حلوًة اقويٍ كوردشتاْ  /وزارة اهتخطيط ٓ /يئة إحصاء االقويٍ
تأريخ االصدار1026 /08/12 :

ٓيئة أحصاء اقويٍ كوردشتاْ – اهعراق يصرٓا أْ تقدَ بياًُا
صخفياً عّ احملاصيى اهسراعية املصجوة يف عووة اخلضر واهفواكٕ
هصِة  5102هوِتوجات (احملوي واملصتورد)

احملاصيى اهسراعية ًّ (اهفواكٕ  +اخلضروات
اهصتوية  +اخلضروات اهصيفية )
هصِة 5102-5104
احملاصيى املصتوردة

 اهفواكٕ احملوية إزدادت إُتاجيتٔا يف شِة  5102بِصبة
 %44باملقارُة ًع شِة 5104
 مت اشترياد  ًّ %25احملاصيى اهسراعية هصِة ًّ 5102
خارج االقويٍ
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إْ ًا يقارب ُصبة  ًّ%25اهفواكٕ إشتوردت ًّ خارج االقويٍ

جمٌوع ًا شجى يف عووات اخلضر واهفواكٕ هصِة  ًّ 1024فواكٕ كاْ
( )524026طّ ًِٔا ( )07747طِاً ًّ اهِاتج احملوي وُصبتٔا
 %2076واهبقية ( )751766طّ ًصتوردة وُصبتٔا  .%8175اهفواكٕ
احملوية يف شِة  1025كاُت ( )40616طِاً ,وقد شجوت ُصبة اهفواكٕ
احملوية ارتفاعاً ًوخوظاَ هصِة  1024حيث بوغت اهِصبة  .%55وهلّ
اهفواكٕ املصتوردة وال تساي تَصُدُ جسءاً كبرياً ًّ حاجٕ اهصوق احملوي مما
يؤثر شوباً عوى اهوضع االقتصادي االقويٍ وارتفاع االشعار يف اهعووات
واهصوق.

تصجيى كٌية ( )011اهف طّ ًّ اخلضروات اهصتوية فى
عووات اخلضر واهفواكٕ يف اقويٍ كوردشتاْ هصِة5102

حصب اهبياُات املصجوة يف عووات اقويٍ كوردشتاْ فإْ كٌية
( )200258طّ يف اخلضروات اهصتوية تدفقت عوى توم اهعووات ًِٔا
( )72767طِاً ًّ اُتاج االقويٍ وُصبتٔا  %72أًا املصتورد فقد
بوغت كٌيتٔا ( )68044طِاً وُصبتٔا  .%66وباملقارُة ًع شِة
 1025حيث كاْ االُتاج احملوي ( )11602طّ شجى ارتفاعاً يف شِة
 %76 1024أًا اخلضروات املصتوردة فقد شجوت اخنفاضاً بِصبة
 %00يف شِة  1024إذ بوغت ( )68044طِاً وباملقارُة ًع شِة
 1025اهيت كاُت ( )07600طِاً.

احملاصيى احملوي

2014

تصجيى كٌية ( )511اهف طّ ًّ اخلضروات
اهصيفية يف عووات اخلضر و اهفواكٕ فى إقويٍ
كوردشتاْ هصِة 5102

بوغ كٌية اخلضروات املصجوة يف اهعووات هصِة  1024كٌية
( )865016طِاً كاْ ُصبة اهِاتج احملوي فئا  %47اي
( )501555طِاً أًا املصتورد ًّ اخلضروات اهصيفية فقد
كاُت( )511184طِاً وُصبتٔا  .%50وحصب املعووًات
هصِة  1025فإْ كٌية اخلضروات املصتوردة كاُت
( )571806طِاً وباملقارُة ًع املصتورد هصِة 102شجوت
إخنفاضاً ضعيفاً إذ بوغت %4
,اًا االُتاج احملوي هصِة  1024بوغ ( )501555وباملقارُة
ًع شِة  1025واهيت كاُت ( )541054طِاً فقد ازداد
بِصبة .%1

جمٌوع احملاصيى اهسراعية (احملوى  +املصتورد)يف
اهعووات اقويٍ كوردشتاْ هصِة 5102
ٓةوهيَر
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شتوية
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قياس اهوزْ = طّ
املصدر /وزارة اهسراعة واملوارد املائية

ملسيد ًّ املعووًات اتصى :
ٓاتف ارضي00665661446200 :
Contact @krso.net
www.krso.gov.krd
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