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 :متهيد
حياات توياالى ععاار عوةراا   اياا ا ناال س  ماان  نااي , إن تجااة ا سلعااعت ت تناا  ماان الاالت اراا ة  سلتجااة ا

سل قلل سآلجعة في سلنل رة لحتر تف يغ سلنلسخ  في سلميوة ,  ماة ي تنا  سلت ةما  فاي سلعاعت سللللياة 
خااا ث ماااا  مااان ااااات سلااالعةةت سل ةيعاااة لعتجاااة ا سللللياااة, حيااات يااا تني نااا  عااالل  نيااا  مااان سل قااالل سأ

, ليم اان ان يقاالت اااعس سلت ةماا  ناالل  إيجااةني فااي تياالي  لتحفياا  (سلوقاا , لسلل ةلااة لاي اااة سلتاايمين)
 :ليةع تجة ا سلععت في سللل  في علل من سلجلسوب اامهة

 م  فة تلجهةت سأع ة , لتلس وهة لملث  موي موةعب. 
 تاللي سلنةة ين لسلمرت ين, ممة يرجت عمعيةت سلتنةل  لتوميتهة. 
 مخةي  سأ مةت سلمفةجةة, لضمةن سللرل  لألعلسق في للت محلل الفيت. 
 تلفي  سلعيللة. 
 تلفي  إج س ست مقنللة لتعلية سلو سعةت. 

, إال ان (8188, 8181)لنةل ات من سلتيل  سلهةةا  سلاعى راهلت  اعالسق سلعاعت مواع ورايتهة عاةت 
ت ةمعين لالتفةق ععر تفةراي  نيات سلهلف سأعةعي امةت اعه سأعلسق ال ظهل  سل قلل سآلجعة لعم

سلتي تت ةم  في علل مان ااعه ( سلنل رةت)لر س  سلععت في سلمعتقن , لاوةك سل ليل من سأعلسق 
 -:لاوةك نل رةت تخررت في ولع لسحل موهة, سلععت ال في مجملعةت متجةوعة

 نل رااة رااي ةال لعحناالب, لاااي ال  نل رااة لعحناالب فااي سل ااةلت تيععاات فااي رااي ةال فااي
 .ت 8181للاليةت سلمتحلا سأم ي ية عةت س

نل رة يل لتي عت سلمتخررة في سلععت سلغعسةية لمق اة في نة يس. 
 نل رة لولن لعم ةلن, لاي س ن  نل رة لعم ةلن في سل ةلت. 

للةمت إمة ا لني نةفتتةح نل رة لني لعععت لمق اة م    لني سلمةلي سل ةلمي لت لن ال  نل رة 
يةلااة فااي سلراا ق سألعااي, لتعاا ر لعاال سلفجاالا نااين نل رااةت ام ي ااة لال نااة ماات لع قاالل سآلجعااة لع

 . تلفي  مورة لعمتلسللين في سلمويقة لتجة ا علل من سلععت
لسل  سعية لسلتاي س تاني  سالعةعيةسلعلق سلوفيية سلخةت ريوهة رين سل ليل من اعلسق سلععت  لتحظر

سلتحعيا  ساللتراةلى تختعاف ولعاة   ياة سعاتاوةةية فايلموهة سل  سق ,اامم ظت إوتةجهة نةللل  سلوةمية 
مااة عاان اعااةليب سلتحعياا  سلتقعيليااة  لوهااة ماان سلماالس ل سلوةضاانة لسلغياا  لةنعااة لعتجلياال, نيومااة يراافهة 
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آخ لن نيوهاة عاعت عيةعاية ,نم وار إن إوتةجهاة لتعاليقهة يخضات العتناة ست سلعيةعاة سللللياة تجاةه 
 .موتجي سلوفي في سل ةلت 

سق سلعااعت سأعةعااية مراال س  لعراالمةت ساللترااةلية, لعلااك أن م ظاات سلاالل  سلموتجااة لت تناا  اعاال 
لتعك سلععت ت تمل سعتمةلس  رن   ةمال  ععر سل لسةل سلمتيتية موهة, ناةل ات مان ان ن ال سلالل  تتخاع 
عيةعاااااةت تخفااااال مااااان آااااااة  تعاااااك سلرااااالمةت لن ضاااااهة آلخااااا  يتخاااااع عيةعاااااةت م ةلجاااااة لعهي ااااا  

 سعاة اعالسق سلعاعت سأعةعااية ي تنا  ملضالع مهات مان اجا  نواة  سلعيةعااة ساللتراةلى, لاعلك فادن ل
 . ساللترةلية

لدراسية وواليو وىيوو سيوق السيلع األساسيية ( أسواق السلع األساسية في  الايال )وجاء تقرير 
نظير  تاريييية ألسيواق السيلع )التقرير ولى اربع لحاور أساسية تلثلت بييي ركزف  الاال ؛ حيث 

ك أسيياار السييلع األساسييية  وتحليييو أ يي  أسييواق السييلع األساسييية فيي  الاييال   وسييلو األساسييية  
  ياتلين التقرير بيه   ليا تي  التوصيو  ليي  لين (واالىتصاد الاراى  ف  وسط اللتغيرات الااللية

 .دراسة السوق الاالل  للسلع ولا    السبو لازو الصدالات اليارجية ون االىتصاد الاراى 
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 :وسوا  اسلع  األوساوسيةنظرة تارخيية أل: لور األاحملو
تع اب سلعاعت سأعةعااية لل س  مهماة فااي سلتراةل سللللاة, إال ان اااعه سأامياة تااوخفل تال يجية  خااال  

؛ إع تقاااالت تقاااالي ست لمعااااةامةت (Kuznets)عمعيااااة سلتوميااااة ساللترااااةلية, لاااااعس مااااة تقلماااا  ل سعااااة 
سالوخفاااةل  يالحاااظي فاااي عااالل مااان سلنعااالسن, حيااات سل  سعاااة لسلت ااالين فاااي سلواااةتم سلمحعاااي سالجماااةل

 (.8)خال  عمعية سلتومية ل مة ال ملضح في سلجلل  سللسضح في وريب سلععت سأعةعية 
 (1)الجدول 

 (6002-1391)زلسنوات )%( املحل  الاجةهل   هتجسهمةة ازرااةة وازعددن  ي  ازنسلسلة زمنية مل

 آخر بيهنهت 1331 1391 1311 1391 ازدوزة

أ(5002)أ92أ8أ92أ91أ52أجرنتين لاأ

أ(5002)أ8أ7أ90أ91أ91أكتدا

أ(5002)أ59أ29أ10أ12أ-أالهتد

أ(5002)أ2أ2أ1أ52أ58أايطاليا

أ(5002)أ5أ5أ7أ51أ52أاليابا 

أ(5002)أ20أ92أ95أ92أ92أالنرويج

أ(5002)أ1أ7أ57أ12أ-أكوجريا الجتوبية

أ(5002)أ92أ91أ21أ12أ18أتايلتد

أ(5002)أ99أ97أ51أ12أ18أتركيا

أ(5002)أ2أ2أ8أ7أ99أالواليات امليحدة

Source :  United Nations, Statistics Division, National Accounts Main Aggregates Database.  

سوخفال سوخفةضاة  حاةلس  مات  (GDP)ان معاةامةت سلعاعت سأعةعاية فاي ( 8)ليتضح من سلجلل  
فاي  ساللتراةليين فاي راوللق سلوقال سلالللي لجاللسن لممة يؤ ل ااعس سلتحعيا  ا. لترةلستتيل  سال

للياة ناين معاتلث سلتومياة عاللاة ع عاية  ( ؤث تة يخياة لآفاةق سالعةعايةسلعاعت )ل سعة لهت ن والسن 
امااة سلترااةل سلواا ليم, فدواا  يمااا  حةلااة سعااتاوةةية؛ فهاااي  .لوراايب سلعااعت سالعةعااية فااي ساللترااةل

ي لاات يرااهل اى فاي لخعهااة سلمحعا سالعةعاايةسلعاعت  تتمتات نمعااتلث عاة  ماان سلالخ , إال ان معااةامة
سوخفةل نم ل  سل من؛ لنم ور آخ , ان سلو ليم يجمت نين معاتلث م تفات جالس  مان سلالخ  لناين 

لناةل ات مان لجالل سعاتاوة ست فاي محال  . معةامة م تف ة نعست سلقل  مان لياةع سلعاعت سأعةعاية
ضاح ان لياةع سلعاعت سأعةعاية, فادن سأللاة تل سل اللة سل  عاية ناين سلتومياة ساللتراةلية لمعاةامة 

هاات سلنعاالسن وحاال سلتوميااة,  عمااة الث إلاار سوخفااةل معااةامة سلعااعت سل اللااة سلعااةةلا اااي  عمااة ستج
 (.GDP)في  سالعةعية
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سل ور  سل ةيعي في عمعية سلتومية ساللترةلية ااي , فدن تفعي  اعه سل اللة ال ان لنر   سلعت
 سلماالسل سلخااةت ممااة يج عهااة ت تعااب سال تفااة  سلااعستي تعنيااة سليعااب ععاارن يااةلا سالوتةجيااة سلتااي تعاامح 

يقعااا  مااان سعاااتخلست علسمااا  سالوتاااةن, لنةلتاااةلي يم ااان تحليااا  سل مااا  ل اس سلماااة  إلااار سلقيةعاااةت ل 
سلاةولياااة سلتاااي تواااتم سلعاااعت سلمراااو ة سلمتعااامة نةلت قيااال سلمت سيااال مااات مااا ل  سلااا من, لعوااالمة ترااا  

فااة  سلااعستي ليم اان سراانةع سليعااب ععاار سلعااعت سلمرااو ة, فاادن علسماا  سلقيةعااةت سلاةوليااة إلاار سال ت
لعاايت سأماا  سلااعى يقاالل إلاار ت. سالوتااةن تهااةج  ماا ا اخاا ث, لل اان اااعه سلماا ا إلاار ليااةع سلخاالمةت

ساللترةل سل عي, إال ان اعس سلتلعيت يرم  سلقيةعين سلااةولى لسلخالمي فقاي, لال يتضامن سلتلعايت 
 .م  سلعى يج   سأخي  يعةات نوعب متوةلرة في ساللترةلليةع سلععت سأعةعية, سأفي 

وا  عمعياة إضافة  لفي ضل  مة تقلت, فدوا  يم ان تعاعيي سلضال  ععار معاة  سلتومياة ساللتراةلية ني
, لنمااة سالعةعاايةسليااةنت سلالمااةلى؛ لنم واار آخاا ؛ نمااة ان  ةفااة سلماالخالت سلمةليااة مراال اة سلعااعت 

عااالف يرااا   ل واااة  ( GDP), فااادن اى للال  يضاااةف إلااار ان ااااعس سلقياااةع يماااا  وراااينة  متوةلراااة  
سأعااااايل ا )نااااااا سلملعااااالمة( Radetzki)لااااااعس ماااااة ا لتااااا  ل سعاااااة . مةلياااااة  متوةلراااااة  نمااااا ل  سلااااا من

 The green myth_ economic growth and the quality) سلومل ساللترةلى لجللا سلنيةة_ سلخض س 

of the environment),  سالعةعاايةت ان س تفااةع سلقيمااة فااي ليااةع سلعااعحياات ا االت سلل سعااة ععاار 
سلتي عت لن ال ماة لتحقياق  ا  ليماة للال ياة  ماة  سالعةعيةيؤلى إلر سوخفةل سلملخالت سلمةلية 

,  ماة تلرااعت سلل سعاة إلاار ان جالا  سلتوميااة ساللتراةلية يتمااا  فااي (2)اال ملضااح فاي سلجاالل  
لمن اعس سلمويعق, فدو   عمة . ل    يعلا ست تح يك م ت   ساللترةل إلر سلععت عست سلقيمة سل ةلية

لعالل  لس لسلت اا س  , فادن سلحةجاة إلار سلمالخالت سلخاةت عات لسل نرا   ( GDP) سل سلوةتم سلمحعي 
 ست سلماالسل نف اا  سلتقاالت سلت وللاالجي ممااة ل فاال ة إلاار  يااةلا فةإضاا. نااةيم مقة وااة نةاللترااةل  ااةمال  مت

لتةلي فدن ومال ساللتراةل سل اةلمي ت الث ومال سليعاب لنة .سالعةعيةيضغي ععر سلحةجة لعملخالت 
 .يلضح مة ل ل اعاله( 2)لسلجلل   .ععر  ةفة سلملسل سلخةت تق ينة  

لسلتااي ( Arther Lewis)لااعس سلتحعياا  فااي سلحقيقااة ي الل اعةعاا  إلاار وظ يااة سلتحاالالت سلهي عياة لاااا
ماااة  مااان لنااا  مخيياااي ظهااا ت فاااي خمعااايويةت سلقااا ن سلمةضاااي, للااال اللااات ااااعه سلوظ ياااة لنااالال  عة

اااعس سلتحعياا  سلمفعاا  لع اللااة سل  عااية نااين معااةامة ليااةع سلعااعت سأعةعااية سن . عيةعااةت سلتوميااة
  لسلوااةتم سلمحعااي سالجمااةلي يجااب إعااةلا سلوظاا  فياا , لعلااك ل االا اعاانةب لماان اامهااة ااال ان سل مااة

عاايس  اا  سلقاالث ف. متفااةلتلن فااي  فااةةتهت لتخررااةتهت فااي سللللااة لسللسحاالا لنااين سللللااة سأخاا ث
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ومااة لاال ي االن سل  ااس سلتحعياا  سلمعااتول سن  مااة  .سل ةمعاة يم اان  جهاات فااي ليااةع سلعااعت سأعةعااية, لسا
عةلا سالعاتامة  ي ما   ععر سعةس وظ ية سلتحلالت سلهي عية يفت ل ضموية  ان سلت س ت سل اعمةلي لسا

ال  يف  إلار سلقيةعاةت  ةسالعةعيعيوتق  سل مة  من ليةع سلععت ععر خعق ف ص جليلا لع م  لسا
سلاةوليااة, لاااعس مخااةلف لعلسلاات, حياات يرااي  سللسلاات إلاار ان سالعااتامة ست إعس تاات تلجيههااة وحاال راا س  

ايضاااة  فااادن سلتحعيااا  يفتااا ل ضاااموية  ان . سلم ااالست سل اعااامةلية فااادن سليعاااب ععااار سل مااا  عااايوخفل
ل مااا  لعلاااك عااايتت فيااا  عمعياااة إحاااال  سلم اااةةن لسلم ااالست تااال يجية  محااا  س سالعةعااايةلياااةع سلعاااعت 

ماا  سلااعى سألعلراال  سلاار سال تفااة  سلااعستي لان سل مااة  ي تعاانلن سلمهااة ا فااي سعااتخلست سلت ولللجيااة 
 سيااال, لااااعس خالفاااة  يهيااةهت لع مااا  فاااي سلقيةعاااةت سلاةولياااة الوتاااةن سلعااعت سلمراااو ة عست سلت قيااال سلمت

سلوةمياة عملماة , فاين  سللل  ليعت جمي هة متعاةلية نمهاة ا لتف يا  سل ماة , ففاي سلالل  أن لعلسلت؛
سل ااةمعلن فااي ليااةع سل  سعااة ماان سلفالحااين عواالمة يعااتيي لن سعااتخلست سلم ااةةن سلخةرااة نةل  سعااة 
لنمهااااة ا عةليااااة ال يعااااتيي لن سلاااالخل  فااااي سلعااااعت سلمرااااو ة عست سلت قياااال سلمت سياااال مااااا  رااااوةعة 

مااة  فااي سلقيااةع ماان جةوااب لماان جةوااب آخاا  , فاادن سل  اااعس. سلعااية ست ال سلهلستااف سلوقةلااة لاي اااة
عست مهاة ا  ةفياة لتيالي  لال ستهت سل  سعي يختعفلن من لللة إلر سخ ث؛ فقال ي لوالن فاي لللاة ماة 

إلار  سالعةعايةحعب مة تقتضاي  سلحةجاة, لنةلتاةلي فادوهت لال يعاتيي لن سالوتقاة  مان لياةع سلعاعت 
 .سلقيةعةت سلاةولية

عااية نااين معااةامة ليااةع سلعااعت سأعةعااية امااة سلتحعياا  سألاا ب إلاار سللسلاات فااي تفعااي  سل اللااة سل  
 : ال سآلتي م سلمحعي سالجمةليتلسلوة

فاي ساللتراةل م تف اة, ستخاعت سلتالسني   سالعةعايةمعاةامة لياةع سلعاعت فيهاة ان سللل  سلتاي  ةوات 
سلال مة لسلعيةعةت ساللتراةلية سلف ةلاة فاي سعاتغال  سل لسةال سلمتيتياة مان سالوتاةن فاي ااعس سلقياةع؛ 

تعااتخلم   مضااةل لعاالل ا سعااتامة ه نراال ا ف ةلااة لتعااتخلم  نجااةونين, سلجةوااب سأل   نحياات ت ياال
ساللترةلية لملسجهة سلرلمةت, سلجةوب سلاةوي تعتخلم  في سالعتامة ست سلتاي ت ظات ااعه سل لسةال 

 .لترجت سلقيةعةت سلاةولية تل يجية  
مختاة ا حعاب سالحالسايةت مان سلالل  سل س  , حيات تماا  ااعه سلوقاةي عالل(8)ل مة يظه  مان سلرا   

. , ليالحااظ سل اللااة سل  عااية نااين اااعين سلمتغياا ين(GDP)نااين معااةامة ليااةع سلعااعت سأعةعااية ل
فاااةلو ليم مااااال , تتمتااات نوعااانة معاااةامة عةلياااة لقياااةع سلعاااعت سأعةعاااية وعااانية  للخااا  م تفااات جااالس , 

تخلسمهة سلف ااة  لتفعااي  اااعس ااال ان سلواا ليم سعااتفةلت ماان ليااةع سلعااعت سأعةعااية ماان خااال  سعاا
لع ةةلست من علك سلقيةع لاوريت رولللة  عيةلية  ي ل سالن من ا ن  سلروةليق سلعيةلية في سل ةلت 
 ج   من عيةعتهة لملسجهة سأ ماةت ساللتراةلية,  ماة إوهاة تتمتات ن فاة ا عةلياة فاي سالعاتامة ست, 

غال  سل لسةاال سلمتيتيااة ماان للياا  حتمااي ععاار سعااتلاااعس لسلمؤراا ست سلللليااة نرااين توةفعااية ساللترااةل 
 :, تلضح سلتحعي  سعاله( 2 ,8)لسالر ة   .لتومية سلقيةعةت سلاةولية سالعةعيةليةع سلععت 
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 (1)شكل 

 6002زدهم  وازنهتج املحل  إلاجةهل  GDPي  ازدالقة بين مسهمةة ازسلع ألاسهسية 

أ

أ
أ

 

 

 

 (6)شكل 

 6019  ازنرويج مؤشر ازعدقيد الاقعصهدي وااتبهطهت ازقطهةهت فيةه بينهه ي

 
أ

أ

 
 

 جالنروي

 باألسعار الجارية، بالدوالر األمريكي الناتج المحلي االجمالي

 GDPمساهمة قطاع السلع األساسية في 
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أ
 

Source: Databases of Harvard University.  

Source: United Nations, Statistics Division, National Accounts Main Aggregates Database (updated),  

http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnllist.asp 
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يجي  أن يكيون  اللنتجية للسيلع األساسييةلا تقيد   يتحيأ أن توجي  اليدوو استقراء ولن يالو 
 : ولى لسارين

 .تهيئة سوق الالو ليكون ىادر ولستاد ولى تلبية احتياجات السوق اللحتللة: األوو
يجي  أن يكيون في  و ياا األساسيية  استغالو الاوائد اللتهتية لن انتايا  أسياار السيلع: الثان 

 :بادين رئيسين   لا
اتبيا  )لواجهة فتيرات ركيود األسياار لتصيحيأ لسيار اليدور  السيارية للسيلع األساسيية  .1

 (.سياسات التصحيأ
اتبيا  سياسيات )االستثلار في  القطاويات االنتاجيية اللرتبطية بقطيا  السيلع األساسيية  .2

 .  القطاوات األىر  فاألباد(اإلصالح
 أ
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 :وسعوك أوسعار اسلع  األوساوسية: ور اسنان احمل

رااااليلا سلتقعااااب لعلااااك نعاااانب سوخفااااةل م لوااااة سل اااا ل لسليعااااب  سالعةعاااايةاعاااا ة  سلعااااعت ت اااالن 
لا   سالعةعايةلسلرلمةت سلتي يت  ل لهة موحور سليعب لموحور سل  ل,  مة إن مخ لن سلعاعت 

قعنااةت سلرااليلا نةالعاا ة , إع لل   نيا  فااي تقعااب اعاا ة اة, اماة سلمضااة نة فتع ااب لل   نياا  فاي سلت
 .2222- 2222نلات نعنب سلمضة نة من عةت  سالعةعيةإن يف ا اع ة  سلععت 

 (9)شكل 

 (دوالا أمريكي) 6011-1321تقلب أسدها ازنفط زلفترة 

أ
Source: Databases of IMF. 

أعاا ة  اااعه  إن اااعه سلتقعنااةت سلرااليلا لعاا عة سلاالل ست سلعاا  ية اياا  سلمتلل ااة لسلمفةجةااة ت ياار
سلعاااعت ولعاااة  مااان سلعاااعلك سل رااالسةي سأمااا  سلاااعى يج ااا  سلتوناااؤ نهاااة رااا نة  جااالس , لاةلناااة  ماااة ت ااالن 
سلتلل اااةت فاااي ااااعه سالعااا ة  موح فاااة نرااا    نيااا , أن نيةاااة ااااعه سأعااا ة  يرااالنهة سل ايااا  مااان 

 س  حيت يناين سلرا   تلل اةت خنا ؛(8)ل مة يتضح علك من خال  سلر    .سلمخةي  لعلت سليقين
 .روللق سلوقل سللللي نيع ة  سلوفي لمقلس  سلفجلا نين اعه سلتلل ةت لسأع ة  سلمتحققة

أ

أ

أ

أ

تقلبهت شدندة تتراوح بين قةة وقهع زعكون دواات سدرية، ومذه 

 ازدواات ازسدرية تتسهاع وتتبهطأ حسب قوة املؤثرات الخهاجية
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 (2)شكل 

 6060-1330زلفترة  (دوالا أمريكي) سدر ازنفط الخهم؛ الاسهسيةنبؤ بأسدها ازسلع ضدف ازع

أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انحرافهت كبيرة زألسدها 
 ةاملعوقدة ة  ألاسدها املعحقق
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لل ا سلعا  ية لهاعه سلعاع ة متعاة عة سلوحةس, لسلعى ي واي ان سلاسلتقعنةت سلحةلا في اع ة   سمة عن
 ر  إلر سلقمة يسللل ا سلع  ية نقلا  ني ا لنةوحلس   ني  لموحور سلع    حتر  تنلا لللية, حيت

ات ينلا سلموحور نةالتجاةه ( فت ا سالوت ةش)
 سالعااف وحاال سل  االل حتاار إعس لراا  إلاار 

ستجااا  سلموحوااار إلااار سأععااار ليرااا  إلااار 
ليعاااج  ناااعلك ( فتااا ا سوت اااةش)لمااة جليااالا 

لل ا عاااااااااا  ية  ةمعااااااااااة, لاااااااااااعه سلاااااااااالل ست 
سعااااااااتم ت إلاااااااار عااااااااةت  اسلعاااااااا  ية سلحااااااااةل

, ات نلات سللل ست سلع  ية تعج  2282
تعة ع ل ن نةوحلس  ال  ممة ال لن  عةت 

2282. 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

 (طن/ دوالر) 5002-5005تقلبات أسعار النحاس ( 5)شكل 

Source: Databases of IMF. 
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 :5097خالل عام  أوسوا  اسلع  األوساوسية يف اسعاملحتعيل أهم : ناسثاحملور اس
سأع ة  لععت سأعةعية يتعت ن لو  ععل ة  عرلسةية , يحيي  سل اي  من ان ععلك  يتضحممة عنق 

 إال ان وعنة سلمخةي  لعلت سليقين تختعف من علق آلخ  لمان عاع ة أخا ث, لعلاك علت سليقين,
 ييا ح سلتق يا ل نعنب سل لسم  سلمؤا ا ععر سليعب لسل  ل لوماي سلمضاة نة فاي سلعالق سل اةلمي, 

 :ت سالعةعيةسعلسق سلععتحعيال  أات 
 :اسزراعية وسو  اسلع  اسغذائية: أولا 

 
ان ( 6)إن اعااا ة  سلعاااعت سل  سعياااة فاااي سلعااالق سل اااةلمي ا اااا  سعاااتق س س , حيااات يتضاااح مااان سلرااا   

عااع ة ( 28)عت سل  سعيااة عواال معااتليةت موخفضااة؛ حياات تاات اخااع تقعااب اعاا ة  تقعنااةت اعاا ة  سلعاا
إن تلل اةت س تفااةع سأعا ة  نعاانب  حتاار.  ة   سعياة لتات حعااةنهة  اةوح سف م يااة ى لتغيا ست سأعا

ظةا ا لل ا سلويول لت تتحقق, حيت تت تللات سوخفاةل سمالسلست سلعاعت سل  سعياة لععالق سل اةلمي, إال 
 ماة ان سا  لل ا سلويول سلتر  ععر عع تي سلمل  في ام ي ة سللعير لفل  سلرلية في سال جوتاين 

 .ال ملضح في سلر   
أ(2)أشكل

أ5098أ-9110لسلع الزجراعية للفترة تقلبات أسعاجر ا
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نال س   نرا   عاةت , ان اع ة  سلععت سلغعسةية ستجهت وحال سالوخفاةليالحظ (7)من خال  سلر   ل 
ان اعاا ة  سلحناالب سوخفضاات نم اال  اعاا ع ماان م اال  سوخفااةل اعاا ة  سلعااعت ل , 2282ماان عااةت 

نين سالوخفةل لسال تفةع؛ لي الل  ت سلغعسةية سالخ ث تتقعبسلغعسةية سالخ ث, نيومة نقيت اع ة  سلعع
علاااك إلااار سلمواااةل سلمالةااات لمحةراااي  سلحنااالب, لععااار سلااا ات مااان سالمااالسلست سل ةلمياااة لعحنااالب مااان 

, 2281سلمتللت ان يوخفل سل  ل سل عي نعنب سوخفةل سلمعةحة سلم  لعة في سل اةلت فاي عاةت 
 .ممة يفع  تللت سوت ةش سالع ة  م ا اخ ث

فاي سل نات سلاةلات مان عاةت %( 8)فقال س تفات مؤرا  اعا ة  سل يالت نوعانة أعا ة  سل يالت لنةلوعنة 
عن متلعي سل نت سلاةلت مان سل اةت سلمةضاي, للال  ةوات %( 6)نةل ات من او  يق  نوعنة  ,2287

سلم ةعب سلمتيتية من  يت سلرالية لسلوخيا  متلس واة مات سوخفاةل اعا ة   يات سلوخيا  لجال  سلهوال 
 .لويعية لمةلي يةنعنب لف ا سالملسلست في سول

 .يلضحةن اعه سلمؤر ست( 2)لسلجلل  ( 1, 7, 6) لسأر ة 
أ(7)أشكل

أ5098لغاية كانو  الثاني  السلع الغذائيةأمؤشر البتك الدولي ألسعاجر

أ

أ

أ

أ

أ

أ

Source: Databases of World Bank. 
 

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

 

 الحبوب

السلع الغذائية االخرى  

 الغذائي

 الزيوت
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أ
أ(8)أشكل

أ5097-9112للفترة  التمو الستوي إلنياج الزيوت في العالم

أ
أ

Source: Databases of World Bank. 

أ

أ

أ(5)ندول 

أ5098-5001للفترة العرض والطلب العالمي على الحبوب 

 السنة
اليزين اوو 

 السنة
 الصادرات االستهالك الارض الكل  االستيرادات االنتاج

ية االيزين نه
 السنة

2009/10 404.2 1802 241.8 2206.2 1765 241.8 441.1 
2010/11 441.1 1758.9 243.8 2200.1 1787 243.8 412.8 
2011/12 412.8 1859.4 273.8 2272.3 1854.3 273.8 418 
2012/13 418 1803.4 270.8 2221.4 1814 270.8 407.4 
2013/14 407.4 2010.8 310.4 2418.2 1930.8 310.4 487.4 
2014/15 487.4 2055.3 322.1 2542.8 2011.5 322.1 531.3 
2015/16 531.3 2015.2 345.7 2546.5 1985.9 345.7 560.5 
2016/17 560.5 2138.6 353.2 2699.1 2079.6 353.2 619.5 
2017/18 619.5 2091.3 362.7 2710.8 2108.5 362.7 602.3 
2018/19 602.3 2089.5 369 2691.8 2136 369 555.7 

Source: Databases of International Grains Council.  

 

 

 

 

 

 زيت النخيل 

 زيت الصويا

 بذور اللفتزيت 
 زيوت أخرى
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أ(1)أشكل
أ5098-5000للفترة  في العالم الانياج والاستهالك للحبوب

ان سلعععااااااااعة  يالحااااااااظ ,(2) ومننننننن  ال ننننننننكل 
نتقعنااااةت  تتعاااماسل موياااة اوتاااةن سلحنااالب 

الاااااالث ماااااان سلعععااااااعة سل مويااااااة اعااااااتهالك 
يراااي  إلااار ان ساوتاااةن ي ااال أمماااةسلحنااالب, 

ماااااان سأعاااااانةب سل ةيعااااااة لتقعنااااااةت اعاااااا ة  
سلحنااالب؛ حيااات يتللااات ان ياااوخفل سوتاااةن 

لي االن سلاا  ماان  2282سلحناالب فااي عااةت 
سلمعااااةحةت أسالعااااتهالك, نعاااانب سوخفااااةل

سلم  لعااة فااي لل  سل ااةلت نراا   إجمااةلي, 
, إال ان سلخاا ين فااي وهةيااة سلعااوة سالوتةجيااة 2282لاااعس مااة يفعاا  تللاات س تفااةع سأعاا ة  فااي عااةت 

مااة لاال , م82/2281يم اان ان ي االل سلااوقص سلحةراا  فااي سالوتااةن لععااوة سالوتةجيااة  81/2287
أ.ي لن عةمال  مهمة  لتخفيف س تفةع سأع ة  نةفت سل انةت سل لسم  سأخ ث

أ

أ

 أ

Source: Databases of FAO's Agriculture Market Information System (AMIS). 
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 :اسلو  اسعامل  سعحبوبحتعيل  -9

يي ح سلتق ي  فاي ااعه سلفقا ا تحعايال  مفراال  عان سلعالق سل اةلمي لعحنالب, لعايتت سلت  يا  ععار 
عاي ساوتاةن مضاةفة  للث سلعلق سلمتماعة ناةل  ل سل عاي لسليعاب سل عاي؛ حيات يماا  سل ا ل سل 

 :ل مة ييتي , في ال  سلعوة سلمخ لنإلي  
 : الرزلحصوو  -ا 

ان سل اا ل سل عااي لعاا   يااؤمن عاالق سلحناالب نةاماالسلست نمعااتلث ( 82)يتضااح ماان سلراا   
موةعااب للن لجاالل تقعنااةت رااليلا فااي معااتلث سل اا ل سل عااي, ليتضااح ن اال سالوخفااةل سليفيااف 

؛ حيات عاج  2288لرالال  إلار عاةت  2288ن عاةت سلتل يجي لم ال  ومال سل ا ل سل عاي نال س  ما
فااي عااةت ( 0.3-),  نيومااة عااج   2288فااي عااةت %( 8.4)م اال  سلوماال سلعااولى لع اا ل سل عااي 

نوعااانة  2282عااان عاااةت  2288, لااااعس ي واااي ان سل ااا ل سل عاااي عاااج  س تفةعاااة  فاااي عاااةت 2288
لاااعس ياال  , %(0.3-)نوعاانة  2288عاان عااةت  2288, نيومااة عااج  سوخفةضااة  فااي عااةت %(8.4)

 .ععر تنةيؤ ومل سل  ل سل عي لع   خال  اعه سلعولست

أ(90)أشكل

أ5098-5001للفترة أالرزأالعرض العالمي على 

 

Source: Databases of International grains council 

 
, حيات 2281-2284ان سالعاتهالك سل عاي س تفات خاال  سلعاولست ( 88)  يتضح مان سلرا ل 

ن اال س تفااةع تاال يجي سمتاال ععاار ماالث ا ناات  2284ياالن ياان عااةت مع( 872.1)عااج  سالعااتهالك 
, إال اوا  س تفات 2288ل 2288, ات عج  سوخفةضة  يفيفاة  خاال  عاةمي (2284-2222)عولست 
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, 2286معيالن يان عاةت ( 811.7)ليعاج   2284لي لل إلر معتلث اععر مان معاتلسه فاي عاةت 
معياالن ياان ( 822.6)نعااغ  ؛ حياات2222موااع عااةت  2281ااات عااج  اععاار معااتلث لاا  فااي عااةت 

2281. 

أ(99)أشكل

أ5098-5001للفترة أالرزأالعالمي على  طلبال

 

Source: Databases of International grains council 

, لمااة تن هااة ماان آاااة   نياا ا ععاار اعاالسق سلعااعت 2288ن اال سأ مااة سل ةلميااة أعاا ة  سلااوفي 
, فدواا  يتللاات ان يعااي  موحواار 2288 لسوخفااةل سالوتااةن ن اال عااةت سأعاا ة سلغعسةيااة لسوخفااةل 

سالوتااةن ماات موحواار سالعااتهالك جونااة  إلاار جوااب لي االن عااةمال  اعةعااية  فااي تللاات سعااتق س  اعاا ة  
 .2287سل   من عةت 
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 (16)شكل 
 نظرة استشرافية زنقهط ازعوازن ألسدها ازرز ي  دول ازدهزم

 (ط / ادوال )ألاسدها ازشهرية  (ط / دوالا)ألاسدها ازسنوية 

أ
 .Source: Databases of World Bankأ
 أ

 (مليون ط ) إلانعهج والاستهالكأ(مليو  ط )الاسينرادات والصادجرات 

أ
أ

Source: Databases of FAO's Agriculture Market Information System (AMIS).أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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ة لألعا ة  تظها  ا اا  تقعناة  مان فدن سلععععة سل موية سلره ية لسلعولي :للار  لحصوو -ب 
سلااع ا سلااعى حاالت فااي سأ مااة سل ةلميااة  اعاا ة  سلاا  , فن اال سالوخفااةل سلحااةل أعاا ة 

, فدوااا  2286للال  لعيااان  872للال  لعيااان إلااار حااالسلي  422مااان حااالسلي  2288
لمن سلمتللت ان يوخفل . للال  لعين 222-882يتللت ان تعتق  اع ة  سلع ا نين 

ناةل ات مان مالةماة سلظا لف سلموةخياة ل , 2281 عاةت فاي%( 4)  من إوتةن سلع ا ا ا
لتااي ت تناا  ماان ا ناا  سلاالل  سل ةلميااة سلتااي تاا لل اعاالسق سلغااعس  فااي سللاليااةت سلمتحاالا س

نةلع ا, إال ان سلظ لف سلموةخية في سالتحةل سالل ني لسل  سوية تلعل لعقعق؛ حيت إوهاة 
%( 2)ك فيتللااات ان يااا لسل نوعااانة تمااا  نملعااات يااالعر نملعااات سلجفاااةف, اماااة سالعاااتهال

 %(.82)سأم  سلعى عيؤلى إلر  يةلا وعنة سعتخلست سلخ ين إلر 

 
 (19)شكل 

 ي  دول ازدهزم ازذاةنظرة استشرافية زنقهط ازعوازن ألسدها 
 (ط / دوالا)ألاسدها ازشهرية  (ط / دوالا)ألاسدها ازسنوية 

أ
 .Source: Databases of World Bankأ
 أ

 (مليون ط ) إلانعهج والاستهالكأ(مليو  ط )نرادات والصادجرات الاسي

أ
أ

Source: Databases of FAO's Agriculture Market Information System (AMIS).أ
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( 788)ن سلمتللت ان يعتم  سلفةةل نةاوتةن إلر ان يرا  إلار مف: لحصوو القلأ -ن 
 لف سلموةخياة سلملستياة لمحرال  سلقماح نرا   معيلن ين تق ينة , لااعس ي الل إلار سلظا

نيومة يتللت ان يعتم  سالعتهالك نم ل  . عةت لخرلرة   ة خعتةن ل لعية لسل  سوية
 يةلا نييةة لنلتي ا موتظماة, سأما  سلاعى عاي س ت سلمخ لواةت نرا    نيا  مماة ياؤلى 

ن لااال اععاار معااتلث ضاام%( 46)إلاار س تفااةع وعاانة سلمخاا لن إلاار سالعااتخلست إلاار 
 .االت سل قلل سلمةضية

 (12)شكل 
 ي  دول ازدهزم ازقةحنظرة استشرافية زنقهط ازعوازن ألسدها 

 (ط / دوالا)ألاسدها ازشهرية  (ط / دوالا)ألاسدها ازسنوية 

 
 .Source: Databases of World Bankأ
 أ

 (مليون ط ) إلانعهج والاستهالكأ(مليو  ط )الاسينرادات والصادجرات 

أأ
Source: Databases of FAO's Agriculture Market Information System (AMIS).أ

أ

أ

أ

أ
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 :فوو الصويالحصوو  -د 
ي تن  فل  سلرلية من اات اوالسع سلنقللياةت ليراوف ععار اوا  احال اوالسع سلناعل  سل يتياة سلتاي 
تعاااتخلت فاااي مجاااةالت عليااالا؛ حيااات يااالخ  سعاااتخلست سلرااالية  ماااةلا اللياااة فاااي مجاااةالت اعسةياااة 

لعالجية لتجميعية عليلا,  مة او  يمتة  نت  ينة يني ياة عةلياة سلقيماة؛ لعلاك أوا  اوياة  لرحية 
لااعلك فاادن فاال  سلراالية لاا  ااميااة سلترااةلية  نياا ا, . نةأحمااةل سأعةعااية لسلفيتةميوااةت لسلم ااةلن

وتااةن سلعااعت سلتااي ياالخ  فااي  لعلااك ان إوتةجاا  يحاا ك إوتااةن سلماالسل سألليااة سللسخعااة فااي رااو   لسا
 . هةرو 

ان سل  ل سل عي لعرلية عج  سععر سمالسل لعالق سلحنالب فاي عاةت ( 88)يتضح من سلر   
ن ل ان م  نععععة س تفةع  2281معيلن ين عةت ( 822.7)؛ حيت عج  سل  ل سل عي 2281

إلر للا سالوتةن سلتي علضت  2281, لي لل س تفةع سل  ل سل عي عةت 2288تل يجية موع عةت 
إال ان م ااال  ومااال سل ااا ل سل عاااي يتراااف نةلتقعاااب . مخااا لن ال  سلعاااوةسلاااوقص سلحةرااا  فاااي سل

, ان مي  موحور سل  ل يوحل  نرل ا ا ن  مان (86, 88)سليفيف, ل مة يالحظ من سلر عين 
 . مي  موحور سليعب

 (11)شكل 
 6011-6003ازدرض ازدهملي ملحصول فول ازصويه زلسنوات 

 

Source: Databases of International grains council 
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-2288ان سالعااتهالك سل عااي س تفاات خااال  سلعااولست ( 86)ماان سلراا    يالحااظحياات 
اات س تفات تال يجية   2288معيلن ين عةت ( 287.2), حيت عج  سالعتهالك 2281

إال ان اااعس . 2281معياالن ياان عااةت ( 486.8)ععاار ماالث عاانت عااولست ليراا  إلاار 
وحل  نرل ا ا ن  مان ميا  لنمة ان مي  موحور سل  ل ي. سال تفةع يترف نةلتنةيؤ

في سل  ل سل عي ي لن ا ن  من سال تفةع  سال تفةعموحور سليعب, فدن اعس ي وي ان 
لوتيجااة لااعلك يتضااح سوخفااةل اعاا ة  فاال  سلراالية ناال س  ماان عااةت  .فااي سليعااب سل عااي

, نعنب تنةيؤ سل  ل سل عي 2287, إال او  عةل سلر سال تفةع في نلسية عةت 2282
 .نةيؤ سليعب لعلك نعنب لل ا سلويولنرل ا ا ن  من ت

 .تتلضح اعه سلم يية( 8, 4)لسلجلسل  ( 87, 86)ر ة  لسأ

 (12)شكل 
 6011-6003ازطلب ازدهملي ملحصول فول ازصويه زلسنوات 

 

Source: Databases of International grains councilأ

 
 (19)شكل 

 6011-6003ازدرض ازدهملي ملحصول فول ازصويه زلسنوات 
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 (9)جدول 
 (مليون ط )  6011-6003حسب ازعفهصيل زلفترة ازدرض ازكل  زلحبوب ي  ازسوق ازدهملي 

 التفاصيو

 الشاير فوو الصويا الحنطة الار  الرز
 الليزون
ف  بداية 
 السنة

الارض  اإلنتاج
 الكل 

 الليزون
ف  بداية 
 السنة

الارض  اإلنتاج
 الكل 

 الليزون
ف  بداية 
 السنة

الارض  اإلنتاج
 الكل 

 الليزون
ف  بداية 
 السنة

الارض  اإلنتاج
 الكل 

 الليزون
ف  بداية 
 السنة

الارض  اإلنتاج
 الكل 

2009/10 91.3 440.2 531.5 178.7 823.3 1002 172.2 682.6 854.8 18.4 258.4 276.8 35.7 151.6 187.3 

2010/11 95.6 450.1 545.7 184.2 835.9 1020.1 198.1 654.4 852.5 29.2 266.4 295.6 41.5 124.2 165.7 

2011/12 100.6 468.8 569.4 174.8 888.8 1063.6 193.1 699.9 893 36.5 239.9 276.4 28.2 133.7 161.9 

2012/13 110.7 475.5 586.2 184.9 877 1061.9 190.3 657.6 847.9 28.5 270.1 298.6 27.3 131 158.3 

2013/14 117.9 479.5 597.4 199.3 1001.8 1201.1 171.7 716.6 888.3 27.1 284.2 311.3 23 144.9 167.9 

2014/15 117.6 481.1 598.7 252.8 1027.1 1279.9 191.6 730.1 921.7 27.7 320.1 347.8 26.7 144.2 170.9 

2015/16 122.3 474.8 597.1 279.8 983.5 1263.3 207.5 737.3 944.8 34.3 315.1 349.4 25.9 149.8 175.7 

2016/17 123 487.6 610.6 287.4 1087.3 1374.7 226.8 752.4 979.2 32.3 349.2 381.5 28.3 148.6 176.9 

2017/18 122.1 488.1 610.2 330.1 1044.4 1374.5 243.3 758 1001.3 47.3 338.4 385.7 29 145.5 174.5 

2018/19 122.7 490.9 613.6 295.5 1052.2 1347.7 265.4 721 986.4 41.9 358.8 400.7 25.9 142.3 168.2 
Source: Databases of International grains councilأ
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 (9)جدول 

 (مليون ط ) 6011-6003ازكل  زلحبوب ي  ازسوق ازدهملي حسب ازعفهصيل زلفترة  ازطلب

 التفاصيو

 الشاير فوو الصويا الحنطة الار  الرز

االستهالك 
 الكل 

= الصادرات 
 االستيردات

االستهالك 
 الكل 

= الصادرات 
 االستيردات

االستهالك 
 الكل 

= الصادرات 
 االستيردات

االستهالك 
 الكل 

= الصادرات 
 االستيردات

االستهالك 
 الكل 

= الصادرات 
 االستيردات

2009/10 435.9 31.5 817.8 87.2 656.7 128.6 247.6 92.4 145.8 16.9 

2010/11 445.1 35.7 845.3 94.1 659.3 126.1 259 89.7 137.4 14.7 

2011/12 458.7 39 878.7 99.3 702.7 146.5 247.9 93.3 134.6 20.3 

2012/13 468.3 37.8 862.6 99.6 676.2 141.9 271.5 99.4 135.3 19.5 

2013/14 479.8 42.5 948.4 121.8 696.7 156.5 283.6 113.1 141.1 22.9 

2014/15 476.4 41.3 1000.1 125.1 714.1 153.1 313.9 126.8 145 29.2 

2015/16 474.2 38.4 975.9 136.3 718 166.2 317.3 133.8 147.4 29.4 

2016/17 488.7 47.2 1044.6 137.8 736 176.7 334.4 147.6 147.9 28.4 

2017/18 487.5 47.5 1079 150.7 736 177 344.1 151.6 148.6 29.7 

2018/19 492.6 47.8 1098.3 155 739.2 176 356.5 154.5 145.7 29.6 
Source: Databases of International grains councilأ
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 :اسيقنيخماطر عدم  -5
وتااةن سلحناالب مخااةي  عاالت يقااين توياالى ععاار جةوااب سل اا ل  يحاايي سلتلل ااةت سلخةرااة نيعاا ة  لسا

يةلااة لسأعااملا لسلتااي ناالل اة لهااة سلااعى ياا تني س تنةيااةت خعفيااة نمخااةي  عاالت سليقااين فااي عاالق سل
ف تنةياااةت خعفياااة نمخاااةي  عااالت سليقاااين سلم تنياااة نيعااالسق سلاااوفي سل ةلمياااة, إضاااةفة إلااار سلظااا ل   س

سلموةخية اي  سلمتلل ة لععلك سليقاس, فضاال  عان سلعيةعاةت سلتجة ياة لسالعةواةت سالوتةجياة سلتاي 
لنةلتاااةلي فدوااا  مااان سلمااا جح ان تتااايا  سلحنااالب . تعاااتهلف لعااات سأعااا ة  سلتاااي يتعقةااااة سلم س عااالن

لسلنعل  سل يتية نمخةي  علت سليقين سلمحتمعة 
مالخالت في اعالسق سليةلاة؛ إع تماا  سليةلاة 

يعاااااية لم ظااااات سلعاااااعت سل  سعياااااة, لال عااااايمة  ة
سلحنااااالب لسلناااااعل  سل يتياااااة؛ حيااااات تاااااؤا  فاااااي 
ت اااةليف ساوتاااةن منةرااا ا مااان خاااال  سعاااتخلست 
سلللاااااالل لنراااااا   اياااااا  منةراااااا  ماااااان خااااااال  
سعااااااتخلست سأعااااااملا لسل يميةليااااااةت؛ لترااااااوت 
ن ل سأعملا منةر ا من سلغة  سليني اي ال 

تفت اع ة  سليةلة ا ا  ممة ال متللت, فقال يوللدال ااعس لنةلتةلي عولمة ت  . من سلفحت  مة في سلرين
ما  ااعه سلمخاةي , يتللات اوهاة عاتؤا  ععار سأعا ة  لية  ععر اع ة  سلحنلب لسل يلت,  سن ضغ

 .سلحةلي تممة ج   سلموتجلن يتخعلن م ظت سلق س ست سلم تنية نةلملع 2282في عةت 

سلح لميااااة سلخةرااااة نرااااين  مااااة ان سلعيةعااااةت 
  سلموتجةت سل  سعية من خال  لعات لعت اع ة

سالوتاااةن سل سلعيةعاااةت سلتجة ياااة سل اي ااااة مااان 
, تراااااااا   سلعيةعاااااااةت سلتااااااااي تعاااااااتهلف سلاااااااالعت
؛ فماال  في مخةي  ععر حجت سل  ل سل ةلمي

عاااانتمن  اععواااات سلرااااين عاااان خيااااي لت  ياااا  
سلحيلى سلقةةت ععر سلع ا  ماةلا  إوتةن ساياةول 

 مة  انااااعع  لن,غال  سلمخااااااااللية من اج  سعت

 (11)شكل 
 6012-1331نسبة الخري  إلى الاسعخدام ي  ازدهزم زلفترة 

 

 (13)شكل 
 6061-1331زلفترة  (نوم/ مليون برميل) إنعهج ازوقود الحيوي ي  ازدهزم

 

Source: Databases of World Bank. 

Source: Databases of World Bank. 
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 في علق سلععت سأعةعية سأم  سلعى يؤا  من سلمخ لن سل ةلمي لعع ا, %( 88)سلرين تحتفظ ناا
سلاةوية يؤا  فاي عالق سليةلاة لسلقوةا . سلم  لل سل ةلمي لعع ا في؛ سأللر يؤا  لوةتينعن ي يق 

عان تخفيضاهة ل عالت  لعاية  مة اععوت . لإلياةول  سلحيلى سالعةعيةعن ي يق سلتياي  في سلملسل 
 .سأم  سلعى يؤا  في سل  ل سل ةلمي لعحنلب سلوق  لرةل ست سلحنلب

إن تلل ااةت اعاا ة  سلعااعت سل  سعيااة تفتاا ل ان سلللاالل سلحياالى عااي لن مراال س  لعيعااب ععاار سلعااعت 
ماان سالعااتهالك سل ااةلمي لعيةلااة سلعااةةعة, %( 8.6) سلغعسةيااة سأعةعااية؛ حياات يمااا  سلللاالل سلحياالى

وماة ساليااةول  سلحيالى يسلع ا في سللاليةت سلمتحلا, نيتي سللللل سلحيلى إياةول  حيلى ي تمل ععر لي
سلحياالى فااي سل نااة  سلاالي   للااللفااي حااين ان ي تماال ععاار لرااب سلعاا    مااةلا الليااة, ماان سلن س ياا  

تاةن إومان %( 18)سلتاي توتجهاة ااعه سلالل  تماا  ة, لاعه سلموتجةت ي تمل ععر سل يلت  مةلا اللي
 .سل ااةلت, فاي حااين ان وعانة سالوتااةن سلمتنقاي يتضاامن سلراين لسوللويعااية لتةيعواالسلللالل سلحياالى فاي 

لفااي سلحقيقااة, فاادن سالاتمااةت نااةللللل سلحياالى لت سجاات سلوماال سلعااولى إلاار حاال  نياا  خااال  سلعااولست 
اواااا  سوخفاااال , إال 2282-2228خااااال  سلماااالا %( 22)سلقعيعااااة سلمةضااااية؛ ماااااال, تجااااةل  سلوماااال 

خاااال  سلعاااولست سأخيااا ا سلعاااةنقة, لتراااي  سلتلل اااةت سلحةلياااة لموظماااة سلت اااةلن ساللتراااةلى %( 8)
لموظماة سل  سعاة لسأاعياة أأ(Organisation for Economic Cooperation and Development) لسلتومياة

سوتاةن  إلار سوخفاةل ومال ( United Nation's by Food and Agriculture Organisation)لألمات سلمتحالا 
علك إلر اا  سوخفةل اع ة  سليةلة نر   عاةت فاي عاعلك ي جت سللللل سلحيلى في سل قل سلقةلت؛ ل 

 .سلتلل ةت, إضةفة إلر تر يح ن ل سلح لمةت عن سلفلسةل سلمحلللا لعلللل سلحيلى

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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 : أوسوا  اسنفط اسعاملية: ثانياا 

 يااة , فقاال تغياا ت خرااةةص اااعه رااهلت سلعاالق سلوفييااة خااال  سلعااولست سلمةضااية تغياا ست جع
سلعاالق لتوتقاا  ماان لضاات سحت ااة ست سلراا  ةت سلوفييااة سل ناا ث سلمعااتملا ماان عقاالل سالمتيااة  , إلاار 
ورةف سلعالق نيوهاة عالق موتجاين, اات إلار  تح ت سللل  سلموتجة لعوفي نق س ست ساوتةن لسلتع ي  لسا

سلتاااي ستن تهااة ل ةلااة سليةلاااة  ايموااة سلاالل  سلرااوةعية ععااار عاالق سلااوفي سل ةلمياااة وتيجااة لععيةعااةت
سلللليااة لسلتااي سوتهاات فيهااة إلاار عاالق معااتام ين , لوظاا س  لعاايي ا سلاالل  سلرااوةعية ععاار عيةعااةت 
سلتعاا ي  لسلااتح ت نظاا لف سليعااب , سوخفضاات عةةاالست سلاالل  نفاالسةل مةليااة  نياا ا ا عاانتهة ل وااة  

 فااي لعاالسل سلوفقااةت سلجة يااة تاالال ت سل ةةاالست سلوفييااة نل جااة لاات ت اال تحياات  سلترااةلية  عةلميااة  ,
جال  إلار اعاالسق سلماة  سل ةلميااة لعالل  سلوفيياة ,سأماا  سلاعى يالف هة إلاار سلعجال  إلار سلمليلويااة ,لسلع

 .ت ل ن ان ملس له سلوفيية سلمعتقنعية لعل سحتيةجةت  لوفقةت  سلجة ية مق

 نيا ا؛ فقال  لي تن  ع   سلوفي مرل س  من مرةل  سلرلمةت سلخة جية تحيي  نيةة عالت يقاين
يلضااح سلراا   آاااة س   نياا ا فااي م ظاات لل  سل ااةلت, ل  2288 ااةن لراالمة اعاا ة  سلااوفي نلسيااة عااةت 

تات  ( ), للث عالق سلاوفي لسل يفياة سلتاي تقالت مان خاللهاة نقياةلا اعا ة  سلاوفي, لفاي سلرا   (22)
سلت س ماااي  , فقااال اخاااع فيااا  سلم ااال (ا)اعااا ة  سلاااوفي, اماااة سلرااا    لعلااااة يتتاخاااع سلم ااال  سلت س ماااي 

, ينااين ماالث سلضااغي ( )لاااعس ي وااي ان سلراا   . سوحاا سف اعاا ة  سلااوفي عاان متلعاايهة لعلاااة يتت
فينين سل لسم  سلتي الت إلر انلي اع ة   (أ)سلعى تمة ع  للث سلعلق ععر سأع ة , امة سلر   

نوعانة ل فقل اعير سل  ل ل وة  ا ن  في سلضغي ععر اعا ة  سلاوفي  (أ)سلوفي, لنوة  ععر سلر   
(62.)% 
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 صدمة أسدها ازنفط وآثهامه( 60)شكل 

 (أ)شكل 

 انحرافهت اسدها ازنفط ة  معوسطهه  زلوغهايعماملددل ازتراكةي 

 (ب)شكل 

 أسدها ازنفط زلوغهايعماملددل ازتراكةي 

أ
أ

أ

أ

عااةت  للال ت ااةفر عالق سلااوفي تال يجية  ن اال سالوخفااةل سلحاةل لسلراالمة سل نيا ا سلتااي ت ا ل لهااة
, 2287حياات سعااتم  سلعاالق فااي سعااةلا سلتاالس ن خااال  سأرااه  سلتعاا ة سأللاار ماان عااةت , 2288

, لععار 2286مقة وة نعست سلفت ا في عاةت %( 28) ةن متلعي اع ة  سلوفي سلخةت اععر نوعنة ل 
مااان سلموتجاااين لسخااا  موظماااة الناااك لسلموتجاااين خاااة ن  22سلااا ات مااان تخفيضاااةت ساوتاااةن مااان لنااا  

, إال ان سع ة  سلوفي سوخفضت خال  سلورف سأل  مان 2287لسية يوةي  من عةت سلموظمة في ن
ت س ت سلخ ين لسلعى اا  في لف ا سل  ل سل عاي, إضاةفة إلار سوت اةش سلر لي جت علك  2287عةت 

إوتااةن سلااوفي سلرااخ ى فااي سللاليااةت سلمتحاالا, لس تفااةع سالوتااةن سلوفيااي فااي لينيااة لويجي يااة لاااةتين 
الث إلر سوخفةل سل  ل سل عي  سالم  سلعى. لوة ضمن ستفةق سالوتةن لموظمة سلنكسللللتين لت ي 

للعماا ا  2287راايةة  فراايةة  حتاار عااج  عاالق سلااوفي سل ااةلمي عجاا س   نياا س  فااي سل ناات سلاااةوي فااي عااةت 
اال سلومال سل نيا  , لمن سل لسم  سلمهمة سلتاي عاةامت نةمتراةص سلخا ين 2284سأللر موع عةت 
لاوفي؛ فةلنوعانة أعا ة  ن وات لوتيجاة لاعلك فقال س تف ات اعا ة  س .يعاب ععار سلاوفياي  سلمتللات لع

لااال )ن مياا  / للال ( 27)س تف اات ماان حاالسلي ( سلاعى يمااا  سلوقيااة سأعةعااية سلللليااة لعااوفي سلخاةت)
ت سجت في السة   ات, 2287ن مي  في عنتمن  / للال ( 82)إلر ( الور ع   لر  ل  ن ل سأ مة

إةطهء وزن أكبر زلدرض ي  تفسير 

 %20انخفهض أسدها ازنفط 

صدمة ازدرض أكبر م  صدمة ازطلب بسبب 
 املخرون ازذي أدى إلى وفرة املدروض م  ازنفط

Source: Databases of IMF. 
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امة نةلوعنة أع ة  خةت ا ب ت عةس . عنب ض ف سليعب سلملعمي ععر سلوفين 2287س تلن  
سللعيي لت ت تفت نةلت سمن مت خةت ن وت نعنب سعرة  اة في سلعى اا  ععنة  في سليةلة لعمرةفي 

 .في سللاليةت سلمتحلا ممة الث إلر سوخفةل سليعب ععر سلخةت سلموتم في تعك سلمرةفي

موظمااااة سلت ااااةلن ساللترااااةلى لسلتوميااااة ل خاااا ين سلااااوفي أعضااااة  سوخفااااةلترااااي  سلتقاااالي ست إلاااار 
(OECD ) لي ااالل عاانب ااااعس سالوخفااةل إلااار 2288لعماا ا سلاةوياااة موااع ا ماااة سعاا ة  سلاااوفي عااةت ,

سوخفاااةل إوتاااةن سلمراااةفي فاااي سللالياااةت سلمتحااالا نعااانب سعراااة  ااااة في, إضاااةفة إلااار سوخفاااةل 
لمن سلمتللت ان يرا  متلعاي  .تلس ن سلعلقسلتخ ين سل ةةت لعوفي, سأم  سلعى عةعل ععر إعةلا 

يتللاااات ان ت اااالن سلم ةعااااب ,  مااااة 2281ن مياااا  فااااي عااااةت / للال ( 86)عاااا   سلااااوفي سلخااااةت إلاااار 
 .لإلملسلست خة ن النك للية, يقللاة سلوفي سلرخ ى سأم ي ي

تراةلى في نعلسن موظمة سلت ةلن سالل( سلوفي سلخةت لسلموتجةت سلوفيية)ال ي س  خ ين سلوفي سل عي ل 
لسلتومياااة م تف اااة , لتحاااتفظ سللالياااةت سلمتحااالا سأم ي ياااة ناااةلج   سأ نااا  مااان ااااعس سلخااا ين  ماااة اااال 

 .2287, إال ان خ ين سلوفي سلخةت في سم ي ة نلا نةلتوةلص موع مة س (87)ملضح في سلر   

 .تلضح اعه سلم ييةت( 8), لسلجلل  (24, 22, 28)لسأر ة  

 (61)شكل 

 6019- 6012ية زدهمي أسدها ازنفط ازشهر  

أ

أ

أ

أ

أ

أ

 

 

 

Source: Databases of World Bank. 
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 (66)شكل 

 6011-6010زلفترة ( توازن واخعالالت ازدرض وازطلب)أسدها ازنفط وتوازن ازسوق ازنفطية 

أ

أ

 (69)شكل 

أ6011-6010خري  ازنفط زدول منظةة ازعدهون الاقعصهدي وازعنةية زلفترة 

أ
أ

أ

أ
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أ(2)ندول 

أ(يوم/أرميلألف ب)أ5092-9170تطوجر انياج واستهالك التفط في العالم للفترة 

 6012 6011 6012 6019 6010 6000 1330 1310 1390 ازسنة

أ15920أ19701أ88852أ82202أ82529أ71121أ22281أ25128أ18022أإنياج العالم

أ1122أ1029أ2582أ2919أ5110أ5292أ5911أ5228أ9211أانياج العراق

مساهمة انياج العراق في الانياج 

أ%العالمي 
3.2 4.2 3.3 3.5 3.0 3.6 3.7 4.4 4.8 

أ12228أ12002أ12052أ15991أ88755أ72112أ22220أ29122أ12522أاستهالك العالم

Source: Databases of BP Statistical Review. 

  سلو  اسنفط اسعامل املخاطر احملتمعة : 

 ماات 2281 عااةت فااي ن مياا / للال  (86) إلاار سلخااةت سلااوفي اعاا ة  متلعااي ي تفاات ان سلمتللاات ماان
 لسوخفاااةل سلقااالى سليعاااب س تفاااةع عااا   سلاااوفي   اااسلي. ناااين لااالث سلعااالق سلتااالس ن عاااةلاإ سعاااتم س 
 سل يااةلست مااتل  علااك,لنااةل ات ماان . النااك خااة ن ماان لسلموتجااين النااك نااين ساوتااةن لضااني سلخاا ين
تراتل سالختالفاةت  ان سلمحتما  ايا  مان ,سلمتحالا سللالياةت فاي سلوفي سلراخ ى إوتةن في سلمتلل ة
  .2281 في معحلظ نر   ةلمي لعوفيسلعلق سل  نين للث

 سألالث سليعب فدن ,جةوب تضخت اع ة  سلوفي لععر. سلوفي اع ة  لتلل ةت  ني ا مخةي  اوةكل 
 ماانسلوفيياة  سلرااةل ست سلجيلعيةعاية سلمخااةي  تهاللل  .ماان سمتراةص سلخاا ين يعا ع ان راايو  مان
 رااا يل ععااارل  .لسألاااةليت  لل سلااا موة عاااةت لمااان( لفوااا ليال لويجي ياااة لينياااة ماااا ) موتجاااة لل  عااالا

رالا فاي  إلار لسللل  خاة ن الناك النك نهة تقلت سلتي سل ني ا سلتخفيضةت تؤلى ان يم ن سلعيةعة,
 .سليعب سلوفيي في سلعلق سل ةلمي

سلتي لل توري من سالتفةلةت ناين موتجاي  سأع ة  مخةي لععر جةوب سوخفةل اع ة  سلوفي, فدن 
ن ضاا يفة؛ لعلااك أن ااعااب سلاالل  سلموتجااة سن ماات سالتفااةق سلااوفي لسخاا  لخااة ن موظمااة سلنااك ت اال 

  إال ان س تفةع سالوتةن لل ييتي من جةواب .ععر  يةلا سأع ة  من خال  سلتياي  في سل  ل سل عي
 .سلتلس ن إعةلا تيخي ممة يوورم مخةي   لويجي ية لينية

لسلاعى يرا   ومال  متحالاسل سللالياةت فاي سلراخ ى سلاوفي إوتاةن علك لل توراي سلمخاةي  مان س تفاةع 
ااة يااؤلى ممااة لاال سلضاا سةب ماان سل نحيااة ل يااةلا سل فااة ا م ةعااب  يااةلا عاا يت نعاانب   يااةلا إلاار ايض 

 :تلضح سلم ييةت سعاله ( 28ل  28)لسالر ة   .سل ةلمي سل  ل
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 (62)شكل 

 6019-6019أسدها ازنفط ازصخري ألامريكي زلفترة 

 
أ

 (61)شكل 

 6090-1390سدها الجهاية وألاسدها ازثهبعة زلفترة توقدهت أسدها ازنفط الخهم بهأل 

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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 :اسعامل  اسفحموسو  : ثاسناا 

ن اااال ان  ةواااات تتعاااات نعااااعلك  2286فااااي نلسيااااة عااااةت  %(87) نوعاااانة سلفحاااات اعاااا ة  لفاااا ت
فاي  %(82) متلعاي 2287 عاةت مان سأللار سلتعا ة سأره  لنعغت ,2282سوخفةضي موع عةت 

 نوعاانة سلفحاات سعااتي سلست تس تف اا سلرااين فااي سلرااليل سليعااب لنعاانب. 2286 عااةت ماان سلفتاا ا وفااس
 لععاااالمة سلراااة ت لسلتينياااق , مةةياااةل سل ه   سليةلاااة تلليااال عاااةاتللااال . 2287عاااةت  خاااال  %(88)

 سلفحاات حوةتةراا نت ياا  سلفحاات إوتااةن تاايا  مااة . سلتااياي  فااي لاالث عاالق سلفحاات فااي سلنيةيااة, لسلعاالسةح
 .إوللويعية في سلغ ي ا لسأمية  سل مةلية لساض سنةت ليني إعرة  نعنب سأعت سلي

 إوتااةن( NDRC) سلرااين فااي لسارااالح لعتوميااة سلليويااة سلعجوااة اماا ت سلمةضااي سل ااةت لفااي
ااة 276 اعااةس ععاار سلفحاات موااةجت ااة 442 ماان) يلم   نوعاانة ساوتااةن خفاال ااال سلهاالف ل ااةن(. يلم 

 لةعالا مان سلراين خففات , سأعا ة  س تفاةع لمات. للال  لعيان( 78) إلار سأعا ة  ل فت %(86)
اااة (276)  إلااار سأعااا ة  لااالفت ساوتاااةن  ياااةلا ععااار سلموتجاااين لراااج ت , 2286 وااالفمن  فاااي يلم 

 تفتايش عمعياةت لسالراالح لعتومياة سلليوية سلعجوة ف ضت للل . سلمعتهلف سلويةق إلر سالوخفةل
 سلفحت اع ة  لعيمت  تفتي ان سلمتللت لمن. سلفحت جللا لتقييت سلملسوم في سللس لست ععر رة مة
 ت ااالنلمااان سلمتللااات ان . سلفحااات إمااالسلست مااان لعحااال سلراااين تناااعلهة سلتاااي سلمعاااتم ا سلجهااالل نعااانب
اااة سلراااين فااي سلفحااات عيةعااة  سل اااةلت فاااي سلفحاات إوتاااةن وراااف عااتهعكي لسلنعااا أن وظااا  س  ةيعااي ة مح   
تلضاح  (27, 26) سأرا ة ل  .سليةلاة مان سلراين سحتيةجاةت مان %(62) من ا ا  سلفحت ليحت 

 .سلم ييةت سعاله
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 (62)شكل 

 (ط / دوالا) (6019-6011)الاستهالك ازدهملي زلفحم زلفترة مددل 

أ

 (69)شكل 

 (ط / دوالا) (6019-6011)الانعهج ازدهملي زلفحم زلفترة  مددل

أ

أ

أ

أ

Source: Databases of World Bank. 

Source: Databases of World Bank. 
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 :القتصاد اسعراق  يف ووسط املتغريات اسعاملية: راب احملور اس

ترااةلست سلمت  ضااة لعمخااةي  سلخة جيااة لعاا يت سلتاايا  ي تناا  ساللترااةل سل  سلااي ماان ا ااا  سالل
عاع ة  لنمة ان سلاوفي اال نهة, أو  ي تمل ندي سلست  سل عية ععر سالي سلست سلوفيية نر   رن   ةم , 

سل نيااا ا لعااالت سليقاااين, فااادن تمليااا  سالعاااتامة ست  لللياااة لعااا  ه يتعااات نةلتقعناااةت سلراااليلا لسلمخاااةي 
متغيا ست ساللتراةل سل عااي ع ضاة لعراالمةت لسلمخاةي , فضااال   سلمح  اة لعومال سلمعااتلست اال ا ااا 

لت فةععيااة سلعيةعااةت ساللترااةلية, فاادن سلجهااة  لنعاانب مااة تقاالت لعاا. عاان تملياا  ساللترااةل سل عااي
سالوتاااةجي ايااا  لاااةل  ععااار تعنياااة سلحةجاااةت سلمحعياااة عوااال اى معاااتلث, سأمااا  سلاااعى يفعااا  س تفاااةع 

ت نض ف سالوتةجية لسالوتةن, فادن سلعاعت سلغعسةياة ت الن سالعتي سلست, لنمة ان سلقيةع سل  سعي يتع
معااتل لا ماان سل ااةلت سلخااة جي, سأماا  سلااعى يخعااق موفااعس  آخاا  لعراالمةت سلخة جيااة فااي ساللترااةل 

 .سل  سلي

فاي لمة  سفقهة من ح لب مات توظايت لسعاش سال ااةني  2288للهعس فقل اا ت ا مة سلوفي عةت 
, إال ان سلوماال ساللترااةلى 2288-2288قاال تنةيااي سلوماال ل ااةمي وماال سل اا سق تااياي س  رااليلس , لهااعس ف

إال سن اااعس سال تفااةع لاات يعااةات فااي تغياا  . نعاانب سالوتااةن سلقاالى لعااوفي 2286 عااةل لال تفااةع عااةت
عيةعاااةت  م لواااة سلجهاااة  سالوتاااةجي, لنةلتاااةلي فااادن سلعيةعاااةت ساللتراااةلية تفتقااا  إلااار سلتف لاااة ناااين

 .سلترحيح لعيةعةت سالرالح

فاي  2288 تعة عمو سلتلس ن سللسخعي لسلخاة جيسختال   في لموخفضةس يلوفس  ع ةا تمھعةل
 عاااةت فاااي ساجماااةلي سلمحعاااي سلواااةتم مااان%(88) إلااار ساجماااةلي سلماااةلي سل جااا  س تفاااتفقااال . سل ااا سق
 توفياعنيوماة يحاةل  سل ا سق . %(22) نوعانة سلاوفي اع ة  سوخفةل إلر اعةعة علك لي جت ,2286
 ماان سلمتللاات ان يااوخفل 2281 عااةت فاايل . سلوفيااي اياا  سأللااي سل جاا  لتقعياا  إرااالحي ن وااةمم
 سلوفيياة ايا  سايا سلست ل ياةلا تالسني  لستخاةع إلار سال تفاةع سلوفي اع ة  نعنب عللا سلمةلي سل ج 
 . لسلم ةرةت سل لستب لسحتلس 

لنةلتااةلي فاادن سلمخااةي  سل ةيعااية فااي نيةااة ساللترااةل سل  سلااي توياالى ععاار سلتحااليةت سأموياااة 
ن تعاااتم  نت ييااا  جهااالل سلح لماااة فاااي سعاااةلا سالعماااة  لسالراااالح لسلتاااي مااان سلمااا جح ا سلمفةجةاااة

ساللترةلى لسعتو سف سأملس  نر   يةة ,  مة إن مخةي  سوخفةل اع ة  سلوفي يما  تهليالس  ال 
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عى لاال يجاالل سلضااغلي يم اان تجوناا  إعس مااة سعااتم ت سلعيةعااةت ععاار سلعاايوة يل سلحااةلي, سأماا  سلاا
ة يتيعب من سلح لماة ان تتخاع عيةعاةت سو مةراية ا نا  مان سلععنية ععر عج  سلمةلية سل ةمة, مم

لاااعس مااة لاال يااؤلى إلاار سعااتو سف . ال ساللتاا سل ماان سل ااةلت سلخااة جيخااال  سلضااني سلمااةلي سلرااليل 
 :يلضح سلم ييةت سعاله( 21)لسلر    .ا لا سلنعل نةعتم س 

 (61)شكل 

 6013-6010اصيد املهزية ازدهمة ازكل  وتوقدهته املسعقبلية ي  ازدراق 

 
Source: Databases Of World Bank, and staff projections. 

 

 :  وكاآلت 2112لسنة  الحبو  ف  الاراقوأساار نتاج ال تحليو التقرير ويطرح 
 الانعهج : اوال 

 مقلس ه نيوخفةل 2017 عوة في سلمرمللة لعمحةفظةت ين الف (3728) سلحنلب إوتةن لل 
 وعنة للل ت , ين فال (4224) لل  لسلعى 2016 عوة إوتةن عن ين الف( 268)

  مية إجمةلي مجملع من %(68.8)مقلس اة وعنة سلحنلب ر عت فيمة , %(6.6)نااةل خفسالو
 مقلس اة نوعنة ين الف( 2278) سلحوية محرل  سوتةن للل  لسلخض سلست, لعمحةري  ساوتةن

 متلعية لسوخفةل متض  ا معةحةت لجلل لسن . سلحنلب مجملعة اوتةن مجملع من %(72.1)
 . سالوتةن سوخفةل سلر سلت جيةسالوتة
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 االساار: ثانيا  
 متفةلتة نوعب 2016 نعوة مقة وة 2017 عوة سل  سعة   سلموتجةت اع ة  متلعيةت سوخفضت

 نوعب ضةسوخفة (سلرف س  سلع ا , ي سلر  , سلحوية( ما  سلحنلب اع ة  متلعيةت رهلت فقل
 نوعنة سلرعب ع   س تفت في حين ,يسلتلسل ععر%( 2.8), %(4.4) ,%( 84.2) مقلس اة

(8.8. )% 
 .أواله توحأ اللاطيات( 01  22)واألشكاو  (2  5  6)داوو والج

 (6)سلجلل  
 مقة وة سلمعةحة سلم  لعة لسالوتةن لعمحةري  لسلخض لست حعب سلمجةميت

 2287-2284لععولست  
 للوت سلمعةحة سلف                                                                            
 سالوتةن سلف ين                                                                            

 التفاصيو

لادو  2112 2116 2115 2112 2110
 التغير
السنوي 
 %لالنتاج 

اللساحة 
اللساحة  االنتاج اللزرووة

اللساحة  االنتاج اللزرووة
اللساحة  االنتاج اللزرووة

اللساحة  نتاجاال  اللزرووة
 االنتاج اللزرووة

 (6.6) 4721 8884 4224 8287 4266 8881 3907 88288 6822 82216 سلحنلب
 (1.2) 228 888 8288 477 8816 861 4227 121 4746 8884 سلخض لست

 (28.6) 748 888 228 482 727 287 8218 847 8172 828 سلمحةري  سل عفية 
 (42.1) 2 22 84 44 7 88 88 46 24 68 سلنقلليةت

سلمحةري  
 سلروةعية 

88 46 6 82 4 82 4 82 2 7 (88.7) 

 44.4 8 86 4 84 4 82 2 22 87 88 سلمحةري  سل يتية
 46.2 212 82 227 88 817 42 818 882 718 287 سلل ويةت لسالنرة  

 (82.2) 7 28 88 82 8 4 - - - - سلنعل 

 (2.2) 5622 6200 6111 6125 5062 6250 12611 15552 12262 12155 اللجلو 
 .2287تق ي  سوتةن سلمحةري  لسلخض سلست لعوة : سلمرل 

  وقضاء الحويجة في محافظة كركوك(أنيتوى، الانباجر، صالح الدي )املحافظات امل مولة عدا. 

أ.يعني ا  الكمية صفر او مقاجربة للصفر )أ(أالرمز  -
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 (7)سلجلل  
  2287لعوة في سل  سق ي سالوتةجية لسالوتةن لعحنلب سلمعةحة سلم  لعة لمتلع

 املحهصيل

 (دونم)املسهحة 
 معوسط الانعهج

الانعهج  (دونم/كغم)

 (ط )
 املنعجة املعضراة املراوةة

 مراوةة/منعجة

% 
 املنعجة املراوةة

 6392192 90391 90191 3392 2130169 61919 2611302 الحنطة

 909112 91992 92392 3391 930231 1619 931911 ازشدير **

 621116 166292 113990 3991 619199 2329 666032 ازشلب

ذاة **

 صفراء 
619932 1911 601093 3991 19192 13091 111631 

 9961939    1201199 99922 1229199 املجةوع

 .2287تق ي  سوتةن سلمحةري  لسلخض سلست لعوة : سلمرل 
 .لعمعةحة سلم  لعة نضموهة معةحة سل عف سالخض  ( للوت/ غت)متلعي سلغعة *
 .علس معةحة سل عف سالخض  *
 

 (1)سلجلل  
 2287-2286متلعي سع ة  سلحق  لعمحةري  سلحقعية لععوتين 

 ( غت/ ليوة )                                                                 
 %وعنة سلتغي   2287 2286 سلمحةري 

 (84.2) 888 877  سلحوية
 (4.4) 487 462 سلر ي  
 8.8 664 648 سلرعب

 (2.8) 817 622 سلع ا سلرف س 
 (88.2) 228 8278  ا ا سلرمس 
 (8.7) 726 762 سلع ا سلنيضة 

 .2287تق ي  سع ة  سلحق  لعموتجةت سل  سعية لعوة : سلمرل 
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 (22) ر  
 2287  ةتل سلمعةحة سلم  لعة لسالوتةن لعمحةري  لسلخض لست حعب سلمجةميت

 

 

 
 

(42) سلر    
 2287-2286متلعي سع ة  سلحق  لعمحةري  سلحقعية لععوتين 
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 -:رير اللاالجات التاليةيالو استقراء لا تقد  يطرح التق ولن
نةل ات من ان ساللترةل سل  سلي يحيي  سل اي  من سلمخةي  لعلت سليقين, لال ع ضة لعتقعنةت  

سلرليلا في اعلسق سلوفي, إال او  يمتعك سلمقلمةت سلال مة لإلرالح ساللترةلى, ل و  يفتق  إلر 
سالختالالت في ساللترةل عيةعةت سلترةلية ف ةلة, لمن سلض ل ى ان يتت ترخيص سلمرة   ل 

ال فدن اى حعل  عت لن اي  ف ةلة تتنت ل لعول ل سعة اعلسق سلععت سل ةلمية . نللة مح مة, لسا
, فدن ساللترةل سل  سلي م  ل نرلا سالعةعيةسآلاة  سلوةجمة عن سلتقعنةت في اع ة  سلععت 

ن سن توفع سلر نر    ني ؛ لنر    ةيعي فدن سلرلمةت يم  سالعةعيةلرلمةت اعلسق سلععت 
ساللترةل سل  سلي نقلا عن ي يق مي سن سلملفلعةت؛ لنةلتحليل سلمي سن سلتجة ى؛ حيت إن سلخع  
سأل  يتما  نةعتمةل سلرةل ست في مي سن سلملفلعةت ععر رةل ست سلوفي, إال او  يلجل خع  

اا  ةية لل ي لن لهة آخ  يتما  نةعتي سل سلععت سلغعسةية, لنةلتةلي فدن تقعنةت اع ة  سلععت سلغعس
ن   ةم  ععر سل لسةل سلوفيية, مة ان سلمةلية سل ةمة ت تمل نر   رلن.  ني  في ساللترةل سل  سلي

لان سلوفقةت سل ةمة تعي  إلر جةوب سالعتهالك  مة إن جةوب سالعتامة  موهة يفتق  إلر سل فة ا, 
تلست إعس مة نقيت سلعيةعةت فدن سلومل ساللترةلى يتللت ان ينقر ععر سلملث سليلي  اي  مع

 .ععر سلعيوة يل سأعةعي
لعلك يجب فر  سلملس وة سل ةمة عن مي سن سلملفلعةت من اج  ع   تقعنةت اع ة  سلعلق 
ن تلفي  سللعت سلملج  سلمر لي لعقيةع سل  سعي لل يخفل من ت ةليف سالوتةن  سل ةلمي, لسا

 .سل  سعي ليموح  ولع من سلموةفعة لعععت سلمعتل لا
إضةفة إلر علك, من سلض ل ى ان ت م  سلعيةعة ساللترةلية ععر ولعين من سلم ةلجة امة 
م ةلجةت اي عية لم ةلجةت ترحيحية؛ حيت إن سلم ةلجةت سلهي عية تتما  نةارالح سلمةلي 

, امة سلم ةلجةت سلترحيحية فتتما  نتلخالت (سارالح ساللترةلى) ىلسلوقلى لسالعتامة  
ية في ترحيح سالختالالت سلحةرعة نين سل  ل لسليعب في متغي ست سلعيةعة ساللترةل

ا سلتلس ن إلر سلعلق, فماال ؛ في لل ست سالوت ةش تتخع سلعيةعة ةلساللترةل سل عي من سج  إع
لمن سلمهت م  فة ان عيةعةت . نعيةعةت سو مةرية مرللاساللترةلية موهجة  م ة عة  يتما  

عن عيةعةت سلترحيح, إال اوهمة يجب ان ي لوة متوةعقين ععر  سالرالح تختعف سختالفة   ني س  
لتي ا لسحلا؛ فماال  عول لل ست سالوت ةش لتحقيق فلسةل  ني ا لعلللة, فدن سلعيةعة ساللترةلية 

سلفلسةل سلمةلية سلمتحققة في  يتت سلخة , نيومة (عيةعة ترحيح)تتخع موهجة  مترللس سو مةرية  
تةلي يتت سعتامة اة في ارل  اةنتة تحقق علسةل مةلية لعلللة لتحقق روللق عيةلى ماال , لنةل
 (.عيةعة إرالح)موف ة سلترةلية لعمجتمت 
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