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 2016عاو يع يقارنت 2017 انعسم خالل عاو  إنتاجكًيت  ارتفاع %:3.7اإلحصاءاث انعايت

 

عبو ن انًُبزمزىل انُزبئح األونٍخ نًسر  انسُىيهب أصذرد دائزح اإلزصبءاد انعبيخ رقزٌز

،  2017عبو  فً %4 يقذارهب خثُسجكًٍخ انعسم انًُزح  ررفبعاانزقزٌز إنى  أشبرزٍث  ،2017

 اَخفبضظهزد انُزبئح أو ( 1)انشكم 2016عبو  غٍ فً 176يقبرَخ يع  غٍ 183 ثهغذزٍث 

 يعيقبرَخ  %2.5 ثُسجخ 2017 بوعفً  ب  كٍهىغزاي 21314 زٍث ثهغذخ زجىة انهقبذ انًُزدخ ًٍك

يقبرَخ ،  2017عبو  فً % 7.1 ثُسجخ غزود انُسم اَزبج اَخفبضثٍُذ انُزبئح  كًب ، 2016عبو 

يقبرَخ يع عبو  2017 فً عبو % 12 ثُسجخيهكبد انُسم  إَزبج خفبضاَكذنك  ، 2016عبو  يع

2016 . 

 

 

 
 

 2017و 2016 كًياث إنتاج انًناحم خالل عايي 1:لجدو

 انًادة انًنتجت
 انسنت

 % انتغيرنسبت 
2016 2017 

 )طن( عسم اننحم
176 183 4    

 )كغى( حبوب انهقاح
21373 21314 (2.5) 

 )طرد( طرود اننحم
31236 31006 (7.1)  

 )يهكت( يهكاث اننحم
4,644 4,085 (12) 

 2017 و 2016 ًانًصذر: دائزح االزصبءاد انعبيه يسر انًُبزم نعبي           
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)طن( 2017و 2016كًيت انتاج انعسم خالل عايي : 1شكم   

 
يقبرَخ يع  2017خالل عبو  %6ثهغذغفٍفه  خعذد انُسبنٍٍ ثُسج اَخفبضإنى  وأشبر انزقزٌز

 2017 عبو فًَسبل  1,003إنى  2016عبو  فًَسبل  1,066يٍ  انعذد طاَخف، زٍث  2016عبو 

خالل عبو  %5.4 انُسم ثًب َسجزه غىائف أعذادعهى  اررفبع ثٍُذ انُزبئحوقذ  .( 2انشكم)

 2017خالل عبو  غبئفخ 42,596 انُسم غىائفزٍث ثهغ عذد  ، 2016يقبرَخ يع عبو  2017

 انطبئفخ نهعسم ٍخإَزبخ يعذل كًب اٌ 3)انشكم) 2016نُفس انفززح يٍ عبو  غبئفخ40,383  يقبثم

 إنى 2016خالل عبو  انىازذح نهطبئفخ كٍهىغزاو 4.4 زٍث ثهغذثُسجخ ظئٍهخ  اَخفعذقذ 

 .%2.3 أي ثًب َسجزه ، 2017 غزاو خالل عبوىكٍه4.3

 2016عايي ين انعسم خالل  نطائفتاننحم ويعدل إنتاج ا ئفطوااننحانين وعدد :2 جدول
 2017و

 اننوع
 انسنت

 % انتغيرنسبت 
2016 2017 

 (6) 1,003 1,066 عدد() اننحانين

 5.4 42,596 40,383 )طائفت( اننحم طوائف

إنتاجيت انطائفت انواحدة ين انعسم 

 )كغى(
4.4 4.3 (2.3) 

 2017 و2016  ًينعببيه يسر انًُبزم انًصذر: دائزح االزصبءاد انع     
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 2017و 2016 عدد اننحانين خالل عايي: 2 شكم

 

 
 2017و  2016عدد طوائف اننحم خالل عايي :3 شكم

 
يٍ  كم سزخ أشهززح ي انًُبزمبيخ رُفذ يسر ويٍ اندذٌز ثبنذكز أٌ دائزح اإلزصبءاد انع

َسبل يٍ  209زدًهب زٍث رى سست عٍُخ يًثهخ  خالل سٌبرح انًُبزم واالنزقبء يع انُسبنٍٍ،

 .َسبء انًًهكخأبل يىسعٍٍ فً كبفخ َس 1003انعذد انكهً انجبنغ 
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