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قصذ ذقٍٍى ذثؼاخ اَثاس اإلٌجاتٍح إلَراج انحثٕب خالل انًٕسى انحانً ػهى انٕاسداخ     

انقاديح،  قاو انًشصذ تاحرساب انقًٍح انرقذٌشٌح يًا سٍُقص يٍ انٕاسداخ تاإلػرًاد ػهى 

 ٔ 2019أسؼاس أخش طهة ػشٔض ٔ ػهى انفاسق اإلٌجاتً تٍٍ انكًٍاخ انًجًؼح خالل 

.  2018خالل 

 ػهى يؼطٍاخ انًؼٓذ انٕطًُ نإلحصاء، كاٌ يؼذل ٔاسداخ انحثٕب     نهرزكٍش ٔتاالػرًاد

 يهٌٍٕ دٌُاس ٔ قذ ذطٕسخ قًٍح انٕاسداخ 1360.2خالل انخًس سُٕاخ األخٍشج فً حذٔد 

 : يٍ انحثٕب خالل انسُٕاخ االخٍشج كانرانً

 (2018-2014 )تطىر وارداخ الحثىب : 1جذول رقم

 ملٍىن دٌىار- الىحذج 2014 2015 2016 2017 2018 معذل

 القمح الصلة 435,5 685,2 541,5 461,8 557,7 536,34

 القمح اللٍه 505,6 500,7 473,2 576,1 734,8 558,08

 الشعٍر 195,5 230,3 235,3 264,6 403,2 265,78

 المجمىع  1136,6 1416,2 1250 1302,5 1695,7 1360,2

 الفارق السىىي ------ 279,6+ 166,2- 52,5+ 393,2+ ------

 

 1315,1، تهغد قًٍح انٕاسداخ انرَٕسٍح يٍ انحثٕب2019 أوخ 31   يغ انؼهى اَّ ٔ نغاٌح 

 يهٌٍٕ دٌُاس أيا انقًح انهٍٍ فقذ 429.6يهٌٍٕ دٌُاس حٍث كاَد قًٍح ٔاسداخ انقًح انصهة 

 295.3 فً حٍٍ كاَد قًٍح ٔاسداخ انشؼٍش فً حذٔد  يهٌٍٕ دٌُاس590.2تهغد ٔاسداذّ 

 .يهٌٍٕ دٌُاس

 :كًا ذطٕسخ انكًٍاخ انًُرجح ٔ انًجًؼح خالل ْزِ انفرشج ػهى انُحٕ انرانً 

 



 (2018-2014) تطىر اوتاج الحثىب : 2جذول رقم 

 2018 2017 2016 2015 2014 طه1000-الىحذج

 962 950,9 812 757,6 1231 انقًح انصهة

 113 153,4 114,6 154,8 282 انقًح انهٍٍ

 315,6 478 327,6 364,3 772,5 انشؼٍش

 1390,6 1582,3 1254,2 1276,7 2285,5 المجمىع

 191,7- 328,1+ 22,5- 1008,8- ----- الفارق السىىي

 

 قذس االَراج حسة االداسج انؼايح نإلَراج انفالحً ب 2019-2018يغ انؼهى اَّ خالل يٕسى 

 .2018- 2017انف طٍ يقاسَح ب 976.61انف طٍ أي تفاسق قذسِ  2367.21

 

 (2018-2014) تطىر تجمٍع الحثىب : 3جذول رقم 

 2018 2017 2016 2015 2014 طه1000-الىحذج

 640,2 598,06 527,91 493,45 722,18 انقًح انصهة

 48,7 67,64 47,87 77,94 144,28 انقًح انهٍٍ

 89,5 148,83 114,81 125,85 221,59 انشؼٍش

 778,40 814,53 690,59 697,24 1088,06 المجمىع

 ----- الفارق السىىي
-390,82 

 

-6,65 

 

+123,94 

 

-36,13 

 

 

    تاالػرًاد ػهى ْزِ انًؼطٍاخ َالحظ اٌ انفاسق انسُٕي نهٕاسداخ ال ٌرًاشى يغ فٕاسق 

االَراج ٔ انرجًٍغ الٌ انٕاسداخ ذحرسة تاإلػرًاد ػهى انسُح اإلداسٌح ٔ تانرانً ذأخز تؼٍٍ 

 .اإلػرثاس انًٕسًٍٍ انًررانٍٍٍ

 

    ارا اػرًذَا فقط ػهى انرجًٍغ نرحذٌذ ذأثٍش اإلَراج انحانً ػهى انٕاسداخ انقاديح ، فإَّ 

ؼح إنى غاٌح ٌجذس اإلشاسج إنى أٌ  ًّ ٍاخ انحثٕب انًج ًّ  حسة دٌٕاٌ ، تهغد2019 أوخ 31ك

 خالل َفس انفرشج يٍ انًٕسى انف طٍ 778.4 يقاتم  أنف ط1283.8ٍ حٕانً،انحثٕب

. أنف طٍ 505.4تفاسق قذسِ انفاسط أي 

ؼح ػهى انصؼٍذ انٕطًُ كانرانً ًّ ٍاخ انحثٕب انًج ًّ  : ٔذرٕصع ك



 (2019-2018) تطىر الكمٍاخ المجمعح : 4جذول رقم

 1000- الىحذج

 طه

الكمٍاخ المجمعح خالل 

2018 

الكمٍاخ المجمعح خالل 

2019 

-2018الفارق تٍه 

2019 

 235,50 875,7 640,2 القمح الصلة

 26,40 75,1 48,7 القمح اللٍه

 243,50 333 89,5 الشعٍر

 505,40 1283,8 778,4 المجمىع

 

  قًٍحكٌٕخ َظشا ألًٍْح صاتح انحثٕب ٔانرجًٍغ  خالل انًٕسى انحانً ٌرٕقغ اٌ     نزا

يهٌٍٕ دٌُاس  341.61انفاسق فً تشَايج ٔاسداخ انحثٕب يقاسَح تانًٕسى انفاسط فً حذٔد 

القمح اللٍه - 2019 مارس 13القمح الصلة فً  ) سؼاس أخش طهة ػشٔض نكم يُرجأارا أػرًذَا 

دٌىار  2.88= دوالر1) ٔ سؼش انصشف (2019 ماي 14الشعٍر فً - 2019 جىٌلٍح 02فً 

 : كًا ٌثٍُّ انجذٔل انرانً (حسة الثىك المركزي التىوسً كمعذل شهر جىٌلٍح

 الىارداخ مه سٍىقص مما التقذٌرٌح القٍمح : 5جذول رقم 

  
الفارق 

 ( طه1000) 

سعر اخر طلة 

 (طه/دٌىار)عروض

ملٍىن )قٍمح الفارق 

 (دٌىار

 190,21 807,72 235,5 القمح الصلة

 15,70 594,95 26,4 القمح اللٍه

 135,69 557,25 243,5 الشعٍر

 341,61  505,4 المجمىع

 

 

 

 

 

  


