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تؼدددر اؾؿيدداحة اؾؿوصددوؾقة ؾهؿقددع اؾؿوا ددق   

ػدددددى اؾؿؿؾؽدددددة اؾعربقدددددة اؾيدددددعودقة بودددددواؾى   

مم وقؼدددددر ـصددددقب   2007فؽمددددارم عددددام   1074958

فؽمددارم ؿؿددا  67994اؾؿـطؼددة اؾشددرؼقة بوددواؾى 

ؿددددن إجؿدددداؾى اؾؿيدددداحة  % 6.3قؿندددد  حددددواؾى 

اؾؿوصوؾقة ؾهؿقع اؾؿوا ق  ػى اؾؿؿؾؽدة ػدى   

.اؾعام ـػيه

ؽؿا تؼدر اؾؿياحة اؾؿوصوؾقة ؾهؿقع ؿوا ق  

اؾولوب ػى اؾؿؿؾؽدة اؾعربقدة اؾيدعودقة بودواؾى      

مم ؿؿددا قؿندد  حددواؾى      2007فؽمددارم عددام   582071

ؿن إجؿاؾى اؾؿياحة اؾؿوصوؾقة ؾهؿقع % 54.1

اؾؿوا ق  ػى اؾؿؿؾؽةم وقؼدر ـصقب اؾؿـطؼدة  

فؽمدددارم ؿؿدددا قؿنددد    42725اؾشدددرؼقة بودددواؾى   

ؿن إجؿاؾى اؾؿيداحة اؾؿوصدوؾقة   % 7.3حواؾى 

ؾهؿقع ؿوا ق  اؾولوب ػى اؾؿؿؾؽدة ػدى اؾعدام    

.ـػيه

بقـؿددا قؼدددر إجؿدداؾى اـمدداج ؿوا ددق  اؾولددوب ػددى 

 2966953اؾؿؿؾؽدة اؾعربقددة اؾيدعودقة بوددواؾى    

مم وقؼدددددر ـصددددقب اؾؿـطؼددددة   2007طددددن م عددددام 

طنم ؿؿا قؿن  حدواؾى   192272اؾشرؼقة بوواؾى  

ؿدددددن إجؿددددداؾى اـمددددداج اؾؿؿؾؽدددددة ؾهؿقدددددع  % 6.5

.ؿوا ق  اؾولوب ػى اؾعام ـػيه

تؼدددقر اؾؿيدداحة واجـمدداج ؾؿوا ددق  اؾولددوب ػددى      . 1
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تؼدددددر اؾؿيدددداحة اؾؿوصددددوؾقة ؾؾؼؿددددح ػددددى     

 450330اؾؿؿؾؽددة اؾعربقددة اؾيددعودقة بوددواؾى   

% 77.4مم ؿؿددا قؿندد  حددواؾى    2007فؽمددارم عددام  

ؿددن إجؿدداؾى اؾؿيدداحة اؾؿوصددوؾقة ؾؿوا ددق  

اؾولوب ػى اؾؿؿؾؽةم ػى اؾعام ـػيهم 

وتؼدددددر اؾؿيدددداحة اؾؿوصددددوؾقة ؾؾؼؿددددح ػددددى  

فؽمدارم ؿؿدا    42230اؾؿـطؼة اؾشرؼقة بودواؾى  

ؿددددن إجؿدددداؾى اؾؿيدددداحة % 9.4قؿندددد  حددددواؾى 

اؾؿوصددوؾقة ؾؾؼؿددح  ػددى اؾؿؿؾؽددةم ػددى اؾعددام    

.ـػيه

اـىػضددت اؾؿيدداحة اؾؿوصددوؾقة ؾؾؼؿددح ػددى    

 17941اؾؿؿؾؽددددة اؾعربقددددة اؾيددددعودقة بوددددواؾى  

م % 3.8مم أى باـىػدا  ؼددره      2007فؽمارم عام 

مم ؽؿدددا اـىػضدددت بودددواؾى   2006ؿؼارـدددة بعدددام  

م % 12.9فؽمدددددارم أى باـىػدددددا  ؼددددددره      66417

.م 2003ؿؼارـة بعام 

ؽؿددا اـىػضددت اؾؿيدداحة اؾؿوصددوؾقة ؾؾؼؿددح    

فؽمددارم  4741ػددى اؾؿـطؼددة اؾشددرؼقة بوددواؾى   

م ؿؼارـددة % 10.1مم أى باـىػددا  ؼدددره    2007عددام 

 15863مم ؽؿددددا اـىػضددددت بوددددواؾى  2006بعددددام 

م ؿؼارـدددة % 27.3فؽمدددارم أى باـىػدددا  ؼددددره    

.م 2003بعام 

تؼدقر اؾؿياحة اؾؿوصدوؾقة ؾؾؼؿدح ػدى اؾؿؿؾؽدة     . 2
م 2007اؾعربقة اؾيعودقةم عام 

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة
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بؾدد   حهددم اـمدداج اؾؼؿددح ػددى اؾؿؿؾؽددة اؾعربقددة     

مم  2007طن م عام  2558502اؾيعودقة بوواؾى 

ؽؿدددا بؾددد  حهدددم اـمددداج اؾؼؿدددح ػدددى اؾؿـطؼدددة     

طنم ؿؿا قؿن  حدواؾى    190034اؾشرؼقة حواؾى 

ؿدددن إجؿددداؾى حهدددم اـمددداج اؾؼؿدددح ػدددى      % 7.4

.اؾؿؿؾؽةم ػى اؾعام ـػيه

اـىػض حهم اـماج اؾؼؿح ػى اؾؿؿؾؽة اؾعربقدة  

مم أى  2007طن م عدام   71892اؾيعودقة بوواؾى  

مم  2006م ؿؼارـدددة بعدددام % 2.7باـىػدددا  ؼددددره  

طددن م أى بارتػددا     34224بقـؿددا ارتػددع بوددواؾى   

.م 2003م ؿؼارـة بعام % 1.4ؼدره   

ؽؿددا اـىػددض حهددم اـمدداج اؾؼؿددح ػددى اؾؿـطؼددة 

مم أى  2007طدنم عدام    21335اؾشرؼقة بودواؾى   

مم ؽؿا  2006م ؿؼارـة بعام % 10.1باـىػا  ؼدره   

طدددنم أى باـىػدددا   53344اـىػدددض بودددواؾى 

.م 2003م ؿؼارـة بعام % 21.9ؼدره   

تؼدددقر حهددم إـمدداج ؿوصددول اؾؼؿددح ػددى اؾؿؿؾؽددة   . 3
م 2007اؾعربقة اؾيعودقةم عام 
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ؿـوت اؾدوؾة األراضي اؾصاؾوة ؾؾزراعة ؾؾؿشارقع واؾشرؽات اؾزراعقة باؾؿهانم وؿـوت اؾؿزارعقن اعاـدات  

دىقة باؾـيلة ؾالجت واؾؿعدات وؿضىات ؿقاه اؾدري واؾؿاؽقـدات اؾزراعقدةم ؽؿدا ؿـودت اؾؿدزارعقن ؼروضدا        

وأخقدرا ذدراء ؿوصدول اؾؼؿدح ؿدن       -وتيفقالت ائمؿاـقة  بشروط ؿقيرةم واعػاءات وتقيدقرات جؿرؽقدة   

اؾؿزارعقن باألددعار اؾؿوددودة ؿدن ؼلد  اؾدوؾدةم أقضدا تؼدوم اؾدوؾدة بإرذداد وتوعقدة اؾؿدزارعقن باؾوددائ              

واؾطرق اؾودقنة ؾؾزراعة وتؼدقم اجدمشارات اؾزراعقة ؾفم ؿهاـام 

ودائ  دعم زراعة اؾؼؿح. 1

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾيعودقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ػى اؾؼؿح دوق

اؾؼيم اؾناـى

ؿشمرقات اؾؼؿح ؿن اؾؿزارعقن

اجدعار اؾمشهقعقة ؾشراء اؾؼؿح ؿن اؾؿزارعقن. 2

( فدد 1405 -1400) بذؾت حؽوؿة اؾؿؿؾؽة جفودا ؿؽنػة ؾزقادة إـماج اؾؼؿح خالل اؾىطدة اؾىؿيدقة اؾناؾندة    

بفدددا اؾو ددول إؾددى حددد اجؽمػدداء اؾددذاتيم وتؾددم عددن طرقدد  تؼدددقم حددواػز جقدددة وعدقدددة ؽؿددا ؼاؿددت         

اؾؿؤدية بشراء ؿوصول اؾؼؿح ؿن اؾؿدزارعقن باؾيدعر اؾمشدهقعي اؾؿوددد ؿدن ؼلد  اؾدوؾدة واؾدذي         

.ؾؾطن( رقال  3500) ؽان ػي اؾلداقة 

وـمقهة ؾذؾم ذدفد إـمداج اؾؼؿدح باؾؿؿؾؽدة تطدورا ؽلقدرا وـفضدة زراعقدة ج ؿنقد  ؾفدا ؿـدذ بداقدة اؾىطدة              

اؾىؿيقة اؾناؾنة ددواء باؾـيدلة ؾزقدادة اؾؿيداحة اؾؿزروعدة بداؾؼؿح أو بزقدادة ا،ـماجقدةم اتلدا  اؾوددائ            

.اؾعؾؿقة واؾمؽـوؾوجقة اؾؿمطورة ػي ا،ـماج

وؼد ؽؾ  اهلل تعاؾى جفود اؾؿؿؾؽة باؾموػق  ػأتؿرث خقرا وػقراً وحؼؼت أفداػفا وتضاعف إـماج اؾؼؿدح  

عدة أضعاا حمى و   إؾى حد اجؽمػاء اؾذاتي خالل ػمرة ؼصقرةم ؿؿا ترتب عؾقة إقؼاا ادمقراد اؾؼؿح 

وؼد ادمؿر إـماج اؾؼؿح ػي ا،زدقاد حمى أ لح فـاك ػائضدا ؽلقدرا ؾؾمصددقرم    . واؾدؼق  ؿن اؾىارج ـفائقاً

وأ ددلوت اؾؿؿؾؽددة ؿددن اؾدددول اؾؿصدددرة ؾؾؼؿددحم بدد  واحمؾددت اؾؿرتلددة اؾياددددة بددقن اؾدددول اؾعرقؼددة      

.اؾؿصدرة ؾؾؼؿحم وتؾم خالل اؾػمرة اؾمي ؽاـت اؾؿؿؾؽة تصدر اؾؼؿح خالؾفا ؾؾىارج

ؾؼد ػاؼت اؾزقادة  اؾفائؾة ػي إـماج اؾؼؿح ؽ  اؾموؼعات وأ لوت اؾمهربة اؾزراعقة ػي اؾؿؿؾؽدة ؿوضدع   

تؼدقر اؾفقكات اؾدوؾقة وعؾى رأدفا األؿم اؾؿمودة وؿـظؿاتفا اؾؿمىصصةم وأ دلوت اؾمـؿقدة اؾزراعقدة    

.ػي اؾؿؿؾؽة ـؿوتجا قومذي به عؾى اؾؿيموى اؾعاؾؿي
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ؼل  إـشاء اؾؿؤدية اؾعاؿدة ؾؾصدواؿعم ؽاـدت اؾدوؾدة تصدرا اجعاـدات ـؼددا ؾؾؿدزارعقن ؿؼابد  تؼددقم           

ؿيددمـدات باؾؿيددداحة اؾؿزروعدددة بددداؾؼؿح وؽؿقدددات إـماجفددام وؽدددان اؾؿزارعدددون قموؾدددون بقدددع إـمددداجفم   

.بأـػيفم ػي األدواقم وؽاـت األدعار غقر ؿوددة وتىضع ؾظروا اؾعر  واؾطؾب

فدد ػؼددد ؼددررت اؾدوؾددة ذددراء ؿوصددول اؾؼؿددح ؿددن  1398أؿدا بعددد اـشدداء اؾؿؤديددة واعملددارا ؿددن عددام  

وؼددد أدى  لددات اؾيددعر . اؾؿددزارعقن عددن طرقدد  اؾؿؤديددة وبأدددعار تشددهقعقة عاؾقددة و ابمدده وؿوحدددة  

إؾدى اددمؼرار ددوق اؾؼؿدح واطؿكـدان اؾؿدزارعقن إؾدى        . واؾؿياواة بقن ؽلار اؾؿزارعقن وبدقن  دغارفم  

اؾوصول عؾى عائداتفم ؿن زراعة اؾؼؿحم ػأؼلؾوا عؾى زراعمه وتؾم بزقادة اؾؿياحة واددمىدام بدذور   

عاؾقة ا،ـماجم واجمذاب ؿزارعقن جددم ؿؿا ترتب عؾقه توؼق  ؼػزات ؽلقرة جدا ودرقعة  ػي زقادة حهم 

.ا،ـماج

وـظرا ألن اؾزقادة ػي ا،ـماج ؼد أدت إؾى اـىػا  ػي تؽؾػة ا،ـماجم بذؾم ؼاؿت اؾدوؾة بمىػدقض ددعر   

وقفدا ؼدرار تىػدقض أددعار اؾؼؿدح إؾدى توؼقد  أفدداا اؾمؿـقدة         . ذراء اؾؼؿح ؿن اؾؿزارعقن تدرقهقا

.اؾزراعقة اؾشاؿؾة باؾؿؿؾؽة واؾؿمؿنؾة ػي تؽنقف وتـوقع ا،ـماج اؾزراعي

ؿراح  األدعار اؾمشهقعقة ؾشراء اؾؼؿح ؿن اؾؿزارعقن. 3

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾيعودقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ػى اؾؼؿح دوق



ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة7

اؾيعودقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ػى اؾؼؿح دوق

  رؼم
ؿيؾي 

اؾيعر
رقال/ ؽقؾو 

اؾلقددددددددددددددددددان

فد 1398/  1397اعملاراً ؿن ؿودم  -    12.25

فد 1399/  1398اعملاراً ؿن ؿودم  -    23.50

3
3.50

3.0
طن 500فد باؾـيلة ؾصغار اؾؿزارعقن اؾذقن ج قزقد اـماجفم عن  1405/  1404اعملاراً ؿن ؿودم   -    

طن 500باؾـيلة ؾؿن قزقد اـماجفم عن  -    

فدم وؾؿدة أربع دـوات اعملاراً ؿن ؿودم 1405/3/4ؼرار ؿهؾس اؾوزراء اؾؿوؼر اؾصادر بمارقخ  -    42.0
.فد 1406       

5
2.0

1.5  

فد  بادمؿرار ذراء اؾؼؿح ؿن  1408/11/28وتارقخ     18224أؿر داؿى ؽرقم رؼم   -    
.فد بواؼع رقاؾقن باؾـيلة ؾؾشرؽات اؾزراعقة 1409اؾؿزارعقن  عن ؿودم        
. باؾـيلة ؾؾشرؽات اؾزراعقة -    

6
2.0

1.5

فد بادمؿرار ذراء اؾؼؿح برقاؾقن ؾؾؽقؾو 1409/12/2وتارقخ  17486أؿر داؿى ؽرقم رؼم  -    
.ؿن اؾؿزارعقن      
.باؾـيلة ؾؾشرؽات اؾزراعقة -    

71.5
فد  بمودقد دعر ذراء اؾؼؿح ؿن 1416/2/5وتارقخ   1812/ ب/7أؿر داؿى ؽرقم رؼم  -    
.اؾؿزارعقن برقال وـصف واعطاء اجوؾوقة ػى  را اؾؿيموؼات ؾصغار اؾؿزارعقن      

81  

:فد اؾؼاضى بؿا قؾى 1424/11/6وتارقخ   264ؼرر ؿهؾس اؾوزراء اؾؿوؼر رؼم  -    
اؾيؿاح ؾؾشرؽات اؾزراعقة اؾؿيافؿة بمورقد اؾؼؿح ؿؿا زرعمه ؾؾؿؤدية اؾعاؿة   -1   
 ال ؿائة أؾف طن إؾى( 300000)ؾصواؿع اؾغالل وؿطاحن اؾدؼق  بؽؿقة تمراوح ؿا بقن   
.دمؿائة أؾف طن دـوقاًم عؾى أن تودد وزارة اؾزراعة اؾوصص ؾؽ  ذرؽة( 600000)  
برقال( أػراد وذرؽات زراعقة ؿيافؿة)تودقد دعر ذراء اؾؼؿح ؿن اؾؿزارعقن   -2  
.واحد ؾؽ  ؽقؾو جرام   
.ؼقام وزارة اؾؿاؾقة بصرا ؿيموؼات اؾؿزارعقن بشؽ  ػورى  -3  
فد  وقهوز ؾوزارة اؾزراعة  1426/1425تطلق  فذا اؾؼرار ابمداء ؿن اؾؿودم اؾزراعى  -4   

.اؾؿيافؿة اؾلدء بمطلقؼه فذا اؾؿودم اؾمى تضعفا اؾوزارة         

ؿراح  أدعار ذراء اؾؼؿح ؿن اؾؿزارعقن

اؾدؼق  وؿطاحن اؾغالل ؾصواؿع اؾعاؿة اؾؿؤدية : اؾؿصدر
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قعملر ذراء اؾؼؿح ؿن اؾؿزارعقن أحد أفم األـشطة األدادقة اؾمي تعـي بفدا اؾؿؤديدة ددعقاً ؾموؼقد      

.أفداػفا وؿـفا اؾؿيافؿة ػي اؾمـؿقة اؾزراعقة ؾموؼق  اجؽمػاء اؾذاتي ؿن اؾؼؿح

وؼددد ذددرػت اؾؿؤديددة باؾؿشددارؽة ػددي توؼقدد  فددذا اؾفدددا ؿددن خددالل ذددرائفا ؿوصددول اؾؼؿددح ؿددن    

اؾؿزارعقن باألدعار اؾمشهقعقة اؾمي حددتفا اؾدوؾدةم وتؾدم بواددطة عشدرة ػدرو  ؾؾؿؤديدة ؿـمشدرة        

.ػي ؿـاط  اؾؿؿؾؽة وتعؿ  ؾىدؿة اؾؿزارعقن

وجدقر باؾذؽر أن حهم ؿوصول اؾؼؿح ؽان ؼل  اـشاء اؾؿؤديةم ضكقال جدا وؾم قؽن قمهاوز  ال ة اجا طن 

ػي اؾعامم وؽاـت اؾؿؿؾؽة تيمورد حاجمفا ؿدن اؾؼؿدح واؾددؼق  ؿدن اؾىدارجم وػدي خدالل ػمدرة ؼصدقرة ؾدم            

.تمعدى  ؿان دـوات ػؼط تؿؽـت اؾؿؿؾؽة ؿن تهاوز ؿرحؾة اجؽمػاء اؾذاتي إؾى ؿرحؾة اؾمصدقر

( 788)بقـؿا ؽان اجددمفالك ػدي تات اؾعدام   .. فد و   اجـماج إؾى ؿؾقون وأربعؿائة أؾف طن 1404ػػي عام 

أؾددف طددنم وؿددن  ددم حؼؼددت اؾؿؿؾؽددة ألول ؿددره ػددي تارقىفددا اجؽمػدداء اؾددذاتيم وػائضددا ؽلقددرا ؽإحمقدداطي          

فد  تىطى اجـماج حاجز اؾؿؾقدوـي طدن وػدي    1405وػي اؾعاؾم اؾماؾي . ادمراتقهي ؾؿواجفة اؾظروا اؾطارئة

فد ؼارب ا،ـماج عؾى األربعة ؿالققن طنم وػي عدام  1411فد تهاوز ا،ـماج اؾنال ة ؿالققن طنم وػي عام 1408عام 

.فد زاد عؾى األربعة ؿالققن طن1412

وؾموؼق  أفداا وخطط اؾمـؿقة اؾزراعقة اؾشاؿؾة وتـوقع ا،ـماج اؾزراعديم وتوؼقد  اؾمدوازن ػدي إـمداج                  

وؾذؾم  درت األواؿر اؾياؿقة . ؿوا ق  اؾولوبم وؾؾؿواػظة عؾى اؾؿوارد اؾطلقعقة وعؾى رأدفا اؾؿقاه

:اؾؽرقؿة اؾماؾقة

ؿشمرقات ؿوصول اؾؼؿح ؿن اؾؿزارعقن. 4

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾيعودقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ػى اؾؼؿح دوق

فد بموجقه اؾؿزارعقن اؾذقن قزقد إـماجفم عؾى أؾف طنم 1409/12/2وتارقخ  17486األؿر اؾياؿي اؾؽرقم رؼم   -1  

إؾددى تىػددقض إـمدداجفم ؿددن اؾؼؿددح بوقددث قؽددون ـصددف ا،ـمدداج ؼؿددحم واؾمودددع ػددي زراعددة اؾشددعقر بؼدددر      

.ادمطاعمفم 

:فد باؾمدرج ػي تىػقض إـماج اؾؼؿح عؾى اؾـوو اؾماؾي1415/6/27وتارقخ  9684اجؿر اؾياؿي اؾؽرقم رؼم   -2  

.طن 000م300م1فد 1416ؿودم   -.          طن 000م000م2فد 1415ؿودم  -.         طن 000م800م2فد 1414ؿودم -

فدد إؾدى   1415فدد برػدع إـمداج اؾؼؿدح عدن ؿوددم       1415/8/14وتارقخ  12075/ب/4األؿر اؾياؿي اؾؽرقم رؼم  -3  

.طن 000م500م2

فد بمودقد اؾؽؿقة اؾؿصدرح قزراعمفدا ؼؿودا عدن     1416/4/17وتارقخ  5249/ب/4األؿر اؾياؿي اؾؽرقم رؼم  -4  

وأن توؼف اؾؿؤدية اؾعاؿة ؾؾصواؿع تصدقر اؾؼؿح ؾؾىارج. طن 000م300م1فد بؿؼدار 1417ؿودم 
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فدد ؿضدؿون   1429/2/12اؾدذي اـعؼدد بمدارقخ     161ادمعر  ؿهؾس إدارة اؾؿؤدية ػي اجمؿدا  رؼدم         

فدد حدول ؿدا تضدؿـمه تؾدم اؾؼواعدد ؿدن أؿدور         1428/11/9وتدارقخ   335ؼرار ؿهؾس اؾدوزراء اؾؿدوؼر رؼدم    

تىص ؼقام اؾؿؤدية باؾموؼف عن ذراء اؾؼؿح اؾؿـمج ؿوؾقا تدرقهقا ػي ؿدة أؼصافا  ؿدان ددـوات   

وؼد أؽدت اؾؿؤدية عؾى أفؿقة وضع اؾىطط وؽاػة ا،جراءات اؾضرورقة ؾؾمفقكدة واؾلددء ػدي تـػقدذ     

ؽؿددا أؽددد اؾؿهؾدس عؾددى أفؿقددة ؿعرػددة  . ؿدا قىددص اؾؿؤديددة ؿدن ؼددرار ؿهؾددس اؾددوزراء اؾؿشدار اؾقدده   

ؿيارات خطوط اؾيؽة اؾودقدة واؾؿزؿدع إـشداافا بدقن ؿـداط  اؾؿؿؾؽدة وخا دة ػدي ؿـطؼدة ؿؽدة          

وبعد ؿـاؼشة اؾؿهؾس ؾفذا اؾؿوضو  اؾفام حول تـػقذ اؾمرتقلات اؾالزؿة جدمقراد اؾؼؿح اؾؿؽرؿةم 

:أ در اؾؼرار اؾماؾي

            

اججراءات اؾمي  درت بمرذقد ا،دمفالك. 5

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾيعودقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ػى اؾؼؿح دوق

عؾى اؾؿؤدية اؾمؿشي ؿع ؿا ورد ػدي ؼدرار ؿهؾدس اؾدوزراء اؾؿشدار إؾقده أعداله بداؾموؼف عدن ذدراء           

إعملدارا ؿدن اؾؿوددم    %( 5م12)اؾؼؿح اؾؿـمج ؿوؾقاً تدرقهقاٍ بؿدة أؼصافا  ؿدان ددـوات بؿعددل ددـوي     

.م2009اؾؼادم 

إعمؿاد اؾؿهؾس ؾؽاػة ا،جراءات واؾىطط اؾمي تمىذفا اؾؿؤدية ػي دلق  اؾمفقكة جدمقراد ؽؿقات 

اؾؼؿح اؾمي تػي باجحمقاجات اؾؿوؾقة وتؽوقن اؾؿىزون اجحمقاطي ؿع أفؿقة اـفاء ؿا قمطؾله تؾم حمى 

.تؽون اؾؿؤدية ػي أػض  إدمعداد ؾالدمقراد ػي أي وؼت وباؾؽؿقات اؾؽاػقة

اؾؽمابة ؾؿعاؾي وزقر اؾـؼ  ورئقس ؿهؾس إدارة اؾؿؤدية اؾعاؿة ؾؾىطوط اؾودقدقة ؿن أج  ؿعرػة 

.خرائط دؽم اؾودقد اؾؿزؿع إـشائفا حمى قؿؽن تودقد ؿواؼع ؿواـئ اجدمقراد 

تؼوم اؾؿؤدية بمشؽق  ػرق  ػـي ؾمودقد أػض  اؾطرق ػي ادمالم اؾؼؿح اؾؿيدمورد ؿدن اؾؿدواـئ    

اؾؿوددددة ؾالدددمقراد ؿددن خالؾفددا وتؾددم إؿددا بـؼؾفددا ؿلاذددرة اؾددى  ددواؿع اؾغددالل بػددرو  اؾؿؤديددة أو  

.إـشاء  واؿع وؿيمودعات ؿغطاة بؿواـئ ا،دمقراد
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 ادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقدة اؾيدعودقة ؼؾقؾدة جدداً     

ؾؾؼؿدددحم حقدددث  ددددرت اؾؿؿؾؽدددة حلدددوب حـطدددة  

أؾف رقدالم عدام    503بشؽ  رؼائ  بوواؾى ( ؼؿح)

مم  2007

ؽؿا  ددرت اؾؿؿؾؽدة غقرفدا ؿدن ؼؿدح ؿوؿدص        

.م 2007أؾف رقالم عام  2473بوواؾى 

اؾؼيم اؾناؾث

ؾؾؼؿح ػى اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةؿالؿح اؾمهارة اؾىارجقة 

 ادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة ؾؾؼؿحم 
م 2007عام 

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾيعودقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ػى اؾؼؿح دوق

اؾوزنادم اؾيؾعةاؾؽود
(طن)

ؼقؿة اؾصادرات
(أؾف رقال)

11041910
حلوب حـطة

( ؼؿح)
بشؽ  رؼائ 

279503

غقرفا ؿن ؼؿح 19043090
3752473ؿوؿص

واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة ؿن اؾؼؿحم 
م 2007عام 

اؾوزنادم اؾيؾعةاؾؽود
(طن)

ؼقؿة اؾواردات
(أؾف رقال)

18622268 ؾدة(  ؼؿح)حـطة10011000

( ؼؿح)حلوب حـطة 11041910
بشؽ  رؼائ 

3618249982

حلوب ؿهفزة اخر 11042910
(ؼؿح)ؿن حـطة

1115814618

706711552(ؼؿح)دؼق  حـطة11010010

اؾصادرات احصاءات م اؾعاؿة اجحصاءات ؿصؾوة : اؾؿصدر

اؾواردات احصاءات م اؾعاؿة اجحصاءات ؿصؾوة : اؾؿصدر

 دددادرات اؾؿؿؾؽدددة اؾعربقدددة اؾيدددعودقة ؾؾؼؿدددح م              . 1
م 2007عام 

واردات اؾؿؿؾؽددة اؾعربقددة اؾيددعودقة ؿددن اؾؼؿددح م              . 2
م 2007عام 

اددددددموردت اؾؿؿؾؽددددددة اؾعربقدددددة اؾيددددددعودقة   

أؾدف رقدالم    2268 دؾدة بودواؾى   (  ؼؿح)حـطة

.م 207عام 

( ؼؿددح)ؽؿددا ادددموردت اؾؿؿؾؽددة حلددوب حـطددة 

أؾددف رقددالم عددام   49982بشددؽ  رؼددائ  بوددواؾى  

.م 2007

ؽددذؾم ادددموردت اؾؿؿؾؽددة حلددوب ؿهفددزة اخددر 

أؾف رقدالم عدام    14618بوواؾى ( ؼؿح)ؿن حـطة

.م 2007
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تعملر دول اجتواد األوروبى افم ؿيمورد ؾولوب 

بشدددؽ  رؼدددائ  ؿدددن اؾؿؿؾؽدددة  ( ؼؿدددح)حـطدددة 

.اؾعربقة اؾيعودقة

ؽؿدددا أن دول ؿهؾدددس اؾمعددداون اؾىؾقهدددى افدددم   

ؿيمورد ؾؼؿح ؿوؿدص ؿدن اؾؿؿؾؽدة اؾعربقدة     

.اؾيعودقة

 ؾدة ( ؼؿح)اؾدول اؾؿصدرة ؾوـطة 
ؾؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾيعودقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ػى اؾؼؿح دوق

ؼقؿة اؾواردات(طن)اؾوزن ادم اؾدوؾة
(أؾف رقال)

17642168اؾقؿن

98100دول اخرى

اؾواردات احصاءات م اؾعاؿة اجحصاءات ؿصؾوة : اؾؿصدر

افم اؾدول اؾؿيموردة ؾؾؼؿح ؿن اؾؿؿؾؽة اؾعربقة . 3
م 2007اؾيعودقةم عام 

بشؽ  رؼائ ( ؼؿح)اؾدول اؾؿصدرة ؾولوب حـطة 
ؾؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

ؼقؿة اؾواردات(طن)اؾوزن ادم اؾدوؾة
(أؾف رقال)

2866840423اجؿارات اؾعربقة اؾؿمودة

61467070ؿصر

9951562دورقا

373927دول اخرى

اؾواردات احصاءات م اؾعاؿة اجحصاءات ؿصؾوة : اؾؿصدر

(ؼؿح)اؾدول اؾؿصدرة ؾولوب ؿهفزة ؿن حـطة 
ؾؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

ؼقؿة اؾواردات(طن)اؾوزن ادم اؾدوؾة
(أؾف رقال)

777712045اجؿارات اؾعربقة اؾؿمودة

1656982دؾطـة عؿان

1267698ترؽقا

458893دول اخرى

اؾواردات احصاءات م اؾعاؿة اجحصاءات ؿصؾوة : اؾؿصدر

 ددؾدة ( ؼؿددح)ؾوـطددة اؾؿصدددرة افددم اؾدددول  

.ؾؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة فى اؾقؿن

ؽؿدددا أن افدددم اؾددددول اؾددددول اؾؿصددددرة ؾولدددوب  

بشدؽ  رؼدائ  ؾؾؿؿؾؽدة اؾعربقدة     ( ؼؿدح )حـطة 

اجؿدددارات اؾعربقدددة اؾؿموددددةم  : اؾيدددعودقة فدددى 

.ؿصرم دورقا

ؽذؾم تعملر اجؿارات اؾعربقة اؾؿمودةم ودؾطـة 

عؿانم وترؽقا افم اؾدول اؾدول اؾؿصدرة حلوب 

(.ؼؿح)ؿهفزة ؿن حـطة 

افدددم اؾددددول اؾؿصددددرة اؾؼؿدددح ؾؾؿؿؾؽدددة اؾعربقدددة . 4
م 2007اؾيعودقةم عام 



ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة12

اؾيعودقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ػى اؾؼؿح دوق

ؿمودط دعر اؾطناؾػمرة
(طن/ دوجر )

ؿمودط دعر اؾطن
(طن/ رقال دعودى )

315.951185م 2008/ م  2007

2009216.3811ؿاقو 

ؿمودط  اؾيعر اؾعاؾؿى ؾؾؼؿح. 5

ؿمودط اؾيعر اؾعاؾؿى ؾؾؼؿح

دعر اؾطن اؾؿيموردادم اؾدوؾة
(رقال دعودى)

دعر اؾطن اؾؿيمورد 
(دوجر أؿرقؽى)

1229328اؾقؿن

1020272دول اخرى

1218325اججؿاؾى

ؿمودط دعر طن  
دوجر  أؿرقؽى   325رقال دعودى   1218اؾؼؿح اؾؿيمورد

ؿمودط أدعار اؾؼؿح اؾذى ادموردته . 6
 ؾدةم اؾذى ادموردته(  ؼؿح)ؿمودط أدعار حـطة.م  2007اؾؿؿؾؽة ؿن دول اؾعاؾمم 

م 2007اؾؿؿؾؽة ؿن دول اؾعاؾمم عام  

بؾ  ؿمودط دعر اؾؼؿح ػى بور ة ذدقؽاغو  

رقددالم  1185دوجرم ؿؿددا قعددادل   315.95حددواؾى  

.م 2008/م 2007عام 

بقـؿددا اـىػددض ؿمودددط دددعر اؾؼؿددح تيددؾقم   

دوجر م اى  216.3إؾددددددى  ؾقصدددددد   م  2009ؿدددددداقو  

.رقال 811ؿاقعادل  

بؾدد  ؿمودددط دددعر اؾؼؿددح اؾددذى ادددموردته    

مم  2007اؾؿؿؾؽددددة اؾعربقددددة اؾيددددعودقة عددددام 

رقدال ػدى    1218دوجرم ؿؿدا قعدادل    325حدواؾى  

.اؾعام ـػيه

تعملدددر اؾدددقؿن أؽلدددر ادول اؾؿصددددرة ؾوـطدددة    

 ددؾدة ؾؾؿؿؾؽددةم حقددث بؾدد  ؿمودددط  ( ؼؿددح)

 328دددعر اؾطددن اؾؿصدددر ؾؾؿؿؾؽددة حددواؾى   

.م2007رقالم عام  1229دوجرم ؿؿا قعادل 

ؾالـلاء روقمرز وؽاؾة : اؾؿصدر

اؾواردات احصاءات م اؾعاؿة اجحصاءات ؿصؾوة : اؾؿصدر
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اؾيعودقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ػى اؾؼؿح دوق

بشؽ  رؼائ ( ؼؿح)ؿمودط أدعار ادمقراد حلوب حـطة 

دعر اؾطن اؾؿيموردادم اؾدوؾة
(رقال دعودى)

دعر اؾطن اؾؿيمورد 
(دوجر أؿرقؽى)

1410376اجؿارات اؾعربقة اؾؿمودة

1150307ؿصر

1570419دورقا

2485663دول اخرى

1381368اججؿاؾى

دوجر أؿرقؽى   368رقال دعودى   1381ؿمودط دعر اؾطن  اؾؿيمورد

(ؼؿح)ؿمودط أدعار ادمقراد حلوب ؿهفزة ؿن حـطة 

دعر اؾطن اؾؿيموردادم اؾدوؾة
(رقال دعودى)

دعر اؾطن اؾؿيمورد 
(دوجر أؿرقؽى)

1549413اجؿارات اؾعربقة اؾؿمودة

593158دؾطـة عؿان

551147ترؽقا

1950520دول اخرى

1310349اججؿاؾى

دوجر أؿرقؽى  349رقال دعودى  1310ؿمودط دعر اؾطن  اؾؿيمورد

ؿمودط أدعار األـوا  األخرى  ؾؾؼؿح اؾمى ادموردته . 7
م 2007اؾؿؿؾؽة ؿن دول اؾعاؾمم عام 



: اؾؿراجع

.م 2007 عام اؾصادراتم إحصاءات واؾؿعؾوؿاتم اؾعاؿة ا،حصاءات ؿصؾوة واؾمىطقطم اجؼمصاد وزارة

.م 2007 عام اؾوارداتم إحصاءات واؾؿعؾوؿاتم اؾعاؿة ا،حصاءات ؿصؾوة واؾمىطقطم اجؼمصاد وزارة

  واجحصاءم واؾمىطقط اؾدرادات ادارة اؾزراعقةم واؾمـؿقة األبواث ؾشكون اؾوزارة وؽاؾة اؾزراعةم وزارة

.م 2008 اؾيـوىم اؾزراعى اجحصائى اؾؽماب

 وتؼـقة اؾواضر ؿـهزات ... واؾؿطاحن اؾصواؿع اؾدؼق م وؿطاحن اؾغالل ؾصواؿع اؾعاؿة اؾؿؤدية

.اؾؿيمؼل 

اؾيعودقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ػى اؾؼؿح دوق
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