؾؿوصعععوؾقة ؾؾىضعععراوات ػعععي    

أؾععف   106.8اؾؿؿؾؽععة اؾعربقععة اؾيعععودقة بوععواؾي    

.م 2009فؽمارر عام 

وتؼعععدر اؾؿيعععاحة اؾؿوصعععوؾقة ؾؾىضعععراوات ػعععي 

أؾعف فؽمععارر ؿؿععا   6.7اؾؿـطؼعة اؾشععرؼقة بوععواؾي  

ؿععععن إجؿععععاؾي اؾؿيععععاحة   % 6.3قؿنععععل حععععواؾي  

اؾؿوصوؾقة ؾؾىضروات  ػعي اؾؿؿؾؽعةر ػعي اؾععام     

.ـػيه

بؾس  حهم إـماج ؿواصقل اؾىضروات ػي اؾؿؿؾؽعة  

أؾف طن ر عام  2676.4اؾعربقة اؾيعودقة بوواؾي  

مر  2009

ؽؿععا بؾععس حهععم إـمععاج ؿواصععقل اؾىضععروات ػععي        

أؾف طعنر ؿؿعا    223.5اؾؿـطؼة اؾشرؼقة حواؾي  

ؿععععن إجؿععععاؾي حهععععم إـمععععاج % 8.4قؿنععععل حععععواؾي 

ؿواصععقل اؾىضععروات ػععي اؾؿؿؾؽععةر ػععي اؾعععام      

.ـػيه

اـىػعععض حهعععم إـمعععاج ؿواصعععقل اؾىضعععروات ػعععي 

م بـيععلة  2009اؾؿؿؾؽععة اؾعربقععة اؾيعععودقة عععام   

مر بقـؿععا ارتػععع بـيععلة    2008ر  ؿؼارـععة بعععام   0.7%

مر 2005ر ؿؼارـة بعام % 4.1

ؽؿا اـىػض حهم إـماج ؿواصقل اؾىضعروات ػعي   

ر  ؿؼارـة %1م بـيلة  2009اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عام 

ر ؿؼارـعة  % 36.7مر بقـؿعا ارتػعع بـيعلة    2008بعام 

مر 2005بعام 

تؼععدقر اؾؿيععاحة واإلـمععاج ؾؿواصععقل اؾىضععروات   ػععي  . 5
اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

تؼدقر اؾؿياحة واإلـماج ؾؿواصقل اؾىضرواتر 
م 2009ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر عام 

اؾلقان

اؾؿياحة  
اؾؿوصوؾقة ؾهؿقع  

اؾىضروات
(أؾف فؽمار) 

إجؿاؾي اإلـماج  
ؾهؿقع اؾىضروات

(أؾف طن)

106.82676.4اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

6.7223.5اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

  األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة
)%(

6.38.4

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

2570.9 2676.42596.2

223.5195.6163.5

0

1000

2000

3000

2005 2007 2009

اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

إجؿاؾي إـماج اؾىضروات ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة 
(م 2009  -م  2005)اؾيعودقةر خالل اؾػمرة 

(أؾف طن)
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تؼععدر ؿيععاحة ؿواصععقل األعععالف ػععي اؾؿؿؾؽععة      

أؾعف فؽمعارر ععام     160.4اؾعربقة اؾيعودقة بوعواؾي   

.م 2009

وتؼععدر ؿيععاحة ؿواصععقل األعععالف ػععي اؾؿـطؼععة 

أؾف فؽمارر ؿؿا قؿنل حواؾي  4.6اؾشرؼقة بوواؾي 

ؿن إجؿاؾي ؿياحة ؿواصعقل األععالف ػعي    % 2.9

.اؾؿؿؾؽةر ػي اؾعام ـػيه

بؾععس  حهععم إـمععاج ؿواصععقل األعععالف ػععي اؾؿؿؾؽععة   

أؾف طعن ر ععام    2974.4اؾعربقة اؾيعودقة حواؾي 

مر  2009

ؽؿععععا بؾععععس حهععععم إـمععععاج ؿواصععععقل األعععععالف ػععععي  

أؾععف طععنر ؿؿععا  79.5اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة حععواؾي 

ؿععععن إجؿععععاؾي حهععععم إـمععععاج  % 2.7قؿنععععل حععععواؾي 

.ؿواصقل األعالف ػي اؾؿؿؾؽةر ػي اؾعام ـػيه

اـىػض حهم إـماج ؿواصقل األعالف ػي اؾؿؿؾؽة 

ر  %0.3م بـيععععلة  2009اؾعربقععععة اؾيعععععودقة عععععام  

ر % 20.7مر بقـؿععا ارتػععع بـيععلة  2008ؿؼارـععة بعععام 

مر 2005ؿؼارـة بعام 

بقـؿععا ارتػععع حهععم إـمععاج ؿواصععقل  األعععالف ػععي      

ر  %2.2م بـيعععلة   2009اؾؿـطؼعععة اؾشعععرؼقة ععععام    

ر % 15.6مر ؽؿععا ارتػععع بـيععلة   2008ؿؼارـععة بعععام  

مر 2005ؿؼارـة بعام 

تؼعععدقر اؾؿيعععاحة واإلـمعععاج ؾؿواصعععقل األععععالف ػعععي   . 6
اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

تؼدقر اؾؿياحة واإلـماج ؾؿواصقل األعالف ػي 
م 2009اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر عام 

اؾلقان

اؾؿياحة  
اؾؿوصوؾقة  

ؾؿواصقل األعالف  
(أؾف فؽمار)

إجؿاؾي اإلـماج  
ؾؿواصقل األعالف  

(أؾف طن)

160.42974.4اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

4.679.5اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

  األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة
)%(

2.92.7

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

2463.4

2974.4

2687.8

79.568.368.9
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اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

تؼدقر إجؿاؾي إـماج ؿواصقل األعالف ػي اؾؿؿؾؽة 
(م 2009  -م  2005)اؾعربقة اؾيعودقةر خالل اؾػمرة 

(أؾف طن)

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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تؼعدر اؾؿيععاحة اؾؿوصععوؾقة ؾهؿقععع اؾػواؽععه ػععي  

أؾععف   239.1اؾؿؿؾؽععة اؾعربقععة اؾيعععودقة بوععواؾي  

.م 2009فؽمارر عام 

وتؼدر اؾؿياحة اؾؿوصوؾقة ؾهؿقعع اؾػواؽعه ػعي    

أؾف فؽمعارر ؿؿعا     17.9اؾؿـطؼة اؾشرؼقة بوواؾي  

ؿععععن إجؿععععاؾي اؾؿيععععاحة   % 7.5قؿنععععل حععععواؾي  

اؾؿوصععوؾقة ؾهؿقععع اؾػواؽععه  ػععي اؾؿؿؾؽععةر ػععي    

.اؾعام ـػيه

بؾعععس  حهعععم إـمعععاج جؿقعععع ؿواصعععقل اؾػواؽعععه ػعععي  

أؾععف   1619.4اؾؿؿؾؽععة اؾعربقععة اؾيعععودقة حععواؾي   

مر  2009طن ر عام 

ؽؿا بؾس حهعم إـمعاج جؿقعع ؿواصعقل اؾػواؽعه ػعي       

أؾعف طعنر ؿؿعا     222.9اؾؿـطؼة اؾشرؼقة حعواؾي   

ؿن إجؿاؾي حهم إـمعاج جؿقعع   % 13.8قؿنل حواؾي 

.ؿواصقل اؾػواؽه ػي اؾؿؿؾؽةر ػي اؾعام ـػيه

ارتػع حهم إـماج ؿواصعقل اؾػواؽعه ػعي اؾؿؿؾؽعة     

ر  %0.2م بـيععععلة  2009اؾعربقععععة اؾيعععععودقة عععععام   

ر % 4.2مر ؽؿعععا ارتػعععع بـيعععلة  2008ؿؼارـعععة بععععام 

مر 2005ؿؼارـة بعام 

ؽععذؾك ارتػععع حهععم إـمععاج ؿواصععقل اؾػواؽععه ػععي     

ر  %6.3م بـيعععلة  2009اؾؿـطؼعععة اؾشعععرؼقة ععععام  

ر ؿؼارـة % 29.1مر وارتػع بـيلة 2008ؿؼارـة بعام 

مر 2005بعام 

تؼدقر اؾؿياحة واإلـماج ؾهؿقع اؾػواؽه ػي اؾؿؿؾؽعة  . 7
اؾعربقة اؾيعودقة

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

تؼدقر اؾؿياحة واإلـماج ؾهؿقع اؾػواؽه ػي اؾؿؿؾؽة 
م 2008اؾعربقة اؾيعودقةر عام 

اؾلقان

اؾؿياحة  
اؾؿوصوؾقة  

ؾهؿقع اؾػواؽه  
(أؾف فؽمار) 

إجؿاؾي اإلـماج  
ؾهؿقع اؾػواؽه  

(أؾف طن)

239.11619.4اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

17.9222.9اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

7.513.8)%( األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

1554.6 1619.41582

222.9196.8172.6
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واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

تؼدقر إجؿاؾي إـماج اؾػواؽه ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة 
(م 2009  -م  2005)اؾيعودقةر خالل اؾػمرة 

(أؾف طن)

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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تؼععععدر اؾؿيععععاحة اؾؿوصععععوؾقة ؾؾؿععععواؾح ػععععي     

فؽمارر  15216اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة بوواؾي 

.م2009عام 

وتؼععععدر اؾؿيععععاحة اؾؿوصععععوؾقة ؾؾؿععععواؾح ػععععي  

فؽمعععاراًر ؿؿعععا  820اؾؿـطؼعععة اؾشعععرؼقة بوعععواؾي  

ؿععععن إجؿععععاؾي اؾؿيععععاحة  % 5.4قؿنععععل حععععواؾي 

اؾؿوصععوؾقة ؾؾؿععواؾح  ػععي اؾؿؿؾؽععةر ػععي اؾعععام    

.ـػيه

بؾععس  حهععم إـمععاج اؾؿععواؾح ػععي اؾؿؿؾؽععة اؾعربقععة     

مر  2009أؾف طن ر عام  143.7اؾيعودقة حواؾي 

ؽؿعععا بؾعععس حهعععم إـمعععاج اؾؿعععواؾح ػعععي اؾؿـطؼعععة     

أؾعععف  طعععنر ؿؿعععا قؿنعععل   19.5اؾشعععرؼقة حعععواؾي  

ؿن إجؿاؾي حهم إـماج اؾؿواؾح ػي % 13.6حواؾي 

.اؾؿؿؾؽةر ػي اؾعام ـػيه

اـىػعععض حهعععم إـمعععاج ؿواصعععقل اؾؿعععواؾح ػعععي      

م بـيععلة  2009اؾؿؿؾؽعة اؾعربقععة اؾيععودقة عععام   

مر ؽؿا اـىػعض بـيعلة   2008ر  ؿؼارـة بعام 4.5%

مر 2005ر ؿؼارـة بعام % 17.9

بقـؿععا ارتػععع حهععم إـمععاج ؿواصععقل اؾؿععواؾح ػععي    

ر  %20.4م بـيععلة  2009اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة عععام   

ر % 23.4مر ؽؿعا ارتػعع بـيعلة    2008ؿؼارـة بععام  

مر 2005ؿؼارـة بعام 

تؼعععععدقر اؾؿيعععععاحة واإلـمعععععاج ؾؿوصعععععول اؾؿعععععواؾح                     . 8
ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

تؼدقر اؾؿياحة اؾؿوصوؾقة واإلـماج ؾؿوصول 
م 2009اؾؿواؾح ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر عام 

اؾلقان

اؾؿياحة  
اؾؿوصوؾقة  

ؾؿوصول اؾؿواؾح  
(فؽمار)

إجؿاؾي اإلـماج  
ؾؿوصول اؾؿواؾح  

(أؾف طن)

15216143.7اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

82019.5اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

  األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة
)%(

5.413.6

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر
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واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

تؼدقر إجؿاؾي إـماج اؾؿواؾح ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة 
(م 2009  -م  2005)اؾيعودقةر خالل اؾػمرة 

(أؾف طن)

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق



ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة27

االدمنؿار اؾزراعي ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

  تيعى اؾؿؿؾؽة ػي اآلوـة األخقرة إؾى االدمنؿار اؾزراعي اؾىارجي ر وؾؽن فذا ؾن قؽون بدقالً  عن االدمنؿار

اؾزراعي اؾداخؾىر وإـؿا دقؽون ؿؽؿالً ؾهر  ػاالدمنؿار اؾزراعي اؾىارجي قيمفدف اؾيؾع اؾغذاألقة اؾرألقيقة 

اؾمي ال قؿؽن زراعمفا ػي اؾؿؿؾؽة أو اؾمي توماج إؾى ؽؿقات ؽلقرة ؿن اؾؿقاه ؿنل األرز واؾؼؿح واؾيؽرر بقـؿا 

االدمنؿار اؾزراعي ػي اؾداخل قموجه ـوو زراعة اؾؿواصقل ذات االدمفالك اؾؿاألي اؾؿـىػض ؿنل إـماج 

.اؾىضار واؾػواؽه ػي اؾلقوت اؾؿوؿقة

 قزداد  حاؾقاً االعمؿاد عؾى اؾزراعة باؾلقوت اؾؿوؿقة واؾمي تيمىدم بفا أحدث اؾمؼـقات اؾزراعقة ادمـاداً إؾى

األفداف االدمراتقهقة ؾؾىطط اؾمـؿوقة ؾؾؼطاع اؾزراعي باؾؿؿؾؽةر واؾؿمؿنؾة ػي إحداث تغققر حؼقؼي ػي 

اؾلـقة اؾزراعقة ؿن خالل تـوقع اؾؼاعدة اإلـماجقة بزقادة اإلـماج اؾزراعي اؾؿوؾي ؿع اؾمرؽقز عؾى االدمغالل األؿنل 

.ؾؾؿوارد اؾطلقعقة واؾؿواػظة عؾقفا وزراعة اؾؿواصقل ذات االدمفالك اؾؼؾقل ؿن اؾؿقاه

 إن أفم أوؾوقات توؼقق اؾـهاح ؾؾؼطاع اؾزراعي فو توػقر اؾؿعؾوؿات اؾزراعقة اؾميوقؼقةر ؾؿا ؾفا ؿن ؿردود

إقهابي عؾى اؾؼطاع واؾعاؿؾقن ػقهر واؾمي تياعد اؾؿزارعقن عؾى تيوقق ؿـمهاتفم وتوزقعفا ؿن ؿـاطق 

اإلـماج إؾى األدواق بؽػاءة عاؾقةر إضاػة إؾى أفؿقة وضع اؾىطط اإلـماجقة واؾميوقؼقة اؾيؾقؿة بؿا 

. قمؿاذى ؿع ذوق اؾؿيمفؾك

 تعد اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ؿن أؽلر ؿـاطق اؾؿؿؾؽة افمؿاؿاً باؾـشاط اؾزراعي بػضل ؿا تزخر به ؿن ؿزارع

ؽنقرة ؿـمشرة ػي ؿدن اؾؿـطؼة وؿواػظاتفار حقث تيفم فذه اؾؿزارع ػي تؾلقة احمقاجات اؾيوق 

.اؾؿوؾقة ؿن اؾىضروات واؾػاؽفة
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قؼععدر إجؿععاؾي عععدد األبععل ػععي اؾؿؿؾؽععة اؾعربقععة       

.م 2009أؾف رأسر عام   229.9اؾيعودقة بوواؾي  

وقؼدر إجؿاؾي عدد األبعل ػعي اؾؿـطؼعة اؾشعرؼقة     

ؿن % 9أؾف رأسر ؿؿا قؿنل حواؾي     20.7بوواؾي  

إجؿاؾي عدد األبل ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر 

.ػي اؾعام ـػيه

اـىػض إجؿعاؾي ععدد األبعل ػعي اؾؿؿؾؽعة اؾعربقعة       

ر  ؿؼارـععة بعععام %5م بـيععلة  2009اؾيعععودقة عععام 

ر ؿؼارـعة بععام   % 15.7مر ؽؿا اـىػعض بـيعلة   2008

مر 2005

ؽؿععا اـىػععض إجؿععاؾي عععدد األبععل ػععي اؾؿـطؼععة      

ر  ؿؼارـعة بععام   %15.2م بـيعلة   2009اؾشرؼقة عام 

ر ؿؼارـعة بععام   % 57مر ؽذؾك اـىػض بـيعلة  2008

مر 2005

تؼدقر عدد األبل ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة. 1

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

تؼدقر عدد األبل ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر 
م 2009عام 

اؾلقان
عدد األبل

(أؾف رأس)

229.9اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

20.7اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

9.0)%( األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة

واؾلادقة اؾوقازات خارج األبل التشؿل

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

272.7

229.9

279.3

20.7
31.8

48.1

0

100

200

300

2005 2007 2009

اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

واؾلادقة اؾوقازات خارج األبل التشؿل

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

تؼدقر عدد األبل ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر 
(م 2009  -م  2005)خالل اؾػمرة 

(أؾف رأس)

اؾؼيم اؾىاؿس

اؾنروة اؾوقواـقة ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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ػعي اؾؿؿؾؽعة   ( تؼؾقعدي وؿمىصعص  )تؼدقر عدد اؾضعأن  . 2
اؾعربقة اؾيعودقة

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

ػي اؾؿؿؾؽة ( تؼؾقدي وؿمىصص)تؼدقر عدد اؾضأن 
م 2009اؾعربقة اؾيعودقةر عام 

اؾلقان
عدد اؾضأن  

(تؼؾقدي وؿمىصص)
(أؾف رأس)

5885.5اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

721.9اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

12.3)%( األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة

واؾلادقة اؾوقازات خارج اؾضأن التشؿل

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر
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اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

واؾلادقة اؾوقازات خارج اؾضأن التشؿل

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

تؼدقر عدد اؾضأن ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر 
(م 2009  -م  2005)خالل اؾػمرة 

(أؾف رأس)

ػعي  ( تؼؾقدي وؿمىصص)قؼدر إجؿاؾي عدد اؾضأن 

أؾعف    5885.5اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة بوعواؾي   

.م 2009رأسر عام 

( تؼؾقععدي وؿمىصععص)وقؼععدر إجؿععاؾي عععدد اؾضععأن  

أؾف رأسر ؿؿعا    721.9ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة بـوو  

ؿعععن إجؿعععاؾي ععععدد اؾضعععأن    % 12.3قؿنعععل حعععواؾي   

ػعععععي اؾؿؿؾؽعععععة اؾعربقعععععة ( تؼؾقعععععدي وؿمىصعععععص)

.اؾيعودقةر ػي اؾعام ـػيه

( تؼؾقعدي وؿمىصعص  )اـىػض إجؿاؾي عدد اؾضعأن  

م بـيعلة   2009ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة ععام  

مر ؽؿععا اـىػععض بـيععلة  2008ر  ؿؼارـععة بعععام  15.6%

مر 2005ر ؿؼارـة بعام % 30.8

تؼؾقععععدي )ؽؿععععا اـىػععععض إجؿععععاؾي عععععدد اؾضععععأن     

م  2009ػععي اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة عععام   ( وؿمىصععص

مر ؽعذؾك اـىػعض   2008ر  ؿؼارـة بععام  %15.4بـيلة 

مر 2005ر ؿؼارـة بعام % 19.5بـيلة 

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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تؼدقر عدد اؾؿاعز ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة. 3

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

تؼدقر عدد اؾؿاعز ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر 
م 2009عام 

اؾلقان
عدد اؾؿاعز

(أؾف رأس)

1334.0اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

35.2اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

2.6)%( األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة

واؾلادقة اؾوقازات خارج اؾؿاعز التشؿل

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر
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اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

واؾلادقة اؾوقازات خارج اؾؿاعز التشؿل

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

تؼدقر عدد اؾؿاعز ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر 
(م 2009  -م  2005)خالل اؾػمرة 

(أؾف رأس)

قؼععدر إجؿععاؾي عععدد  اؾؿععاعز ػععي اؾؿؿؾؽععة اؾعربقععة       

.م 2009أؾف رأسر عام   1334اؾيعودقة بوواؾي  

وقؼدر إجؿاؾي ععدد اؾؿعاعز ػعي اؾؿـطؼعة اؾشعرؼقة      

ؿن % 2.6أؾف رأسر ؿؿا قؿنل حواؾي    35.2بوواؾي  

إجؿاؾي عدد اؾؿاعز ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر 

.ػي اؾعام ـػيه

اـىػععض إجؿععاؾي عععدد اؾؿععاعز ػععي اؾؿؿؾؽععة اؾعربقععة 

ر  ؿؼارـعة بععام   %28.8م بـيعلة   2009اؾيعودقة عام 

ر ؿؼارـععة بعععام  % 46.2مر ؽؿععا اـىػععض بـيععلة   2008

مر 2005

ؽؿععا اـىػععض إجؿععاؾي عععدد اؾؿععاعز ػععي اؾؿـطؼععة       

ر  ؿؼارـععة بعععام %13.3م بـيععلة  2009اؾشععرؼقة عععام 

ر ؿؼارـعة بععام   % 42.7مر ؽذؾك اـىػعض بـيعلة   2008

مر 2005

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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ػعي اؾؿؿؾؽعة   ( تؼؾقدي وؿمىصص)تؼدقر عدد األبؼار . 4
اؾعربقة اؾيعودقة

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

ػي اؾؿؿؾؽة ( تؼؾقدي وؿمىصص)تؼدقر عدد األبؼار 
م 2009اؾعربقة اؾيعودقةر عام 

اؾلقان
عدد األبؼار

(تؼؾقدي وؿمىصص)
(أؾف رأس)

424.5اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

121.9اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

28.7)%( األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة

واؾلادقة اؾوقازات خارج األبؼار التشؿل

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

337.8

424.5
401.2

121.9106.096.4
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واؾلادقة اؾوقازات خارج األبؼار التشؿل

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

تؼدقر عدد األبؼار ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر 
(م 2009  -م  2005)خالل اؾػمرة 

(أؾف رأس)

ػعي  ( تؼؾقعدي وؿمىصعص  )قؼدر إجؿاؾي ععدد األبؼعار   

أؾععف    424.5اؾؿؿؾؽععة اؾعربقععة اؾيعععودقة بوععواؾي     

.م 2009رأسر عام 

ػعي  ( تؼؾقدي وؿمىصعص )وقؼدر إجؿاؾي عدد األبؼار 

أؾععف رأسر ؿؿععا    121.9اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة بوععواؾي    

تؼؾقعدي  )ؿن إجؿاؾي عدد األبؼار % 28.7قؿنل حواؾي 

ػععي اؾؿؿؾؽععة اؾعربقععة اؾيعععودقةر ػععي  ( وؿمىصععص

.اؾعام ـػيه

ػعي  ( تؼؾقعدي وؿمىصعص  )ارتػع إجؿاؾي عدد األبؼار 

ر  %1.6م بـيعلة   2009اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة عام 

ر % 25.7مر ؽؿعععا ارتػعععع بـيعععلة   2008ؿؼارـعععة بععععام  

مر 2005ؿؼارـة بعام 

( تؼؾقعدي وؿمىصعص  )ؽؿا ارتػع إجؿاؾي عدد األبؼعار  

ر  %0.1م بـيعععلة  2009ػعععي اؾؿـطؼعععة اؾشعععرؼقة ععععام  

ر % 26.5مر ؽععذؾك  ارتػععع بـيععلة   2008ؿؼارـععة بعععام  

مر 2005ؿؼارـة بعام 

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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ػي اؾؿؿؾؽة ( تؼؾقدي وؿمىصص)تؼدقر عدد اؾدواجن . 5
اؾعربقة اؾيعودقة

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

ػي ( تؼؾقدي وؿمىصص)تؼدقر عدد اؾدواجن 
م 2009اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر عام 

اؾلقان
عدد اؾدواجن

(تؼؾقدي وؿمىصص)
(ؿؾقون ػروج)

493.2اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

32.2اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

6.5)%( األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة

واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر
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واإلحصاء واؾمىطقط اؾدرادات إدارة ر اؾزراعة وزارة : اؾؿصدر

تؼدقر عدد اؾدواجن ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر 
(م 2009  -م  2005)خالل اؾػمرة 

(ؿؾقون ػروج)

( تؼؾقععدي وؿمىصععص)قؼععدر إجؿععاؾي عععدد اؾععدواجن 

  493.2ػععي اؾؿؿؾؽععة اؾعربقععة اؾيعععودقة بوععواؾي     

.م 2009ؿؾقون ػروجر عام 

( تؼؾقعدي وؿمىصعص  )وقؼدر إجؿاؾي ععدد اؾعدواجن   

ؿؾقون ػروجر  32.2ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة بوواؾي  

ؿعن إجؿعاؾي ععدد اؾعدواجن     % 6.5ؿؿا قؿنل حواؾي  

ػعععععي اؾؿؿؾؽعععععة اؾعربقعععععة ( تؼؾقعععععدي وؿمىصعععععص)

.اؾيعودقةر ػي اؾعام ـػيه

( تؼؾقعدي وؿمىصعص  )ارتػع إجؿعاؾي ععدد اؾعدواجن    

م بـيعلة   2009ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة ععام  

% 8مر بقـؿا اـىػض بـيعلة  2008ر  ؿؼارـة بعام 11.1%

مر 2005ر ؿؼارـة بعام 

تؼؾقعععععدي )ؽؿعععععا ارتػعععععع إجؿعععععاؾي ععععععدد اؾعععععدواجن 

م  2009ػععي اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة عععام   ( وؿمىصععص

مر بقـؿععا اـىػععض 2008ر  ؿؼارـععة بعععام %2.5بـيععلة 

مر 2005ر ؿؼارـة بعام % 15.3بـيلة 

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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اؾنروة اؾوقواـقة ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة     

   ذفد االدمنؿار ػي ؼطاع اؾنروة اؾوقواـقة باؾؿؿؾؽة إـهازات راألدة تضافي اؾدول اؾؿمؼدؿة ػي فذا

اؾؿهالر وذؾك ـمقهة ؾدور اؾؼطاع اؾىاص واؾدعم اؾيىي اؾؿؼدم ؿن ؼلل اؾدوؾةر واؾؿمؿنل ػي تؼدقم 

األراضي اؾزراعقة بأدعار رؿزقة وتوػقر اؾؼروض اؾؿقيرة ؿن ؼلل اؾلـك اؾزراعير واؾدعم اؾػـي واؾؿمابعة 

ؿن ؼلل وزارة اؾزراعة ؾؿشروعات اإلـماج اؾوقواـير وتؼدقم اإلرذاد اؾلقطري وتوػقر اؾؾؼاحات اؾلقطرقة ؾعدد 

.ؿن األؿراض اؾؿعدقة واؾوباألقةر وتؼدقم اؾىدؿات اؾلقطرقة باإلؿؽاـات اؾؿماحة

  تضم ؿزارع اؾؿـطؼة اؾشرؼقة جزءاً ؽلقراً ؿن اؾنروة اؾوقواـقة ػي اؾؿؿؾؽةر ػاؾؿـطؼة اؾشرؼقة تأتي

ػي اؾؿرؽز اؾناـي عؾى ؿيموى اؾؿؿؾؽة ؿن حقث تؼدقر عدد األبؼار اؾمؼؾقدي واؾؿمىصص ػي ؿزارعفا بعد 

.اؾرقاض
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تطور عدد ؿياؽن اؾؿـطؼة اؾشرؼقة اؾؿشغوؾة : أوالً
بأدر

قؼدر إجؿاؾي عدد ؿياؽن اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيععودقة  

أؾععععف ؿيععععؽنر  4643.15اؾؿشععععغوؾة بأدععععر بوععععواؾي  

ؿؾقععون ـيععؿةر طلؼععاً ؾؾـمععاألج     27.14وقؼطـفععا حععواؾي  

مر ؿؼابعل  2010األوؾقة ؾؾمعداد اؾعام ؾؾيعؽان واؾؿيعاؽن   

.م  2004أؾف ؿيؽن عام  3991.78

تؼعععدر ـيعععلة  اؾزقعععادة ػعععي ععععدد ؿيعععاؽن اؾؿؿؾؽعععة       

ؿؼارـة بععام  % 10.3م بوواؾي  2010اؾؿشغوؾة بأدر  عام 

.م2004ؿؼارـة بعام % 16.3وبوواؾى .م  2007

تغؾععب اؾشععؼق اؾيععؽـقة واؾؿـععازل اؾشعععلقة واؾػععقالت     

.عؾى ؿياؽن اؾؿؿؾؽة اؾؿشغوؾة بأدر

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾؼيم اؾيادس

حرؽة اؾمشققد واؾلـاء ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

عدد ؿياؽن اؾؿـطؼة اؾشرؼقةاؾؿشغوؾة
(م  2010 -م 2004)بأدرر خالل اؾػمرة  

اؾيعودقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿياؽن عدد .1

اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؿياؽن عدد .2

اؾيـة
عدد ؿياؽن

اؾؿـطؼة اؾشرؼقة 
(أؾف ؿيؽن)

األفؿقة اؾـيلقة ؾؿياؽن 
اؾشرؼقة باؾـيلة ؾؿياؽن 

اؾؿؿؾؽة 
)%(

2004533.4113.4

2007566.0713.5

2010618.6313.3

3991.78

4643.15
4208.12

0
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(أؾف ؿيؽن)

.واؾؿعؾوؿات اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة : اؾؿصدر

تمؿقز اؾؿـطؼة اؾشرؼقة بيوق عؼاري ؼوير وذفدت اؾؿـطؼة ػي اؾيـوات اؾؼؾقؾة اؾؿاضقةطػرة ؽلقرة ػي ـشاط             
:  اؾؼطاع اؾعؼاري ػي ؽاػة ؼطاعاتهر وقمضح ذؾك ؿن خالل درادة بعض اؾؿؤذرات اؾمي تعلر عن فذا األداء ر وؿـفا

قؼععععدر إجؿععععاؾي عععععدد ؿيععععاؽن اؾؿـطؼععععة اؾشععععرؼقة      

أؾععف ؿيععؽنر طلؼععاً    618.63اؾؿشععغوؾة بأدععر بوععواؾي   

مر 2010ؾؾـمعاألج األوؾقععة ؾؾمععداد اؾعععام ؾؾيعؽان واؾؿيععاؽن    

ؿعن إجؿعاؾي ؿيعاؽن اؾؿؿؾؽعة     % 13.3ؿؿا قؿنل حعواؾي  

.اؾؿشغوؾة بأدرر ػي اؾعام ـػيه

تؼدر ـيلة اؾزقادة ػي عدد ؿياؽن اؾؿـطؼة اؾشعرؼقة  

ؿؼارـعة بععام   % 9.3م بوعواؾي   2010اؾؿشغوؾة بأدر  ععام  

.م2004ؿؼارـة بعام % 16.0مر وبوواؾى  2007

عدد ؿياؽن اؾؿؿؾؽة اؾؿشغوؾة
(م  2010 -م  2004)بأدرر خالل اؾػمرة  

.واؾؿعؾوؿات اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة : اؾؿصدر

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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إجؿاؾي رخص اؾؿلاـي اؾصادرة ؿن ؼلل  
اؾلؾدقاتر ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقةر خالل اؾػمرة    

(م 2008 -م 2004)

9279
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(رخصة)

(واؾلووث اإلحصاء إدارة) واؾؼروقة اؾلؾدقة اؾشكون وزارة : اؾؿصدر

(واؾلووث اإلحصاء إدارة) واؾؼروقة اؾلؾدقة اؾشكون وزارة : اؾؿصدر

 ػي اؾصادرة واؾمهارقة اؾيؽـقة اؾؿلاـي رخص إجؿاؾي .2
اؾشرؼقة اؾؿـطؼة

إجؿاؾي اؾرخص اؾصادرة ؿن ؼلل اؾلؾدقات  
(م 2008 -م2004)ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقةر خالل اؾػمرة  

(دؽـي وتهاري)

% 92.1ادمووذت رخص اؾؿلعاـي اؾيعؽـقة واؾمهارقعة عؾعى      
ؿعععن إجؿعععاؾي ععععدد رخعععص اؾؿلعععاـي اؾصعععادرة ؾؾؿـطؼعععة    

% 5.9مر ؿؼابعععل 2008اؾشعععرؼقة ؿعععن ؼلعععل اؾلؾعععدقات ععععام   
ؾعرخص  %  1.6ؾرخص اؾؿلاـي اؾصـاعقة واؾمهارقعةر وحعواؾي    

.أبـقة اؾمعؾقم واؾصوة واؾؿياجد ر ػي اؾعام ـػيه

تؿنل رخص اؾؿلاـي اؾيؽـقة واؾمهارقة اؾصادرة ؾؾؿـطؼة 
ؿععععن إجؿععععاؾي رخععععص اؾؿلععععاـي  % 18.2اؾشععععرؼقة حععععواؾي 

اؾيععؽـقة واؾمهارقععة اؾصععادرة ؿععن ؼلععل اؾلؾععدقات ؾؾؿؿؾؽععةر  
.م 2008عام 

تؼدر ـيعلة اؾزقعادة ػعي إجؿعاؾي رخعص اؾؿلعاـي اؾيعؽـقة        
واؾمهارقة اؾصعادرة ؿعن ؼلعل اؾلؾعدقات ؾؾؿـطؼعة اؾشعرؼقة       

.م2004م ر ؿؼارـة بعام  2008عام % 62.7بـوو  

قؼعععععدر إجؿعععععاؾي ؿيعععععاحة األرض اؾيعععععؽـقة واؾمهارقعععععة    
عععام ( اؾؿرخصععة ؾؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة ؿععن ؼلععل اؾلؾععدقات   )

ؿؾقعععون ؿمعععر ؿربععععر بزقعععادة ؼعععدرفا    34.93مر بـوعععو   2008
.م 2004ؿؾقون ؿمر ؿربع ر ؿؼارـة بعام  27.75

اؾؿرخصة ؾؾؿـطؼعة  )بقـؿا تؼدر اؾؿياحة اإلجؿاؾقة ؾؾلـاء 
ؿؾقعون   7.19مر بـوعو    2008عام  ( اؾشرؼقة ؿن ؼلل اؾلؾدقات
ؿؾقععون ؿمععر ؿربععع ؿؼارـععة  4.57ؿمععر ؿربعععر بزقععادة ؼععدرفا  

.م 2004بعام 

200420062008اؾلقان

عدد اؾرخص
7308829411888(رخصة)

إجؿاؾي ؿياحة األرض 
7.1810.1434.93(ؿؾقون ؿمر ؿربع)

إجؿاؾي ؿياحة اؾلـاء
2.623.137.19(ؿؾقون ؿمر ؿربع)

رخععص اؾمشعععققد واؾلـععاء اؾصعععادرة ػععي اؾؿـطؼعععة    : ثاؾنععاً 
اؾشرؼقة

بؾس إجؿاؾي عدد رخص اؾؿلاـي  اؾصادرة ؿن ؼلل اؾلؾدقات 
رخصعععةر  12914م حعععواؾي   2008ؾؾؿـطؼعععة اؾشعععرؼقة ععععام  

.م2004رخصةر ؿؼارـة بعام  4552بزقادة ؼدرفا  

تؼعدر ـيعلة اؾزقعادة ػعي إجؿعاؾي رخعص اؾؿلعاـي اؾصععادرة        
ر ععام  % 54.4ؿن ؼلل اؾلؾعدقات ؾؾؿـطؼعة اؾشعرؼقة بـوعو      

.م2004مر ؿؼارـة بعام   2008

قؿنعععل إجؿعععاؾي ععععدد رخعععص اؾؿلعععاـي اؾصعععادرة ؿعععن ؼلعععل 
ؿعن  % 18.2مر حواؾي  2008اؾلؾدقات ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة عام 

إجؿعععاؾي رخعععص اؾؿلعععاـي اؾصعععادرة ؿعععن ؼلعععل اؾلؾععععدقات       
.رخصةر ػي اؾعام ـػيه70952ؾؾؿؿؾؽةر واؾلاؾغة 

إجؿاؾي رخص اؾؿلاـي اؾصادرة ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة. 1

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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عدد رخص اؾؿوالت اؾصادرة  ؿن ؼلل اؾلؾدقات  
ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة حيب ـوع اؾـشاط  

(م 2008 -م 2004)خالل اؾػمرة  

(رخصة)

(واؾلووث اإلحصاء إدارة) واؾؼروقة اؾلؾدقة اؾشكون وزارة : اؾؿصدر

(واؾلووث اإلحصاء إدارة) واؾؼروقة اؾلؾدقة اؾشكون وزارة : اؾؿصدر

 ؼلل ؿن اؾصادرة واؾؿهددة اؾهدقدة اؾؿوالت رخص .3
اؾشرؼقة ؾؾؿـطؼة اؾلؾدقات

 اؾلؾدقات ؼلل ؿن اؾؿرخصة اؾؿوالت أـشطة أفم .4
اؾشرؼقة ؾؾؿـطؼة

7231 71417740
6125

4960 4834

12251 12504

0

10000

20000

2004 2008

ؿؤديات تهارقة ؿواد غذاألقة خدؿات ذىصقة أخرى

عدد رخص اؾؿوالت اؾصادرة ؿن ؼلل اؾلؾدقات  
(م 2008 -م 2004)خالل اؾػمرة  ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقةر  بؾعععس ععععدد رخعععص اؾؿوعععالت اؾهدقعععدة اؾصعععادرة ؿعععن ؼلعععل  

رخصععةر عععام    14711اؾلؾععدقات ؾؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة حععواؾي     
مر  ؽؿعععا  بؾعععس ععععدد رخعععص اؾؿوعععالت اؾؿهعععددة  ـوعععو    2008

رخصعععةر ؾقصعععل  إجؿعععاؾي ععععدد رخعععص اؾؿوعععالت       17508
اؾصادرة ؿن ؼلل اؾلؾدقات ؾؾؿـطؼة (  اؾهدقدة واؾؿهددة)

رخصععةر ػعي اؾعععام ـػيععهر  بزقععادة   32219اؾشعرؼقة بـوععو   
.م2004رخصة ؿؼارـة بعام  1652ؼدرفا  

ارتػع عدد اؾؿوالت اؾهدقدة اؾؿرخصعة ؿعن ؼلعل اؾلؾعدقات     
ر ؽؿععا ارتػععع عععدد رخععص  %8.1ؾؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة بـيععلة  
م ر ؿؼارـعععة    2008ععععام  % 3.2اؾؿوعععالت اؾؿهعععددة بـيعععلة  

.م 2004بعام 

اؾهدقعدة  ) تؼدر ـيلة اؾزقادة ػي إجؿاؾي رخص اؾؿوعالت   
اؾصادرة ؿن ؼلل اؾلؾدقات ؾؾؿـطؼة اؾشعرؼقة  ( واؾؿهددة

.م2004م ر ؿؼارـة بعام  2008عام % 5.4بـوو  

قؿنععل إجؿععاؾي عععدد رخععص اؾؿوععالت اؾصععادرة ؿععن ؼلععل       
اؾرخص اؾهدقدة )مر  2008اؾلؾدقات ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة عام 

ؿعععن إجؿعععاؾي رخعععص اؾؿوعععالت  % 12.6حعععواؾي ( واؾؿهعععددة
 255360اؾصععادرة ؿععن ؼلععل اؾلؾععدقات ؾؾؿؿؾؽععةر واؾلاؾغععة   

.رخصةر ػي اؾعام ـػيه

ادمووذت رخص اؾؿؤديات اؾمهارقة عؾى اؾـصقب األؽلر  
ؿن حقث عدد رخص اؾؿوالت اؾهدقدة واؾؿهددة اؾصادرة 

ر ثعم رخعص   2008ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة ؿن ؼلل اؾلؾدقاتر عام 
ؿوعععالت اؾؿعععواد اؾغذاألقعععة ػعععي اؾؿرتلعععة اؾناـقعععةر ورخعععص     
ؿؤديات اؾىدؿات اؾشىصعقة ػعي اؾؿرتلعة اؾناؾنعةر ػعي      

.اؾعام ـػيه

بؾس عدد رخص اؾؿؤديات اؾمهارقعة اؾهدقعدة واؾؿهعددةر     
ؿعععن % 24.0م ر ؿؿعععا قؿنعععل   2008رخصعععة ععععام   7740ـوعععو 

إجؿاؾي عدد رخص اؾؿوالت اؾهدقدة واؾؿهعددة اؾصعادرة   
.ؿن ؼلل اؾلؾدقات ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقةر ػي اؾعام ـػيه

ؽؿععا بؾعععس عععدد رخعععص ؿوعععالت اؾؿععواد اؾغذاألقعععة اؾهدقعععدة    
م ر ؿؿععا قؿنععل   2008رخصععة عععام  7141واؾؿهععددةر  حععواؾي  

ؿععععن إجؿععععاؾي عععععدد رخععععص اؾؿوععععالت اؾهدقععععدة     % 22.2
واؾؿهددة اؾصادرة ؿن ؼلل اؾلؾدقات ؾؾؿـطؼة اؾشعرؼقةر  

.ػي اؾعام ـػيه

200420062008اؾلقان

13,60513,63414,711جدقد

16,96218,12417,508تهدقد

30,56731,75832,219اإلجؿاؾي

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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أدت إؾى اـمعاش  اؾؼطاع اؾعؼاري باؾؿـطؼة اؾشرؼقةاؾعواؿل اؾمى  

  ارتػاع عدد )ؿنل زقادة عدد دؽان اؾؿـطؼة اؾشرؼقةر وارتػاع حاالت اؾزواج ػقفا : دؽان اؾؿـطؼة اؾشرؼقةدقـاؿقؽقة

ر وزقادة عدد اؾؿواػق عؾى ادمؼداؿفم ؾؾعؿل ػقفار و زقادة عدد االجاـب اؾؿؿـوحقن اؼاؿة ػقفار وتـاؿي (عؼود اؾزواج بفا

االحمقاجات اؾيؽـقة ؾؾهفات األؿـقة ػقفار وؼد تؿنل تؾك اإلعملارات اؾيؽاـقة األرضقة اؾمي دقيمـد عؾقفا اؾطؾب اؾؿيمدام 

.ػي دوق اؾعؼارات ػي اؾؿـطؼة ألعوام عدقدةر خصوصاً اؾطؾب عؾى اؾوحدات اؾيؽـقة

  ؿن ؿقاه : تواػر اؾىدؿات األدادقة واؾعاؿة وؿؼوؿات اؾلـقة اؾمومقة واؾىدؿات اؾؾوجيمقة  ػى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

وؽفرباءر وؿشروعات اؾصرف اؾصوير و اؾىدؿات اؾمعؾقؿقةر وخدؿات اؾرعاقة اؾصوقةر حقث تمؿقز اؾؿـطؼة اؾشرؼقة 

بؿؼوؿات بـقة تومقة وخدؿات ؾوجيمقة فاألؾةر ؿؿا قـعؽس عؾى زقادة ؿعدالت اؾفهرة إؾقفا واالدمقطان ػقفار األؿر اؾذى 

قـشأ طؾب ؿمزاقد وؿمـاؿى عؾى اؾوحدات اؾيؽـقة ػقفار وقشهع ـؿو االدمنؿارات اؾعؼارقة بفار ػفى تمؿمع بشلؽة طرق  

وادعةر تربطفا بؿدن اؾؿؿؾؽة و بهقراـفا ؿن اؾدول األخرىر وؼد ـُػذت فذه اؾطرق طلؼاً ألحدث اؾؿواصػات اؾعاؾؿقةر ؽؿا 

قوجد باؾؿـطؼة خط اؾيؽة اؾودقد اؾذى قربط ؿدقـة اؾدؿام بؿدقـة اؾرقاضر ؽؿا قوجد  باؾؿـطؼة اؾعدقد ؿن اؾؿواـىء اؾلورقةر 

ؿنل ؿقـاء اؾؿؾك علد اؾعزقز باؾدؿام وفو ؿن أؽلر ؿواـىء اؾؿؿؾؽةر وؿقـاء اؾهلقل  اؾمهارىر وؿقـاء اؾؿؾك ػفد اؾصـاعى ػى 

.اؾهلقلر وترتلط اؾؿـطؼة اؾشرؼقة بؿدن اؾعاؾم عن طرقق ؿطار اؾؿؾك ػفد اؾدوؾى

 تعد اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ؿـطؼة جذب اؼمصادى ؽلقرةر :  االـمعاش االؼمصادي واؾمؼدم اؾوضارى اؾذى تشفده  اؾؿـطؼة

وقمضح ذؾك ؿن بعض اؾؿؤذرات االؼمصادقة ؾؾؿـطؼةر ارتػاع عدد اؾيهالت اؾمهارقة ػى اؾؿـطؼةر وؽذؾك ارتػاع عدد 

اؾؿواػق عؾى ادمؼداؿفم ؾؾعؿل بفار وارتػاع عدد رخص اؾؿوالت اؾؿرخصة ػقفار وارتػاع ؿيموى اؾدخل ؾؾعاؿؾقن ػقفا

ػاؾؿـطؼة اؾشرؼقة تمؿقز بوجود إطالؾة بورقة ألغؾب ؿواػظاتفار وذؾك ؾؿوؼعفا :  ازدفار ـشاط حرؽة اؾيقاحة باؾؿـطؼة

اؾهغراػى عؾى اؾىؾقجر وؼد ـشطت حرؽة اؾيقاحة باؾؿـطؼة بشؽل ؽلقر خالل اؾيـوات اؾؼؾقؾة اؾيابؼةر ؿؿا قـعؽس عؾى 

.اؾـشاط اؾعؼارى بفا ػى ؽاػة ؼطاعاته

أرض دالم وأؿن وادمؼرارر ؿؿا ( حػظفا اهلل تعاؾى)ػاؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة : االدمؼرار األؿـي واالجمؿاعي ؾؾؿؿؾؽة

ؿن االؼاؿة باؾؿؿؾؽةر وتعد بقكة اؾؿـطؼة  -وغقر اؾيعودقة  -ؽان حاػزاً ؾؾعدقد ؿن األدر اؾيعودقة اؾؿؼقؿة باؾىارج 

.اؾشرؼقة بصػة خاصة واؾؿؿؾؽة بصػة عاؿة حاػزاً ؾؽنقر ؿن اؾؿيمنؿرقن ؾالدمنؿار بفا  دون اؾىوف عؾى ادمنؿاراتفم 

 ػاؾؿيؽن دؾعة ؿيمفؾؽة وادمنؿارقة ػى أن واحدر وتزداد ؼقؿمفا عؾى : اؾعواألد اؾؿرتػعة اؾؿموؼعة ػي ؼطاع اؾعؼار

ؿر اؾيـواتر ؿؿا قزقد ؿن ؼقؿمفا اؾرأدؿاؾقةر ؾذا تزداد اؾرغلة اؾؿيمؿرة ػى األدمنؿار ػى اؾؼطاع اؾعؼارى ؾؾعواألد 

.اؾؿرتػعة اؾؿموؼعة ؿـه

 ػقيعى األػراد ؾشراء اؾؿياؽن ؿن أجل توػقر اؾؿأوى واؾوصول عؾى األؿان  عـد : تعدد دواػع ذراء اؾعؼارات اؾيؽـقة

.اؾزواج وتؽوقن أدرر وقؿؽن األحمػاظ بأؽنر ؿن ؿيؽن ػى أن واحدر وفو ؿا قطؾق عؾقه تىزقن اؾوحدات اؾيؽـقة

  اؾؿقل ؾؾوػاظ عؾى رؤوس األؿوال ػي  -ؿنل دعي اؾدوؾة اؾدؤوب ؾإلرتؼاء بؿيموى تـاػيقمفا  اؾدوؾقة : عواؿل أخرى

.اـضؿام اؾؿؿؾؽة إؾى ؿـظؿة اؾمهارة اؾعاؾؿقة -اإلطار اؾؼاـوـي واؾؿلادرات اؾوؽوؿقة  -زقادة ؿعدالت اؾيقوؾة  -اؾداخل 

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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افم تودقات اؾؼطاع اؾعؼارى باؾؿـطؼة اؾشرؼقة

 ؿنل  االرتػاع اؾؿػاجئ ػى أدعار ؿواد اؾلـاءر ـؼص اؾعؿاؾة اؾؿافرة ػى : تودقات ؿرتلطة بمؽؾػة اؾلـاء وأدعار األراضى

بعض اؾؼطاعات اؾعؼارقةر اؾزقادة اؾؿضطردة ػى أدعار األراضىر 

  ؿنل ـؼص اؾؿعؾوؿات اؾؽاػقة عن اؾيوق اؾعؼارىر اإلجراءات اؾمـظقؿقة واؾمىطقطقة : تودقات تواجه تـظقم اؾيوق اؾعؼارى

.واؾعالؼة بقن اؾؿاؾك واؾؿيمأجر

ػؼد ال قيمطقع اؾؿواطـون أصواب اؾدخل اؾؿـىػض ذراء أرض أو عؼار بيلب تدـى دخعوؾفمر  : تودقات ؿرتلطة باؾطؾب  

واؾفهرة إؾى اؾؿدن اؾرألقيعقة قرػعع ؿعن ؿععدل اؾطؾعب ػقفعار وخػعض ودعاألل االتصعال بعقن اؾعارضعقن ؾؾوحعدات اؾيعؽـقة              

واؾطاؾلقن ؾفار ؽؿا قـؼص دوق اؾعؼارات اؾدرادات اؾفـددقة اؾعؾؿقة اؾمى تملـعى ؽقػقعة تؼؾقعل تؽؾػعة اؾلـعاء وؿعواد اؾلـعاء        

.اؾلدقؾة واألرخصر وحهم اؾؿلاـى وأدمىداؿفا  ؽى تمؿشى ؿع ؿمطؾلات األػراد وإؿؽاـاتفم

 ػى االدمنؿار عؾى اؾؿدخرقن صغار ؿن ؽلقر عدد ؼلل ؿن اؾؽلقر اؾمفاػت ؿنل : (اؾؿيمنؿرون) باؾعرض ؿرتلطة تودقات

 تهارة ػى اؾؿمؿردقن غقر اؾدخالء ؽنرة اؾيوقر وؿعطقات بػرضقات اؾؽاػقة واؾدراقة اؾؽاؿل اؾعؾم تواػر دون اؾعؼار دوق

 اؾؼطاع ػى األؽػاء اؾؿطورقن وـدرة اؾؿفـةر ؿزاوؾة ؼواعد وغقاب اؾعؼار ؾرجل اؾؿـادب اؾعؾؿى اؾمأفل وعدم اؾعؼار

 عاؾم ػى اؾؿيمؿر اؾمطور ؾمواؽب اؾعؼارى اؾميوقق أداؾقب تودقث فو واؾعؼارققن اؾعؼار قـؼص ؿا أؽنر أن ؽؿا اؾعؼارىر

.اؾعؼارات

 اؾدور ؿن اؾرغم ػعؾى .اؾؿهمؿع ألػراد اؾعؼارقة اؾطؾلات ؽاػة تؾلقة ػى اؾمؿوقل ؼصور ؿنل : باؾمؿوقل ؿرتلطة تودقات

 أن ؽؿا اؾمؿوقلر طؾلات ؽاػة تؾلقة قيمطقع ال أـه  إال اؾيؽـقةر اؾوحدات تؿوقل ػى اؾعؼارقة اؾمـؿقة ؾصـدوق واؾؼوى اؾفام

 اؾمؿوقل ـيلة رػع تيمطقع ال اؾلـوك ػإن ذؾك إؾى إضاػة ؿودوداًر ؿازال اؾعؼاري اؾمؿوقل تهاه اؾمهارقة اؾلـوك أداء

 تـوقع عؾى اؾؿواػظة أفؿفا ؿن عدة العملارات تىضع اؾلـوك إن حقث اؾيوقر احمقاجات ؾمؾلقة ؿطؾق بشؽل اؾعؼاري

 اؾلـكر أصول عؾى ؾؾؿواػظة اؾيعودي اؾعربي اؾـؼد ؿؤدية وؿمطؾلات ؾالدمنؿار اؾؿىصصة اؾلـك ؿوػظة ؿىاطر

 ؿع اؾمؿوقؾقة اؾؽقاـات تػاعل عدم أو وضعف وخصوصقمهر اؾيوق احمقاج ؾمالألم ؿلمؽرة تؿوقؾقة ؿاؾقة أداة وجود وعدم

.اؾعاؾقة اؾؿاؾقة اؾربوقة ؿن اؾرغم عؾى اؾيوق

اؾـظرة اؾؿيمؼلؾقة ؾؾؼطاع اؾعؼارى ػى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

قشفد دوق اؾعؼار ػى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة حاؾقاً ؿرحؾة ـؿو ر وؿن اؾؿموؼع ؾفا األدمؿرارر حقث أن اؾؼوى اؾمى تورك دوق  

(.اؾؼرقب)اؾعؼار ػى اؾؿـطؼة فى أؾقات اؾطؾبر و اؾمى ال قموؼع أن تمغقر ػى اؾؿيمؼلل اؾؿـظور 

ؿمضاػرة ؿعع   -باإلضاػة إؾى اؾعواؿل األخرى اؾمى دلق  ذؽرفا  -ؽؿا أن اؾوؼاألق واؾىصاألص اؾيؽاـقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة 

.اؾـؿو اؾؼوى واؾؿيمؿر ػى االؼمصاد اؾؽؾى ؾؾؿؿؾؽةر دمدعم ـؿو اؾؼطاع اؾعؼارى ػى اؾؿـطؼةر واؾؿؿؾؽة ؽؾفا

ؽؿا أن دوق اؾعؼارات باؾؿـطؼة دقؽون أؽنر إدمهابة إلعملارات اؾهعودة اؾـوعقعة ؿعع إدعمؿرار اؾمطعور ػعى فقؽؾعة وتـظعقم         

. اؾيوق
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مر 2009ػـدؼاًر ععام   62بؾس  عدد ػـادق اؾؿـطؼة اؾشرؼقة 

. م2008ؿؼارـة بعام % 10.7ؿرتػعاً بـيلة 

جاءت ػـادق اؾؿـطؼة اؾشعرؼقة ػعي اؾؿرتلعة اؾرابععة ؿعن      

ؿععن %5.4م بـيععلة  2009حقععث عععدد ػـععادق اؾؿؿؾؽععة عععام 

إجؿععاؾي عععدد ػـععادق اؾؿؿؾؽععةر بعععد ؽععل ؿععن ػـععادق ؿؽععة  

ر وػـعادق  ( ػـعدؼاً  663بإجؿاؾي %  ) 58.2اؾؿؽرؿة بـيلة 

( ػـعععدؼاً 196بإجؿعععاؾي  )ر % 17.2اؾؿدقـعععة اؾؿـعععورة بـيعععلة  

ؿععن ( ػـععدؼاً 90بإجؿععاؾي % ) 7.9وػـععادق اؾرقععاض بـيععلة  

.إجؿاؾي ػـادق اؾؿؿؾؽةر ػي اؾعام ـػيه

تمـوع درجات اؾػـادق ػي اؾؿـطؼعة اؾشعرؼقةر حقعث تضعم     

 14ػـادق درجة ؿؿمازةر وػـدؼاً درجة أوؾىر و  3اؾؿـطؼة 

ػـععدؼاً درجععة ثاؾنععةر طلؼععاً ؾلقاـععات   13ػـععدؼاً درجععة ثاـقععة و 

.م2009

 5108تومععوي جؿقععع ػـععادق اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة عؾععى ـوععو   

ؿعن  % 5مر بؿا قؿنعل حعواؾي     2009غرػةر طلؼاً ؾلقاـات عام 

.إجؿاؾي غرف اؾػـادق باؾؿؿؾؽةر ػي اؾعام ـػيه

غرػععة  859ؽؿعا تضععم ػـعادق اؾؿـطؼععة اؾشعرؼقة حععواؾي     

ػععي ػـععادق اؾدرجععة اؾؿؿمععازة ػععي اؾؿـطؼععةر ؿؿععا قؿنععل     

ؿععن إجؿععاؾي غععرف ػـععادق اؾدرجععة اؾؿؿمععازة  % 3.6حععواؾي 

غرػعة  112مر ؽؿعا إـفعا تضعم حعواؾي      2009ػي اؾؿؿؾؽةر عام 

.ػي ػـادق اؾدرجة األوؾى

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾؼيم اؾيابع

واؼع اؾـشاط اؾيقاحي ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة 

اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ػي اؾػـادق .1

توزقع غرف اؾػـادق ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة 
م2009عام  

ؾؼطاع اؾيقاحة ؿؽاـة ؽلقرة ػي اؼمصاد اؾؿـطؼة اؾشرؼقةر وقؿؽــا رصد فذه اؾؿؽاـة ؿن خالل ؿهؿوعة اؾؿؤذرات       
:  االؼمصادقة اآلتقة

عدد اؾػـادق  ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة
(م 2009  -م  2008)خالل اؾػمرة 

ؿاس ؿرؽز واؾهودةر ؾؾمراخقص اؾعاؿة االدارة : اؾؿصدر

(ػـدق)

1007 1078

62
56

0
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900

1200

2008 2009

بؼقة اؾؿؿؾؽة اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

1140
1063

ـوع اؾػـادق
باؾؿؿؾؽة اؾعربقة   

اؾيعودقة
(غرػة)

باؾؿـطؼة   
اؾشرؼقة

(غرػة)

االفؿقة اؾـيلة  
ؾؾؿـطؼة  
اؾشرؼقة

)%(

237518593.6اؾدرجة اؾؿؿمازة

30387112.04اؾدرجة األوؾى

19209205410.7اؾدرجة اؾناـقة

883299711.3اؾدرجة اؾناؾنة

2012610865.4ػـادق غقر  ؿصـػة

10230551085.0إجؿاؾي اؾغرف

ؿاس ؿرؽز واؾهودةر ؾؾمراخقص اؾعاؿة االدارة : اؾؿصدر
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اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ػي اؾؿػروذة اؾيؽـقة اؾوحدات .2

ؿهؿوع اؾوحدات اؾيؽـقة اؾؿػروذة ػي اؾؿؿؾؽة 
(م  2009 -م  2008)اؾعربقة اؾيعودقةخالل اؾػمرة بقن 

13750 3765

658592
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2008 2009

بؼقة اؾؿؿؾؽة اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

(وحدة دؽـقة)
44234342

بؾعععس إجؿعععاؾي ععععدد اؾوحعععدات اؾيعععؽـقة اؾؿػروذعععة ػعععي    

مر ؿرتػعاً بـيعلة  2009وحدةر عام 658اؾؿـطؼة اؾشرؼقة 

.ؿؼارـة باؾعام اؾيابق% 11.1

جعععاء ت اؾوحعععدات اؾيعععؽـقة اؾؿػروذعععة ػعععي اؾؿـطؼعععة      

اؾشعععرؼقة ػعععي اؾؿرتلعععة اؾناؾنعععة ؿعععن حقعععث إجؿعععاؾي ععععدد  

م  2009اؾوحععدات اؾيععؽـقة اؾؿػروذععة ػععي اؾؿؿؾؽععة عععام   

ؿععععن إجؿععععاؾي عععععدد اؾوحععععدات اؾيععععؽـقة    %14.9بـيععععلة 

اؾؿػروذة ػي اؾؿؿؾؽعةر بععد ؽعل ؿعن اؾوحعدات اؾيعؽـقة       

بإجؿعاؾي  %  ) 34.4اؾؿػروذة ػي ؿؽعة اؾؿؽرؿعة بـيعلة    

ر واؾوحدات اؾيؽـقة اؾؿػروذعة ػعي اؾرقعاض    ( وحدة  1521

ر ؿععن إجؿععاؾي عععدد  (وحععدة 852بإجؿععاؾي % ) 19.3بـيععلة 

اؾوحععدات اؾيععؽـقة اؾؿػروذععة ػععي اؾؿؿؾؽععةر ػععي اؾعععام     

.ـػيه

تومعععوي اؾوحعععدات اؾيعععؽـقة اؾؿػروذعععة ػعععي اؾؿـطؼعععة      

% 14.4مر ؿؿا قؿنل   2009ذؼة عام   14624اؾشرؼقة عؾى 

ؿععععن إجؿععععاؾي ذععععؼق اؾوحععععدات اؾيععععؽـقة اؾؿػروذععععة     

.باؾؿؿؾؽةر ػي اؾعام ـػيه

واآلثار ؾؾيقاحة اؾعاؿة اؾفقكة مر2009 ؿاس ؿرؽز : اؾؿصدر

قوجععد بقععت واحععد ؾؾطععالب ػععي اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقةر ؿععن       

بقععت ؾؾطععالب ػععي اؾؿؿؾؽععةر طلؼععاً ؾلقاـععات عععام   21إجؿععاؾي 

ؿععن إجؿععاؾي بقععوت اؾطععالب ػععي % 4.8مر ؿؿععل قؿنععل  2009

.اؾؿؿؾؽةر ػي اؾعام ـػيه

ؿعن إجؿعاؾي    4.7دعرقرر ؿؿعا قؿنعل     100ؽؿا إـه توموى عؾى 

.عدد األدرة ػي بقوت اؾطالب باؾؿؿؾؽةر ػي اؾعام ـػيه

اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ػي اؾطالب بقوت .3

بقوت اؾطالب ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر 
م  2009عام 

اؾلقان
باؾؿؿؾؽة  

اؾعربقة  
اؾيعودقة

باؾؿـطؼة  
اؾشرؼقة

األفؿقة اؾـيلقة  
ؾؾؿـطؼة  
اؾشرؼقة

)%(

عدد دؽن اؾطالب
(ؿيؽن)

2114.8

عدد األدرة
(درقر)

21151004.7

واآلثار ؾؾيقاحة اؾعاؿة اؾفقكة ؿاسر ؿرؽز مر 2009 واؾمعؾقم اؾمربقة وزارة : اؾؿصدر

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق



ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة41

اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ػي اؾؿـطؼة ػي اؾشلاب بقوت .4
بقوت اؾشلاب ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةر 

م  2009عام 

اؾلقان
باؾؿؿؾؽة  

اؾعربقة  
اؾيعودقة

اؾؿـطؼة  
اؾشرؼقة

األفؿقة اؾـيلقة  
ؾؾؿـطؼة  
اؾشرؼقة

)%(

عدد بقوت اؾشلاب
(بقت)

21314.3

عدد األدرة
(درقر)

247544017.8

واآلثار ؾؾيقاحة اؾعاؿة اؾفقكة ؿاسر ؿرؽز ر 2009 اؾشلاب ؾلقوت اؾيعودقة اؾعربقة اؾهؿعقة : اؾؿصدر

بقععوت ؾؾشععلاب ػععي اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقةر ؿععن        3قوجععد 

بقت ؾؾشلاب ػعي اؾؿؿؾؽعةر طلؼعاً ؾلقاـعات ععام      21إجؿاؾي 

ؿن إجؿاؾي بقوت اؾشلاب ػعي  % 14.3مر ؿؿل قؿنل  2009

.اؾؿؿؾؽةر ػي اؾعام ـػيه

دعرقرر ؿؿععا قؿنععل   440ؽؿعا إن فععذه اؾلقعوت تومععوي عؾععى    

ؿعععن إجؿعععاؾي ععععدد األدعععرة ػعععي بقعععوت اؾشعععلاب    % 17.8

.م2009باؾؿؿؾؽةر وذؾك طلؼاً ؾلقاـات عام 

 51083قوجد ػي اؾؿؿؾؽعة اؾعربقعة اؾيععودقة ؿعا قؼعارب      

ؿمععراً ؿربعععاً ؿععن األؿععاؽن اؾؿىصصععة ؾالجمؿاعععات داخععل  

أؾعف ذعىصر     37اؾػـادقر وتميع تؾعك األؿعاؽن ؾوعواؾي    

.م 2009وذؾك طلؼاً ؾلقاـات عام 

اؾىلعر واؾعدؿام   )قوجد ػي بعض ؿدن اؾؿـطؼة اؾشرؼقة 

ؿمعراً ؿربععاً ؿعن     9264ؿاقؼعارب ؿعن   ( واؾهلقل واؾظفران

األؿععععاؽن اؾؿىصصععععة ؾالجمؿاعععععات داخععععل اؾػـععععادقر أي 

ؿععن ؿيععاحة األؿععاؽن اؾؿىصصععة  % 18.1ؿاقؿنععل حععواؾي 

ؾالجمؿاعععات داخععل اؾػـععادق ػععي اؾؿؿؾؽععةر وذؾععك طلؼععاً    

.م2009ؾلقاـات عام 

اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ػي اؾػـادق داخل االجمؿاعات ؼاعات .5

ؼاعات االجمؿاعات داخل اؾػـادق ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة 
م  2009اؾيعودقةر عام 

اؾؿدقـة

إجؿاؾي اؾوهم  
اؾؿؿنل

عؾى فقكة  )
(ؿيرح

اؾوهم اإلجؿاؾي
(ؿمر ؿربع)

ـيلة اؾوهم
)%(

2,5464,3869اؾىلر

1,5401,7783اؾدؿام

7509002اؾهلقل

1,6602,2004اؾظفران

30,64941,81982بؼقة اؾؿؿؾؽة

إجؿاؾي 
ؿـاطق اؾؿؿؾؽة

37,14551,083100

واآلثار ؾؾيقاحة اؾعاؿة اؾفقكة مر2009 ؿاس ؿرؽز : اؾؿصدر
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اؾؿؼوؿات اؾيقاحقة اؾطلقعقة واؾنؼاػقةرتمؿقز اؾؿـطؼة اؾشرؼقة باؾعدقد ؿن 

:واؾمي تؿنل عـاصر جذب دقاحى ؼوير واؾمي قؿؽن وصػفا بصورة ؿوجزة  

 اؾؿمـزفات اؾوؽوؿقة اؾمي تدقرفا وزارة اؾزراعةر  :اؾؿؼوؿات اؾطلقعقة ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

واؾؿـاطق اؾؿوؿقة واؾؿمـزفات اؾلورقة اؾمي تشرف عؾقفا اؾفقكة اؾوطـقة ؾوؿاقة اؾوقاة اؾػطرقة 

ر واؾؿـاطق ذات اؾهؿال اؾطلقعى واؾؿـاظر (ؿوؿقة اؾهلقل ؾؾوقاة اؾلرقة واؾلورقة)واـؿاألفا ؿنل 

واؾهزر اؾياحؾقة واؾشعاب اؾؿرجاـقة خاصة ػي ؼرب اؾهلقلر و اؾؽفوف ؿنل ( اؾربع اؾىاؾى)اؾطلقعقة 

ذاطىء ـصف اؾؼؿر وأرصػة )اؾمي ػي جلل اؾؼارة ػي االحياءر و اؾشواطئ وؿقاة اؾىؾقج ؿنل 

ر واؾواحات اؾمي تمضؿن أؽلر ؿزارع اؾـىقل (اؾوجفة اؾلورقة اؾراألعة اؾؿـمشرة ػي اؾدؿام واؾىلر واؾهلقل

.ػي اؾؿؿؾؽة واؾواؼعة ػي االحياء واؾؿزارع األصغر ػي اؾؼطقفر وغقرفا

ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة تارقخ طوقل ؿؿمد آالف اؾيـواتر : اؾؿؼوؿات اؾنؼاػقة ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

وقؿؽن تصـقف اؾؿؼوؿات اؾيقاحقة اؾنؼاػقة إؾى ؿواؼع أثرقة تعود إؾى ؼلل اؾمارقخ ؿن أبـقة حهرقةر 

واؾهزر اؾياحؾقة ( ؿداػن جـوب اؾظفران)وـؼوش وردوؿات صىرقة ؿمـاثرة عؾى طول اؾياحل ؿنل 

اؾهرحة )واؾـؼوش واؾردوؿات اؾصىرقة ؿنل ( األحياء وقلرقن)وػي اؾواحات ؿنل ( جزقرة تاروت)ؿنل 

ر و ؿلاـى اؾمراث اؾعؿراـى اؾؿرؿؿة ؿنل اؾؼصور واؾوصون اؾمي تعود إؾى عصور (ودؾؿون ػي وادى اؾؿقاه

.وغقرفار (حصن تاروت وؼصر إبرافقم ػي ؿـطؼة اؾفػوف واؾعؼقر وجؿقعفا ؿواؼع دقاحقة)ؿىمؾػة 

اؾورف : اؾؿـطؼة اؾشرؼقة غـقة باؾؿوارد اؾنؼاػقة وؿـفا :اؾمراث غقر اؾؿادى ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

واؾصـاعات اؾقدوقة ؿنل اؾػىار واؾـيقج وـيج اؾيالل واؾودادة وصقاغة اؾذفب واؾػضة واألعؿال 

اؾىشلقة واؾيهاد  وذلاك صقد األدؿاك وصقد األدؿاك وبـاء اؾؼوارب وادمىراج اؾؾؤؾؤ خاصة ػي 

اؾؼطقفر واؾؿفرجاـات واؾػاعؾقات ؿنل ؿفرجان اؾصقف ػي ؿدقـة اؾدؿام واالحياء وؿىقم اؾربقع ػي 

.اؾـعقرقة وؿفرجان االبل ػي حػر اؾلاطن

ؿنل دفوؾة اؾوصول إؾقفا ؾؼربفا ؿن دول : بعض ـؼاط اؾؼوة اؾيقاحقة ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

اؾىؾقج اؾؿهاورةر وتواػر  اؾؿراؽز اؾميوقؼقة عاؾقة اؾهودة واؾمي تيمفدف ؽاػة اؾشراألح اؾميوقؼقة 

.  اؾؿوؾقة واؾعاألؾقةر وغقرفا ؿن عواؿل اؾهذب اؾيقاحى ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة
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اؾؼيم اؾناؿن

اؾرؤقة اؾؿيمؼلؾقة ؾؾمـؿقة االؼمصادقة ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

  اإلـماجقة اؾؼطاعات .1

قيعععمؾزم توؼقعععق اؾمـؿقعععة اؾؿيعععمداؿة ػعععي اؾؿـطؼعععة    

اؾشرؼقة االدمؿرار ػي تودقع اؾؼاعدة اإلـماجقةر خاصة 

ػععي ؿهععال صععـاعات اؾلمععرول واؾغععاز وؿـمهاتفععار وزقععادة    

اؾطاؼات اإلـماجقة ؾؾصعـاعات اؾمووقؾقعة اؾؼاألؿعةر وادخعال     

اؾؿـمهععات اؾهدقععدة خاصععة ػععي صععـاعة اؾلمروؽقؿاوقععات    

واؾصععـاعات اؾؽقؿاوقععة واؾؿعدـقععة واالجفععزة واؾؿعععدات    

.اؾؽفرباألقة وغقرفا

زقادة اـشطة اؾؼطاعات اإلـماجقة االخعرى ػعي اؾؿـطؼعةر    

وؿععععن افؿفععععا ؼطاعععععات اؾزراعععععة واؾيععععقاحة واؾـؼععععل   

واؾمىععزقن واؾلـععاء واؾمشععققد واالدععؽان ؿععن خععالل تطععوقر    

.اؾلـقات االدادقة واؾؿراػق اؾمي تىدم فذه اؾؼطاعات

توماج ادمؿرارقة ـهعاح اؾمـؿقعة ػعي اؾؿـطؼعة اؾشعرؼقة      

إؾعععى ؿواصعععؾة عؿؾقعععات  اؾمطعععوقر ػعععي ؽاػعععة اؾـعععواحىر      

واؾمودععععع ػععععي عـاصععععر تهفقععععزات اؾلـقععععة االدادععععقة    

واؾىعععدؿات اؾعاؿعععة باؾؿـطؼعععةر وقشعععؿل ذؾعععك اؾطعععرق   

واؾؽفربعاء واؾؿقعاه واالتصععاالت واؾصعرف اؾصعوىر وؽاػععة     

.عـاصر اؾلـقة االدادقة ػي اؾؿـطؼة

اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة ػععي حاجععة ؿيععمؿرة إؾععى زقععادة  

خعدؿات اؾمعؾععقم اؾععام وتـوقععع خعدؿات اؾمعؾععقم أؾػـععى    

واؾؿمودعععط واالرتؼعععاء بفعععا اؾعععى اعؾعععى اؾؿيعععموقات    

.اؾعاؾؿقة

اؾمودععععع ػععععي خععععدؿات اؾمعؾععععقم اؾعععععاؾى بؿىمؾععععف    

تىصصععععاته اؾعؾؿقععععة واالدبقععععة ؾؿواجفععععة اؾزقععععادة    

اؾؿموؼعة ػي اعداد اؾطعالب ؿعع ادعمؿرار اؾؿععدالت     

.اؾعاؾقة ؾؾهذب اؾيؽاـى اؾى اؾؿـطؼة

تعملر اؾؿـطؼة اؾشرؼقة احد ؿـعاطق اؾمـؿقعة االؼمصعادقة اؾـاجوعة باؾؿؿؾؽعةر اال ان توؼقعق اؾمـؿقعة اؾؿيعمداؿة                   

تيمؾزم االدمؿرار ػي االدعمغالل االؿنعل ؾإلؿؽاـقعات واؾؿؼوؿعات اؾؿماحعة واؾؿمعوػرة باؾؿـطؼعةر واؾعدػع باؾؿزقعد           

ؿععن االدععمنؿارات ػععي اؾؼطاعععات اؾوقوقععة اؾفاؿععة باؾؿـطؼععةر واؾعؿععل عؾععى اؾمطععوقر ورػععع اؾؽػععاءة االؼمصععادقة    

ؾالـشععطة اؾؼاألؿععة بمععوػقر اؾؿزقععد ؿععن اؾمهفقععزات االدادععقة واؾىععدؿات اؾضععرورقةر اضععاػة اؾععى تـؿقععة اؾؼاعععدة     

اإلـماجقة وتوجقه االدمنؿار اؾى اؾؼطاعات غقر اؾؿيمغؾة واالـشطة اؾهدقدة ػي اؾؿـطؼةر وػقؿا قؾى عرض  افم 

:احمقاجات وؿمطؾلات زقادة اؾمـؿقة ػي اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

  االدادقة اؾمهفقزات .2

اؾمعؾقم خدؿات .3

جاؿعة اؾؿؾك ػفد ؾؾلمرول واؾؿعادن

تومعععاج اؾؿـطؼعععة اؾشعععرؼقة االدعععمؿرار ػعععي تؼعععدقم     

. اؾىدؿات اؾصوقة اؾواؾقة

زقععادة تععوػقر اؾىععدؿات اؾطلقععة عاؾقععة اؾؿيععموى ػععي      

.اؾمىصصات غقر اؾؿموػرة ػي اؾؿـطؼة

اؾصوقة اؾىدؿات .4
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تؿنعععل فعععذه اؾؿشعععروعات افؿقعععة ؽلعععرى ؾـهعععاح عؿؾقعععة  

اؾمـؿقععة ػععي اؾؿـطؼععةر وقؾععزم ؿيععاـدتفا وتشععهقعفا      

بادععمؿرار ؿععن خععالل تععوػقر اؾؼععروض اؾؿقيععرة واؾععدعم     

اؾػـععى واؾميععوقؼى وتؼععدقم اؾىععدؿات واؾميععفقالت ؿععن  

.اؾهفات االدارقة واالجفزة اؾوؽوؿقة باؾؿـطؼة

تومععاج اؾؿـطؼععة اؾععى تععوػقر اؾؿزقععد ؿععن اؾؿيععاؽن   

واؾؿهؿعععععات واؾوحععععدات اؾيععععؽـقةر خاصععععة ػععععي   

اؾؿواؼععع اإلـماجقععة بفععا ر حقععث قعملععر ذؾععك ؿععن افععم   

ؿمطؾلعععات تعععوػقر واالدعععمؼرار ؾؾعؿاؾعععة اؾيععععودقة  

.اؾالزؿة ؾؾؿشروعات

قـلغعععى ان قعععمم تعععوػقر ؽاػعععة اؾىعععدؿات االجمؿاعقعععة  

واؾمرػقفقة خاصة ػي ؿـعاطق اؾهلقعل وراس اؾعزور    

. وغقرفا

واؾؿمودطة اؾصغقرة اؾؿشروعات .6االدؽان .5

ؿهؿع إدؽان اؾدؿام 
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اؾىاتؿة

ؿن أجل اؼمصاد عاؾؿى وؿمؿقز

        وقمؿقعز االؼمصعاد اؾيععودي    . تعد اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة أؽلر دعوق اؼمصعادي حعر ػعي ؿـطؼعة اؾشعرق األودعط

بادمهابمه اؾؿميارعة ؾؾؿمغقرات االؼمصادقة اؾؿىمؾػة عؾى اؾؿيموى اؾعاؾؿي واإلؼؾقؿي واؾؿوؾعير ػفعى ؿعن  أدعرع      

.م2020دوالر أؿرقؽى بوؾول عام  33500دول اؾعاؾم ـؿواً ر وؿن اؾؿموؼع أن قرتػع دخل اؾػرد ػقفا اؾى 

           إن اؾمودعات واؾمطوقرات اؾؿيمؿرة اؾمى تعدعؿفا حؽوؿعة اؾؿؿؾؽعة اؾرذعقدة فعي داألؿعاً اؾعاؿعل االدادعى واألؽلعر

إلـهاح ؽل األـشطة اؾصعـاعقة واؾمهارقعة واؾؿاؾقعة واالجمؿاعقعةر ػاؾؿؿؾؽعة توؿعل اآلن جؿقعع اؾيعؿات واؾؿعؤفالت اؾمعي           

تيؿح ؾفا بأن تؽون ػى ؿصاف اؾعاؾم األول ؿن حقث جاذبقعة االدعمنؿارات اؾؿوؾقعة واالجـلقعةر وؽوـفعا رؽقعزة أدادعقة        

.ػي االؼمصاد اؾعاؾؿير وؽذؾك ؿن حقث اؾمػوق االؽادقؿي واؾصوي واالجمؿاعي واؾيقاحي واؾصـاعي

      م عؾعى دقادعة اؾؿؿؾؽعة اؾؿاؾقعة واؾـؼدقعة اؾمعي أدعفؿت بمىػقعف         2010ػؼد أثـى تؼرقعر صعـدوق اؾـؼعد اؾعدوؾي ؾععام

تععداعقات األزؿععة اؾؿاؾقععة اؾعاؾؿقععة عؾععى اؼمصععاد اؾؿؿؾؽععةر  واؾمؼقععقم اإلقهععابي ؾؿماـععة ودععالؿة اؾـظععام اؾؿصععرػي وؾععدور   

ؿؤديات اإلؼراض اؾوؽوؿقة اؾؿمىصصة بموػقر االألمؿان ؾؾؿؤديات اؾصعغقرة واؾؿمودعطةر وإدعمراتقهقة اؾوؽوؿعة     

ؾمعزقععز ؽػععاءة ادععمىدام اؾؿععوارد واالدععمنؿار ػععي اؾطاؼععة اؾؿمهععددةر وتأققععد اؾصععـدوق دقادععة دعععر اؾصععرف ؾؾرقععال      

اؾيعودير وتـوقفه باؾمؼدم اؾذي أحرزته اؾؿؿؾؽة ػي ؿهال ؿؽاػوة غيل األؿوال وؿؽاػوة اإلرفابر ؽؿا أذاد أعضاء 

ؿهؾعس اؾصعـدوق باؾعدور اؾؼقععادي اؾعذي تؼعوم بععه اؾؿؿؾؽعة ػعي توؼقععق ادعمؼرار أدعواق اؾععـػط وادعمؿرارفا ػعي تـػقععذ            

. اؾىطط اؾؿوضوعة ؾمودقع طاؼمفا اإلـماجقة

 183اؾوادقة عشرة ؿن بقن ( 11)م تصـقف اؾؿؿؾؽة ػي اؾؿرتلة 2011تضؿن تؼرقر اؾلـك اؾدوؾي عن ؿـاخ االدمنؿار ؾعام 

. م2010اؾذي حؼؼمه ػي عام  13دوؾة تم تؼققم األـظؿة واؾؼواـقن اؾمي توؽم ؿـاخ االدمنؿار بفا بذؾك ؿمؼدؿة ؿن اؾؿرؽز 

  ؾمـوع اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عاصؿة اؾصـاعات اؾىؾقهقةر وفى أحد أفم رواػد جذب االدمنؿارات اؾعاؾؿقة إؾى اؾؿؿؾؽةر

اؾطلقعقة وؾنروتفعا اؾلشعرقة وألفؿقمفعا اؾصعـاعقةر ؽؿعا أن ؿوؼعفعا  اؾهغراػعي جعؾفعا ؿـػعذًا دعفاًل ألدعواق            ؿواردفا 

.أوروبا وآدقا وأػرقؼقار وقمؿمع دوؼفا بؼدرة ذراألقة عاؾقة
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  وػي إطار اؾيعي اؾونقث  ؾموؼقق ؿزقد ؿن اؾمؼدم واؾرؼي االؼمصادي  ػي اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة بصػة عاؿعةر

وػععي اؾؿـطؼععة اؾشععرؼقة بصععػة خاصععةر تلععذل اؾؿؿؾؽععة جفععوداً ؽلقععرة ؾمـوقععع اؾؼاعععدة االؼمصععادقةر وتويععقن اؾلقكععة       

االدمنؿارقةر وتؿنل ذؾك ػي اؾىطوات اؾهادة ؾإلصالح االؼمصادي ر ؾرػعع تـاػيعقة اؾؿؿؾؽعة دوؾقعا ػعي جعذب االدعمنؿار        

ؽعاصؿة اؾطاؼة وحؾؼة وصل رألقيقة بقن اؾشرق واؾغرب ر ؽذؾك تهيقداً ؾرداؾمفا اؾمي رؽزت عؾى أفؿقة إـشاء بقكة 

.عؿل صوقة جاذبة إضاػة ًاؾى توػقر خدؿات ذاؿؾة ؾؾؿيمنؿرقن

   حػظعه اهلل تععاؾى    -تميم جؿقع اؾلراؿج االؼمصادقة اؾمي تؼوم بفا اؾؿؿؾؽة  توت رعاقة خادم اؾورؿققن اؾشعرػقن- 

بـظرتفععا اؾناؼلععة واؾؿيععمؼلؾقة ؾواؼععع االؼمصععاد اؾؿوؾععى واؾعععاؾؿي إلردععاء اؾؼواعععد االدادععقة الدععمؿرار اؾـفضععة            

االؼمصادقة اؾـاحهة ؾؾؿؿؾؽةر ػؼد تؿعت اؾؿواػؼعة عؾعى إـشعاء بععض اؾفقكعات اؾوؽوؿقعة وبععض األـظؿعة واؾمـظقؿعات           

اؾهدقدة واؾؼواعد واإلجراءات وتشؿل إـشاء ؿدقـة اؾؿؾك علعد اهلل ؾؾطاؼعة اؾذرقعة واؾؿمهعددةر وتـظعقم اؾػوعص اؾػـعي        

( غقر حؽوؿقة)اؾدوري ؾؾؿرؽلاتر وـظام اؾصـدوق اؾىقري االجمؿاعير و إـشاء فقكة عاؿة ؾألوؼافر و إـشاء جؿعقة أفؾقة 

ر وإـشععاء اؾؿرؽععز اؾيعععودي ؾؽػععاءة اؾطاؼععةر وصععدور اؾالألوععة اؾمـػقذقععة ؾـظععام     "اؾهؿعقععة اؾيعععودقة ؾؾهععودة  " بادععم 

ؿؽاػوة غيقل األؿوالر وؼرار ؿهؾس اؾوزراء بإؾغاء ذرط تؿؾك األرض عـد اؾمؼدقم ؾطؾعب ؼعرض ؿعن صعـدوق اؾمـؿقعة      

اؾعؼارقةر وتوحقد ؿلؾس اؾؼرض اؾؿؼدم ؾؾؿعواطـقن ػعي ؿىمؾعف ؿـعاطق اؾؿؿؾؽعةر وؼعرار ؿهؾعس اؾعوزراء بؿعـح اؾشعرؽة           

.اؾيعودقة ؾؾؽفرباء ؼرضاً حيـاً بؿلؾس  خؿية عشر ؿؾقار رقال  ؾؿدة  خؿس وعشرقن دـة

         إن رػع ؿيموى ؿعقشة اؾػرد قشؿل اؾموػقر واؾمويعقن اؾؿيعمؿر ػعي ؿيعموى اؾعدخل واؾىعدؿاتر وػعرص اؾمعؾعقم

واؾمععدرقب واؾمأفقععل ػاؾعؿععل فععو ؾععب اؾؼضععقة االدععمراتقهقة ؾؾؿؿؾؽععة وأدععاس اؾمـؿقععة اؾوضععارقة واإلؼؾقؿقععة اؾؿموازـععةر  

.وجوفر اؾيعي إؾى توؼقق اؾؽػاءة ػي توزقع ثؿرات اؾـؿو واؾمـؿقة ؾمصل ؾؾؿواطن أقـؿا ؽان

       أحعد االؼمصعادات اؾعشعر    ( وتلؼعى )ؾؼد وضعت اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة اؿاؿفا توعدقاً  ؼوقعاً وفعامر وفعو أن تصعلح

واؾشرؽات اؾمي ترغب ػي اإلدمػادة   ؾؾؿيمنؿرقن  األوؾى األؽنر تـاػيقة ػي اؾعاؾمر وذؾك قهعؾفا اؾؿؽان اؾؿيمفدف

.ؿن ؿؿقزات اإلدمنؿار ػي اؾؿؿؾؽةر وتظل اؾؿـطؼة اؾشرؼقة أحد أفم ؿـاطق اؾؿؿؾؽة جذباً ؾالدمنؿارات اؾعاؾؿقة

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق



اؾؿراجع 

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾؿعؾوؿات اؾواردة ػي فذا اؾمؼرقر ال تعلر عن اي ؿوؼف ؾؾغرػة وال ـموؿل اقة ؿيكوؾقةر  *  
.رغم اتلاع أؼصى درجات اؾدؼة واؾوذر اثـاء اعداد فذا اؾمؼرقر
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 ؾؾيؽان اؾعام ؾؾمعداد األوؾقة اؾـماألج واؾؿعؾوؿاتر اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطقطر االؼمصاد وزارة  
.م2010 واؾؿياؽنر

.م2009 اؾيـوير اإلحصاألى اؾؽماب واؾؿعؾوؿاتر اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطقطر االؼمصاد وزارة

.م2009 اؾيـوير اؾمؼرقر واإلحصاءر االؼمصادقة ؾألبواث اؾعاؿة اإلدارة اؾيعودىر اؾعربي اؾـؼد ؿؤدية 

  اؾؽماب واإلحصاءر واؾمىطقط اؾدرادات إدارة اؾزراعقةر واؾمـؿقة األبواث ؾشكون اؾوزارة وؽاؾة اؾزراعةر وزارة
.م2009 اؾزراعير االحصاألى

  ػي واؾيؽـقة اؾيؽاـقة اؾىصاألص واؾؿعؾوؿاتر اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطقطر االؼمصاد وزارة
. م 2007 اؾيعودقةر اؾعربقة اؾؿؿؾؽة

  ؾؾيؽان اؾعام ؾؾمعداد اؾمػصقؾقة اؾـماألج واؾؿعؾوؿاتر اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطقطر االؼمصاد وزارة
.فع 1425 اؾيعودقةر اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ػي واؾؿياؽن

.م 2007 اؾشرؼقةر ؾؾؿـطؼة االؼمصادى اؾمؼرقر ؾالدمنؿارر اؾعاؿة اؾفقكة

.م2009 اؾيقاحقةر اإلحصاءات اؾيقاحقةر واالبواث اؾؿعؾوؿات ؿرؽز

.م2008 اؾشرؼقةر ؾؾؿـطؼة االحصاألى اؾؿؾىص اؾيقاحقةر واالبواث اؾؿعؾوؿات ؿرؽز

.م 2009 اؾشرؼقةر اؾؿـطؼة ػي اؾعؼارات واؼع اؾؿعؾوؿاتر ؿرؽز اؾشرؼقةر غرػة

.م 2008 اؾشرؼقةر اؾؿـطؼة ػي اؾصـاعي االداء تطور اؾؿعؾوؿاتر ؿرؽز اؾشرؼقةر غرػة

.م1997 اؾشرؼقةر ؾؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾؿؼوؿات االؼمصادقةر اؾشكون ؼطاع اؾشرؼقةر غرػة

: ؿراجع عربقة. 1

: ؿواؼع إؾؽمروـقة . 2

.احصاألقة وؿؤذرات بقاـات واؾصـاعةر اؾمهارة وزارة

.احصاألقة وؿؤذرات بقاـات واؾلراؿجر ؾؾمىطقط اؾوزارة وؽاؾة واؾؼروقةر اؾلؾدقة اؾشؤون وزارة

.وأرؼام حؼاألق ؾالدمنؿارر اؾعاؿة اؾفقكة

   .م2010 ر 6239  اؾعدد االؾؽمروـقةر االؼمصادقة ؾهرقدة االؾؽمروـي اؾؿوؼع

    ......  اؾشرؼقة باؾؿـطؼة االؼمصادقة اؾمـؿقة آػاق
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