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  :القطاع الزراعي 
  : مدخل 

نـاتج المحلـي   احد القطاعات الرئيـسة المكونـة لل  قطاعات اإلنتاجية في االقتصاد القومي اليمني، وتنبع هذه األهمية من كونه       يعد القطاع الزراعي من أهم ال     
 السكان على القطاع الزراعـي وذلـك        اغلباإلجمالي، باإلضافة إلى كونه القطاع المنتج لسلع الغذاء وللمواد الخام الالزمة للعديد من الصناعات، حيث يعتمد                 

  .من إجمالي القوى العاملة في البالد% 53 مليون عامل ويشكلون نحو 2، ويحوي قرابة %74نحو ب
يتصف القطاع الزراعي في الجمهورية اليمنية باستخدامه إمكانيات قاعدة الموارد الطبيعية من مياه وأراضي محدودة حيث بلغت إجمالي المساحة المزروعـة                     

من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة، ذلك التسام الزراعة اليمنية بتفاوت الخـصائص المناخيـة         % 82.7ل نسبة   كتار وتشك ه )1202113(م  2005في عام   
خاصة معدالت األمطار ودراجات الحرارة والرطوبة واختالف الظروف الطبوغرافية مما أدى إلى اختالف األقاليم النباتية والذي ساعد على تنوع اإلنتاج إال                     

كما تعتمد مناطق أخرى على ضخ الميـاه الجوفيـة أو مجموعـة             .  من المناطق على الزراعة المطرية يؤثر على استدامة اإلنتاج الزراعي          أن اعتماد العديد  
  .الخزانات والسدود أو على الري بالسيول والغيول والينابيع المائية

  
  
  
  
  



 

 3

  

  :مؤشرات النمو الكلية والنوعية يف قطاع الزراعة: أوال
  )م2005-م2001( الجارية والثابتة للفترة باألسعار اإلجماليمة الناتج الزراعي إلى معدالت نمو الناتج المحلي معدالت نمو قي-1

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2005 2004 2003 2002 2001 المؤشر

12.10 10.407.10 3.90 6.47 جارية 
 معدل نمو الناتج الزراعي 

 2.68 1.57- 0.47 17.161.29 ثابتة
12.9915.0518.6525.10 6.66 جارية  جمالي معدل نمو الناتج المحلي اإل
 4.39 3.87 3.74 3.49 3.86 ثابتة

معدل نمو الناتج الزراعي باالسعار الجارية والثابتة للفترة من 2005-2001
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 حيـث ارتفـاع     2005-2001 تحـسنا ملحوظـا خـالل الفتـرة مـن             باألسعار الجاريـة    شهد معدل النمو لقطاع الزراعة والغابات      -
سـقوط اإلمطـار الـذي      معـدل   لتي أدت إلى تحسين أداء القطاع وأهمها زيادة         م نتيجة للظروف الطبيعية االيجابية ا     2005)12.10(إلى
  . حيث تعتمد أنشطة الزراعة في اليمن غالبا على مياه اإلمطارم2005في عام ملم   )357.9(بلغ
 في 2.68 الى2001عام )17.19(انخفض من 2005-2001 الفترة من لخالالحقيقي معدل نمو الناتج الزراعي  ان كما
 االستمرار في إلى يؤدى الذي األمرعلى الطرق والوسائل الزراعية القديمة والتقليدية ، تعتمدمعظم الحيازات  إن نتيجة(م2005العام

.انخفاض اإلنتاج واإلنتاجية   
  
   
  

معدل نمو الناتج المحلي  باالسعار الجارية والثابتة للفترة من 2005-2001
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  :معدالت النمو النوعية في قطاع الزراعة -
  .2005-2001معدل نمو المحاصيل الزراعية للفترة من -1

 2005 2004 2003 2002 2001 البيان

 28.8 28.9 44.1- 10.0- 72.5  معدل نمو انتاج الحبوب

 13.3 10.0 15.8 1.8 9.9  معدل نمو انتاج الحضار

 10.5 7.0 21.0 7.9 28.8  معدل نمو الفواكه

 27.5 6.5 4.7 2.6- 5.0  معدل نمو البقوليات

معدل نمو انتاج المحاصيل النقدية
  

6.0 5.4 36.88 22.86 29.84 

 11.1 21.9 14.5 13.4 35.1  معدل نمو انتاج القات

 29.2 8.6 3.4 2.9 1.2  معدل نمو انتاج االعالف

 المحاصيل الزراعيةمعدل نمو 
  

29.4 5.3 20.5 14.6 13.9 

  
  : توزعت على النحو التالي زراعيةالمحاصيل اللمعدل نمو  بالنسبة أما

  .%)29.84(م 2005حيث بلغ عام  األولى المرتبة  إنتاج المحاصيل النقدية معدل نمو يحتل -
 %).29.2(حيث بلغ  2005 خالل العاممعدل النمو في الثانيةإنتاج األعالف المرتبة كما احتل  -
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تذبذب معـدالت    حيث نالحظ  %)28.8 (م2005 حيث بلغ عام     من حيث معدل النمو    ةلث المرتبة الثا  فقد احتل  الحبوب   نتاجإل  بالنسبة إما-
ارتفـاع  ،ضعف الكادر الزراعي المؤهـل       اعتماد زراعة الحبوب بدرجة أساسية على اإلمطار ،          بسبب 2005-2001خالل فترة    النمو

 والمستلزمات واآلالت الزراعية دون تغيير مماثل في األسعار  لهذه  المنتجات وكـذلك               العمالةتكاليف اإلنتاج الناتجة عن ارتفاع تكاليف       
ل الحبوب بمحاصيل أخرى تدر ربحاً أكثر والطلب عليها مرن مثل الفواكه والخضروات والقات واالفتقـار إلـى                  زيادة االتجاه إلى استبدا   

   .التنسيق والتخطيط في مجال البحوث الزراعية بحيث تكون األولوية في البحوث للحبوب الغذائية
  
  %)27.5( م 2005عام ال في إنتاج  البقوليات معدل نمو وبلغ-
لكونها تعتمد على الري الدائم من العيون واآلبار والسدود ،           %)13.3( 2005عام    في ال  الخامسة المرتبة    احتل ضروات الخ معدل نمو - 

  موتعتبر البطاطس والطماط  .ولذلك فإن اإلنتاج من الخضار قد أتسم بالنمو المستمر واالستقرار على عكس الحبوب التي تميزت بالتذبذب                 
  .ثر نمواً من حيث اإلنتاج والمساحات المزروعةمن أهم محاصيل الخضروات وأك

  
  .%) 10.5( م2005 عام حيث بلغ السادسة في المرتبة الفواكه إنتاجوجاء معدل نمو -  
    الحيوانياإلنتاج معدل نمو -2

 2005 2001200220032004 البيان

20.0624 71.59.795 15.315 معدل نمو اللحوم الحمراء

 25.88 20.18.6642.57.711 لبيضاءمعدل نمو اللحوم ا
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18.5161 26.518.632.92.009 معدل نمو الحليب

9.72763 1.984 20.815.811 معدل نمو الجلود

3.58218 42.23 1.170.33108 معدل نمو االبيض

 0 2.78-8.532.86 33 معدل نمو الصوف

 16.38 1.16 35-7.08 22 معدل نمو العسل

  لمساهمة في االقتصاد الوطنيا/ ثانيا
 :المساهمة في الناتج المحلي والدخل القومي  -1
          )مليون ريال(      القيمة:المساهمة في الناتج المحلي1-1

 2005 2004 2003 2002 2001 لمؤشرا
إجمــالي النــاتج   295932 263996 246493 223272 214886 جارية

 58600 57069 57980 57706 56973 ثابتة الزراعي 
النــاتج المحلــي   16621011878007216060825634903206976 جارية

 295469 283032 272624 262798 252835 ثابتة اإلجمالي
ــاتج   9.22 10.3 11.4 11.8 12.9 جارية ــساهمة الن م

ــي  ــي فـ  19.8 20.2 21.3 22.0 22.5 ثابتةالزراعـ
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 (%)الناتج المحلي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

مساهمة الناتج الزراعي من الناتج المحلي باالسعار الجارية
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علـى   بلغـت 2002،2003 الـسنوات مستقرة في الناتج المحلي الحقيقي اإلجمالي خـالل         شبه  حافظ القطاع الزراعي على نسبة مساهمة       
ويعود هذا   2005عام  ) 9.22(الى   2001عام  )12.9(من   بينما انخفضت نسبة المساهمة في الناتج المحلي الحقيقي          )11.8،11.4(التوالي

 دخول قطاعات جديدة في االقتصاد الوطني مثل قطاعي النفط والمعـادن والخـدمات اللـذين                أثرت على القطاع مثل    عوامل   التراجع الي 
 بعـض   تـدهور  شحة الموارد المائيـة،       إلي استحوذا على نسبة كبيرة من الناتج المحلي على حساب مساهمة القطاع الزراعي باإلضافة            

مساهمة الناتج الزراعي من الناتج المحلي باالسعار الثابتة
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دخول مجزية من أقاربهم العاملين في الخارج، ضعف اإلنتاجية مع وجـود قـدرات              األراضي الزراعية نظرا لحصول بعض األسر على        
  .غياب التوعية عن المستويات التكنولوجية الجديدة وأهميتها،  غياب الوسائل الفنية الحديثة  إنتاج محدودة ،

  
  ) مليون ريال القيمة( الناتج الزراعي في الدخل القومي ةمساهم1-2

 2005 2004 2003 2002 2001 المؤشر
 550302 473852 430205 389272 369401 إجمالي الناتج الزراعي
16620831859791209536523856072956304 إجمالي الدخل القومي

 18.6 19.9 20.5 20.9 22.2 (%)مساهمة الناتج الزراعي في الدخل القومي 
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مساهمة الناتج الزراعي في الدخل القومي للفترة (2000-2005م)
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  2005عام 18.6 -2001عام 22.2الزراعي في الدخل القومي من نالحظ انخفاض مساهمة الناتج 
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  )مليون ريال القيمة( المساهمة في الصادرات الخارجية -2

 2005 2004 2003 2002 2001 المؤشر

 26457 18059 20755 14371 13107 إجمالي الصادرات الزراعية

1311034 932382 596005695131787195 الصادرات من السلع والخدمات 

 2.0 1.9 2.6 2.1 2.2(%) الصادرات الزراعية إلى إجمالي الصادرات 
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  : الصادرات الكلية  إلينسبة مساهمة الصادرات الزراعية
 إلى   يتم تصديرها  زراعيةمنتجات   عن  عبارة تالصادرا الصادرات اليمنية واغلب هذه      إجماليمن  %3تحتل الصادرات الزراعية نسبة بسيطة جدا التزيد عن       

المختلفة أكثر المنتجات شهرة    ه  سمعة طيبة في األسواق الخليجية ولدى المستهلك الخليجي ويعتبر العسل اليمني بأنواع           تتمتع ب   كون هذه المنتجات  دول الخليج   
 .ية عالمن جودة وقيمة غذائية  به لى منتج البصل اليمني لما يتميزإلى جانب الزبيب والبن والمانجو ولكن في السنوات األخيرة شهدت طلباً خليجياً كبيراً ع

الصادرات الزراعية الى اجمالي الصادرات للفترة من 2001-2005(م)
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م قد شهدت ارتفاعـا     2005خالل عام     واألعالف الخضراء    لفواكهوحسب اإلحصائيات فإن كمية الصادرات اليمنية من العسل والبن والزبيب والبصل وا           
من البصل عام    الصادرات    كمية  قبل األشقاء في الخليج حيث بلغت      بطلب متزايد  يحظ قد    اليمني اً مقارنة بالسنوات السابقة حيث نالحظ أن البصل       ظملحو

  طن )48626(2005
وكذلك الـبن فقـد بلغـت       طن  )79095(طن اما بالنسبة للفواكه فقد بلغ كمية الصادرات         )50716(كمية الصادرات   فقد بلغ   القمح  أما صادرات اليمن من     

  .طن)68892( الصادرات كميةحيث بلغتء  واألعالف الخضرا طن ،) 4598(الصادرات منه
   . اليمنيةمن إجمالي الصادرات %2حيث تشكل إجمالي الصادرات الزراعية نسبة 

  
  :المساهمة في توفير الغذاء للسكان -3
 نالحظ مـن    كما، على مصدر كاف وامن للغذاء وبكمية تسد احتياجاتهم الغذائية         السكان الغذائي يعتبر متوفرا عندما يحصل جميع        األمن إن

  :مسح نظام الخرائط والمعلومات لغياب االمن الغذائي في اليمن إن 
  . الغذائياألمن في اليمن تواجه غياب األسر إجماليمن %21.8 وهو ما يمثل أسرةان حوالي نصف مليون -
  . ولكن عند مستوى مقبول عن الجوع الغذائياألمن غياب تعاني من في اليمن األسرمن %13.8ان حوالي -
  .من األسر في اليمن تواجه خطر غياب األمن الغذائي عند مستوى الجوع الحاد %6.9ان حوالي -
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  : تشغيل السكان وتوفير فرص العمل -4
 في الخدمات والحـرف     أومن سكان اليمن الذين يعملون في الزراعة بشكل مباشر          %73.5تشكل الزراعة مصدر للدخل الرئيسي لحوالي       

  .من قوة العمل في البالد% 31م سكان الريف والحضر ، كما تشغل حوالي  تخدالتيوالصناعات 
  

  :ثالثا
  :ية والكفاءة في القطاع الفعال

  :مستوى استغالل االراضى الزراعية -1
 من خالل   هفأن. معينة    األرض من أهم محددات التوسع في القطاع الزراعي، وأن حجم اإلنتاج يتحدد بالمساحات المزروعة فعالً خالل موسم معين أو سنه                    تعد

بلغت المساحة اإلجمالية   بينما  و،  م2005هكتار عام   1202113 تبين أن إجمالي األراضي المزروعة في الجمهورية اليمنية بلغت            الموجودة في الجدول     البيانات
  %82 إلى%72ارتفعت من 2005-2001كما ان مساحة االراضى الزراعية الى المساحة الكلية الصالحة للزراعة من عام  2005عام 1452437

  2005-2001 هكتار  الزراعيةاألراضيإجمالي مساحة جدول يوضح 
 2005 2004 2003 2002 2001 المؤشر

 1452437 1452437 1668858 16688581668858 المساحة الكلية الصالحة للزراعة 
 1202113 1188888 1076771 11991041133480 المساحة المزروعة

 250324 263549 592087 535378 469754 روعة غير مزأراضي
 82.76 81.8 65 68 72 (%) الكلية إلىالمساحة المزروعة 

 17.23 18.14 35 32 28(%) الكلية إلى المساحة الغير مزروعة 
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  : فعالية استخدام المياه-2
  

إذ يتراوح المتوسط السنوي لكمية األمطار بـين        . لم الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي        تعد اليمن من أفقر دول العالم في الموارد المائية ، وتقع في أسفل س             
ملم في الحدود العليا ، وتتميز األمطار  بعدم االنتظام والتذبذب وهـو األمـر الـذي                 800ملم وتصل إلى    100 -50وتبلغ الحدود الدنيا بين     .ملم  400 -250

 على حفر اآلبار الجوفية     ةوتعتمد الزراعة المروية بدرجة أساسي    . الحبوب التي تعتمد بدرجة شبة تامة على األمطار        ينعكس في تذبذب اإلنتاج الزراعي السيما     
فاظ على  الح ضرورة   تأخذ بعين االعتبار   إستراتيجيه متكاملة للموارد المائية      وضعلذا يجب   .واستغالل المخزون المائي الجوفي المتجمع عبر العصور السابقة         

 ترشيد استخدامات المياه والحفاظ على المورد لألجيال القادمة كما أن توزيع المياه علـى               نمما يضم المخزون منها    و هين الكميات المسحوبة من الميا    التوازن ب 
ـ دنا عليهاالستخدامات المختلفة يجب أن يجري على أسس اقتصادية تضمن تحقيق أقصى مردود للمجتمع وسيلقي الضوء على مصدريين رئيسيين تعتمد بال              ا م

المساحة المزروعة والمساحة الغير مزروعة إلى المساحة الكلية للفترة (2005-2001)
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بينمـا  % 51من االستخدامات المائية، كما تشكل المساحة المطرية من اجمالي المـساحة المزروعـة              % 91 وكما تقدر االستخدامات الزراعية      بشكل أساسي 
   .%49الى اجمالى المساحة المزروعة ) االبار والسدود والينابيع والسيول والغيول ( المساحة المروية 

  
 2005 2004 2003 2002 2001  البيان 

 51 54 45 47 47  %المساحة المطرية من إجمالي المساحة المزروعة 
من إجمالي المساحة ) عدا االمطار( المساحة المروية

 %المزروعة
49 53 46 

46 49 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :إنتاجية الفرد في القطاع-3

نسبة المساحة المطرية والمروية (عدا االمطار) الى المساحة المزروعة (% )خالل 
الفترة من 2001-2005م

47 47 45 54 51

49 53 46 46 49

0

50

100

150

2001 2002 2003 2004 2005
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  2005  2004  2003  2002  2001  البيان
عدد العاملين في القطاع 

 1896359 189635918963591896359 1896359  عيالزرا

 3928957 3869358 384902837630663654193   الزراعياإلنتاج
 0.48 0.49 0.52 0.5 0.49  إنتاجية الفرد 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   2005 عام 0.48الى 2001عام 0.49نالحظ من الجدول  إن إنتاجية الفرد المزارع خالل الفترة انخفضت من 
  

2005-2001 نتاجية الفرد المزرع خالل الفترة من

0.49
0.5

0.52

0.49
0.48

0.46

0.48

0.5

0.52

0.54

2001 2002 2003 2004 2005
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  :توزيع النشاط الزراعي بحسب التقسيمات الجغرافية : رابعا
 مساهمة المناطق الزراعية في اإلنتاج الزراعي -1
  :الكلي  مساهمة المناطق الزراعية في اإلنتاج الزراعي1-1

  

 )طن( الزراعياإلنتاج إجمالي المحافظة
نسبة مساهمة المناطق الزراعية في اإلنتاج 

  (%)الزراعي
102927626.16 الحديدة
3701319.41 صنعاء
2518056.4 ذمار
1636274.16 اب
2679066.81 تعز

2023335.14 مأرب
2935917.46 حجه

686721.75 البيضاء
1592494.05 صعده

260910.66 المحويت
1390113.53 لحج
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1818664.62 ابين
2159795.49 حضرموت

1755904.46 الجوف
1527413.88 شبوه
152860.39 ةالمهر
130870.33 عدن

1236013.14 عمران
164600.42 الضالع
299360.77 األمانة
379740.97 ريمه

%3933912100 اإلجمالي

  
  :من خالل الجدول نالحظ التالي 

  
 لما تمتاز المحافظة وذلك اج الزراعي من اجمالى اإلنت %)26( في اإلنتاج الزراعي التي بلغت ىاألولالمرتبة إن محافظة الحديدة تحتل -

بوفرة واتساع المساحات الزراعية الخصبة والممتدة من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب، منها مروية بمياه اآلبار ومنها  تعتمد على 
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 هكتار 271439عة بـ  حيث تحتل المرتبة األولى من المحافظات في النشاط الزراعي حيث بلغت المساحة المزرومياه األمطار الموسمية
  .%)22.6( هكتار أي بنسبة 1202113من إجمالي المساحة المزروعة للمحافظات التي تقدر بـ 

تعد الزراعة النشاط   من اجمالى اإلنتاج الزراعي%)9.41( التي بلغت نسبة المرتبة الثانية من حيث اإلنتاج  محافظة صنعاءتحتل
ها توارث السكان واعتيادهم على ممارسة حرف الزراعة من جهة ومالئمة الظروف الطبيعية الرئيسي للسكان ويعود ذلك إلى عوامل أهم

 هكتار من 132939 من المحافظات في النشاط الزراعي حيث بلغت المساحة المزروعة بـ الثانية حيث تحتل المرتبة من ناحية أخرى
   .%)11.6( هكتار أي بنسبة 1202113ساحة المزروعة للمحافظات التي تقدر بـ إجمالي الم

 ن مالثالثة تحتل المرتبة كما من اجمالى اإلنتاج الزراعي %)7.4(بلغت  من حيث اإلنتاج  تحتل المرتبة الثالثة ثم محافظة حجه التي -
هكتار من إجمالي المساحة المزروعة للمحافظات التي  124346المحافظات في النشاط الزراعي حيث بلغت المساحة المزروعة بـ 

 النشاط الرئيسي لمعظم سكان المحافظة والتي تتركز في  تعتبروذلك الن الزراعة  .%)10.6( هكتار أي بنسبة 1202113تقدر بـ 
 .  ديةالمساحات الزراعية سواء الواقعة منها في األجزاء المنبسطة أو تلك المساحات الواقعة على جوانب األو

تحتل المرتبة  وذلك ألنها من اجمالى اإلنتاج الزراعي )%6.4 ( التي تحتل المرتبة الرابعة من حيث اإلنتاج بلغت ذماروكذلك محافظة  -
  . للمحافظاتالمزروعة من إجمالي المساحة%) 8.1(الرابعة من حيث المساحة و بنسبة 
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   :لنوعية  امساهمة المناطق الزراعية في اإلنتاج الزراعي1-2

 بقوليات فواكهضرواتخ حبوب المحافظة
محاصيل 

 أعالف نقدية

18.5115.2929.3335.1319.3233.77 الحديدة
10.8211.9913.8413.49.215.14 صنعاء
11.0515.051.744.713.152.73 ذمار
7.8010.510.612.947.640.73 اب
6.3214.233.232.23.95.06 تعز

1.895.867.522.441.885.11 مأرب
11.041.5620.387.728.083.19 حجه

3.512.30.270.5910.970.49 البيضاء
2.451.015.240.463.975.86 صعده

2.070.320.583.262.510.12 المحويت
1.660.641.580.443.66.87 لحج
3.14.383.063.756.65.81 ابين

2.663.473.576.491.039.02حضرموت
5.795.072.874.111.554.85 الجوف
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1.072.191.250.021.037.56 شبوه
0.070.180.280.060.010.72 ةالمهر
0.050.280.090.140.120.61 عدن

7.343.971.948.5510.290.82 عمران
1.310.40.070.062.410.08 الضالع
0.431.251.580.660.560.21 األمانة
1.120.060.992.852.141.2 ريمه

 100 100 100 100 100100  اإلجمالي

  
  :التالينالحظ من الجدول 

  :بالنسبة لمحصول الحبوب
  .%)18.51( في إنتاج الحبوب بنسبةىمحافظة الحديدة تحتل المرتبة األول-
  %).11.05( في إنتاج الحبوب بنسبةانيةمحافظة ذمار تحتل المرتبة الث-
  %).10.82( محافظة صنعاء تحتل المرتبة الثالثة في إنتاج الحبوب بنسبة-
  %)7.80(في إنتاج الحبوب بنسبة  تليها محافظة اب تحتل المرتبة الرابعة-
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فظات التى تحتل نسب متفاوتـة مـن        وهكذا بقية المحا  ) 6.32(%كما إن محافظة تعز تحتل المرتبة الخامسة في إنتاج الحبوب بنسبة          -
  .انتاج الحبوب 

  
  :الخضروات بالنسبة لمحصول 

  .%)15.29( بنسبةالخضروات في إنتاج ىمحافظة الحديدة تحتل المرتبة األول-
  %).15.05( بنسبةالخضروات  في إنتاجمحافظة ذمار تحتل المرتبة الثانية-
  %).14.23(وات بنسبة محافظة تعز تحتل المرتبة الثالثة في إنتاج الخضر-
  %)11.99(في إنتاج الخضروات بنسبة  تليها محافظة صنعاء تحتل المرتبة الرابعة-
وهكذا بقية المحافظات التى تحتل نسب متفاوتة من        ) 10.51(%كما إن محافظة اب تحتل المرتبة الخامسة في إنتاج الخضروات بنسبة          -

  .إنتاج الخضروات
  :بالنسبة لمحصول الفواكه

  .%)29.33( بنسبةالفواكهظة الحديدة تحتل المرتبة األول في إنتاج محاف -
  %).20( بنسبةالفواكه  في إنتاج تحتل المرتبة الثانيةحجهمحافظة -
  %).13.84( بنسبةالفواكه تحتل المرتبة الثالثة في إنتاج صنعاء  محافظة-
  %)7.52( بنسبة الفواكهفي إنتاج   تحتل المرتبة الرابعة مأربتليها محافظة-
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  .الفواكهوهكذا بقية المحافظات التى تحتل نسب متفاوتة من إنتاج -
  

  :البقولياتبالنسبة لمحصول 
  .%)35.13( بنسبة البقوليات في إنتاجىمحافظة الحديدة تحتل المرتبة األول-
  %).13.4( بنسبةالبقوليات  في إنتاجصنعاء تحتل المرتبة الثانية محافظة-
  %).13.84(تبة الثالثة في إنتاج البقوليات بنسبةحجه تحتل المر  محافظة-
  %)4.71(في إنتاج البقوليات بنسبة  تليها محافظة ذمار تحتل المرتبة الرابعة-
  .البقوليات وهكذا بقية المحافظات التى تحتل نسب متفاوتة من إنتاج-
  

  :المحاصيل النقدية  بالنسبة لمحصول 
  .%)19.32( بنسبةالمحاصيل النقديةي إنتاج  فىمحافظة الحديدة تحتل المرتبة األول-
  %).10.97( بنسبةالمحاصيل النقدية  في إنتاجمحافظة البيضاء تحتل المرتبة الثانية-
  %).9.21( محافظة صنعاء تحتل المرتبة الثالثة في إنتاج المحاصيل النقدية بنسبة-
  %)8.08(ية بنسبة في إنتاج المحاصيل النقد تليها محافظة حجه تحتل المرتبة الرابعة-
  .المحاصيل النقدية  وهكذا بقية المحافظات التى تحتل نسب متفاوتة من إنتاج-
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  :االعالف  لمحصول 
  .%)33.77( بنسبةاالعالف في إنتاج ىمحافظة الحديدة تحتل المرتبة األول-
  %).9.02( بنسبةاالعالف  في إنتاجمحافظة حضرموت تحتل المرتبة الثانية-
  %).6.87(حتل المرتبة الثالثة في إنتاج االعالف بنسبة محافظة لحج ت-
  %)5.14(في إنتاج االعالف بنسبة  تليها محافظة صنعاء تحتل المرتبة الرابعة-
  .األعالف  وهكذا بقية المحافظات التي تحتل نسب متفاوتة من إنتاج-
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  .%)33.77(،األعالف)19.32(%لنقدية،المحاصيل ا%)35.13(،البقوليات%)29.33(،الفواكه%)15.29(الخضروات
  
  :مساهمة املناطق الزراعية يف الصادرات اخلارجية : رابعا

 : أنواع وآميات وقيم المنتجات الزراعية المصدرة -1
  

  
 السلعة

   العام
 الوحدة

2001 2002 2003 2004 2005 

 القمح 50716 92142 1956 2223 3454 طن الكمية
 1215426 2217685 80154 93934 62580 ألف القيمة
 ذرة رفيعة 4452 3619 6227 8269 7351 طن الكمية
 199659 198130 286021 404813 243250 ألف القيمة
 بقوليات جافة 286 596 172 139 58 طن الكمية
 21632 30866 9670 6601 3160 ألف القيمة
 تبغ خام 48 44 61 270 104 طن الكمية
 17159 19037 21697 64455 13930 ألف القيمة

 3414484792407614464 87830280 13627685 4887923 علبة الكمية سجائر
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 3730376 2208024 2476096 521765 211710 ألف القيمة
 جلود خام 3536 4174 6613 4874 3931 طن الكمية
 1660510 2333052 3184034 2748861 2344880 ألف القيمة
 يتيهبذور ز 193 198 490 535 1528 طن الكمية
 10907 12226 28833 35259 70380 ألف القيمة
 بن 4598 2627 4549 3799 3747 طن الكمية
 3365994 1934634 3390407 2667743 2780280 ألف القيمة
 بطاطس 132 762 129 902 604 طن الكمية
 2562 28848 21741 38584 21710 ألف القيمة
 طماطم 2814 815 1925 4265 1249 طن الكمية
 107911 37813 80322 208420 55660 ألف القيمة
 قطن 1937 3070 5090 2549 2549 طن الكمية
 391578 1389410 695226 492960 417150 ألف القيمة
 بصل 48626 26564 37729 19071 20442 طن الكمية
 1495755 828167 1414282 761522 752490 ألف القيمة
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 *خضروات أخرى 8015 8735 4810 8259 8584 طن الكمية
 442754 411797 341082 536334 507790 ألف القيمة
 ألبان ومشتقاتها 9755 8023 6516 2182 2100 طن الكمية
 1382784 1167807 867150 282602 478560 ألف القيمة
 **منتجات حبوب 21822 4647 4365 54490 9736 طن الكمية
 1041468 139163 672435 712495 468630 ألف القيمة
 خضروات محفوظة 716 335 264 176 189 طن الكمية
 12004 9401 21203 8562 29570 ألف القيمة
 تمر  314 67 79 65 38 طن الكمية
 26511 3029 5768 4778 1870 ألف القيمة
 فواكه 79095 54867 60665 68645 55728 طن الكمية
 4494310 1436540 3228943 3430874 2551670 ألف القيمة
 عسل طبيعي 484 279 350 321 326 طن الكمية
 937990 426976 654174 610552 284980 ألف القيمة

 3839 6164 4172 619 1537 طن الكمية سمن
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 528004 725346 505214 79934 146780 ألف القيمة
 حبوب أخرى 1096 967 527 968 1035 طن الكمية
 55940 55578 26859 47558 46200 ألف القيمة
 دقيق القمح  19234 7516 1195 2680 19 طن الكمية
 894762 434963 43440 80951 860 ألف القيمة
 حيوانات حية 97 0 240 0 0 رأس الكمية
 718 0 2400 0 0 ألف القيمة

 الكمية   64 222 245 280 طن
 بيض 118933 264300 490258 490496 600128 درزن

 8036 9254 28902 33070 41170 ألف القيمة
 توابل وبهارات 458 632 621 219 55 طن الكمية
 48563 68121 206214 53844 15360 ألف القيمة
مستحضرات غذائية  6540 3986 771 530 87 طن الكمية

 1216181 384079 112946 94625 3970 ألف القيمة ***متنوعة
 529 948**** 2734 1098 2153 طن الكمية منتجات فواكه
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 188168 144846 586500 261710 334630 ألف القيمة
 السكر ومنتجاته 1520 114 1508 3 1105 طن الكمية
 305158 3895 61003 230 178110 ألف القيمة
 أعالف خضراء وجافه 68892 51504 93169 2195 79873 طن الكمية
 1270399 920248 1357271 292 1013610 ألف القيمة
 زيوت نباتية  3776 1487 2809 697 418 طن الكمية
 437473 132948 345431 87882 26640 ألف القيمة
 تبغ مصنوع 22 0 5 0 1 طن الكمية
 6433 0 450 0 40 ألف القيمة

 طن الكمية مواد نباتية متنوعة 4657 3367 0 0 0
0 0 0 212075 442809 

 طن الكمية شاي 758 236 0 0 0
0 0 0 135699 496822 

 348860 288549 249723 190288 208281 طن اإلجمالي

  
 الكمية

 97 0 240 0 0 راس
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 118933 264300 490258 490496 600128 درزن  
  

  
 26456756 18059657 20755868 14371210 13107620ألف ريال

  
  : حظ من الجدول آما نال

 :م كالتالي2005-2001 التالية خالل الفترة من  المحاصيل في تصديرارتفاع -
  .طن)47262( بمقدار 2005طن  عام50716الى 2001طن عام 3454ارتفاع القمح بنسبة كبيرة من  -
 .طن)19215( بمقدار 2005طن  عام)19234(الى 2001طن عام )19(ارتفاع دقيق القمح بنسبة كبيرة من  -

 .طن ) 276(بمقدار 2005عام )314(الى 2001عام )38(رتفاع في التمر من ا -

 طن527بمقدار 2005عام 716الى 2001عام )189(ارتفاع الخضروات الجافة من  -

 .طن)12086(بمقدار 2005عام )21822(الى 2001طن عام )9736(ارتفاع منتجات الحبوب من  -

 .طن )228( بمقدار 2005 طن عام )286 (2001طن عام )58(ارتفاع بقوليات الجافة من  -

 طن)228( بمقدار 2005طن عام )3776(م2001طن عام )418(ارتفاع زيوت نباتية من  -

  .كما إن هناك ارتفاع  طفيف في تصدير بعض المحاصيل الزراعية مثل حبوب أخرى و العسل الطبيعي -
  

  : آما نالحظ من الجدول 
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 :م كالتالي2005-2001رة من انخفاض في تصدير المحاصيل التالية خالل الفت -

 . طن)612(بمقدار 2005طن عام )1937(م إلى 2001عام )2549(انخفاض القطن من  -

 .طن)472( بمقدار 2005طن عام )132(م إلى 2001طن عام )604(انخفاض البطاطس  -

  .طن)1335(بمقدار 2005طن عام )193(الى 2001طن عام )1528(انخفاض البذور الزيتية  -
 .طن )2899(بمقدار2005طن عام )4452(الى 2001طن عام )7351(عة انخفاض ذرة رفي -

 .طن)56(بمقدار 2005طن عام )48( إلى2001طن عام )104(انخفاض تبغ خام من -
  
 
 :آما نالحظ من الجدول -
 .م2005-2004تصدير منتجات جديدة مثل مواد نباتية متنوعة والشاي خالل العامين األخيرين   -
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  عية الى مجمع الصادرات الزراعية نسبة الصادرات الزرا -2
  

  2005  2001  البيان 
  14.54  1.65 القمح

  1.28  3.53 ذرة رفيعة
  0.08  0.03 بقوليات جافة
  0.01  0.05 تبغ خام
  1.01  1.89 جلود خام
  0.06  0.73 بذور زيتيه

  1.32  1.79 بن
  0.04  0.29 بطاطس
  0.81  0.59 طماطم
  0.56  1.22 قطن
  13.93  9.81 بصل

  2.30  4.12 *ضروات أخرىخ
  2.80  1.01 ألبان ومشتقاتها
  6.26  4.67 **منتجات حبوب
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  6.20  0.09 خضروات محفوظة
  0.06  0.01 تمر 
  22.67  26.75 فواكه

  0.14  0.15 عسل طبيعي
  1.10  0.74 سمن

  0.31  0.49 حبوب أخرى
  5.51  0.01 دقيق القمح 
  0.03  0.13 حيوانات حية
  0.13  0.03 توابل وبهارات

مستحضرات غذائية 
 ***متنوعة

0.04  1.87  

  0.15  1.03 منتجات فواكه
  0.44  0.53 السكر ومنتجاته
  19.74  38.3 أعالف خضراء وجافه
  1.08  0.20 زيوت نباتية 

  0.01  0.00 تبغ مصنوع
  1.33  - مواد نباتية متنوعة
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  0.22  - شاي
  عية نسبة الصادرات الزراعية الى مجمع الصادرات الزرا-
 :نالحظ  من الجدول التالي -

  :   مساهمة تصدير المحاصيل الزراعية من إجمالي الصادرات الزراعية 

من إجمـالي الـصادرات     على التوالي   2005-2001 لعامين   %)22.7-26.75(بنسبة  الفواكه المركز األول من حيث التصدير       تحتل   -
 . الزراعية 

علـى  2005-2001لعامين   %)19.7-38.3(بنسبة  لمركز الثاني من حيث التصدير      بينما محصول األعالف الخضراء والجافة احتل ا       -
 . الصادرات الزراعية إجماليمن التوالي 

على التوالي من إجمـالي الـصادرات   2005-2001 لعامين )%14.5-1.65(دير بنسبة كما احتل القمح المركز الثالث من حيث التص  -
 .الزراعية 

على التـوالي مـن     2005-2001 لعامين   %)13.93-9.81(رات الزراعية بنسبة    دبع من حيث الصا    البصل فقد احتل المركز الرا     إما -
 .إجمالي الصادرات الزراعية 
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  الصادرات الزراعية بحسب البلدان المستوردة  -3

  )القيمة باإللف الرياالت (  مصدرة دول مستوردة ألهم سلع 6أهم 
  2005  البيان
  31436  اليابان

منزوع منه  بن محمص غير    
  الكافين 

31436  

  737280  الواليات المتحدة األمريكية
 منزوع منه   صبن غير محم  

  الكافين 
600538  

بن غير محمص غير منزوع     
  منه الكافين

93134  

 منه  عبن محمص غير منزو   
  الكافين 

43608  

  11450  الكويت
  11450  عسل طبيعي 

  4305522  السعودية
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  1660123  موز طازج ومجفف 
ــص ــازج ب ــسقالن ط ل وع
  اومبرد

1421099  

بن محمص غير منزوع منه     
  الكافين 

1224300  

  1434  ستراليا ا
ــضرات   ــكوالته ومستح ش
غذائية أخرى تحتوى علـى     
كاكاو بشكل قطـع وألـواح      

  محشوة

1410  

ــن  ــاتج م ــود ن ــسل اس ع
  استخالص أو تكرير السكر

24  

  702575  الصومال
دقيق خليط  )القمح(دقيق حنطة   

  حنطة 
702575  
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   :إننالحظ من الجدول 
 المبـرد   أو تتوزع بين البصل والموز الطـازج        م2005 عام    ريال إلف 4305522السعودية تحتل المركز األول من حيث  استيراد السلع الزراعية بقيمة             -

  .والبن محص غير منزوع الكافين 
   تتوزع بينم2005 لعام ريالالف737280الزراعية بقيمة الواليات المتحد األمريكية تحتل المركز الثاني من حيث استيراد السلع  -

   منه الكافين عبن محمص غير منزو،بن غير محمص منزوع منه الكافين، منزوع منه الكافين صبن غير محم
 .م2005  لعام ريالإلف  702575بقيمة  دقيق خليط حنطة)القمح(دقيق حنطة  بينما الصومال تحتل المركز الثالث بالنسبة لمحصول   -

 .م2005  لعامإلف ريال 31436 بقيمة بن محمص غير منزوع منه الكافينإما اليابان تستورد   -

  . م2005 لعام الف ريال11450 بقيمة عسل طبيعي الكويت تستورد  -
 ص أو تكرير السكر   عسل اسود ناتج من استخال    ،  شكوالته ومستحضرات غذائية أخرى تحتوى على كاكاو بشكل قطع وألواح محشوة           استراليا تستورد    إما -

  .م2005لعام  ريال إلف 1434بقيمة 
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  :املراجع
  .العراق-جامعة بغداد-دكتوراه-عامر عبد الحافظ_ دراسة تحليلية للتنمية الزراعية وأثارها الهيكلية في االقتصاد اليمني -1
  . وزارة التخطيط والتعاون الدولي –  التقرير االقتصادي اليمني -2
  ).2005(ء السنوي كتاب اإلحصا-3
  . اليمن – وزارة الزراعة والري -إسماعيل عبد اهللا محرم/  د– البحوث واإلرشاد الزراعي في اليمن -4
  .م2005 التجارة الخارجية إحصاءات -5
  م2005 كتاب اإلحصاء الزراعي -6
  
  
  
  
  
  


