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 هقّذهة
 

حُى   واالخرًاػُىح  االلرصىادَح أَظًرهىا اخىرف  ػهىً خًُؼها انذول فٍ االلرصادَح انًؤششاخ أهى يٍ األعؼاس ذؼذ  

 يدىال وفىٍ وانخاسخُىح انذاخهُح انرداسَح انرؼايفخ يثم انمىيٍ  االلرصاد فٍ ويرؼذ دج واعؼح يداالخ فٍ ذغرخذو

 ذحهُىم ًإنى تاإلظافح انًذي  تؼُذج االلرصادَح انغُاعاخ وظغ وفٍ انًخرهفح انمطاػاخ تٍُ االلرصادَح ذىصَغ انًىاسد

 وذغرششىذ واذداهاذهىا  انذونُىح انرداسج فٍ ًَػ دوساً أعاعُاً  األعؼاس تشكم ػاو ذهؼة كًا .انمائى انىالغ االلرصادٌ

 العىرثًاساذها الرصىادٌ ذىصَىغ وظىغ فىٍ ذغُ شاذهىا وآنُىح تاألعىؼاس عىاء ػهً حذ   وانًصُ ؼح يُها انُايُح انذول غانثُح

 .انًخرهفح

 

إر  انضساػىح  يدىال فىٍ انًغىرثًشٍَ لىشاساخ فىٍ انًثاشش ألثشها انضساػُح وذىفُش تُاَاذها األعؼاس دساعح أهًُ ح ذُشأ

ً ح فٍ انحُاج االلرصادَح واالخرًاػُح نهًضاسع تاػرثاسها أحذ أهىى انًرغُ ىشاخ  ذؼذ   األعؼاس انضساػُح يٍ انًؤششاخ انًه

يثاشش ػهً دخم انًىضاسػٍُ ويغىرىَاخ يؼُشىرهى  انؼذَذ يٍ األَشطح االلرصادَح  وذُؼكظ تشكم  انرٍ ذؤثش فٍ

هىا انرىٍ انًُاعىثح تانًؤشىشاخ انًرخص صىح اندهىاخ ذضوَذ ػهً انضساػُح تاألعؼاس انثُاَاخ انخاصح وذغاػذ  يىٍ ذًكُ 

 يصىان  َحفىع تًا حرً وصىنها إنً انًغرههك  األعىاق تٍُ ذكانُف اإلَراج وأعؼاس انثُغ فٍ انًطهىب انرىاصٌ حفع

 إَرىاخهى وذًُُرى   ذخطُػ فٍ ذفُذ انرٍ تانًؼهىياخ انًضاسػٍُ ذضوَذ ػهً ذغاػذ كًا يؼاً  وانًغرههكٍُ انًُردٍُ

   .انًرىلؼح انًادَح وانخغائش األظشاس وَدُ ثهى يًكٍ  ػائذ أػهً نهى َعًٍ تًا

 

أتىظثٍ وتانرؼاوٌ يغ يشكض خذياخ انًضاسػٍُ ػهً إصذاس ذمشَش انشلى انمُاعٍ ألعىؼاس  –ويٍ هُا دأب يشكض اإلحصاء 

انًُردٍُ انضساػٍُُ يٍ خفل خًغ تُاَاخ كًُ اخ انًُرداخ انضساػُىح ولًُهىا تصىىسج يُرظًىح نهًىضاسع انًغىىلح إنىً 

اخ انًؼرًىذج دونُىاً فىٍ هىزا يشكض خذياخ انًضاسػٍُ وَشش انًؼهىياخ انًغرخهصىح يُهىا  ير ثؼىاً فىٍ رنىك انًُهدُى

 انًدال. 

 
 

 الولخص الحنفٍذي
 

ذحهُفً نُرائح حغاب انشلى انمُاعٍ ألعؼاس انًُردٍُ انضساػٍُُ )نًحاصُم انخعشاواخ( نشهش َُىاَش هزا انرمشَش  َمذ و

 أيا أهى انُرائح فه6ٍ  6108تأعاط  :610

 شهش َُاَش يٍ خفل َمطح  621=عشاواخ تهغ انشلى انمُاعٍ ألعؼاس انًُردٍُ انضساػٍُُ نًحاصُم انخ
 .:610ػاو 

 
  28= شهش َُاَش تُغثحانشلى انمُاعٍ ألعؼاس انًُردٍُ انضساػٍُُ نًحاصُم انخعشاواخ خفل اسذفغ %

وكاَد أتشص انًحاصُم انرٍ عاهًد  .6109َمطح نشهش َُاَش يٍ ػاو  820>يماسَح تى  :610يٍ ػاو 
%  وانثارَداٌ 7126%  وانضهشج =02;%  وانًهفى  27;;انُمطٍُ فٍ هزا االسذفاع كم يٍ يحاصُم 

6727.% 
 
 شهش َُاَش تُغثح انشلى انمُاعٍ ألعؼاس انًُردٍُ انضساػٍُُ نًحاصُم انخعشاواخ خفل  إَخفط

كاَد أتشص انًحاصُم انرٍ و .6109يٍ ػاو  َمطح نشهش دَغًثش 926=  يماسَح تى :610% يٍ ػاو 728
   وانشًاو%7:20   وانفاصىنُاء%28>7 فاض كم يٍ يحاصُم انثشوكهٍعاهًد فٍ هزا اإلَخ

 %.7120  وانخُاس %=702   وانفهفم انحهى7629%
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 (011=6102) 6102الزقن القٍاسً ألسؼار الونحجٍن الزراػٍٍن لشهز ٌناٌز 
 

 6102بشهز ٌناٌز  6102 ألسؼار الونحجٍن الزراػٍٍن لشهز ٌناٌز الزقن القٍاسً هقارنة : أولا 

% 28=تُغىثح  :610يٍ ػاو شهش َُاَش خفل  انشلى انمُاعٍ ألعؼاس انًُردٍُ انضساػٍُُ نًحاصُم انخعشاواخاسذفغ 

ألعىؼاس انًُردىٍُ انىضساػٍُُ حُى  تهىغ يرىعىػ انىشلى انمُاعىٍ . 6109ػاو يٍ  َفظ انشهشفٍ يماسَح تأعؼاسها 

َفىظ انشىهش يىٍ ػىاو  َمطىح فىٍ 820>تًُُا كاٌ   :610ػاو يٍ  شهش َُاَشخفل َمطح  621= نًحاصُم انخعشاواخ

انخعىشاواخ خىفل نهرغُ شاخ )االسذفاػىاخ واالَخفاظىاخ( انرىٍ غىشأخ ػهىً أعىؼاس  َرُدحولذ خاء هزا االسذفاع  . 6109

 .  :610ػاو  يٍشهش َُاَش 
 

الزقن القٍاسً ألسؼار الونحجٍن الزراػٍٍن لوحاصٍل الخضزاوات خالل شهز ٌناٌز : 0جذول 

 6102وشهز ٌناٌز هن ػام  2016ػام هن 

 6102 ٌناٌز 6102  ٌناٌز اسن الوحصىل
 0641 1.40 جوٍغ الوحاصٍل

 001.3 065.1 انطًاغى
 011.0 42.8 حاسانفهفم ان
 068.4 014.2 حهىانفهفم ان

 10.5 10.3 انخُاس
 11.4 13.4 انكىعا
 046.8 022.6 انثطُخ
 060.8 045.4 انشًاو
 55.4 011.1 انثصم 

 50.3 32.1 انفاصىنُاء
 011.0 41.6 انثارَداٌ

 082.6 014.2 ضهشجان
 018.2 14.1 ُمطٍُان

 011.0 43.8 انًهفى 
 23.3 24.0 انخظ
 011.1 011.1 انثطاغا
 55.2 48.1 انزسج 

 006.0 041.0 ثشوكهٍان
 24.4 011.8 اندضس 

   أتىظثٍ. -يشكض اإلحصاءانًصذس6 

 

 وانضهشج%  30.5 وانًهفى %  33.8 انُمطٍُكاَد أتشص انًحاصُم انرٍ عاهًد فٍ هزا االسذفاع كم يٍ يحاصُم 

%  01.5%  وانفهفم انحاس 04.4%  وانفهفم انحهى 05.8%  وانزسج 61.3%  وانفاصىنُاء 68.8 وانثارَداٌ%  81.6

 %.25.1ُح %  وانرٍ شكم يدًىع أهًُاذها انُغث1.8%  وانخُاس 5.3وانثطُخ 
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لوحاصٍل الخضزاوات الحً ساهوث فً ارجفاع الرجفاع ة النسبٍة ونسبة األهوٍّ  :6جذول 

 )6102هقارنة بشهز ٌناٌز ( 6102شهز ٌناٌز الزقن القٍاسً خالل 

 نسبة الرجفاع )%( النسبٍة )%(ة هوٍّ األ الوحصىلاسن 

 33.8 1.4 َمطٍُ
 30.5 4.4 انًهفى 

 81.6 6.1 ضهشجان
 68.8 6.3 انثارَداٌ
 61.3 0.4 انفاصىنُاء

 05.8 6.0 انزسج 
 04.4 4.4 فهفم حهى
 01.5 5.1 فهفم حاس
 5.3 8.4 انثطُخ
 1.8 84.1 انخُاس

     أتىظثٍ. -يشكض اإلحصاءانًصذس6 

 

وانكىعىا اندضس وانثشوكهٍ وانشًاو وانطًىاغى فٍ حٍُ عد م اَخفاض فٍ انشلى انمُاعٍ ألعؼاس كم يٍ يحاصُم 

وتأهًُ ىىح َغىىثُح  ػهىىً انرىىىانٍ % ;12%  >12%  729%  ;012%  >2>0%  6121%  7921تُغىىثح  وانثصىىم وانخىىظ

 %.31.0تهغد 

 الحً انخفضث أسؼارها الخضزاوات لوحاصٍل األهوٍّة النسبٍة ونسبة النخفاض: 3جذول 

 4)6102هقارنة بشهز ٌناٌز ( 6102 هن ػام شهز ٌناٌزخالل 

 نخفاض )%(نسبة ال النسبٍة )%(ة هوٍّ األ الوحصىلاسن 

 81.1- 1.0 اندضس
 61.1- 1.6 ثشوكهٍان

 04.4- 1.0 انشًاو
 01.3- 63.1 انطًاغى
 8.1- 0.4 انكىعا
 1.4- 1.1 انثصم 
 1.3- 0.3 انخظ
     أتىظثٍ. -يشكض اإلحصاءانًصذس6 

 

بشهز دٌسوبز  6102 ألسؼار الونحجٍن الزراػٍٍن لشهز ٌناٌز الزقن القٍاسً هقارنة : ثانٍاا 
6102 

 621=  حُى  تهىغ :610ػىاو  يىٍ %728تُغىثح فىٍ شىهش َُىاَش انشلى انمُاعٍ ألعؼاس انًُردٍُ انضساػٍُُ  اَخفط

 .  6109يٍ ػاو  َمطح نشهش دَغًثش 926=يماسَح تى َمطح 
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شهز الزقن القٍاسً ألسؼار الونحجٍن الزراػٍٍن لوحاصٍل الخضزاوات خالل : 2جذول 

 61024ػام  وشهز دٌسوبز 6102هن ػام   ٌناٌز

 6102ٌناٌز  6102دٌسوبز  اسن الوحصىل
 0641 0246 جوٍغ الوحاصٍل

 001.3 048.0 انطًاغى
 011.0 081.0 حاسانفهفم ان
 068.4 040.3 حهىانفهفم ان

 10.5 34.6 انخُاس
 11.4 30.8 انكىعا
 046.8 012.5 انثطُخ
 060.8 035.3 انشًاو
 55.4 ى انثصم

 50.3 048.1 انفاصىنُاء
 011.0 080.2 انثارَداٌ
 082.6 ى انضهشج

 018.2 23.5 ُمطٍُان
 011.0 030.0 انًهفى 
 23.3 34.4 انخظ
 011.1 ى انثطاغا
 55.2 53.4 انزسج 

 006.0 046.1 ثشوكهٍان
 24.4 ى اندضس

     أتىظثٍ. -يشكض اإلحصاءانًصذس6 

 

  %7:20 وانفاصىىنُاء  %28>7 انثشوكهىٍكىم يىٍ يحاصىُم  اإلَخفىاضكاَد أتشص انًحاصُم انرٍ عىاهًد فىٍ هىزا 

وانثارَدىىاٌ   %6627 وانكىعىىا  %=692 وانفهفىىم انحىىاس  %7120 وانخُىىاس  %=702 وانفهفىىم انحهىىى  %7629 وانشىىًاو

 %.93.0وانرٍ شك م يدًىع أهًُ اذها انُغثُح % 21=%  وانخظ 0627%  وانًهفى  26=0%  وانطًاغى 6126

 

لوحاصٍل الخضزاوات الحً ساهوث فً  اإلنخفاضاألهوٍّة النسبٍة ونسبة : 2جذول 

 4)6102هن ػام  بشهز دٌسوبزهقارنة ( 6102هن ػام  شهز ٌناٌزالزقن القٍاسً خالل  إنخفاض

 نسبة الرجفاع )%( األهوٍّة النسبٍة )%( الوحصىلاسن 

 84.4- 1.6 شوكهٍانث
 82.0- 0.4 انفاصىنُاء
 86.1- 1.0 انشًاو

 80.5- 4.1 حهىانفهفم ان
 81.0- 85.1 انخُاس

 61.5- 5.8 حاسانفهفم ان
 66.8- 0.4 انكىعا

 61.6- 6.4 انثارَداٌ
 05.6- 63.3 انطًاغى
 06.8- 4.2 انًهفى 
 5.1- 0.3 انخظ
     أتىظثٍ. -يشكض اإلحصاءانًصذس6 
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  %:962تُغىة  انثمطىٍُ وانثطىُخ وانىزسجفىٍ انىشلى انمُاعىٍ ألعىؼاس كىم يىٍ يحاصىُم  اسذفىاعفٍ حىٍُ عىد م 

 %.7.0  وتأهًُ ح َغثُح تهغد ػهً انرىانٍ% 626% و0:26و

 

أسؼارها  ارجفؼثلوحاصٍل الخضزاوات الحً  اإلرجفاعاألهوٍّة النسبٍة ونسبة : 2جذول 

 4)6102هن ػام  بشهز دٌسوبزهقارنة ( 6102هن ػام  شهز ٌناٌزخالل 

 نسبة النخفاض)%( األهوٍّة النسبٍة )%( اسن الوحصىل

 16.2 1.5 ُمطٍُان
 02.6 8.5 انثطُخ
 6.6 6.6 انزسج 

     أتىظثٍ. -يشكض اإلحصاءانًصذس6 
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 جىضٍحٍّةهالحظات 
 

 الونهجٍّة:

 تُاَىاخ ػهىًكأعاط نألعؼاس واألوصاٌ  حُى  اػرًىذخ األوصاٌ انًغىرخذيح  6108َؼرًذ انشلى انمُاعٍ ػهً عُح 

 .:610نشهش َُاَش يٍ ػاو انخعشاواخ أعؼاس 

 

 هصادر البٍانات:

انىاسدج يٍ خىفل يشكىض خىذياخ اػُرًذ فٍ ذشكُة انشلى انمُاعٍ ػهً تُاَاخ أعؼاس انًُرداخ انضساػُح )انخعشاواخ( 

 انًضاسػٍُ فٍ إياسج أتىظثٍ.

 

 جزكٍب الزقن القٍاسً ألسؼار الونحجٍن الزراػٍٍن:

َُحغة انشلى انمُاعٍ ألعىؼاس انًُردىٍُ انىضساػٍُُ تاعىرخذاو انصىُغح انشَاظىُح نفعىثُش انرىٍ ذؼرًىذ أوصاٌ عىُح 

 األعاط.

 

 هالحظات ػلى الجذاول
 ألشب خاَح ػششَح  وهزا لذ َؤدٌ إنً ػذو ذطاتك يدًىع انرفاصُم فٍ تؼط اندذاول.لش تد تؼط األسلاو إنً 
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