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 :ا����وى��  01:�دد ا���ص                     ��و�ط ا��
رة آ��     :ا�و�دة �  


 ا���خ وا�را	� �� آ��� : ا�و���

�ل +�ور   :ا�و�����
+ �ر�ط
 آ�� ا���د�  وط��     داول ا��
8'�ب ا� %را$� + ك م: ا��را !  (���ث �ص+ أ�  

 
  : ا�'.ءات ا����+د$
ت ا�3رةا�3درة �01 ا���رف �01 )1���  
ت و�و��
 ا��زرو�تا�3درة �01   )2�    ا�ر�ط ��ن ا���


ا�3درة �01 ا���رف �01 ا���وع ا����) $) ا�3رة  :ا�'.ءة ا�3�د�

ت آ�� وأ�رھ �01 ا�زرا���� 
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�3) �ول ا���ن وا���ود�
 $:�ظ وا�دك ��وع ا�����ل ا�زرا��
 وا���ر 3$ل 8ھدت ر3$
 وا�دك 8ر�ط و�

 ، $13ت �< �=��ث �� ھذه ا@8 ر ا��+�س '� ; �و د � ��) ; ��وي ا� زا�ر �01 ا��وز وا@���ك ��ذا �

��د $) ا@ط1س  ت �ك �ن ھذا ا@�ر $���، �'�< �'ت �رھ
 �م �ل �ك �'ن ���د E أن �:د� ; �8+د $��
  '��رة و'��رة '��) �8+دھ آ�� ، �'�< ط1ب ��ك إ�داد �و�وع �ن ��خ وزرا�
 آ��

 +�ور   ا���دات����
+ �ر�ط
 آ�� ا���د�  وط��    داول ا��


ب ��ددھ وأھم ا���� ت ا�زرا��
  8أ'�ب �و�و� �ن  ا���1���
 وأ��� أ�طر ���ن $�< �وا�دك أھم ا@���م ا���

  


 اا�و���ت ا��را�ل ��  ا��3و�م   )��رورة ا���1م (ا�و���ت وا@�8ط
   ا��.ھ�م   ;8'
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 ھ) ا@���م ا��) ��ود   -�
رة آ�� ؟�  

أ�ن ��ر'ز ا���خ  -
��<؟��   ا;��وا�) و�

أ�ن ��ر'ز ا���خ  -
��<؟��   ا���راوي و�

رد  -�أ�ن ��ر'ز ا���خ اا�
��<؟��   و�

أ�ن ��ر'ز ��خ ا���ر  -
��<؟��   ا���و�ط  و�

أ�ن ��ر'ز ا���خ ا��داري   -
��<؟��   و�

-   

ا���خ 
  ا��و��) 

 آ��
  ا��%رى 

  ا�3ري 

1(
��   : أھم ا@���م ا���

 وھ)  -��  : ��ود آ��  ��! ا@���م ا���
رد  ف  ا� �وب ا�8ر�)��ود  :ا���خ ا;��وا�) ) أ��8ء �����ز 

�ب ھ�وب ا�ر�ح �ن ا����ط ��ا���خ )ب، و��ف �ر ��طر 

 وا;�را��
 و��راء �:  ا���راوي��ر $) ��ود ا���راء ا��ر

  ا�+�د وMرب ا���ن ، �ر �1�ل ا@�طر 
رد )ج�رد  ف ��ظم ا���
  :ا���خ ا�� ، 
����ود ا���طق  ا��8
��ود أطراف �:د آ�� ا��%رى و�:د :��خ ا���ر ا���و�ط )د

  ا�8م 
��ود ا���طق ا�دا�1�
 �ن ا;�1�م ا��و��) :  ا;�1�م ا��داري)ھـ


 ا�د'ن وا�+�د ا�
 أ�طره �1�1
'دا�ل ھ������  
  و��ود و�ط ا�3رة إ�0 ا��8ل �ن ا���راوي:ا;�1�م ا�3ري )و
ل ا��ر�.�
)ي�ت:  ا�1�م ا� �رد �1�ل ا��� ل ا�+�:��  ��ود  

  ا��3و�م ا��'و��)  
ا�3درة �01 �ذ'ر 

وا��ر ع ا���1و�ت ا��) 
در�+ ا��م ا���) �ول 

ت  �  ا���
  

ا�3درة �01 ��د�د أ�'ن 
  >���ر'ز 'ل ��خ و��

 ھ) ا��وا�ل ا��)  -�
  �1ت ��خ �رة آ��

  ���وع ؟
  
-  
 ھ) ا���رات ا���ر��

  ا��) ��رب ا�3رة ؟

ر ��ا�
 
  ا�دا�1�
ا���رات 
 
  ا���ر�

2 (�ب ا���وع ا����  :  أ�
- 
��  ا��داد ا�3رة ا��دادا '��را  �ن ا;��واء إ�0 ا�دا�رة ا�3ط
-    ا;��ع ا�'��را�3رة ��د $) ��و�+
ل ا�ن ا�%رب إ�0 ا�8رق و�ف $) و < ا�ر�ح -�  ا��داد ا� 
ر ا�دا�1�
 �رم و�ط+ �ن �=��ر ا���ر-��  �1و ا�3رة �ن ا�

 ا�%رب إ; �01 ��ط�ت-��1
  ; �طل ا�3رة �ن ��1� 
���  
ردة-�
 وا��رات ا���ر�
 ا�دا$����  
  �=�ر ا��وا�ل ا�8ر��

ا�3درة �01 ا;دراك 
و���س ا���1�ذ ��وا�ل 

  ��وع ا���خ  

 ھو ا;��ج ا�زرا�)  -�
ا�ذي ��� < ا�3رة 

  ا�O�و�
 ؟
 ا��وا�ل ا��)  ��1<  -�

  ���وع ؟
 ھو أ'�ر ���ول  -�

  ��� < ا�3رة ؟
  
-  
ا��ج 'م �3در '��

 P�ا�8ي وا� وت وا��
  وا�3طن وا��وا�ل ؟

  

 
�ا���
 
  ا��زرو�

  
  ا�ذرى 
  ا� وت 
  ا��وا�ل 

  :ا;��ج ا�زرا�) $) آ�� و��و�<)4

 ا��زرو�
 ب �3در  -��روي %  �70.4�+ % 17.54ا���
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 إ�0 ��وع ا���خ وو$رة ا��د ا��$  %  56.9" ا�
-S���  و��ر'ز زرا��< $) %)  95( ا@رز (���ن ا;��ج ا��

 

 " آ�� ا��و�����2001 "  
-
$%  �65.1�ث �8%ل " ا�ذرة ، ا�T�3 ، ا��8�ر " �1�وب� إ�

ج �3در ب ���
 " �1�ون طن  �973.4ن ا@را�) ��2001  "  

 ا�0 زرا�
 ا�8ي $)  �وب و 8رق ا�3رة ب -$%  83.7ا�

ا���م و زرا�
 ا� وت وا���P وا�3طن "   �2001�
 " �ن ا��ج
  Uوا��وا�ل 

و -'س وا�'� ���S ا�3رة ��ض ا�.وا'< '��وز وا@��'
  وا�����ت وا�'روم وا�ز��ون 

ا�3درة �01 ا����ج -
�وع ا�����ل ا��) 

 ا�3رة + ���  
  

ا�3درة �01 ��د�د أ�'ن 
  �ر'ز 'ل �زروع 

  
 
ا�3درة �01 ر�ط ا��:�
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  : و���
 اWد�ج 
  )�ؤ8ر ا��3و�م(


 ا;��ج ا�زرا�) و���وع رMم :  ا;����ج  ��M رة�  رة آ���
  '�رة �دد ا��'ن 

جاا�3درة �01  ����W  

   �3و�م ����1)  ار�م �ر�ط
 ا;��ج ا�زرا�) $) آ��؟ )1  

  ا�3درة �01 ا��ط��ق 

 


