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 ـرــكـــــش
 

 تم إعداد هذا التقرير من قبل المرآز الوطني للسياسات الزراعية آأحد نتاجات التعاون الدولي الفعال

المساعدة في بناء المقدرات من خالل دعم تشغيل  "GCP/SYR/006/ITAالذي تم تحقيقه في مشروع 

 " .المرآز الوطني للسياسات الزراعية

 

يتم تمويل المشروع بمساعدة مشكورة من قبل الحكومة اإليطالية وينفذ منظمة األغذية والزراعة 

 واإلصالح الزراعيلألمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة 

 

وتود وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي أن تعرب عن شكرها للجهود التي يبذلها المشروع 

وخاصة من خالل التدريب طويل المدى والمساعدة الفنية اليومية التي سمحت بإنشاء وتشغيل المرآز 

 الوطني للسياسات الزراعية

 

كر لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي وجميع األفراد وأخيرًا وليس آخرًا يود المرآز أن يتقدم بالش

 .والجهات األخرى على مساهمتها في تقديم المعلومات والبيانات الالزمة إلنجاز هذا التقرير 
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 دــيــتمه
 

تشكل الزراعة أحد القطاعات الرئيسية في االقتصاد السوري حيث تستوعب أآثر من ربع اليد 

بع الدخل أيضًا آما أنها تلعب دورًا هامًا في تحقيق األمن الغذائي وتوفير القطع العاملة وتساهم في توفير ر

 .األجنبي من خالل التصدير وتشجيع الفعاليات االقتصادية في مجال التسويق والتصنيع وتوفير المستلزمات

  

التي تشهدها ونظرًا للدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع الزراعة في عملية التنمية والتحديث االقتصادي 

سورية فقد أخذ المرآز الوطني للسياسات الزراعية على عاتقه مهمة توفير المعلومات والدراسات التي 

 . يمكن أن تساهم في دعم المعرفة والمعلومات المتوفرة حول الزراعة 

 

ة ويشكل إصدار تقرير واقع الغذاء والزراعة في الجمهورية العربية السورية إحدى الخطوات الساعي

فهو يسعى من خالل صدوره مرة آل سنتين إلى تزويد الباحثين وصانعي السياسات . لتحقيق هذا الهدف 

والجهات المهتمين بالمستجدات حول القضايا ذات العالقة بقطاع الزراعة حيث سيشكل مصدرًا شامًال 

 . للبيانات المفيدة للحوار وإعداد الخطط والسياسات الزراعية 

 

: لعدد الحالي من التقرير من قبل مجموعة مكونة من خمسة من الباحثين في المرآزوقد تم إنجاز ا

 سميرة الزغبي الذين عملوا تحت اإلشراف – باسمة عطية – أآرم شحيدة – وداد شحادة –سمير جراد 

 المشترك من قبل مدير المرآز الوطني للسياسات الزراعية السيد عطية الهندي ورئيس المستشارين الفنيين

آما قام مشروع الفاو بتوفير الدعم الفني .  السيد شيرو فيوريللو GCP/SYR/006/ITAلمشروع الفاو 

من خالل الخبيرين الدوليين السيد فابريزيو دي فيليبيس والسيد فابيو سانتوتشي وخدمات الترجمة من قبل 

 . اآلنسة أسماء مطر 

 

لتقرير واالعتذار عن األخطاء التي قد يتضمنها أن تعرب عن تقديرها لقراء هذا ا المرآزوتود إدارة 

 . العدد األول منه وأن ترحب بأية مقترحات لتطوير األعداد المقبلة من التقرير 
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 دمةــمق
 

سورية أهمية آبرى للقطاع الزراعي نظرًا للدور األساسي الذي يلعبه في تحقيق تولي الحكومة ال

و في الواقع فإن هذا القطاع يقوم بتوفير المواد األولية . األمن الغذائي ودعم عملية التنمية االقتصادية 

ت والتجارة للصناعات المحلية ويدعم الكثير من النشاطات األخرى مثل التسويق والنقل وتوفير المستلزما

آما أن الزراعة تشكل مصدرًا هامًا لتشغيل اليد العاملة حيث وصل عدد العاملين في الزراعة . الخارجية 

 مليون في 1.2من  إجمالي اليد العاملة مقارنًة بحوالي % 29 أي حوالي 1999 مليون في عام 1.3إلى 

 %) . 28.6 (1995عام 
 

-27جمالي الناتج المحلي خالل السنوات األخيرة بين وقد تراوحت مساهمة القطاع الزراعي في إ

ويرجع ذلك إلى الظروف المناخية التي تؤثر على جميع المحاصيل وخاصًة البعلية منها والتي % . 32

وقد أدت الزيادة في إنتاجية األراضي والثروة الحيوانية وخاصًة في . من المساحة المزروعة % 75تشكل 

 . دة إنتاج المواد الغذائية لالستهالك المحلي والتصدير المساحات المروية إلى زيا
 

والقطن ) الحمص والعدس(وقد تم تحقيق االآتفاء الذاتي من بعض المحاصيل مثل القمح والبقوليات 

آما تم في بعض ). الحمضيات والزيتون والتفاح وغيرها(واألشجار المثمرة ) البطاطا والبندورة(والخضار 

ومع ذلك فإن اإلنتاج المحلي لبعض المحاصيل اليزال غير آاٍف . الفوائض اإلنتاجية الحاالت تحقيق بعض 

وبعض أنواع اللحوم ) باستثناء زيت الزيتون(لتغطية االحتياج المحلي مثل إنتاج السكر والزيوت النباتية 

 واردات الذرة وعالوًة على ذلك فقد ازدادت) . الجبن والزبدة والحليب الجاف(الحمراء ومنتجات األلبان 

 .الصفراء المستخدمة في تربية الدواجن 
 

وتختلف الموارد الطبيعية والعوامل المناخية من منطقة إلى أخرى وآذلك األمر بالنسبة للهطول 

 ملم في القسم 100-50 ملم في بعض المناطق الغربية ويقتصر على 1100المطري الذي يصل إلى 

وقًا آبيرة بين المتوسط السنوي لدرجات الحرارة القصوى والدنيا آما أن هناك فر. األآبر من البادية 

 . وسرعة الرياح واتجاهها 
 

ويمكن تقسيم سورية إلى خمسة مناطق زراعية رئيسية هي الجنوبية والوسطى والساحلية والشمالية 

ودرعا من إجمالي المساحة وتشمل دمشق % 15.7تشكل المنطقة الجنوبية حوالي . والشمالية الشرقية 

وهي تشتهر بإنتاج الفواآه وخاصة المشمش والتفاح والعنب آما أنها تنتج الحمص . والسويداء والقنيطرة 

 آانت نسبة إنتاج تلك المنطقة إلى اإلنتاج 1999-1998وفي الفترة . والبندورة وتقوم بتربية األبقار 
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من % 62.5عنب ومن ال% 31.2من التفاح و % 50.7من الحمص و % 35.8اإلجمالي حوالي 

 . المشمش 
 

من إجمالي المساحة وتنتج الحبوب والقطن الشوندر % 27.6أما المنطقة الوسطى فتشكل حوالي 

 آانت نسبة إنتاج تلك 1999-1998في الفترة وسطيًا و. السكري والبصل الجاف والبطاطا واللوز 

من البصل الجاف % 52.6من الشوندر السكري و % 57.2المنطقة إلى اإلنتاج اإلجمالي حوالي 

 . من القمح المروي % 14.3من البطاطا و % 31.3و
 

وتقع المنطقة الساحلية على ساحل البحر األبيض المتوسط وتشمل محافظتي الالذقية وطرطوس ومع 

أن تلك المنطقة صغيرة نسبيًا إال أنها تساهم مساهمة آبيرة في اإلنتاج اإلجمالي من بعض المنتجات حيث 

 . من التبغ % 56من البندورة و % 55من الزيتون و % 42من إنتاج الحمضيات و % 98لي تنتج حوا
  

وتنتج . من إجمالي المساحة وتشمل محافظتي حلب وإدلب % 12.6وتشكل المنطقة الشمالية حوالي 

%) . 69(و الفستق الحلبي %) 56(و الزيتون %) 51(و الحمص ) من إجمالي اإلنتاج% 55(العدس 

 . من إجمالي قطيع األغنام في سورية % 20لمزارعون في تلك المنطقة بتربية حوالي ويقوم ا
  

ومن . وتشكل المنطقة الشمالية الشرقية أآبر مناطق القطر وهي ترآز على إنتاج الحبوب والقطن 

ت أجل تحسين اإلنتاجية فقد تم إنشاء الكثير من شبكات الري في تلك المنطقة وخاصًة في منطقتي الفرا

من % 64(وتتخصص المزارع في زراعة القمح المروي . والخابور باإلضافة إلى حفر الكثير من اآلبار 

 %) . 29(والعدس %) 63(والقطن %) 38(والقمح البعلي ) اإلنتاج اإلجمالي
 

وبافتراض أن قيمة اإلنتاج الزراعي في عام . وقد شهد اإلنتاج الزراعي اإلجمالي تطورًا ملحوظًا 

 إلى 1998فقد وصلت قيمة اإلنتاج في عام ) 1995سنة األساس ( باألسعار الثاتبة 100ساوي  ت1995

 نظرًا لموجات الجفاف التي تعرض لها القطر في أواخر 1999في عام % 185وانخفضت إلى % 211

 .التسعينات 
  

عية وإنتاج وخالل العقد الماضي آانت السياسات الزراعة تسعى إلى زيادة استخدام الموارد الطبي

ويسعى . المحاصيل االستراتيجية واالستفادة من خدمات اإلرشاد ونتائج البحوث العلمية لتحسين اإلنتاجية 

وقد تحول التخطيط إلى االتجاه .  التخطيط الزراعي الحكومي إلى تنظيم عملية اإلنتاج وتحسينه آمًا ونوعًا 

 .كل آبير على سياسات التسعير التأشيري لذا فإن تحقيق األهداف القطاعية يعتمد بش
 

وقد تم تحرير أسعار المنتجات الزراعية بشكل تدريجي حيث آانت عملية تحديد األسعار تتم بناًء 

على تكاليف اإلنتاج وإضافة هامش ربح يتناسب وأهمية المحصول المراد زيادته وأصبحت تقتصر على 
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أما أسعار ) .  وغيرها– التبغ –ر السكري  الشوند– الحبوب –القطن (بعض المحاصيل االستراتيجية 

المنتجات األخرى فأصبحت تحدد في السوق وتتابع بشكل منتظم من أجل اإلعالن عن األسعار التأشيرية 

التي تعلن بشكل دوري لتستخدم آمرجع من قبل المنتجين والمستهلكين من أجل منع ارتفاع األسعار بشكل 

 . آبير 
 

المنتجات غير االستراتيجية وآذلك بعض المحاصيل االستراتيجية وقد تم تحرير تسويق جميع 

وحاليًا يقتصر حصر التسويق على مؤسسات الدولة على القطن والشوندر السكري والتبغ حيث . مؤخرًا 

يقتصر بيع هذه المنتجات وتصدير القمح على مؤسسات القطاع العام بينما يمكن لكل من مؤسسات 

الخاص استيراد المستلزمات الزراعية التي تشجع على العمل في مجال التصنيع وشرآات القطاعين العام و

الزراعي وقد تم إلغاء جميع الضرائب والرسوم المفروضة على الصادرات الزراعية بموجب القانون رقم 

  . 2001 لعام 15
 

اقه على يزال توفير القروض الزراعية مقتصرًا على المصرف الزراعي التعاوني الذي زاد إنف ال

  .1999 مليون في عام 10209 إلى 1990 مليون ليرة سورية في عام 8594القطاع الزراعي من 
 

وسوف تواجه الزراعة السورية في المستقبل القريب العديد من التحديات نتيجة للتزايد السكاني 

لمزارعين المحليين والمزيد من التحول إلى الحياة الحضرية والعادات الغذائية الجديدة مما سيتطلب من ا

تحسين نوعية وزيادة آمية إنتاجهم مع التكيف مع مشكلة انخفاض آميات المياه و نوعية التربة وأراضي 

آما أن دخول المزارعين ستتعرض للخطر نتيجة لمحدودة مساحات القسم األآبر من المزارع . المراعي 

تحديًا للصناعة الزراعية المحلية من خالل وزيادة المنافسة بسبب المواد المستوردة التي ستشكل أيضًا 

 . قدرتها على تغطية االحتياج االستهالآي المتزايد وطلب المواد ذات النوعية األفضل 
 

وفي هذا اإلطار سنقوم بتقديم تحليل معمق لواقع الزراعة والغذاء في سورية في هذا التقرير الذي 

ويتضمن الفصل .  المعلومات والبيانات المتاحة يقع في تسعة فصول ستسعى إلى تزويد القارئ بأحدث

األول لمحة عن السمات الجغرافية األساسية في القطر بينما يعالج الفصل الثاني الوضع االقتصادي 

أما . واالجتماعي للقطاع الزراعي ويرآز على مساهمته في تشغيل اليد العاملة وإجمالي الناتج المحلي 

الهيكلية للمزارع من خالل التعرض الستخدامات األراضي والبنية الفصل الثالث فيستعرض السمات 

ويرآز الفصل الرابع على القضايا األساسية . الزراعية والمكننة الزراعية والري واإلنتاج الحيواني 

المتعلقة باستخدامات المياه في الزراعة وانعكاسات ندرة المياه على اإلنتاج آما يتضمن لمحة عامة عن 

ويستعرض الفصل الخامس القضايا المتعلقة بحصول المزارعين على المستلزمات . لبيئية األخرى القضايا ا

ويتضمن الفصل السادس تحليًال . الزراعية ويرآز على البذار واألسمدة والمبيدات والمستلزمات األخرى 



 2002 واقع الغذاء والزراعة

 12

التفصيلية حول إلنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني على المستوى الوطني والمحلي ويقدم المعلومات 

أما الفصل السابع فيرآز على مكونات السلسلة الغذائية في مرحلة مابعد . المساحات والمراديد واإلنتاج 

. القطاف ويقدم بعض اللمحات عن بنية شرآات الغذاء العاملة في القطاعين العام والخاص في سورية 

م المزارعين مثل األبحاث واإلرشاد ويتعرض الفصل الثامن للخدمات التي يقدمها القطاع العام لدع

وأخيرًا يتضمن . آما يستعرض دور وفعاليات االتحاد العام للفالحين وغرف الزراعة . والخدمات البيطرية 

الفصل التاسع استعراضًا للسياسات الحكومية المطبقة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والتنمية 

 . الريفية 
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 الفصل األول
 الجغرافية والموارد الطبيعية الخصائص 

 

. تقع الجمهورية العربية السوري على الساحل الشرقي للبحر األبيض المتوسط بين ترآيا و لبنان 

فهو قي تبالم مليون هكتار ثلثها من األراضي القابلة للزراعة أو الغابات أما القسم 18.5وهي تغطي مساحة 

 . القسم الصحراوي والمساحات الصخرية 
 

 الناحية الطبوغرافية يمكن تقسيم سورية إلى خمسة مناطق رئيسية هي المنطقة الساحلية التي ومن

والمنطقة الجبلية التي تشمل الجبال والهضاب وتمتد من الشمال إلى الجنوب على . تقع بين الجبال والبحر 

 وحلب والحسكة درعا و دمشق وحمص وحماه والمنطقة الداخلية التي تشمل سهول. طول ساحل المتوسط 

والبادية التي تشمل السهول شبه الصحراوية والتي تقع في الجزء الشرقي . وتقع إلى شرق المنطقة الجبلية 

 .  والجنوبي الشرقي من القطر على طول الحدود األردنية والعراقية

 

 المناخ  1-1
 ويفصل بين .يسود سورية المناخ المتوسطي الذي يتميز بالشتاء الماطر والصيف الحار والجاف 

ومن الناحية المناخية فيمكن تقسيم سورية إلى أربعة مناطق . هذين الفصلين الرئيسيين فصالن قصيران 

. رئيسية تعكس معدالت الهطول المطري التي تتأثر بالسالسل الجبلية السورية والجبال اللبنانية الغربية 

لشتاء والحرارة المعتدلة والرطوبة النسبية وتتميز المنطقة الساحلية بارتفاع معدل الهطول المطري في ا

أما المنطقة الداخلية فتتميز بالشتاء الماطر والصيف الحار والجاف الذي يترافق مع . المرتفعة في الصيف 

 1000أما المنطقة الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى . فروقات آبيرة في درجات الحرارة القصوى والدنيا 

والحرارة المعتدلة )  ملم1000حيث يتجاوز معدل الهطول المطري (تاء الماطر متر أو أآثر فتتميز بالش

. وتتميز المنطقة الصحراوية بانخفاض معدالت الهطول المطري والصيف الحار والجاف . في الصيف 

 معلومات تفصيلية حول الهطول المطري حسب مناطق االستقرار الزراعي خالل 1-1ويتضمن الجدول 

  . 2000-1995الفترة 
 

ويتميز المناخ في سورية بارتفاع معدل الرطوبة النسبية في الشتاء وانخفاضها في الصيف وذلك في 

جميع مناطق سورية باستثناء المنطقة الساحلية التي تنخفض فيها الرطوبة النسبية في الشتاء وترتفع في 

وخالل . رطوبة النسبية األقل أما المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية فتشكل المناطق ذات ال. الصيف 

في المنطقة % 80-70في المنطقة الداخلية و بين % 50-20الصيف تتراوح الرطوبة النسبية بين 

 . في المنطقة الساحلية % 70-60في المنطقة الداخلية و% 80-60و في الشتاء تتراوح بين . الساحلية 
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قية من القطر بينما في المنطقتين الجنوبية وخالل فصل الشتاء تسود الرياح الشرقية في المنطقة الشر

. أما المناطق األخرى فتخضع للرياح الغربية والجنوبية الغربية . والجنوبية الغربية فتسود الرياح الجنوبية 

وخالل فصل الصيف تسود المنطقة الشمالية الشرقية الرياح الشمالية بينما تكون غربية وجنوبية غربية في 

وتهب رياح موسمية محلية في آل من الصيف والشتاء على بعض المناطق حيث تهب . باقي أنحاء القطر 

الرياح الشمالية الشرقية على المنطقة الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية بينما تهب الرياح الجنوبية 

 وخالل الصيف تخضع المنطقة الساحلية للرياح البحرية. الشرقية على المنطقة الوسطى من الصحراء

وتتعرض منطقة دمشق على وجه الخصوص للرياح . الغربية خالل النهار والرياح الشرقية في الليل 

 .الشمالية الغربية التي تهب باستمرار خالل فترة بعد الظهر 
  

وخالل فصل الشتاء تتعرض سورية للضغط الجوي المرتفع المتشكل على المنطقة الوسطى من 

وقد .  إما في البحر المتوسط أو في الجزء الشمالي الشرقي من القطر سيبيريا والضغط المنخفض المتشكل

وتعتبر هذه . يتسبب هذا األمر بالهطوالت الثلجية إذا ما واجهت آتًال هوائية قادمة من منطقة المتوسط 

 . الجبهات الهوائية مسؤولة عن الهطول المطري في الشتاء 
 

بشكل عام في ) 1.3 و 1.2الجدولين ( العليا والدنيا وترتفع الفروقات اليومية بين درجات الحرارة

ويرتفع ذلك الفارق بشكل آبير في المنطقتين الداخلية والصحراوية حيث يصل إلى . مختلف أنحاء القطر 

.  درجة 13أما المناطق الساحلية والجبلية فهي أآثر اعتداًال حيث يقتصر الفارق على .  درجة مئوية 23

وفي فصل . ألول وآانون الثاني أآثر األشهر برودة بينما تموز وآب أآثرها حرارة ويعتبر شهرا آانون ا

في جميع المناطق باستثناء المناطق (الشتاء تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من الصفر مئوية قليًال 

 أما في فصل الصيف) . شمال حلب وشمال الحسكة (10-تنخفض إلى أدنى من  بينما نادرًا ما) الساحلية

 . )البادية والحسكة( درجة 48فغالبًا ما ترتفع درجات الحرارة إلى 
  

وتتميز سورية بشكل عام بانخفاض معدل الهطول المطري والذي انخفض بشكل أآبر خالل السنوات 

-1الجدول  (2000-1998الماضية بسبب الجفاف مما أثر بشكل آبير على اإلنتاج الزراعي خالل الفترة 

 مترًا فوق 1500لشتاء تهطل الثلوج على جميع المناطق التي يصل ارتفاعها إلى وخالل فصل ا) . 4

 مترًا فتتعرض لهطول األمطار والثلوج 1500-800أما المناطق التي يصل ارتفاعها إلى . سطح البحر 

أما . وتتعرض المناطق ذات االرتفاع األقل لهطول األمطار ولكنها نادرًا ما تتعرض لهطول الثلوج 

اطق األخرى ذات االرتفاع األقل فتنخفض فيها نسبة الهطول المطري ونادرًا ما تتعرض لهطول الثلوج المن

وتترافق العواصف الرعدية مع هطوالت مطرية . بينما يندر هطول األمطار في المناطق الصحراوية 

 ) .5-1الجدول ( ساعة في بعض المناطق 24 ملم في الـ 80آبيرة في الشتاء قد تصل إلى 
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شمال حلب (وتتميز المناطق الجبلية والساحلية بارتفاع معدل الهطول المطري تليها المنطقة الشمالية 

ويرجع هطول القسم األآبر من تلك األمطار إلى الضغط المترافق مع الجبهات ) . والقامشلي والمالكية

ها ترتفع وتؤدي إلى الهطوالت وعندما تواجه تلك الجبهات الجبال فإن. القادمة من البحر األبيض المتوسط 

وينخفض معدل الهطول المطري إلى . المطرية والثلجية على الجبال والمناطق الساحلية والجبلية والداخلية 

 . أدنى حد في المناطق الجنوبية الشرقية والصحراوية 

 

 الموارد المائية  1-2
ر وسطي المياه المتاحة سنويًا ويقد. تتميز الجمهورية العربية السورية بمحدودية الموارد المائية 

من % 68ويمثل الهطول المطري المصدر األساسي للمياه حيث يشكل .  مليون متر مكعب 66.9بحوالي 

 %) . 3(والمياه الجوفية %) 6(والينابيع %) 23(اإلجمالي أما األنهار فتشكل المصدر الثاني 
 

 القسم األآبر منها إما أن يتعرض  ولكن3 مليار م45ويصل معدل الهطول المطري في سورية إلى 

% . 9للتبخر أو للتسرب إلى الطبقات المائية الجوفية وتقتصر نسبة المياه السطحية من تلك األمطار على 

 نهر ورافد يشكل الفرات أآبرها حيث يصل طوله ضمن األراضي السورية إلى 16ويجري في سورية 

ما النهر الذي يلي الفرات من حيث الطول فهو الخابور أ. ثانية /3 م1037 آم ويصل معدل تدفقه إلى 680

ويصل إجمالي المياه المتاحة . ثانية /3 م22.4 آم ومعدل تدفقه األعظمي إلى 442الذي يصل طوله إلى 

 .  بما فيها المياه السطحية والينابيع والمياه الجوفية 3ألف م/22491للري إلى 
 

 –) قويق و جبول( حلب –الجزيرة : ا الطبوغرافية وتضم سورية سبعة أحواض مائية حسب طبيعته

 حوران أو اليرموك –)  السبع بيار– التلف – الرصافة – وادي المياه – الزلف – خناصر –تدمر (البادية 

ويمثل الهطول المطري والثلجي المصدر الرئيسي لمياه تلك األحواض .  الساحل – العاصي – دمشق –

 . صي الذين تقع مصادرهما الرئيسية في الدول المجاورة باستثناء حوضي الجزيرة والعا
 

الفرات :  األنهار الرئيسية وأطوالها اإلجمالية وداخل األراضي السورية 6-1ويتضمن الجدول 

 آم في سورية والخابور وروافده 366منها )  آم485( آم في سورية والعاصي 680منها )  آم2880(

 .  آم في األراضي السورية116منها )  آم202( بكامله و البليخ وهو ضمن األراضي السورية)  آم442(
 

بينما ) 2 آم239( بحيرة جبول –) 2 آم674(فهي بحيرة األسد ) 7-1الجدول (أما أآبر البحيرات 

ويشكل سد الفرات أآبر السدود في سورية حيث تصل  . ) 2 آم61تتجاوز مساحات البحيرات األخرى  ال

 أما الرستن وقطينة ومحردة وزيزون والكبير الشمالي وبلوران ونيسان 3 مليار م14.1طاقته التخزينية إلى 

 .والسفان فهي من السدود ذات الحجم المتوسط 
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   الموارد األرضية واستخداماتها   1-3 

% 45 تشكل المراعي الطبيعية أآثر من 2000 فحسب بيانات عام 9-1آما هو مبين في الجدول 

من المساحة بينما % 3 مليون هكتار أما الغابات فتغطي حوالي 18.5طر البالغة من إجمالي مساحة الق

% . 20حوالي ) المدن والطرقات والمناطق الصناعية واألراضي الصخرية(تشكل المساحات غير المنتجة 

 مليون هكتار فيصنف على أنه أراٍض قابلة 5.91 أي حوالي 31.9أما القسم المتبقي والذي يعادل 

 هكتار سبات أما القسم الباقي فهو أرض 805857 هكتار غير مستثمر و 552.926منها . للزراعة

 .  مليون هكتار بعلي 3.33 مليون هكتار مروي و 1.21مستثمرة منها 
 

فقد ) 9-1الجدول  (1991-1990 و 2000-1999وآما تبين المقارنة بين القيم الوسطية للفترتين 

أما انخفاض الغابات . نتيجة منع الزراعة في البادية %) 5(+عي حصلت زيادة آبيرة في مساحة المرا

فيعود نتيجة إلعادة النظر في المعايير الفنية التي تحدد الغابات والذي ترافق مع انخفاض في األراضي غير 

وفي الواقع فإن االنخفاض البسيط في إجمالي المساحة %) . 3-(والقابلة للزراعة %) 2-(القابلة للزراعة 

فقد تضاعفت مساحات . ترافق مع تغيرات آبيرة في استخدامات األراضي %) 3-(قابلة للزراعة ال

من أجل مواجهة موجات الجفاف التي أصابت القطر في أواخر التسعينات %) 100(+األراضي السبات 

وذلك نتيجة لزيادة حفر اآلبار بشكل خاص %) 62(وازدادت مساحة األراضي المروية بشكل آبير 

 . ول بعض المشاريع الحكومية قيد االستثمار ودخ
 

) 1996 –أآساد (وحسب البيانات الواردة من المرآز العربي لدراسة األراضي الجافة والقاحلة 

 – الجبسية –هي الصحراوية ) 10-1الجدول (فيمكن تصنيف التربة السورية إلى خمسة أنواع رئيسية 

من إجمالي % 51طي التربة الصحراوية والجبسية أآثر من وتغ.  المحمرة – الحمراء –البنية المصفرة 

مساحة القطر وهي توزع على القسم األآبر من المناطق الشمالية الشرقية و الشرقية والجنوبية الشرقية من 

من إجمالي المساحة و تتوزع بشكل رئيسي في % 25أما التربة البنية المصفرة فتغطي حوالي . القطر 

من المساحة وتتوزع % 16وتغطي التربة الحمراء حوالي . ى طول الحدود مع ترآيا المنطقة الغربية عل

 . في المناطق الغربية والوسطى من القطر 

 

  مناطق االستقرار الزراعي     1-4
يمكن تصنيف سورية إلى خمسة مناطق استقرار زراعي حسب معدالت الهطول المطري آما هو 

 ملم وهي تمتد على 350دل الهطول المطري في المنطقة األولى ويتجاوز مع . 11-1مبين في الجدول 

من إجمالي مساحة القطر وتشكل المساحة المستثمرة منها نسبة % 15 مليون هكتار وتشكل 2.7مساحة 

 ملم سنويًا و تكون الزراعة 600منطقة معدل أمطارها فوق ويمكن تقسيمها إلى منطقتين % . 28.3
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ملم سنويًا إذ يمكن ضمان ) 600-350(منطقة معدل أمطارها ما بين و.  البعلية مضمونة فيها سنويًا

 . القمح والبقوليات و المحاصيل الصيفية : موسمين آل ثالث سنوات و محاصيلها الرئيسية 
 

 آل  ن ملم سنويًا أي يمكن ضمان موسمي   350-250معدل أمطارها ما بين     ومنطقة االستقرار الثانية    

غ م   . ثالث سنوات     ة       و تبل ذه المنطق ون  247ساحة ه ار و تشكل نسبة          ملي الي مساحة      % 13 هكت من إجم

ات     (بالمحاصيل الحقلية   وتزرع  % 32.8وتشكل المساحة المستثمرة منها     .  سورية الشعير والقمح و البقولي

 ) . و المحاصيل الصيفية
  

ة  تقرار الثالث ة االس د عن ومنطق ا يزي دل أمطاره ل عن250مع نويًا و ال يق م س ي  مل ة ف ذه الكمي  ه

من إجمالي مساحة  % 7هكتار وتشكل   مليون   1.3 و تبلغ مساحة هذه المنطقة    . نصف السنوات المرصودة    

) الشعير والقمح (بالمحاصيل الحقلية و هي تزرع بشكل % 15.4وتشكل المساحة المستثمرة منها    . سورية  

 . في المناطق الجيدة 
 

ين    معدل أمطارها    و منطقة االستقرار الرابعة   نويًا      250-200ما ب م س ل عن      وال مل م في     200يق  مل

ون  1.8 و تشكل مساحة هذه المنطقة حوالي        .نصف السنوات المرصودة     ار وتشكل حوالي       ملي % 10 هكت

زرع بشكل رئيسي بمحصول          % 1.5وتشكل المساحة المستثمرة منها     . من إجمالي مساحة سورية      وهي ت

  . الشعير 
 

ل من          و منطقة االستقرار الخامسة    ا أق دل أمطاره ر من نصف السنوات               200مع م سنويا في أآث  مل

ودة  احة     . المرص ي مس حراوية و تغط ي و أراٍض ص ر آمراع ي تعتب اوز و ه ون 10.2تتج ار  ملي هكت

والي   كل ح ورية   % 55وتش احة س الي مس ن إجم ي . م كل و ه ي   % 86تش احة المراع الي مس ن إجم م

 . الطبيعية وهي غير مناسبة للزراعة البعلية
 

و تحدد المحاصيل و التراآيب المحصولية المناسبة لكل منطقة استقرار بشكل مرآزي بعد مشاورات  

ى العوامل             . مكثفة بين الجهات المحلية و الجهات المعنية بقطاع الزراعة             اد عل رار باالعتم اذ الق تم اتخ و ي

ة و  تقرار الزراعي اطق االس ذ الخاصة بمن ع أخ ايير أخرى م امع ين االعتب داف و السياسات ر بع ل األه مث

ة    واد األولي تلزمات و الم وفير المس ة وت لع الغذائي ي الس تقرار ف ق االس ذاتي و تحقي اء ال ل االآتف ة مث الوطني

 . لمعامل التصنيع الزراعي المتوفرة 

 

 الغابات  1-5
آما هو مذآور أعاله فإن مساحة الغابات في سورية محدودة جدًا حيث تغطي الغابات الطبيعية 

وتغطي الغابات . من إجمالي مساحة سورية % 3 ألف هكتار فقط أي ما يعادل 547صطناعية حوالي واال



 2002 واقع الغذاء والزراعة

 18

وتتميز الغابات السورية بعدم .  ألف هكتار بينما تغطي الغابات الصناعية القسم المتبقي 23الطبيعية حوالي 

غابات في حمص من المساحة في بعض ال% 83الكثافة حيث تصل نسبة تغطية األشجار القصوى إلى 

ويمكن أن تقترب من % 60-30والالذقية أما في القسم األآبر من المناطق األخرى فهي تتراوح بين 

 . في بعض المناطق % 10
 

وقد تعرضت الغابات للتدهور على المدى الطويل آما تعرضت لكم آبير من قطع األشجار وخاصًة 

تخاذ اإلجراءات الالزمة الستعادة تلك الغابات حيث تم و لكن بعد االستقالل تم ا. خالل القرن التاسع عشر 

 هكتار سنويًا باألشجار 24000البدء بتنفيذ برنامج تحريج طموح منذ عدة سنوات بهدف إعادة زراعة 

الحراجية ولكن معدل موت األشجار المرتفع وموجات الجفاف المتكررة أدت إلى محدودية االنعكاس 

 . اإليجابي لهذا البرنامج 

 
 لموارد السمكية ا 1-6

وتقدر الثروة .  ميل مربع 1376 آم ويغطي الجرف القاري 183يصل طول الساحل السوري إلى 

وهكذا فإن سورية فقيرة .   وهي نسبة متدنية جدًا مقارنًة بالدول األخرى 2ميل/ طن0.9السمكية بحوالي 

. البحيرات واألنهار الداخلية و الشاطئ السوري نسبيًا بإنتاج األسماك ويرجع ذلك أيضًا إلى محدودية

 يستخدم نصفها فقط لصيد األسماك أو 2 آم1017ويصل إجمالي المساحة المغطاة بالبحيرات إلى 

وآذلك فإن أهمية األسماك في النظام الغذائي السوري التقليدي منخفض أيضًا حيث ال يتجاوز . لزراعتها

 . سنويًا /آغ1معدل االستهالك الفردي 
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 اني الفصل الث
 الزراعة واالقتصاد الوطني

 
تشكل الزراعة أحد القطاعات الهامة في االقتصاد السوري ويظهر ذلك من خالل مساهمتها في 

إجمالي الناتج المحلي و تشغيل اليد العاملة وآذلك من خالل دورها في تغطية االحتياج الغذائي لعدد السكان 

المدفوعات حيث تحتل الصادرات الزراعية المرتبة الثانية وهي تساهم مساهمة فعالة في ميزان . المتزايد 

آما أن عالقتها مع تطوير القطاعات االقتصادية األخرى أمر هام حيث أنها . بعد صادرات النفط الخام 

تشجع النشاطات الصناعية والتجارية من خالل توفير المواد الخام الالزمة للتصنيع والطلب على 

  . 1المستلزمات المصنعة
 

وتشكل الزراعة وقطاع النفط القوى الدافعة في االقتصاد السوري فخالل السنوات األخيرة وصلت 

آما آان لها حصة مشابهة في المساهمة في تشغيل اليد % 30مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 

فمن ناحية أولى فإن . ة وتشير هذه الدالئل البسيطة إلى عاملين هامين في التنمية الزراعية السوري. العاملة 

التوجه نحو التنمية "إمكانية المقارنة بين المساهمة في إجمالي الناتج المحلي وتشغيل اليد العاملة تؤآد 

و في الواقع فإنها تؤآد على أن الزراعة آانت تحظى بالمساعدة بطريقة . للسياسات الحكومية " الريفية

ومن ناحية أخرى فإن المساهمة . مع القطاعات األخرى " نتهاالدخول التي يمكن مقار"تساعدها على توفير 

المرتفعة في إجمالي الناتج المحلي تؤآد على أن النمو الزراعي يسبق نمو القطاعات األخرى نتيجة للنمو 

البطئ في القطاعات األخرى واألداء الجيد لقطاع الزراعة الذي شجعه الدعم المحلي واالستثمارات 

 . ة من المنافسة العالمية الحكومية والحماي

 

  مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي      2-1

 مليار ليرة سورية 229 آانت مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي أآثر من 2000في عام 

س مقدرة . مليار ل202مقدرة باألسعار الجارية في حين آانت مساهمتها بحدود أآثر من ) 1-2الجدول (

وهذا يعادل المساهمة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والتي ) 2-2الجدول  (1995سعار الثابتة لعام باأل

 هي أآبر 1995وبالتالي فإن الزراعة حسب األسعار الثابتة لعام ) . 3-2الجدول % (30.4تساوي 

والنقل %) 17(يع والتعدين والتصن%) 20(قطاعات االقتصاد السوري يليها قطاع تجارة الجملة والمفرق 

 %) . 13(والمواصالت 

 
                                                 

  .  تم عرض المستلزمات الزراعية والتصنيع الزراعي في الفصلين الخامس والسابع على التوالي-1
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) 2-2الجدول (سنويًا % 5.7وخالل العقد الماضي ازداد حجم القطاع الزراعي بالقيم الحقيقية بنسبة 

حيث آان توزع نمو إجمالي الناتج المحلي على %) 5.5(أي بشكل تجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي بقليل 

ويمكن مالحظة . للفرد % 4.8 و 4.6-بالقيم المطلقة وبين % 8 + و2-السنوات غير متساٍو وتراوح بين 

 : فترتين ثانويتين هما 

وانخفضت حصة الزراعة في ) سنويًا% 8بوسطي ( حيث آان النمو مستمرًا 1995-1990بين  -1

وآان هذا االتجاه اتجاهًا سليمًا حيث تم تحقيقه % . 28إلى % 30إجمالي الناتج المحلي قليًال من 

سنويًا والذي تجاوزه األداء اإليجابي للكثير من % 6.8+ان معدل النمو الزراعي السنوي عندما آ

%) . 10.4(+والنقل والمواصالت %) 10.6(+النشاطات غير الزراعية وخاصًة القطاع المالي 

وقد % . 2.5وآان االستثناء الرئيسي قطاع الخدمات الحكومية الذي اقتصرت نسبة نموه على 

      راعة اإليجابي نتيجة للتكثيف المحصولي الذي أدى إليه تطور األسعار اإليجابيآان أداء الز

 . و التوسع الكبير في المساحات المروية 

وقد ساهم األداء ) . 2-2الجدول ( تأرجح النمو االقتصادي بشكل حاد 2000-1996بين  -2

التي أثرت على اإلنتاج الزراعي في ذلك نتيجًة للظروف الجوية السيئة وخاصًة لموجة الجفاف 

وعالوًة على ذلك فقد آان وسطي النمو الزراعي خالل . الزراعي خالل بعض تلك السنوات 

ويبين هذا األمر أن أسباب هذا . في االقتصاد بأآلمه % 3.2مقابل % 5.7الفترة الثانية آان 

 .ألخرى البطء في النمو االقتصادي ال ترجع إلى قطاع الزراعة وإنما إلى القطاعات ا
  

يظهر التحليل على المدى الطويل أن السمات الهيكلية لالقتصاد السوري قد بقيت ثابتة خالل العقد 

وقد بقيت مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي ثابتًة رغم الزيادة الكبيرة في اإلنتاج . الماضي بأآمله 

       عدين خالل التسعينات وتراوحت بينوذلك نظرًا لنمو القطاعات األخرى وخاصًة قطاع النفط والت

وبين بقية القطاعات هناك بعض المؤشرات على . دون وجود اتجاه واضح على المدى الطويل % 28-32

زيادة أهمية قطاع التعدين والتصنيع والنقل والمواصالت إلى حد ما بينما تقلصت التجارة المحلية والخدمات 

 . الحكومية 
 

 النمو السكاني إلى امتصاص أآثر من نصف زيادة إجمالي الناتج المحلي وقد أدى ارتفاع معدل

المسجلة خالل العقد الماضي مما أدى إلى زيادة سنوية في حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 

 ) . 2-2الجدول % (2.4متواضعة تعادل 
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 1995 بأسعار عام 2000م وتظهر المقارنة على مستوى القطر أن قيمة اإلنتاج الزراعي خالل عا

ومع ذلك ) . 4-2الجدول ( مليار دوالر إذا ما تم تطبيق سعر الصرف الرسمي 18الثابتة أعلى بقليل من 

 .  مليار دوالر فقط 4تم تطبيق سعر صرف السوق فتنخفض قيمة اإلنتاج الزراعي إلى  فإذا ما

 

  السكان وتشغيل اليد العاملة     2-2

 مع 2001 مليون في عام 16.7 السوريين المقيمين فعًال في سورية بأآثر من تم تقدير عدد السكان

وفي الواقع فقد تم تقدير معدل النمو السنوي ) . 5-2الجدول ( ألف نسمة في سنة واحدة 400زيادة قدرها 

ويفرض معدل النمو السكاني . بالرغم من استمرار االنخفاض على المدى الطويل % 2.45بحوالي 

 . ضغطًا آبيرًا على االقتصاد وقاعدة الموارد الطبيعيةالمرتفع 
  

تتميز سورية بارتفاع معدل الشباب حيث تشير البيانات السكانية إلى أن أعمار ثالثة أرباع السكان 

 ألف عامل في أواخر 300أآثر من :  سنة وهذا يدل على النمو السريع في اليد العاملة 30أقل من 

وزيادة مستمرة في حصة اليد العاملة من إجمالي السكان % 7و سنوي يزيد على التسعينات مقابل معدل نم

 . خالل السنوات العشرين الماضية 
 

ويترافق ضعف مشارآة اليد العاملة المتزايد مع توزع فرص العمل غير المتوازن على الجنس حيث 

من % 32.8ناث وهو متوازن أآثر في الزراعة حيث تشكل اإل% 82والذآور % 18تشكل اإلناث 

 ) . 6-2الجدول (اإلجمالي 
 

بينما %) 25.3(يليه القطاع العام %) 73.7(ويشغل القطاع الخاص قسمًا آبيرًا من اليد العاملة 

أما المستوى التعليمي للقسم األآبر من العمال فهو %) . 1(يشغل القطاع المشترك والتعاوني نسبة قليلة 

ويترآز هؤالء بشكل رئيسي في % . 67 أتموا التعليم االبتدائي يتجاوز عدد من منخفض نسبيًا حيث ال

وعلى العكس من ذلك فإن القطاع العام يضم القسم . القطاع الخاص الذي يشغل القسم األآبر من المزارعين 

 ) . 7-2الجدول (األآبر من العمال المهرة 

 

  فرص العمالة في الزراعة     2-3

يزال يعتمد في  لذا فإن نصف عدد السكان ال. الريف والحضر يتوزع السكان بشكل متعادل بين 

وفي الواقع فإن الزراعة هي المصدر الرئيسي لفرص . معيشته على الزراعة والنشاطات المتعلقة بها 

 .العمل لليد العاملة السورية 
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ط حصة الزراعة من إجمالي فرص العمل تظهر تباينًا آبيرًا على المدى المتوسومع ذلك فإن 

في عام % 51 انخفضت من قدحصة تلك الوعلى المدى الطويل يالحظ أن ) . 5-2الجدول (والطويل 

في عام % 36تحسنت بشكل آبير في العقود التالية حيث وصلت إلى و 1981في عام % 26 إلى 1970

طاعات وينتج التحول الكبير في اليد العاملة من الزراعة إلى الق. فيما بعد % 30 وتراوحت حول 1994

االقتصادية األخرى إلى التغيرات الهيكلية التي ميزت االقتصاد السوري و سياساته في النصف الثاني من 

وتشير هذه األمور إلى تبني سياسات شاملة قوية في النصف الثاني من . الثمانينات وأوائل التسعينات 

وقد تم استخدام تلك الموارد .  الخارجية الثمانينات تالها توفر الموارد المالية من قطاع النفط والمساعدات

لرفع األسعار الزراعية وتنفيذ استثمارات حكومية هامة في مجال البنية التحتية الزراعية مما ساعد على 

 .تشجيع النمو الكبير في القطاع الزراعي والذي لم يترافق مع نمو مشابه في القطاعات األخرى 
  

راعة من إجمالي فرص العمل انخفاضًا بطيئًا وتباينًا آبيرًا وعلى المدى المتوسط أظهرت حصة الز

ويمكن تفسير االتجاه المتناقص . خالل السنوات الثالث األخيرة % 30حيث بقيت وسطيًا أعلى من 

بمحدودية قدرة القطاع على توفير المزيد من فرص العمل نتيجة لتبني التقانات الحديثة وقلة التكثيف في 

ويرتبط التباين الكبير بتفاوت الظروف المناخية والذي آان له أثر .  بسبب شح المياه المساحات المروية

 . آبير على اليد العاملة الموسمية التي يتطلبها إنتاج المحاصيل الهامة مثل القطن والحبوب 

 

 االستهالك الغذائي    4 -2

س على . ل1253 منها  شهريًا2095 حوالي 1997-1996آان إجمالي اإلنفاق الفردي في الفترة 

المكتب المرآزي لإلحصاء ( على المواد غير الغذائية والخدمات 842المواد الغذائية والمشروبات والتبغ و 

1998. ( 
 

س أي أعلى من إنفاق الفرد في المناطق . ل2224وفي المناطق الحضرية آان معدل إنفاق الفرد 

على الذي يحصل عليه الفرد في المناطق مما يعكس الدخل األ) س. ل1968% (13الريفية بنسبة 

من % 60ومع ذلك فإن حصة اإلنفاق على المواد الغذائية والمنتجات المتعلقة بها تشكل حوالي . الحضرية 

 %) .59.4(والريفية %) 60.2(إجمالي اإلنفاق في آل من المناطق الحضرية 
  

ضية ازدادت حصة استهالك المواد أنه خالل السنوات الخمس والعشرين الما) 8-2(ويبين الجدول 

 1986-1985في الفترة % 52 إلى 1972-1971في الفترة % 51الغذائية من إنفاق الفرد الخاص من 

 % . 60وإلى 
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 آان وسطي اإلنفاق 1997-1996وتظهر النظرة األعمق إلى بنية االستهالك الغذائي أنه في الفترة 

يليه الخضار ) من إجمالي اإلنفاق على الغذاء% 19.5(على اللحم والسمك والبيض في أعلى مستوى 

 %) . 15.6(والحبوب ) من إجمالي اإلنفاق% 16.3(
 

 المعلومات المتعلقة بكميات المواد الغذائية األساسية التي يستهلكها الفرد 9-2ويلخص الجدول 

 الذي يصل معدل وهو يبين الدور األساسي للحبوب في النظام الغذائي السوري وخاصًة الخبز. شهريًا 

ويشكل .  آغ في المناطق الريفية 15.8 آغ للفرد شهريًا في المناطق الحضرية و 12.9االستهالك منه 

 آغ في 4.2 آغ للفرد في الحضر و 4حوالي (استهالك الفواآه والخضار نسبة آبيرة وخاصًة البندورة 

ا يتعلق باللحوم ففي المناطق وفيم) .  آغ في الريف0.8 آغ في الحضر و 1.3(و الحمضيات ) الريف

بينما في المناطق الريفية يسود )  آغ في الريف0.3 آغ مقابل 0.6(الحضرية يسود استهالك لحم الضأن 

ويبدو أن النظام الغذائي أآثر تنوعًا في الحضر ) .  آغ في الحضر0.7 آغ مقابل 0.9(استهالك الدجاج 

ج والبندورة والبطاطا ويزداد استهالك لحم الضأن منه في الريف حيث ينخفض استهالك الخبز والدجا

 . آما يالحظ أيضًا ارتفاع معدل استهالك الزيوت والدهون في المناطق الريفية . والبيض والجبن والفواآه 

 

  الغذاء والتضخم    2-5

خالل الفترة % 8.3آان وسطي معدل التضخم الذي تم قياسه بالرقم القياسي ألسعار المستهلك 

خالل % 17إلى % 9ومع ذلك فقد تفاوتت هذه النسبة بشكل آبير حيث ازدادت من  . 1990-2000

% 4- ووصلت على أدنى حد 2000في عام % 1- وانخفضت فيما بعد لتصل إلى 1994-1991الفترة 

وقد آانت زيادة أسعار المواد الغذائية أدنى بشكل آبير حيث آانت ) . 10-2الجدول  (1999في عام 

في السنة وسطيًا خالل نفس الفترة وآانت الحالة الوحيدة التي تجاوزت فيها وسطي األسعار % 5.9تعادل 

  . 1994في عام 

 

 الزراعة في التجارة الخارجية     2-6

 آانت قيمة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية من إجمالي قيمة الصادرات 2000في عام 

-1998وبالنظر إلى وسطي الفترة . الي الواردات من إجم% 21.6ومثلت % 14.6السورية حوالي 

% 20.7 يمكن القول بأن نسبة الصادرات والواردات آانتا متماثلتين تقريبًا حيث وصلتا إلى 2000

والتي % 13.4للواردات وذلك نتيجة لزيادة الحصة من الصادرات التي وصلت إلى % 21للصادرات و 

مقارنًة بوسطي الحصة المسجلة خالل % 36لتي وصلت إلى ترافقت مع زيادة في الحصة من الواردات ا
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وتعكس حصص الزراعة من الصادرات والواردات تطور ) . 112-2الجدول  (1995-1993الفترة 

 .  تجارة السلع الزراعية والتجارة اإلجمالية
 

 مليون دوالر 667 آان ميزان التجارة الخارجية السورية موجبًا حيث وصل إلى 2000وفي عام 

 مليون دوالر في 3477من (بعد سنوات طويلة من العجز وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات 

وهو يرجع إلى حد آبير إلى تطور األسعار اإليجابي في أسواق ) 2000 في عام 4700 إلى 1999عام 

تحسب   المحلوج الوتجدر اإلشارة إلى أن صادرات القطن. النفط العالمية و الذي تجاوز نمو الواردات 

وأن هذا يغير الميزان . ضمن النظام المتبع مع الصادرات الزراعية و إنما مع الصادرات الصناعية 

     من إجمالي% 5-4التجاري فيما لو تم حسابها مع الصادرات الزراعية وهي تشكل عادًة حوالي 

 . الصادرات
  

واستمر في االتجاه )  مليون دوالر185-(وفي نفس السنة بقي ميزان التجارة الزراعي عاجزًا 

السالب الذي بدأ في السنة السابقة نتيجة لسوء حالة الصادرات وذلك بسبب الظروف الجوية السيئة 

 . واستمرار زيادة الواردات 
 

 بالمقارنة بين وسطي األداء خالل فترتين مدة آل منهما ثالث سنوات 11-2ويسمح الجدول 

وذلك من أجل تحديد االتجاهات الرئيسية خالل فاصل زمني قدره ) 2000-1998 و 1993-1995(

خمس سنوات وتخفيف التفاوتات السنوية التي قد تنتج عن ظروف استثنائية في األسواق المحلية والعالمية 

نتيجة لالنخفاض الكبير % 81ويبين الفارق بين أداء الفترتين أن عجز إجمالي التجارة قد انخفض بنسبة 

 . %)3(+مع استمرار زيادة قيمة الصادرات %) 18-(واردات في قيمة ال
  

آما تحسن الميزان التجاري الزراعي حيث نتج انخفاض العجز في التجارة الزراعية الذي وصل إلى 

 %) . 12(+وهي نسبة أآبر من زيادة الواردات %) 17(+من زيادة الصادرات % 29نسبة 

 

 أسعار الصرف     2-7
ظام أسعار الصرف المتعدد وقد آانت أسعار الصرف المطبقة على صادرات آانت سورية تطبق ن

وعالوًة على ذلك فقد آان استخدام القطع األجنبي . وواردات مختلف المستلزمات والسلع الزراعية مختلفة 

 . مقيدًا بسبب الرقابة على الحصول على القطع األجنبي لتمويل الصادرات وآذلك بوجهة أرباح التصدير 

                                                 
 وبيانات 2000ل إلى الدوالر بتطبيق سعر الصرف الرسمي من أجل ضمان االنسجام بين بيانات عام  تم تحويل القيم في الجدو2 -

 . األعوام األخرى ولتخفيف الفروق اإلسمية الناتجة عن استخدام أسعار الصرف المختلفة ألسباب حسابية 
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 إما  :لى سبيل المثال آانت عائدات التصدير من القطع األجنبي تستخدم بإحدى الطرق التالية فع

الستيراد المنتجات غير المحظور استيرادها أو لالدخار في حساب للقطع األجنبي ليتم استخدامها الحقًا أو 

صدير بسعر يتجاوز عادًة لبيعها إلى تجار آخرين أو إلى المصرف التجاري السوري أو في أسواق أرباح الت

) عادًة% 25(و آان المصدرون يلتزمون ببيع جزء من القطع الناجم عن التصدير . سعر السوق في لبنان 

للمصرف التجاري بأسعار الصرف في الدول المجاورة والذي آان عادًة أقل من سعر الصرف الحر في 

أما بالنسبة للصادرات . رات بشكل عام سوق لبنان خالل القسم األآبر من التسعينات بالنسبة للصاد

وقد تم إعفاء المصدرين . الزراعية من الخضار والفواآه فيحق للمصدرين االستفادة من آامل القطع 

السوريين للسلع الزراعية بشكل تدريجي من هذه القيود وسمح لهم باالحتفاظ بكامل أرباح التصدير بالعملة 

 . الصعبة 
 

ن يتوجب على آل مستورد أن يثبت أنه حصل على القطع األجنبي الالزم ومن ناحية االستيراد آا

ومن األمور . لالستيراد من التصدير مما يفسر الفارق في قيمة القطع األجنبي في سوق أرباح التصدير 

األخرى الخاصة والمطبقة على واردات المواد الغذائية األساسية التي تستوردها مؤسسات القطاع العام مثل 

مح والسكر واألرز أنه بينما آان سعر الصرف المطبق على القطع األجنبي الذي يتم شراؤه بسعر السوق الق

وهو يعادل سعر " بالدوالر الجمرآي"يسمى  فإن حساب التعريفة الجمرآية يتم بناًء على سعر صرف ما

جمرآية وهكذا فإن التعريفات ال) . 1999-1990دوالر بين عامي /س. ل11.25(الصرف الرسمي 

المفروضة على مختلف المنتجات آانت تحسب بناًء على قيمة أقل بالليرة السورية مما أدى إلى انخفاض 

التعريفات الجمرآية المفروضة على االستيراد وبالتالي أدى إلى دعم الواردات الزراعية للسلع الغذائية 

 . الرئيسية 
 

في تخفيض تشوهات أسعار الصرف وذلك من وخالل السنوات األخيرة تم تحقيق الكثير من التطور 

خالل التوحيد التدريجي لتلك األسعار وتخفيض قيمة القسم األآبر منها لتحقق انسجامًا أآبر مع أسعار 

 . الصرف في السوق ولتبسيط محددات الحصول على القطع األجنبي واستخدامه 
 

 تم 2000ية التسعينات وفي عام وقد بدأت عملية توحيد أسعار الصرف المتعلقة بالزراعة في بدا

وقد أدت ) . 4-2أنظر الجدول (دوالر /س. ل46.5تعديل القسم األآبر من أسعار الصرف المتبقية لتصبح 

آما حدث المزيد من التخفيض في قيمة العملة خالل عام . هذه العملية إلى تخفيض آبير في القيمة اإلسمية 

راء الدوالر األمريكي بسعر أقرب إلى سعر الصرف في  عندما تم تفويض المصارف السورية بش2001

ونظرًا لمعدل التضخم المعتدل فقد نتج انخفاض القيمة االسمية من تخفيض قيمة سعر . أسواق بيروت 

 . الصرف الحقيقي 
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 الفصل الثالث
 ةـــــي الهيكليـــــالنواح

 
   3 حيازة األراضي   3-1

ليًا في سورية بالثورات الفالحية الجماعية التي قامت خالل تأثر نظام حيازة األراضي السائد حا

 وقانون اإلصالح الزراعي 134االحتاللين العثماني والفرنسي وفيما بعد وبقانون العالقات الزراعية رقم 

 خالل فترة الوحدة بين مصر وسورية حيث تمت مصادرة حوالي 1958 الذين صدرا في عام 161رقم 

لة للزراعة بناًء على سقف حيازة معين وتوزيعها على المزارعين الذين حصلوا من األراضي القاب% 22

 . على حقوق تشبه حقوق الملكية 
 

. القطاع الخاص مع أن للدولة دور هام آمالك ومنظم من قبل األراضي يتم استثمار معظم وحاليًا 

ستفيدين من اإلصالح الزراعي المحقوق البادية وآذلك على أراضي وينطبق هذا األمر على حقوق استخدام 

لمستخدمين المباشرين لألراضي إلى منح المسؤوليات لوقد يؤدي تحسين نظم المتابعة والمزيد من . 

 . تخفيض العبء اإلداري الذي تتحمله الدولة دون التأثير على دورها الهام في الرقابة والمتابعة 

 

 الملكية العامة والخاصة   3-1-1
أنظر (فإن القسم األآبر من األراضي القابلة للزراعة يعود إلى القطاع الخاص من ناحية الحيازة 

بينما تعود ملكية األراضي غير القابلة للزراعة إلى القطاعين العام والخاص بينما تزداد )  أعاله1الفصل 

األراضي المراعي و) المراعي والمروج وبين ب) وهناك بعض التداخل بين أ. ملكية القطاع العام قليًال 

. ويفسر هذا األمر بعض الفروقات بين التفاصيل اإلحصائية من مختلف المراجع . غير القابلة للزراعة 

تجدر اإلشارة إلى أن ملكية المراعي والغابات ملكية عامة وتشرف الدولة على استثمارها أو على السماح و

 . باستثمارها 
 

 مليون هكتار 11.5ة تحت إشراف الدولة بحوالي ومن حيث الملكية والحيازة تقدر المساحة الواقع

% 38أما القسم المتبقي والذي يساوي .  مليون هكتار 18.5من إجمالي مساحة القطر البالغة %) 62(

و يضم هذا القسم األراضي القابلة . فيرجع في ملكيته واستثماره للقطاع الخاص )  مليون هكتار7حوالي (

وتضم الملكية العامة الموارد الطبيعية والمرافق ذات . بلة للزراعة للزراعة وبعض األراضي غير القا

االستخدام الجماعي مثل اآلبار ذات االستخدام الجماعي واألراضي المزروعة لألغراض العامة واألراضي 

                                                 
  2001فورني   يعتمد هذا القسم على دراسة- 3
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ونظرًا للفوارق في اإلدارة والحقوق الفردية ، . الموزعة أو المستأجرة بموجب قوانين إصالح األراضي

ومع ذلك فإن . اك فارقًا بين أراضي الدولة وأراضي اإلصالح الزراعي واألراضي الخاصة فإن هن

 .النوعين األول والثاني يقعان تحت عنوان أراضي الدولة 
  

وعلى وجه . بشكل جزئي فقط ) الخاصة أو العامة(وتتوافق تفاصيل استخدامات وملكية األراضي 

أصبحت بعض  آماو. ع تحت سيطرة القطاعين العام والخاص الخصوص فإن األراضي القابلة للزراعة تق

 . المراعي تحت سيطرة القطاع الخاص
  

وتتضمن أراضي القطاع الخاص األراضي المزروعة في المساحات البعلية أو المروية باإلضافة إلى 

  وزيادة أسعار و نظرًا لزيادة الضغط السكاني. أراضي السبات وبعض األراضي غير المزروعة 

 . فقد انخفضت األراضي المتروآة للسبات بشكل حاد منذ أواخر الثمانينات المحاصيل الزراعية 
 

وتستخدم أراضي القطاع الخاص إلنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني في الحيازات التي يملكها أو 

ارة بينما يسود و ذلك بموجب عدة أنواع مختلفة من الحيازات ونظم اإلد. يستثمرها األفراد أو الشرآات 

آما يتم إنتاج المحاصيل واإلنتاج . االستثمار المباشر من قبل المالكين أنفسهم أو من خالل نظام المزارعة 

 " . بأراضي الدولة"يسمى  الحيواني في مختلف أنواع ما
  

 : وتضم أراضي الدولة األنواع التالية من المزارع 

مؤجرة أو المخصصة لألفراد مثل األراضي الموزعة األراضي المستثمرة من قبل القطاع الخاص ال -1

 . قانون اإلصالح الزراعي على المستفيدين من 

مزارع الدولة التي توزع حاليًا على المزارعين مع االحتفاظ بمساحات قليلة من أجل االستخدام  -2

 . المباشر من قبل الدولة لغرض األبحاث الزراعية 

 . الغابات  -3

 . ل مربي الثروة الحيوانية بموجب قوانين االستخدام التقليدية المراعي المستخدمة من قب -4

أراضي الدولة المستخدمة للطرقات أو األغراض العامة وآذلك المساحات غير المزروعة مثل األنهار  -5

 . والبحيرات 
 

 ألف 3789(وتتوافق الفئتان األولى والثانية مع األراضي القابلة للزراعة المسجلة آأمالك الدولة 

وتتضمن أراضي الدولة . بينما الفئات الثالث المتبقية فهي تحت االستخدام المفتوح آمصدر مشترك ) تارهك

 ءوقد تم توزيع جز)  ألف هكتار2399 (1958المساحات المسجلة قبل قانون اإلصالح الزراعي لعام 

 تمت مصادرتها  والمساحات التي)حقوق االنتفاع أو اآلجار لألفراد(األراضي منها من خالل توزيع 
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 منها وبالتالي تم تأجيرها أو نقل ملكيتها إلى المستفيدين )  ألف هكتار1390(بموجب قانون اإلصالح 

 . إضافة إلى أراضي المراعي 
 

وتستخدم األراضي في الفئتين األولى والثانية ألغراض اإلنتاج الزراعي المحددة وتتم إدارتها 

ة ضمن العدد اإلجمالي للحيازات في التعدادات الزراعية آحيازات أي أن آل وحدة إنتاجية وارد

أما األراضي في الفئة الثالثة فتتم إدارتها من . واإلحصاءات األخرى بغض النظر عن نظم اإلدارة والملكية 

وتصل مساحة األراضي ضمن الفئة . قبل الدولة مع حقوق استخدام محدودة لبعض المجموعات السكانية 

من إجمالي مساحة األراضي وهي تشمل المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية % 45الرابعة إلى 

والتي يمتلك فيها البدو الرحل حق االستخدام التقليدي وبعض المساحات الزراعية الهامشية في ) البادية(

 . منطقة االستقرار الرابعة 

 

 4 بنية الحيازات   3-2
 وبعد اإلصالح الزراعي أصبحت الزراعة السورية مع االختفاء العملي للمزارع الكبيرة التقليدية

اآلن تتميز بوجود المزارعين الصغار والمتوسطين المتفرغين للعمل الزراعي وآذلك بوجود المزارعين 

 . يقومون بإدارة مزارعهم بشكل مباشر  الصغار الذين ال
 

في إجمالي عدد %) 26(وتشير األرقام الواردة في التعدادات الزراعية وجود زيادة ملحوظة 

). 1994 في عام 613657 إلى 1981 في عام 485691(خالل تلك الفترة ) المزارعين(الحائزين 

ونظرًا ألن إجمالي األراضي القابلة للزراعة لم يتغير بشكل ملحوظ خالل تلك الفترة فيمكن االستنتاج بأنه 

 . آان هناك تفتت في الحيازة وتقسيم ملحوظ في المزارع 
 

تشكل  لحيازة في األراضي القابلة للزراعة بالدور الهام الذي يلعبه الحائزون الذين الوتتميز ا

 العملوتشمل هذه الفئة المالكين الغائبين وآذلك المزارعين غير المتفرغين . الزراعة عملهم األساسي 

مالكي من عدد % 63.8 آانت نسبة 1981وتشير أرقام التعداد الزراعي إلى أنه في عام . الزراعي 

ونظرًا للزيادة في %. 71.4 ازدادت تلك النسبة إلى 1994وفي عام . المزارع متفرغين للعمل الزراعي 

 إلى 261000إجمالي عدد الحيازات فقد ازداد العدد الفعلي للحائزين الذين يعملون بتفرغ في الزراعة من 

ال أخرى خارج قطاع الزراعة من آما ازداد عدد المالكين الذين آان لهم أعم) . 1-3الجدول  (409000

                                                 
تراتيجية التنمية الزراعية المنفذة في مشروع التعزيز المؤسسي والسياسات الزراعية  اس يعتمد هذا القسم على دراسة- 4

GCP/SYR/006/ITA -  2001 ساريس  
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وتشمل هذه المجموعة إلى حد آبير  . 1994 في عام 164000 إلى 1981 في عام 148000

 .المزارعين الغائبين 
  

في % 6.6 و 1981من إجمالي الحائزين في عام % 15.7وقد آانت نسبة الحائزين دون أراٍض 

 لزراعي مربي الثروة الحيوانية الذين الويشكل الحائزون دون أراٍض حسب التعداد ا . 1994عام 

وقد انخفض عدد هذه الفئة من الحائزين بشكل ملحوظ منذ . يستقرون على أرض معينة وخاصة في البادية 

 أهمها تأثر القطر بالظروف الجوية وارتفاع أسعار أسبابويبدو أن ذلك يرجع إلى عدة .  1981عام 

لمربين الصغار لقطعانهم واالنتقال إلى الزراعة في المناطق األعالف والذي أدى إلى بيع العديد من ا

الهامشية أو العمل الزراعي المأجور وغيرها إضافة إلى منع الرعي في بعض المناطق الزراعية والذي 

  . أدى بالمربين في بعض األرياف إلى بيع قطعانهم
 

 هذه المجموعة على الفئات تقتصر وقد أدت موجات الهجرة العديدة إلى زيادة عدد الغائبين وال

المتوسطة المدنية التي تمتلك بعض األراضي الزراعية و إنما المزارعين الفقراء نسبيًا وغير القادرين على 

وينتمي هؤالء . العيش من الدخل الزراعي والذين تجتذبهم فرص العمل في المدن أو الدول المجاورة 

يمكن مقارنتهم بالمالكين  وال. اعة إلى نشاطات أخرى المزارعون إلى أصول زراعية أصًال ترآوا الزر

الغائبين في الماضي الذين اعتمدوا على سلسلة من الوسطاء فهم يعملون بشكل مباشر في إدارة مزارعهم 

ويتنافس المالكون عادًة على إدارة مزارعهم مع المرابعين . مما يشجع على المزيد من التحديث واالستثمار 

ويخلق هذا الوضع بعض الصراعات ويستدعي . ين يقومون بإدارة المزارع بشكل فعلي والمستأجرين الذ

 . تعديل القوانين والتشريعات ذات العالقة 
 

وفي الثمانينات أدى توفر البنية التحتية مثل الكهرباء وشبكات الطرق وتحسين الوضع المعاشي في 

. العودة إلى الريف والعمل دون تفرغ في الزراعة المناطق الريفية إلى تشجيع الكثير من سكان الريف إلى 

وتنتشر هذه . وهم ينتقلون بشكل منتظم بين الريف والمدينة وفي بعض األوقات يسافرون لمسافات طويلة 

ويتمتع المزارعون غير المتفرغين بجميع مزايا المزارعين . الظاهرة في جميع المناطق المجاورة للمدن 

 .  من حيث الخدمات الحكومية والمستلزمات المدعومة المتفرغين للعمل الزراعي
 

وتتفاوت نسبة الحائزين الذين يعملون بشكل رئيسي في الزراعة بشكل ملحوظ حسب المنطقة 

وترتفع النسب عادًة بين الحائزين المالكين في المناطق الريفية مثل الرقة ودير الزور ) . 2-3الجدول (

 الحضرية يؤدي إلى المزيد من العمل المناطقضية القائلة بأن القرب من ويدعم هذا األمر الفر. والحسكة 

أما الوضع التعليمي للحائزين فهو متدٍن جدًا حيث يتجاوز عدد من لم يتجاوز . دون تفرغ في الزراعة 
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وينخفض معدل التعليم إلى أدنى %. 44أما من هم أميين عمليًا فيعادل % 83تعليمهم االبتدائية أآثر من 

 . في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة حد
  

وبينما يكون العدد اإلجمالي للحائزين ذوي األراضي أو بدون أراٍض معروفًا فإن هناك الكثير من 

فمن المكن أن يتم تصنيف األسر المشارآة في العمل في المزارع واإلنتاج . الفئات ضمن هذه المجموعات 

 : الزراعي إلى عدة مجموعات 

 ) . الغائبين بشكل رئيسي(يعملون في الزراعة آعمل رئيسي  الحائزين ذوي األراضي الذين ال -1

 .  الحائزين ذوي األراضي الذين يعملون في الزراعة آعمل رئيسي أي المالكين المستثمرين -2

 .  )الغائبين بشكل رئيسي(يعملون في الزراعة آعمل رئيسي   والذين ال5الحائزين بدون أراضي -3

  زين بدون أراضي الذين يعملون في الزراعة آعمل رئيسي أي المالكين المستثمرين دون الحائ -4

 .   أراضي

  المزارعين والمرابعين في األراضي الخاصة الذين لديهم اتفاقات مكتوبة أو شفهية مع مالكي -5

 .  األراضي

دولة الذين ليس لديهم المستفيدين من قانون اإلصالح الزراعي والمستفيدين من توزيع أراضي أمالك ال -6

المالكين لألراضي المخصصة لهم والذين يتوجب عليهم دفع رسوم (آامل الحقوق على أراضيهم 

 ) . سنوية إلى أن يتمكنوا من دفع ربع قيمة تلك األراضي

المزارعين في أراضي الدولة الذين يستأجرون مساحات من أراضي مزارع الدولة أو األراضي  -7

 . م توزيعها على المستفيدين المصادرة التي لم يت

وهي فئة من العاملين الذين يسعون إلى أن يصبحوا مستأجرين : واضعي اليد على أراضي الدولة  -8

 . قانونيين والذين تتم عملية تنظيمهم حاليًا 

العاملين في مزارع الدولة والمشاريع المشترآة أو المزارع الخاصة الكبيرة الذين لديهم عقود دائمة  -9

 ) .  هي عقود قصيرة مؤقتةالعقودئة صغيرة جدًا حيث أن القسم األآبر من وهي ف(

العاملين الذين ليس لديهم أراٍض وهم المالكين الصغار أو األسر العاملة على نظام المزارعة الذين ليس  -10

 . لديهم أراٍض آافية لتوزيعها على أبنائهم 

حات آبيرة من األراضي وخاصًة في الجزء المستثمرين الزراعيين الذين يستأجرون أو يمتلكون مسا -11

 . الشمالي الشرقي من القطر 
 

وبالرغم من التقسيم الوارد أعاله فإن تلك الفئات تتداخل مع بعضها البعض فعلى سبيل المثال يمكن 

أن يكون أفراد األسرة ذاتها مالكين وعاملين على نظام المزارعة في مزرعة ما أو عاملين زراعيين في 
                                                 

 .  مالكي الثروة الحيوانية أو اآلليات الزراعية أو االثنين معاً -5
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ومن ناحية اإلدارة تتضمن جميع . وهكذا فيمكن أن تتداخل مصالح المجموعات مع بعضها البعض. أخرى 

ومن االستثناءات . الفئات المجموعات المختلفة التي تتفاوت لديها درجات االستقاللية عن مالكي األراضي 

 . المالكين الغائبين والعاملين الدائمين والمؤقتين
  

تلف أنواع الحيازة ويبين أن نسبة الحائزين الذين يمتلكون آامل  أهمية مخ3-3ويبين الجدول 

أما الحائزين الذين إما . ويتفاوت وسطي مساحة األراضي حسب أنواع الحيازة % . 90أراضيهم تساوي 

يستأجرون آامل األرض أو يستثمرونها بموجب مختلف أنواع اإلدارة فيعملون في القسم األآبر من 

. الوًة على ذلك فيبدو أن النوع األآبر من الحيازة فهو من نوع المالكين المستثمرينوع. حيازات األراضي 

 . على األراضي بموجب قانون اإلصالح والذين لم يقوموا بعد بدفع آامل ثمنها حصلواوهي تضم من 
  

وهو يبين أن حجم توزيع .  حجم األراضي الموزعة حسب نوع الحيازة 4-3ويبين الجدول 

ويعكس هذا . لمستثمرة من قبل غير المالكين بشكل آامل يتجه بشكل أآبر باتجاه الفئات الكبيرة الحيازات ا

 . األمر أهمية المستثمرين الزراعيين والشرآات الزراعية المشترآة 

 
  حجم الحيازات الموزعة 3-2-1

.   األراضيازداد عدد الحيازات في سورية مع زيادة عدد السكان الذي أدى إلى زيادة الضغط على

-3الجدول %) (35.7(تتجاوز مساحتها الهكتارين أو أقل ثلث إجمالي الحيازات  وتشكل الحيازات التي ال

وتشمل فكرة الحيازة األراضي العامة . فقط من إجمالي المساحة % 4وتشكل هذه الحيازات حوالي ) . 5

. لكبيرة والمشاريع المشترآة التجارية والخاصة وتتضمن عددًا آبيرًا من المزارع الخاصة ومزارع الدولة ا

 حيث وصل إجمالي 2000وقد آان هناك سبعة مشاريع مشترآة من القطاعين العام والخاص في عام 

 10 وهذه الشرآات أسست بموجب المرسوم رقم  هكتار1035 هكتار بوسطي قدره 7242المساحة إلى 

ومع ذلك . مقابل األرض % 25ولة بنسبة  القاضي بإحداث شرآات مشترآة وتساهم بها الد1986لعام 

 . فإن القسم األآبر من الحيازات هو من الحيازات الصغيرة ونظم اإلدارة التقليدية
 

وقد انخفض وسطي الحيازة مع مرور الوقت ولكن هناك بعض الفروق في معدالت المساحة الفعلية 

ويمكن .  من بيانات التعداد الزراعي بين مختلف المصادر والتي تم الحصول عليها جميعًا من الحسابات

. قياس مساحة الحيازات من خالل إجمالي المساحة والمساحة القابلة للزراعة أو المساحة المستثمرة فعًال 

وباإلضافة إلى ذلك فإن إجمالي عدد الحيازات قد . ويمكن أن يؤدي اختيار طريقة القياس إلى نتائج مختلفة 

ومع ذلك ومن أجل توضيح االتجاهات العامة فإن اتجاه . يتضمنها  قد اليتضمن الحيازات دون أراضي و

وقد تم تلخيص البيانات التي تم الحصول عليها من . ومستوى التغير أآثر أهمية من وسطي المساحة الدقيق 

  . 6-3التعدادات الزراعية الثالث في الجدول 
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 حيث تتميز طرطوس والالذقية وهناك فروقات ملحوظة في المساحات من الناحية الجغرافية

وقد انخفض وسطي مساحة . بالمساحات الصغيرة بينما تتميز حلب والرقة والحسكة بالمساحات الكبيرة 

وهناك أمثلة عن االنخفاضات ) . 1994 – 1981 – 1970(المزرعة في التعدادات الزراعية الثالث 

زور والحسكة والسويداء ودرعا الكبيرة آتلك التي حصلت في ريف دمشق وحمص وحماه ودير ال

أما .  1994 و 1970ففي تلك المناطق انخفض وسطي حجم الحيازة بشكل آبير بين عامي . والقنيطرة 

ففي الالذقية على سبيل المثال انخفض . في المنطقة الساحلية فال تزال تتميز بوجود الحيازات الصغيرة 

 وبقيت 1981 هكتار في عام 1.9 إلى 1970عام  هكتار في 2.4وسطي حجم الحيازة الذي آان يساوي 

 . مما يعني أنه قد تم التوصل إلى حد أدنى للحيازة 1994عند نفس المعدل في عام 
  

 1970 هكتار في عام 22.1ومع ذلك فإن هناك حاالت مثل الرقة التي يصل حجم الحيازة فيها إلى 

 وقد يكون ذلك نتيجة 1994ر في عام  هكتا23.6 وتراجع إلى 1981 هكتار في عام 30وازداد إلى 

 . لعمليات استصالح األراضي الذي تاله تفتت الحيازة بسبب اإلرث 
 

 تفاصيل توزع حجم الحيازات في مختلف المحافظات وآذلك على مستوى القطر 7-3يبين الجدول 

ابقًا ففي عام إن توزع حجم الحيازة غير متناسب وآما ذآرنا س. ونسبة األراضي المستثمرة في آل فئة 

 هكتار ولكن تلك 2من الحائزين ذوي األراضي تستثمر مساحات تقل عن % 35.7 آانت نسبة 1994

من الحيازات الكبيرة لدى الحائزين الذين % 2بينما آانت . فقط من إجمالي المساحة % 4الفئة آانت تشكل 

أما الفئة . مالي المساحة من إج% 23 هكتار والذين آانوا يستثمرون 50تزيد مساحات مزارعهم عن 

 هكتار والتي تشكل 50-10التالية من حيث الحجم فهي فئة الحائزين الذين يستثمرون مساحات تتراوح بين 

 .من إجمالي الحائزين والذين يستثمرون نصف إجمالي المساحة تقريبًا % 20.7
  

. 1994افية في عام  توزع مختلف فئات الحيازات على مختلف المناطق الجغر8-3ويبين الجدول 

وآما هو الحال في الجدول السابق فيمكن تأآيد هذا األمر بأن القسم األآبر من المزارعين الصغار هم في 

 . ريف دمشق و طرطوس والالذقية بينما القسم األآبر من المزارعين الكبار في حلب والرقة والحسكة 
 

اضي الزراعية التي زرعت من قبل  فإن هناك قسمًا صغيرًا من األر1981وحسب بيانات عام 

حيث تم تأسيس تلك الجمعيات من خالل تخصيص )  هكتار3000حوالي (ثمانية جمعيات تعاونية إنتاجية 

 آانت اثنتا عشرة مزرعة 2001و في عام . أراٍض بديلة للمزارعين الذين غمرت بحيرة األسد أراضيهم 

 هكتار 50588 هكتار قابلة للزراعة و 70977 هكتار منها 112420من مزارع الدولة تشغل مساحة 

وقد تم البدء بتوزيع هذه األراضي على المستفيدين في ضوء .  هكتار مروي 19904مزروعة فعًال منها 

منها فقط ألغراض البحث العلمي والتوسع في % 10القرارات الحكومية بتوزيعها مع احتفاظ الدولة بنسبة 
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 1993 هكتار في عام 6340شغلت اثنتا عشرة مزرعة أخرى مساحة بينما . األبنية الحكومية وغيرها 

ووصل إجمالي مساحة الفئات المذآورة أعاله والتي ال ترد عادًة . وآانت تعمل في مجال اإلنتاج الحيواني 

 . هكتار مزروع 85000 هكتار منها 168000في التعداد الزراعي إلى 
 

مية حول إجمالي المساحة القابلة للزراعة والمساحة يزال هناك فجوة آبيرة بين األرقام الرس وال

ويشير الفارق على أن هناك قدرًا آبيرًا . المزروعة واألراضي المستثمرة من قبل مختلف فئات الحائزين 

 ) . واضعي اليد وغيرهم(من األراضي العامة التي تستثمر من خالل نظام غير محدد 

 
 
 6العمالة الزراعية   3-3
 

 في القطاع الزراعي هامًا جدًا لفئات آثيرة من العاملين مثل المالكين المستثمرين يعتبر العمل

وعلى وجه الخصوص فهو مهم لفئة العمال الزراعيين الذين ليس لديهم . والعمال الدائمين والموسميين 

ئلة العاملين  أن إجمالي عدد أفراد العا9-3وتشغل الزراعة قسمًا آبيرًا من العمال ويبين الجدول ، أراٍض 

. من العمالة العائلة غير المأجورة % 96 مليون منهم 1.94في الحيازات التابعة للقطاع الخاص حوالي 

ويجب التأآيد على أن الكثير من أفراد . من إجمالي قوة العمل في سورية % 40ويشكل هذا الرقم حوالي 

طي عدد أفراد األسرة في آل حيازة ويشير الجدول إلى أن وس. األسر يعملون في الزراعة دون تفرغ 

 . مستقر نسبيًا بين مختلف فئات الحيازات 
 

آما يبين الجدول أيضًا أن عدد العمال الدائمين وعدد العمال المتفرغين يساوي عدد العمال المؤقتين 

العمل  وهي متوسط أيام 250محسوبًا بتقسيم عدد أيام العمل التي بقوم بها جميع العمال الموسميين على (

 عامل متفرغ في 88500ويبين أيضًا أن العمالة المأجورة من مختلف األنواع تشكل ما يعادل ) . في السنة

 مليون عامل مؤقت يعملون 1.6ويرجع هذا إلى أنه بينما هناك . منها % 58السنة تشكل العمالة الموسمية 

 .  فقط 5.9قت هو لدى جميع الحائزين فإن وسطي عدد األيام التي يعملها آل عامل مؤ
 

ويزداد حجم العمالة المستأجرة مع زيادة حجم الحيازة آما هو متوقع ومع ذلك فإن حجم العمالة 

العائلية والعمالة المستأجرة لكل هكتار من األرض المزروعة يتناقص مع زيادة حجم المزرعة وهذا ما يدل 

تزال  زارع الصغيرة وأن إنتاجية اليد العاملة العلى أن المزارع الكبيرة أآثر استهالآًا لرأس المال من الم

 . أآبر بكثير في المزارع الكبيرة 
 

                                                 
  2001 و ساريس 2001 يعتمد هذا القسم على دراسة فورني - 6
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ويتفاوت توفر فرص العمل سواء بتفرغ أو دون تفرغ على شكل عمالة موسمية في مختلف أنحاء 

 ففي أقسام آثيرة من سورية مثل ريف حماه على سبيل المثال يكون. القطر وهي تتأثر بالعوامل الموسمية 

هناك عجز في اليد العاملة أثناء موسم الحصاد بينما يكون هناك وفرة في اليد العاملة خالل بقية أوقات 

ولكنه في تزايد مستمر % 10يتجاوز  ويقال بأن عدد العمال دون أراضي في تلك المحافظة ال. السنة 

 واستمرار تفتت الحيازة من نظرًا لزيادة عدد السكان وعدم الزيادة الكافية في فرص العمل غير الزراعي

ومع ذلك ونظرًا للطلب على اليد العاملة خالل ذروة الموسم الزراعي فإن البطالة في . خالل نظام اإلرث 

 . اليد العاملة الزراعية توجد خالل شهرين فقط أثناء المواسم الزراعية 
 

ع من األنواع والتي تستثمر األرض بموجب أي نو إن أسر العمال دون أراضي هي األسر التي ال

. وهناك محدودية في المعلومات المتوفرة عن هذه الفئة من العمال. ليس لديها أي فرصة عمل غير زراعية 

من % 36و % 6أن هذه األسر تتراوح بين ) 2001(وقد أشار االستبيان الذي تم تنفيذه في دراسة فورني 

تتوافق هذه الفئة بالضرورة مع األسر  وال. ستبيان إجمالي األسر الزراعية في القرى الثمانية الخاضعة لال

الفقيرة وهي عادًة ما يكون لديها سلوك خاص حيث أنها تشارك في الكثير من النشاطات داخل وخارج 

 . الزراعة 
 

إن عدم حيازة األرض في بعض أنحاء وسط سورية مثل إدلب أمر هام حيث أنها تتميز بمحدودية 

تتجاوز الهكتار  لديهم أراٍض تقريبًا حيث تشكل نسبة األسر التي تزرع مساحات العدد العاملين الذين ليس 

   وهذا يعني أن.  هكتار 3-1مساحات تتراوح بين % 15من اإلجمالي بينما تزرع نسبة % 80الواحد 

ة إمكانية توفير هذه المساحات التي ستتعرض للمزيد من التفتت بسبب نظام اإلرث للحد األدنى من المعيش

وعالوًة على ذلك وفي ظرف آهذا فإن أرباب العمل الذين سيشغلون . سوف لن يستمر مع مرور الوقت 

اليد العاملة الزراعية وهم أولئك الذين يمتلكون أراٍض آبيرة بشكل يحتاج إلى اليد العاملة باإلضافة إلى 

مل المنظمة في هذه وهذا يفسر وجود الكثير من مجموعات الع. موارد األسرة سيصبحون محدودين 

ومع ذلك فإن هناك تكامًال . المحافظة والذين يحضرون اليد العاملة الفائضة في إدلب إلى المناطق األخرى 

بين ذروات اليد العاملة في مختلف المناطق أي أن العمال الزراعيين في إدلب يهاجرون بعد انتهاء ذروة 

 .  ي مناطق أخرىالعمل الزراعي في إدلب للعمل على محاصيل أخرى ف
 

وبشكل عام فإن تنظيم وتجميع اليد العاملة الزراعية في سورية تعمل بما يتناسب مع الطلب المحلي 

ويقوم . الذي يشكل المتعاقد التقليدي مع العمال بهذه العملية التنظيمية الشاويش ويقوم . وغير المحلي 

. إلرسالها إلى مختلف المحافظات حسب طلب السوق هؤالء بتجميع الكثير من اليد العاملة وخاصًة النسائية 

آما أن هناك ظاهرة أخرى في مجال استخدام اليد العاملة وتنسيقها وهي التعاون بين األسر في إنتاج 
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فعلى سبيل المثال . المحاصيل المختلفة حيث يكون لدى تلك األسر مواسم مختلفة يحتاجون فيها لليد العاملة 

 . تج للقطن بالتعاون مع منتج البصل من خالل تبادل اليد العاملة العائلية قد يقوم المزارع المن
 

وتؤدي ندرة األرض التي تترافق مع عدم ضمان توفير الدخل إلى خلق اتجاه لدى العاملين 

ويقول العمال أنهم بحاجة للعمل على نظام . الزراعيين لالستيالء األرض بشكل دائم متى تمكنوا من ذلك 

حيث يكون إخراجهم من األرض أآثر صعوبة بينما يفضل أرباب العمل االستمرار باستخدام اليد المزارعة 

وحاليًا يسعى العمال الزراعيون الذين ليس لديهم أية حيازة ألن يصبحوا من . العاملة المؤقتة غير المحمية 

جع هذا إلى أن وير. واضعي اليد مما يمكنهم بشكل بطئ من أن يحصلوا على حق البقاء في األرض 

ويحدث هذا من أجل منع أية إمكانية لهم . العمال الزراعيين يعملون لفترات قصيرة وفي أعمال محددة فقط 

 . لالستقرار في األرض وادعاء أي حق لهم فيها 
 

س يوميًا وهو أقل من سعر السوق للعمالة غير . ل75ويصل الحد األدنى ألجر العمل الزراعي 

 قد 2001وتشير االستبيانات على أن أجر العمل الزراعي في عام . س . ل100ي الماهرة والذي يساو

وتشكل . س يوميًا بناًء على نوع العمل وهو غير موزع بالتساوي حسب الجنس . ل150-80تراوح بين 

يد وبشكل عام فإن زيادة عرض ال. النساء والرعاة الفقراء القسم األآبر من اليد العاملة الزراعية المأجورة 

فعلى سبيل المثال . يترافق مع زيادة مشابهة في الطلب مما يؤدي إلى الرآود في األجور اليومية  العاملة ال

 وهو أجر جيد نسبيًا بالنسبة للعمالة 2000انخفضت أجور قطاف القطن بشكل بسيط في الحسكة في عام 

 . النسائية المهاجرة 
 

فقد ظهر من االستبيانات . رية تنتقل إلى الخارج أيضًا ويجب اإلشارة إلى أن العمالة الزراعية السو

 أن العمال يقارنون األجور اليومية المحلية 2001الميدانية التي تم تنفيذها في إدلب وحماه في أوائل عام 

و بالنسبة للبنان تكون أسعار اليد العاملة خمسة أضعاف األجور في . مع األجور السائدة في لبنان أو الخليج 

ولكن تنقل النساء يتعرض لصعوبات العادات . ة ويسمح قرب لبنان من سورية بالتنقل بشكل سهل سوري

وهن يشكلن القسم األآبر من اليد العاملة المهاجرة . االجتماعية لذا فيقتصر عملهن على السوق المحلية 

المطلوب وبالوقت المحدد  بتجميعها وتوفير العدد المطلوب من اليد العاملة إلى المكان الشاويشالتي يقوم 

 . للقيام بجميع العمليات الزراعية وخاصًة الحصاد 
 

 توزع اليد العاملة حسب النوع وحسب المحافظات وهو يبين أن حماه لديها 10-3ويبين الجدول 

بينما القنيطرة فلديها العدد األدنى ) من اإلجمالي% 21.5 أو 770520(العدد األآبر من العمال 

والقنيطرة %) 54 أو 335787(أما حلب فلديها العدد األآبر من العمال العائليين %) . 0.4 أو 14282(
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وتضم الحسكة أعلى عدد للعمالة الدائمة بينما القنيطرة فتحتوي على %) . 94 أو 13398(العدد األدنى 

 .  وتضم القنيطرة أعلى عدد للعمالة المؤقتة والقنيطرة أدنى عدد. أدنى عدد 

 

 يات الزراعية  اآلل  3-4

 أنواع ملكية اآلليات الزراعية بمختلف أنواعها ويمكن القول بأن ملكية مضخات 11-3يبين الجدول 

المياه والبذارات والمحاريث الحديثة والدراسات والتراآتورات تعود للحيازات الكبيرة بينما يبدو أن 

اآلليات الزراعية التي تمتلكها آل أسرة  أيضًا أن عدد 12-3ويبين الجدول . المرشات تتوزع بشكل متساٍو 

وبمعنى آخر فيبدو . من األسر الزراعية توزع بشكل متساٍو وأنها قريبة من الواحد للعدد األآبر من اآلليات 

 . أن القسم األآبر من الحيازات تحتوي على واحدة من اآلليات الزراعية 
 

وظة في استخدام اآلليات في الحيازات وهذا بدوره يشير إلى أنه قد يكون هناك عدم آفاية ملح

ومن ناحية . الصغيرة حيث أنه يبدو أن الحيازات الصغيرة والكبيرة تستخدم العدد ذاته من اآلليات وسطيًا 

أخرى فإن هذا األمر يتناسب مع الحقيقة القائلة بأن مالكي اآلليات الزراعية يقومون بتأجير تلك اآلليات 

 .  عدم الحاجة إليها للحائزين اآلخرين في أوقات
 

 عدد اآلليات من مختلف األنواع المستخدمة في مختلف الحيازات لكل هكتار 13-3ويبين الجدول 

ويبدو أن هناك ) . من قبل جميع الحائزين وليس فقط من يمتلكون اآلليات(من إجمالي األرض المستثمرة 

ومع أخذ فكرة . بة للقسم األآبر من اآلليات عالقة عكسية بين حجم المزرعة وعدد اآلليات لكل هكتار بالنس

إمكانية تأجير اآلليات الفائضة للمزارع األخرى من نفس الحجم فإن األرقام تشير إما إلى وجود آثافة 

ملحوظة في رأس المال في المزارع الصغيرة أو إلى عدم الكفاءة في استخدام اآلليات في المزارع 

 . الصغيرة
 

 – المحاريث الحديثة –مضخات المياه (ن أنواع اآلليات الثالث األآثر شيوعًا  النسب بي14-3ويبين 

آما هو مذآور سابقًا فإن هذا (يعادلها من اليد العاملة المتفرغة  لكل عامل في األسرة وما) التراآتورات

ليات التي يدفعها وإذا ما آانت أسعار اليد العاملة واآل) . يتضمن العمالة الدائمة والمتفرغة للعمال المؤقتين

يسمى بكثافات رأس المال يجب أن  العمالة وهو ما/ مختلف أنواع المزارعين متساوية فإن معدل اآلليات 

ويشير الجدول إلى خالف ذلك حيث أن الحيازات الكبيرة تكون . تكون متماثلة في مختلف أنواع المزارع 

 . غيرةمن الحيازات الص) اآلليات(أآثر استخدامًا لرأس المال 
 

ويبدو أن اآلليات الكبيرة تضم جميع أنواع رأس المال والعمالة العائلية وهي النوع السائد من العمالة 

ومع ذلك فال يبدو أنها تضم العمالة المستأجرة حيث يبدو أن االتجاه ينعكس في . في الزراعة في سورية 
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يتضح هذا في أن األسعار التي  و. رى حالة مضخات المياه ويكون أآثر مساواة في أنواع اآلليات األخ

يدفعها المزارعون من مختلف الفئات مقابل اآلليات واليد العاملة في األسواق المفتوحة متشابهة فإنها غير 

) أو ما يعادلها من اليد العاملة(فإن انخفاض استخدام اآلليات . متشابهة بالنسبة ألسعار اليد العاملة العائلية 

أقل في ) سعر الظل للعمالة(رة يدل على أن تكاليف الفرصة البديلة لليد العاملة العائلية في المزارع الصغي

ويتناسب هذا مع زيادة عرض اليد العاملة في الحيازات . المزارع الصغيرة مقارنًة بالمزارع الكبيرة 

 . الصغيرة آما هو مبين سابقًا 
 

فقد ازداد فئتا .  للكثير من اآلليات 2000-1990 الزيادة الواضحة بين عامي 15-3ويبين الجدول 

 حصان 50مع زيادة ملحوظة للحصان أقل من )  حصان50 حصان وأآثر من 50أقل من (التراآتورات 

ويرجع هذا إلى زيادة المساحات المستصلحة في مشاريع التشجير %) . 89 (+32551 إلى 17146من 

 108459 إلى 81463ث الحديثة التي ازدادت من آما أن هناك زيادة ثابتة في عدد المحاري. المثمر 

مما يعكس أثر تشجيع %) 95 (+15652 إلى 8021آما أن عدد البذارات قد ارتفع من %) . 33(+

 –%) 56(الدراسات الثابتة : آما طرأ التطور ذاته على اآلليات األخرى . الدولة إلنتاج المحاصيل 

 10 المضخات أآثر من –%) 50.7( إنش 10  المضخات أقل من–%) 56(الدراسات والحصادات 

ويمكن مالحظة التطور المماثل الذي طرأ على المعدات األصغر المستخدمة من قبل %) . 139.3(إنش 

المستخدمة بشكل أساسي في مناطق األشجار % 52(المرشات اليدوية : المزارعين لوقاية المزروعات 

 %) . 32(اليدوية  العفارات –%) 10( المرشات اآللية –) المثمرة
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 الفصل الرابع
 استخدامات المياه والقضايا البيئية

 

 برنامج األمم/ البنك الدولي (  يلي األهمية النسبية للقضايا البيئية مؤخرًا في سورية آماتحديدتم 

 : ) المتحدة اإلنمائي

  التربة تدهور -1

 تلوث ونضوب الموارد المائية  -2

 ضعف نوعية المياه  -3

 بطريقة مناسبة أو مالئمة ن النفايات الصلبة عدم التخلص م -4

 التوسع العمراني غير المنظم -5
 

وفي الواقع فإن . وعلى األقل ترتبط القضيتان األولى والثانية بشكل مباشر بالممارسات الزراعية 

وقد ظهرت هذه المشكالت بسبب . تكثيف الفعاليات الزراعية قد أدى إلى زيادة االنعكاسات البيئية 

سات السابقة التي لم تأخذ بعين االعتبار االنعكاسات البيئية للنشاطات االقتصادية نظرًا للتنفيذ الجزئي السيا

 . لإلجراءات وذلك بسبب العوامل المؤسسية ونقص الموارد االستثمارية 
 

اإلنتاج ونمط الحياة الذي ترافق مع التحول طرق وفي نفس الوقت فإن تغير العادات االستهالآية و

ى الحياة المدنية قد وضع التربة السورية الهشة والموارد المائية المحدودة تحت ضغط آبير مما أدى إلى إل

وعلى وجه التحديد فقد أدت . زيادة المنافسة بين االستخدامات الزراعية وغير الزراعية للموارد المتاحة 

لحضري بينما انعكست تطورات الري محدودية األراضي المتاحة إلى زيادة المنافسة بين النمو الزراعي وا

 . من إجمالي استخدامات المياه % 90-85على حصة الزراعة 
 

 تدهور التربة     4-1

وبالرغم من أن األراضي ) . 1-4الجدول (من األراضي من بعض التدهور % 17تعاني أآثر من 

النافذة إال أنهه تم التوسع بموجب القوانين واألنظمة الزراعية محمية بشكل مبدئي من التطور العشوائي 

وقد تلوثت . بأس بها سواًء أآان ذلك بموجب ترخيص قانوني أو غير قانوني  الالعمراني على مساحة 

وعلى وجه . المساحات المحيطة بالمدن الصناعية بسبب رمي النفايات الصناعية ونفث المواد الملوثة 

وجزء من  المساحات الخضراء حول )  وبانياسحمص(التحديد فإن المساحات القريبة من مصافي النفط 

 . دمشق قد تلوثت بشكل حاد 
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ترغم آلفتها المرتفعة وبالرغم من أن المنطقة الملوثة صغيرة نسبيًا إال أن معالجتها ضرورية للغاية 

 بعض نتائج 2-4ويلخص الجدول . من أجل منع المزيد من المشكالت البيئية مثل تلوث المياه الجوفية 

 . ر تكاليف تدهور التربة في القطر ي تقددراسة
 

ومن االنعكاسات الرئيسية لتدهور التربة وتلوثها تلوث المياه الجوفية والمواد الغذائية المزروعة في 

والتملح ، وتدهور المراعي الطبيعية وخسارة والتعرية التربة الملوثة وخسارة خصوبة التربة نتيجة للحت 

 . الغابات 
 

ر الرسمية إلى أن تلوث التربة في األراضي الزراعية من المشكالت البيئية الرئيسية وتشير التقاري

وليس هناك بيانات منتظمة تدعم هذه الفكرة ولكن هناك بعض الدالئل الهامة ) . MH 1995(في القطر 

د المتوفرة حول هذا األمر حيث أن التربة الملوثة بسبب صهر الرصاص والصناعات األخرى والمعامل ق

وقد وجدت معدالت مرتفعة من الرصاص والكادميوم والكروم والزرنيخ في . أدت إلى تلوث الغذاء 

آما أدت الصناعات الثقيلة إلى تلوث التربة حول حمص .  في المناطق المحيطة بدمشق المنتجات الزراعية

ًا لنفاذية وخاصًة من صناعات سماد الفوسفات حيث أن تلك المنطقة معرضة للخطر بشكل خاص نظر

الخضار المروية من المياه نتائج تحليل وقد أظهرت . التربة الواقعة فوق طبقات مياه الشرب الضحلة 

 MH(معدالت الزرنيخ تفوق الحدود المسموح بها زيادة في الملوثة من نهر قويق بالقرب من حلب وجود 

نترات والفوسفات حيث ترشح وتشكل الزراعة مصدرًا من مصادر التلوث بال.  في مرات عديدة) 1995

 . األسمدة إلى المياه الجوفية وقد أغلقت الكثير من اآلبار العامة لهذا السبب في الماضي 
 

وخاصًة ( الذي نتج عن إزالة الغطاء النباتي الطبيعي بسبب الزراعة  وتدهورهاويعتبر حت التربة

وتشمل أسباب ذلك توسع . ن تدهور التربة م% 75والرعي الجائر وإزالة الغابات مسؤوًال عن ) في البادية

الزراعة في البادية واالستغالل الجائر للغابات والرعي الجائر الذي ترافق مع زيادة أعداد الثروة الحيوانية 

آما أن حت الرياح من أآثر العوامل المؤثرة على التربة . بشكل عام الموارد الطبيعية  إدارة ضعفو

في بعض تؤدي إلى مشكالت خطيرة الذرات الثقيلة التي تنجرف الرمال والخفيفة في شرق سورية حيث 

وقد أدى انجراف الرمال إلى خسائر في األراضي المروية وبعض المنازل في وادي الفرات مما . المناطق 

 .  2 آم2000أثر على حوالي 
 

شكلة تراآم آما أن عمليات الري غير المالئمة تؤدي إلى مشكالت الغدق و التملح حيث تظهر م

وقد أظهر استبيان . وخاصًة في حوض الفرات) 3-4الجدول (األمالح في األراضي المروية بشكل متكرر 

من التربة % 50أن ) 2000 –مديرية الري في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي (تم تنفيذه  مؤخرًا 
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كل حاد مما يؤدي إلى وأآثر من نصف هذه األراضي متأثر بش. تحتوي على قدر معين من الملوحة 

 . انخفاض إنتاج المحاصيل لدرجة آبيرة 
 

 المراعي الطبيعية بشكل رئيسي إلى الرعي الجائر الذي نتج بدوره عن زيادة عدد ويعود تدهور

وقد تم . الثروة الحيوانية وحراثة التربة الهامشية واالستخدام المفتوح وتحول البدو إلى حياة االستقرار 

 ظهر فيه أن القسم األآبر من 1994 مليون هكتار في البادية في عام 4.2على مساحة إجراء استبيان 

الغطاء الطبيعي المنتج في المنطقة الذي آان يوفر مورد الرعي للثروة الحيوانية قد استبدل بأصناف أقل 

 على على المدى الطويلآبير  تراجع الغطاء النباتي إلى خلق ضغط اقتصادي أدىو. استساغة وفائدة 

 . المزارعين الذين استجابوا من خالل زيادة عدد قطعانهم للرعي في األرض 
 

ويرجع تراجع الغابات الواقعة بشكل رئيسي في األقسام الجنوبية الغربية من سورية إلى عدة عوامل 

والرعي الجائر من قبل ) 1993 و 1985 هكتار بين عامي 8000إتالف التي أدت إلى (بما فيها الحرائق 

 هكتار من الغابات من أجل شق 2440وباإلضافة إلى ذلك فقد تمت إزالة األشجار من . للغابات الماعز 

  . 1993 و 1985الطرق الزراعية بين 
 

األراضي إلى استخدام الطرق غير المناسبة للزراعة مما يزيد من ضرورة إدخال آما يؤثر تدهور 

نتج بدوره من عدد من السياسات والعوامل المؤسسية بما استخدامات األراضي في التخطيط التنموي الذي ي

فيها نظم ملكية األراضي والسياسات الزراعية واألراضي والتنسيق المؤسسي والتنفيذ الفعال لنظم تخطيط 

تت الحيازات المتزايد في تراجع األراضي حيث أن الحائزين الصغار يقومون فويساهم ت. األراضي 

ويمكن لالستغالل الجائر لكل من الحيازات الصغيرة والكبيرة الناتجة عن . م باستغالل الجائر ألراضيه

السياسات الموجهة نحو تحقيق االآتفاء الذاتي من المواد الغذائية األساسية من خالل دعم األسعار والتي 

في مكن أن تشجع على إنتاج المحاصيل الرئيسية في األراضي غير المناسبة والتكثيف الزائد للزراعة 

 . التربة المناسبة 

 

 توفر المياه واستخداماتها     4-2

إن المعلومات المتوفرة عن المياه قليلة ويرجع ذلك إلى صعوبة تحديد توفر المياه ومتابعة 

بعض الدالئل الكمية واألمثلة حول تلوث المياه  4-4ويتضمن الجدول . استخداماتها من الناحية الكمية 

تلف المصادر وفي مختلف أنحاء القطر وهو ما يرجع إلى أسباب زراعية وغير الجوفية والسطحية من مخ

 . زراعية 
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 6-4 البيانات المتعلقة بتوفر المياه حسب الطبقات المائية بينما يعرض الجدول 5-4ويلخص الجدول 

اض زيادة الطلب الحالي والمستقبلي مفصًال حسب القطاعات الرئيسية الثالث المستهلكة للمياه وذلك بافتر

ويشكل هذا االفتراض افتراضًا متحفظًا جدًا حيث .  عامًا 20خالل فترة % 2المعدل السنوي للطلب بنسبة 

% 1.7أنه أقل من النمو السكاني المتوقع ويعتمد على معدل النمو لالستخدامات الزراعية الذي يساوي 

ومع ذلك . ية للمياه حسب األحواض  ملخصًا حول االستخدامات الرئيس7-4ويتضمن الجدول . سنويًا فقط 

وقد تم إجراء الكثير من . فمن غير المحتمل أن تتمكن الموارد المائية الحالية من تغطية حتى ذلك الطلب 

أن العجز المائي قد ) 1997(حيث تقدر جايكا . التقديرات للموازين المائية في السنوات العشر الماضية 

وبافتراض وجود موجة الجفاف الخفيفة المتوقع أن تحدث  . )8-4الجدول (يحدث في األحواض الوسطى 

مثل (وتشير البيانات األخرى . مرة آل خمس سنوات فسوف تعاني جميع األحواض المائية من العجز 

إلى أن هذا الوضع قد ينطبق على القسم األآبر من األحواض المائية في ) بيانات معدالت المياه الجوفية

 : قص المياه في سورية النتائج التالية حتى اآلن وقد آان لن. سورية 

)  خالل السنوات الخمس الماضيةالمناطق مترًا في بعض )20-15(انخفاض معدالت المياه في اآلبار  -1

والذي أدى إلى انخفاض المساحة القابلة للزراعة وتغير أماآن اآلبار وزيادة وقت التنقل بالنسبة لسكان 

 . الريف 

 .  الجفاف في مياه الينابيع العذبة المستخدمة للشرب في الكثير من المناطق انخفاض التدفق أو -2

 . زيادة ملوحة المياه الجوفية وهو مؤشر واضح على االستخدام الجائر للطبقات المائية  -3

مما أدى إلى ضعف نوعية المياه وانخفاض قيمة المناطق ) باستثناء الفرات(انخفاض تدفق األنهار  -4

  . والسياحيةف النهر من الناحية البيئية الواقعة على ضفا

وخاصة خالل فصل الصيف مما أدى إلى الحاجة المناطق النقص الحاد في مياه الشرب في بعض  -5

 . الستخدام صهاريج المياه 

نتيجة لضعف نوعية من جهة أخرى وزيادة التكاليف االقتصادية التأثير على الوضع الصحي من جهة  -6

 .  بدائل توفير المياه المياه أو زيادة تكاليف
 

/ البنك الدولي ( تقديرًا بديًال لنقص الموارد المائية في األحواض الرئيسية 9-4ويتضمن الجدول 

وفي الواقع فإن . والتي تتضمن تقديرًا عن تكاليف البدائل المائية ) 1998صندوق األمم المتحدة اإلنمائي 

. وغير المباشرة لذا فإن الحصول على المياه يزداد غالًء نضوب المياه يفرض عددًا من التكاليف المباشرة 

فعلى سبيل المثال في حالة المياه الجوفية أصبح من الضروري حفر آبار أآثر عمقًا للوصول إلى المناسيب 

المائية وآذلك تترتب تكاليف المعالجة نظرًا للوصول إلى الطبقات المائية العميقة التي عادًة ما تكون 

 . متملحة
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رآزت على ) GCP/SYR/006/ITA ) 2001تنفيذ دراسة في مشروع الفاومؤخرًا قد تم و

آمية العجز على مستوى وإلى الميزان المائي إلى وضع وأشارت تلك الدراسة . استخدامات المياه في الري 

ويعتمد هذا على االفتراض القائل بأن حصة سورية من مياه سنة /3 مليون م3104تساوي التي القطر 

وإذا آان هذا االفتراض صحيحًا فيصبح إجمالي . سنة /3 مليون م6622ثانية أي /3 م210لفرات تعادل ا

 مليون 19162سنة بينما يكون إجمالي المياه المستخدمة /3 مليون م14589الموارد المائية في القطر 

والبادية هي التي وتبين تفاصيل هذه األرقام حسب الحوض المائي أن أحواض الفرات والساحل . سنة /3م

وآذلك األمر بالنسبة للعاصي ) 3151-(تتمتع بالميزان الموجب بينما يعاني حوض الخابور من عجز آبير 

 ) . 10-4الجدول ) (206-(واليرموك ) سنة/3 مليون م311-( وبردى واألعوج) 856-(
 

ل الجائر حيث أن معدل وبشكل عام تشير البيانات المتاحة إلى أن الموارد المائية تعاني من االستغال

  .االستهالك المائي الحالي غير مستدام في بعض األحواض الهامة وآذلك على مستوى القطر بشكل عام 

تتطلب االستجابة للزيادة المتوقعة في الطلب على المياه اتخاذ اإلجراءات المناسبة من أجل ترشيد و 

 . استخدام المياه 
 

مل الرئيسي في عملية التنمية فيتوجب اعتماد سياسات مائية في سورية وباعتبار الموارد المائية العا

 .  تعمل على حماية الموارد المائية من التلوث وتولي االهتمام األآبر لزيادة آفاءة استخدامها
 

 بعملية متابعة وإدارة 1982 لعام 16تقوم وزارة الري التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 

وفيما يتعلق بالمياه . لمياه وآذلك التنسيق مع الجهات األخرى المعنية باستخدام المياه وتخطيط استخدامات ا

المستخدمة في قطاع الزراعة فتقع مسؤولية إنشاء البنية التحتية لشبكات الري الحكومية وترخيص اآلبار 

لمياه على مستوى على عاتق وزارة الري بينما تقوم وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بتنظيم استخدام ا

 : ويمكن تلخيص قوانين المياه الرئيسية آما يلي . المزرعة 

 .   المتعلق بتلوث المياه والذي يتضمن إجراءات منع تلوث المياه1964 لعام 30القانون رقم  -1

 .  المتعلق بإنشاء السدود المتوسطة والصغيرة 1972 لعام 3القانون رقم  -2

 بإنشاء واستخدام شبكات الري الحكومية على سدود األنهار  المتعلق1972 لعام 46القانون رقم  -3

 . وتحديد رسوم استخدام المياه 

 المتعلق باستخدامات المياه في الزراعة والمتضمن قوانين حفر 1985 لعام 165القانون رقم  -4

 . اآلبار وترخيص ضخ المياه الجوفية 
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 : سوم الري في المشاريع الحكومية وأهمها آما حددت أيضًا العديد من القوانين الخاصة بتحديد ر

 القاضي بتعديل رسوم الري من شبكات الري الحكومية لتصبح 1989 لعام 19القانون رقم  -

  . 1972 لعام 46س للهكتار حسب القانون رقم . ل70س للهكتار بدًال من . ل1075

 .  السطحية  القاضي بتحديد رسوم الري أيضًا من المياه1989 لعام 128القانون رقم  -
 

س اعتبارًا من عام . ل2500آما صدرت عدة قوانين أخرى رفعت من خاللها رسوم الري إلى 

  . 2000س اعتبارًا من عام . ل3500 وأصبحت 1996
 

ويعتبر استخدام المياه الزراعية أمر هام لعملية اإلنتاج الزراعة المستدام نظرًا للحصة الكبيرة للري 

 . مياه ولضمان توفر الكميات الكافية للشرب ولتنمية القطاعات األخرى من إجمالي استخدامات ال
 

من إجمالي المساحات المروية وذلك نظرًا % 85وحاليًا يستخدم الري التقليدي في أآثر من 

ويعتبر الري السرحي من نظم الري . النخفاض التكاليف والمهارات المطلوبة مقارنًة بالري الحديث 

ويشكل الري . من إجمالي المساحة المروية بطرق الري التقليدية % 95حيث يغطي السائدة في سورية 

 . بالمساآب الطريقة األآثر استخدامًا في الري السطحي وهي تستخدم بشكل شائع في ري القمح والشعير 
 

منها حوالي ) 11-4الجدول ( هكتار 710716ويصل إجمالي المساحة المروية من اآلبار إلى 

 201259ويصل إجمالي عدد اآلبار المستخدمة في الزراعة إلى ) . حوض الخابور(سكة في الح% 44

وحاليًا تم ترخيص العدد األآبر من تلك اآلبار وذلك  . 53078آان عدد اآلبار غير المرخصة منها يساوي 

وتستخدم .  وذلك من أجل التحول إلى طرق الري الحديث 1/8/2000 تاريخ 17بموجب القرار رقم 

وتتفاوت بيانات . من اآلبار الوقود من أجل التشغيل بينما يتم تشغيل القسم المتبقي بالكهرباء % 75الي حو

 . أعماق اآلبار ومعدالت تصريفها بشكل آبير نظرًا لعدم توفر اإلحصاءات الدقيقة 
 

ف التي وبعد للتوسع الكبير في المساحات المروية الذي تم تحقيقه في العقد الماضي و أزمة الجفا

 الذي 2000 تموز 5 تاريخ 11أصابت سورية مؤخرًا فقد أصدر المجلس الزراعي األعلى القرار رقم 

وقد تم دعم تنفيذ الخطة . يقضي بالتحول من نظم الري التقليدي إلى الري الحديث خالل فترة أربع سنوات 

في التصميم (ة للمزارعين من خالل تقديم القروض لشراء معدات الري الحديث وتقديم المساعدة الفني

وتطبيق برنامج متكامل لتحسين مستوى الوعي حول االستخدام األمثل للمياه وتحسين ) والتنفيذ والتدريب

 . طرق الري 
 

 مما 186683 وصلت المساحة المروية بالطرق الحديثة إلى 2002وخالل النصف األول من عام 

% 7.4( هكتار فقط 90000ت المساحة المروية تساوي  حيث آان2000يظهر تطورًا آبيرًا مقارنًة بعام 
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 هكتار بينما يغطي الري 137412وتصل المساحة المروية بالرذاذ إلى ) . من إجمالي المساحة المروية

 2903 األرض بالليزر بلغت تسوية هكتار والمساحة المروية بالتطويف بعد 46368بالتنقيط مساحة  

 13-4توزع تلك المساحات على المحافظات بينما يلخص الجدول  تفاصيل 12-4هكتار ويبين الجدول 

  . 2002الخطة المتعلقة بالمساحات التي تم تحويلها إلى الري الحديث في عام 
 

ومن البيانات المذآورة أعاله يتبين زيادة المساحات التي تم تحويلها إلى طرق الري الحديثة ولكن 

 المنوه 2000 لعام 11ها في قرار المجلس الزراعي رقم هذه التحوالت دون الطموحات المنصوص علي

وقد ظهرت صعوبة تحويل هذه المساحات .  ألف هكتار سنويًا 300والذي يتطلب تحويل . عنه أعاله 

الكبيرة رغم التسهيالت المنوحة للحصول على القروض ومساعدة المنتجين في إجراء الدراسات الفنية 

الهيكلية والمؤسسية ومحدودية ى بنباليبدو آافيًا ألن ذلك يتعلق  روض الوغيرها ، حيث أن تسهيل منح الق

اإلمكانيات المادية وترشيدها وفق األولويات آما أن اعتماد التقنيات الحديثة يتطلب توفر الوعي عند 

 والمناخ المنتجين إضافة إلى األخذ بعين االعتبار والعوامل الفنية واالقتصادية المتعددة مثل المياه والتربة

 . والتراآيب المحصولية وحجم الحيازة وبنية المزرعة والحوافز االقتصادية 
 

 محطة متخصصة لبحوث الري ترآز 12ونظرًا ألهمية األبحاث الزراعية واإلرشاد فقد تم إنشاء 

 آما. على تحديد معدالت استهالك المياه المستدامة على مستوى الحوض والتراآيب المحصولية المناسبة 

ومن . يتم الترآيز على تدريب الفنيين والمزارعين من أجل تسهيل عملية التحول إلى الري الحديث 

العوامل الهامة لتحسين توزع المياه واستخداماتها آفاءة الهيكل المؤسسي وتوفر البنية التحتية المناسبة 

 . والموارد المالية الكافية 
 

سات التي تتضمن نظام الحوافز الذي يشجع على زيادة وأخيرًا وليس آخرًا فمن المهم تبني السيا

آفاءة استخدام المياه من خالل تبني التراآيب المحصولية المناسبة وتشجيع تبني تقانات الري الحديث 

 . وترشيد استخدام المياه 

 

  الجفاف وأثره على اإلنتاج الزراعي    4-3

 أهم المشكالت البيئية التي تتعرض لها سورية إن ظاهرة الجفاف من الظواهر المعقدة التي تعتبر من

ونظرًا . بشكل متكرر والتي تؤدي إلى انعكاسات حادة على اإلنتاج الزراعي وخاصًة في المناطق البعلية 

من إجمالي المساحة المزروعة فإن تأثير موجات الجفاف آبير % 75ألن الزراعات البعلية تغطي حوالي 

جفاف تؤثر أيضًا على األراضي المروية وذلك نظرًا ألن جميع مصادر الري ومع ذلك فإن موجات ال. جدًا 

آما تتأثر الثروة الحيوانية بشكل حاد بموجات الجفاف وخاصًة . تعتمد على األمطار بدرجات متفاوتة 
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األغنام التي تتغذى على المراعي ومخلفات المحاصيل وخاصًة الشعير الذي يزرع في المساحات البعلية 

 . تكميلي وقد انخفضت جميع هذه الموارد العلفية بشكل حاد بسبب موجات الجفاف آعلف 
 

 1999-1998 آانت أآثر حدة في الموسم 2000-1998تعرضت سورية لموجة جفاف في الفترة 

وخاصًة في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية حيث انخفض الهطول المطري إلى معدالت لم يسبق لها 

وعالوًة على ذلك فقد آان موسم األمطار قصيرًا حيث . سنوات الخمس والعشرين الماضية مثيل خالل ال

وقد تأثرت مناطق االستقرار الزراعي الثالثة والرابعة . تأخر أآثر من شهر وانتهى قبل موعده المعتاد

إنتاج بشكل آبير جدًا لدرجة أن ) المراعي(ومنطقة االستقرار الخامسة ) حيث الشعير بشكل رئيسي(

وقد أدى توزع الهطول المطري إلى مشكالت إضافية في منطقتي . الحبوب واألعالف انعدم تقريبًا 

وقد تراوحت درجات الحرارة حول معدلها . االستقرار األولى والثانية اللتان تزرعان بالقمح والبقوليات 

 4-3معدلها العام بحوالي السنوي العام باستثناء بعض األشهر آما آان درجات الحرارة التي تجاوزت 

 في بعض مناطق الشمال الشرقي مما أدى 1999درجات خالل الفترة الواقعة بين شهري أيار وحزيران 

وعالوًة على ذلك فقد أثر انخفاض المياه على . إلى انعكاسات سلبية إضافية على مراديد القمح المروي 

 . ى استمرار تأثير موجة الجفاف خالل السنوات التالية  وتصريف الينابيع واألنهار مما أدى إلالجوفيةالمياه 
 

من األعالف الالزمة % 60 مليون هكتار وهي توفر حوالي 8.2مساحة ) البادية(تغطي المراعي 

لقطيع األغنام ولكن نظرًا لعدم نمو النباتات العلفية بشكل آاٍف بسبب موجة الجفاف اضطر المربون إلى 

عالف التكميلية التي تقدمها الدولة بأسعار مدعومة في بداية فصل الشتاء المزيد من االعتماد على األ

وقامت الدولة بتمديد فترة توزيع األعالف على المربين على شكل قروض ميسرة وقدمت ) . 1/11-28/2(

آانت هذه  ومع ذلك فقد تعرض المربون لخسائر آبيرة وغالبًا ما. األدوية البيطرية واللقاحات مجانًا 

وفي الواقع فقد اضطر الكثير منهم لالقتراض بينما انخفضت أسعار لحم الغنم نتيجة . تعوض  سائر الالخ

لزيادة العرض بسبب ذبح أعداد آبيرة من األغنام مما يعكس احتياج المربين لتغطية نفقات المعيشة وتربية 

إلنتاجي وعلى عدد المواليد األغنام آما أن ضعف قطيع األغنام نتيجة موسم الجفاف قد أثر على وضعها ا

 . في الموسم الالحق 
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 الفصل الخامس
 ةـــزراعيــــات الـــتلزمـــالمس

 
يشكل توفير المستلزمات الزراعية للمزارعين أحد األهداف الرئيسية للسياسات الزراعية في سورية 

مختلف المستويات ابتداًء وذلك من خالل عملية التخطيط الشاملة التي تتم بمشارآة الجهات الحكومية من 

وقد آانت الدولة تقوم بدعم .  والوحدات اإلرشادية على مستوى القرى 7من المرآز وحتى مستوى الناحية

 وذلك بهدف تشجيع اإلنتاج الزراعي وتغطية االحتياج 1986القسم األآبر من المستلزمات حتى عام 

فعلى .  األدوات لدعم مختلف أنواع المستلزمات وقد تم استخدام مجموعة من. المحلي من السلع الغذائية 

سبيل المثال آانت المستلزمات المنتجة محليًا مثل البذار تباع بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها بينما آانت 

. المستلزمات المستوردة مثل بعض أنواع األسمدة أو المبيدات تدعم من خالل تطبيق سعر صرف خاص 

من ) مثل األسمدة والبذار و المبيدات(لى القسم األآبر من المستلزمات آما آان المزارعون يحصلون ع

 . خالل المصرف الزراعي التعاوني على شكل قروض عينية 
 

وبالرغم من نجاح الدعم في تشجيع استخدام المستلزمات الحديثة إال أن هذه السياسة أدت إلى وجود 

 التي تتعرض لها المؤسسات الحكومية المسؤولة عبء آبير على خزينة الدولة التي آانت تمول الخسائر

 . عن إنتاج وتوزيع المستلزمات مثل المؤسسة العامة إلآثار البذار 
 

وقد تم تخفيض الدعم المباشر بشكل تدريجي حيث يمكن تقدير الدعم غير المباشر المقدم لكل من 

 مليار للمزارعين 3.2ورية منها  مليار ليرة س4.2 بحوالي 2000المنتجين والمؤسسات الحكومية في عام 

يزال المصرف الزراعي التعاوني يلعب دورًا هامًا في توزيع القروض العينية ولكن  وال) . 1-5الجدول (

 . بدأت مشارآة القطاع الخاص بالتزايد في آل من استيراد وتوزيع المستلزمات 

 

  البذار والغراس    5-1
 آمؤسسة حكومية مسؤولة عن تأمين البذار 1970بذار في عام تم إنشاء المؤسسة العامة إلآثار ال

حيث تقوم بإنتاج بذار جميع المحاصيل االستراتيجية مثل القمح والشعير والعدس والحمص والقطن 

ويتم التوزيع بشكل مباشر من خالل . والشوندر السكري وبنسب مختلفة في ضوء االآتتاب على البذور 

 الزراعي التعاوني ، أما بالنسبة لبذار الخضار فلم تقم المؤسسة بالعمل في فروع المؤسسة وآذلك المصرف

هذا المجال حيث يتم العمل من خالل تجار القطاع الخاص الذين يقومون أيضًا باستيراد البذار المهجنة 

                                                 
 . ية التي تضم مجموعة قرى وتشكل مجموعة النواحي المنطقة بينما تشكل مجموعة المناطق المحافظات  الناحية هي الوحدة اإلدار-7
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للخضار التي يتم تسويقها من قبل شرآات القطاع الخاص من خالل شبكات توزيع منتشرة في مختلف 

 سورية شريطة أن تحصل تلك الشرآات على ترخيص من قبل وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي أنحاء

 . وأن تكون البذار المستوردة مطابقة للمواصفات المحددة 
 

ويتم وضع خطة المؤسسة العامة إلآثار البذار للموسم القادم على أساس الخطة المحصولية السنوية 

مقارنًة بين ) 2-5(ويتضمن الجدول . نتاجها والبذار التي سيتم استخدامها التي تحدد المحاصيل التي سيتم إ

 . إنتاج البذار المخطط والمنفذ 
 

 2000-1990خالل الفترة % 23.4بنسبة ) 3-5الجدول (وقد ازداد إنتاج بذار المحاصيل الهامة 

ازداد إنتاج بذار القمح بنسبة وقد . ولكن نسبة الزيادة لم تكن متناسبة ألنها تتعلق بطلب الفالحين عليها 

فقط بينما انخفض إنتاج بذار الذرة والشعير % 16.3واقتصرت زيادة بذار القطن على % 51.6

 بينما وصلت 1990من إجمالي البذار المنتجة في عام % 65.8وفي الواقع فقد شكل بذار القمح . والبطاطا

% 13.3بنسبة ) 2000-1999(خفض مؤخرًا أما إنتاج بذار القطن فقد ان . 2000في عام % 80.9إلى 

وفي الواقع فقد خفضت المؤسسة العامة إلآثار البذار إنتاج بذار % . 3.4بينما ازداد إنتاج بذار البطاطا 

القطن استجابة لتخفيض المساحة المزروعة بالقطن آما قامت بزيادة إنتاج بذار البطاطا للتعويض عن 

ونتيجة . تيراده من هولندا لمدة سنتين بسبب إصابته بمرض العفن البني البذار السوبر إيليت الذي توقف اس

% 107من بذار القمح و % 66 إلى 2000لذلك فقد وصل إنتاج المؤسسة العامة إلآثار البذار في عام 

من بذار % 8من بذار الذرة و % 32من بذار البطاطا و % 38و ) بما فيها االحتياطي(من بذار القطن 

الحظ أن المزارعين يفضلون استخدام البذار التي ينتجونها في مزارعهم أو استبدال بذارهم مع وي. الشعير 

 . الغير وخاصًة بالنسبة للشعير والبقوليات الحبية الغذائية 
 

ويتم اختبار نوعية البذار المنتجة من قبل المؤسسة والموافقة عليها من قبل مديرية المراقبة التابعة 

يعتبر منتجو القطاع الخاص مسؤولين عن النقاوة الجينية لمنتجهم وإنما يتم اختبار   الوحاليًا. للمؤسسة 

آما أن منتجي . البذار في مزارع المزارعين من قبل فريق العمل الفني التابع للمؤسسة العامة إلآثار البذار

 .  يملكون المعدات المطلوبة يعملون في اإلآثار حيث أنهم ال القطاع الخاص ال
 

حوالي (وتؤدي الطاقات اإلنتاجية الكبيرة للمؤسسة العامة إلآثار البذار إلى زيادة تكاليف رأس المال 

ويرجع هذا بشكل خاص إلى الطبيعة . مما يؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج البذار )  مليون لكل وحدة80-90

لذا فإن إنشاء وحدات صغيرة . الموسمية للعمل مما يؤدي إلى عدم استخدام الطاقة اإلنتاجية بشكل آامل 

المرآزية يشكل اقتراحًا عمليًا لهذا الوضع آما يمكن أن يدفع هذا بالقطاع الخاص إلى زيادة مشارآتهم في 

 ) . 2000بارتاساراتي (هذا القطاع 
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فإن عدم قدرة قطاع إنتاج البذار على تحقيق األرباح تشكل ) 2000(وحسب تقرير بارتاساراتي 

فإذا ما أخذنا تكاليف إنتاج البذار بأسعار السوق وأسعارها الحالية بعين االعتبار فإن جميع . مشكلة رئيسية 

آانت تحقق )  الحمص– العدس – الشعير – القمح الطري –القمح القاسي (البذار التي تم تحليل أسعارها 

مؤسسة العامة إلآثار خسارة تعادل عدة ليرات سورية لكل آيلو غرام مما انعكس على الخسائر السنوية لل

ولكن ذلك يعود بالفائدة األآبر على االقتصاد الوطني نتيجة زيادة . س . مليار ل4البذار والتي تقدر بحوالي 

 .اإلنتاجية في وحدة المساحة نتيجة استخدام البذار المحسن 
 

ويتم ) زراعةوزارة ال(ويتم إنتاج معظم غراس األشجار المثمرة في المشاتل التابعة للقطاع العام 

 دونم تحت إشراف 50000 مشتل تشغل مساحة 70توزيعها مباشرًة للمزارعين ، آما يتم إنتاجها في 

ويتم توزيع تلك الغراس على . مديرية الشؤون الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

فعلى % (50 مدعومة بنسبة المزارعين إما بشكل مباشر أو من خالل الوحدات اإلرشادية بأسعار رمزية

 25س للغرسة بينما تصل تكاليف إنتاج الغرسة الواحدة إلى . ل13سبيل المثال تباع غراس الزيتون بمبلغ 

وتباع الغراس للزراعات الجديدة وآذلك للزراعات االستبدالية ويهدف الدعم الذي ترفده القروض ) . س.ل

مناطق الهضبية التي تشكل القسم األآبر من المساحات الميسرة أيضًا إلى تشجيع زراعة األشجار في ال

وهناك حاجة للدعم حيث أن القسم األآبر من تلك المساحات .  هكتار 500000المستصلحة التي تصل إلى 

يقع في مناطق االستقرار الثانية والثالثة حيث أن آمية الهطول المطري منخفضة وغالبًا مايكون هناك 

 سنوات ريثما تبدأ باإلنتاج وذلك 6-4ا تحتاج األشجار إلى فترة تتراوح بين حاجة الستبدال الغراس آم

ومن جهة .  ريثما تصل إلى مرحلة اإلنتاج الكامل 15-10حسب الصنف بينما تحتاج إلى فترة تتراوح بين 

أخرى تقوم بعض المشاتل الخاصة بإنتاج غراس األشجار المثمرة وبيعها مباشرًة للمزارعين وفي بعض 

حيان تقوم المشاتل الخاصة بشراء الغراس من مشاتل الدولة وتربيتها لمدة عام أو عامين وبيعها بأحجام األ

 مليون غرسة في عام 6ونتيجة لموجة الجفاف فقد انخفضت الغراس المباعة من قبل الدولة من . آبيرة 

  مليون 11ثر من  فقد تم إنتاج وتوزيع أآ2000 أما في عام 1999 مليون في عام 4.5 إلى 1998

 .   غرسة
 

 مشتل 40آما تشجع الدولة على التحريج االصطناعي وذلك من خالل توفير الغراس المنتجة في 

تتبع لمديرية التحريج والغابات وتوزيعها مجانًا على مؤسسات الدولة آما تبيعها للقطاع الخاص الستخدمها 

. س . ل15ة مقابل تكلفة تساوي وسطيًا س للغرس. ل1آمصدات للرياح مقابل أسعار رمزية تساوي 

ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع التحريج االصطناعي وتحسين الغطاء النباتي وتجنب حت التربة وتخفيف 

 هكتار سنويًا ونظرًا لطبيعة هذا 24000وتسعى الخطة إلى تحريج مساحة . حدة الرياح وتحسين البيئة 

 .  الخاص في قطاع التحريج متدنية جدًا النشاط غير الربحية فإن مشارآة القطاع
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 مواد وقاية النبات     5-2

آانت وزارة الزراعة تشرف مباشرة على عمليات المكافحة الجماعية والفردية وتأمين المبيدات 

  تم السماح للقطاع الخاص باستيراد المبيدات الزراعية بما ال1987واعتبارًا من عام . الالزمة لذلك 

وتمت زيادة هذه النسبة إلى أن وصلت مساهمة القطاع الخاص إلى حدود .  االحتياج من% 10يتجاوز 

من االحتياج اإلجمالي حسب التقديرات في حين اقتصرت المبيدات المؤمنة من قبل الدولة على % 70

 ومبيدات العشاب لحقول القمح والقطن ومبيدات فأر) سونة و جراد(مبيدات المكافحة اإلجبارية للحشرات 

 . الحقل وبعض المبيدات الفطرية للبذار 
 

ومن جهة أخرى فقد قامت الدولة بالحد من استخدام المبيدات في إطار المحافظة على البيئة آما 

حددت السماح باستخدام المبيدات للراغبين في الحصول على القروض العينية بشأنها بموجب وصفة من 

. ستخدام المكافحة الكيميائية وعند الوصول للعتبة االقتصادية الوحدة اإلرشادية تحدد االحتياج الفعلي ال

الذي يشير إلى أن آمية المبيدات المستوردة من قبل القطاع العام ) 4-5(ويتبين ذلك من خالل الجدول 

آما تم . للمكافحات المذآورة أعاله شهدت انخفاضًا في معظم السنوات رغم زيادة المساحات المزروعة 

التسعينات احتساب دوالر االستيراد للمبيدات حسب أسعار السوق المجاورة بعد أن آان يحسب اعتبارًا من 

 .بالسعر الرسمي وذلك في إطار زيادة أسعار المبيدات للحد من استخدامها 
 

ومن جهة ثانية بدأت الدولة باعتماد مبدأ المكافحة المتكاملة والترآيز من خاللها على المكافحة 

 باعتماد المكافحة الحيوية على الحمضيات ومنع استخدام المبيدات عليها إال 1992ًا من عام الحيوية اعتبار

في حاالت الضرورة القصوى وعلى مستوى ضيق ، آما بدأت بتطبيق المكافحة الحيوية على الزيتون 

 . والتفاح والقطن ووضعت البرامج المستقبلية لتعميم استخدامها 
 

والمصائد مجانًا من قبل الوحدات اإلرشادية ) األتراآتانت(مواد الجاذبة ويتم توزيع الهرمونات وال

 1(وتستوفي الدولة نصف قرش . التابعة لمديريات الزراعة آما تتم مكافحة األمراض الجماعية مجانًا 

. مقابل آل آغ من القمح مقابل تكاليف مكافحة سونة القمح التي تتم باستخدام الطيران )  قرش100= س .ل

 . ما يتم التوزيع من خالل برامج خاصة من خالل شبكة المصرف الزراعي التعاوني آ
 

وبينما يتحمل المزارعون مسؤولية وقاية مزروعاتهم تقوم الدولة بتطبيق نظام المكافحة الحشرية 

وفي الواقع فهناك . على المستوى الجماعي وتتحمل مسؤولية حماية المزروعات من األمراض الجماعية 

. يمكن مكافحتها بشكل فردي حيث أنها تتطلب تدخًال سريعًا وعلى نطاق واسع   الحشرات التي البعض

فعلى سبيل المثال ازدادت .  التدخل الحكومي في بعض حاالت المكافحة الحشرية 4-5ويبين الجدول 

بين عامي على التوالي % 181و% 5.6المساحة التي استخدمت فيها المبيدات الحشرية والعشبية بنسبة 
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% 56و% 22بينما انخفضت المساحة التي تمت فيها مكافحة العناآب وفأر الحقل بنسبة  . 1990-2000

ويرجع هذا إلى برامج اإلرشاد التي مكنت المزارعين من حماية  . 2000-1990على التوالي بين عامي 

 . محاصيلهم دون التدخل الحكومي 

 

 األسمدة الكيماوية     5-3

األسمدة الكيميائية من العناصر الكبرى من اإلنتاج المحلي واالستيراد وتوزيعها من قبل يتم تأمين 

المصرف الزراعي التعاوني ، ويتم تحديد االحتياج من قبل لجنة خاصة يرأسها وزير الزراعة وتضم في 

واتحاد عضويتها ممثلين من المديريات المختصة في وزارة الزراعة ومؤسسة غذائية والمصرف الزراعي 

وتحدد . الفالحين ويتم تقدير االحتياج في ضوء المساحات المقرر زراعتها وعلى مستوى المروي والبعل 

ويقوم المصرف الزراعي باستجرار . من خاللها الكميات من اإلنتاج المحلي والكميات الالزم استيرادها 

لتوزيعها من قبل فروعه في األسمدة من المعامل المحلية ومن مؤسسة غذائية للكميات المستوردة 

 فقد تم السماح 2000واعتبارًا من نهاية عام . المحافظات بقروض عينية أو بالشراء المباشر وفق الخطة 

للقطاع الخاص باستيراد آافة أنواع األسمدة الكيميائية على أن تخضع للمراقبة من قبل الدولة وذلك بموجب 

وتجدر اإلشارة إلى أنه آان مسموحًا  . 21/10/2000خ  تاري32قرار المجلس الزراعي األعلى رقم 

 ) . الكبريت وغيرها– شالت الحديد –بورون (للقطاع الخاص باستيراد أسمدة العناصر الصغرى فقط 
 

% 37 بنسبة 1990 و 2001وقد تمت زيادة آميات األسمدة المستهلكة بالمقارنة بين عامي 

أما للتباين في نسب . لك نتيجة لزيادة الساحة المزروعة للبوتاس وذ% 41للفوسفات و % 1.6لآلزوت و 

زيادة األسمدة فيعود إلى إعادة النظر في المعادلة السمادية المعتمدة والحد من استخدام الفوسفات في ضوء 

تحليل التربة والذي يبين بأن الترب السورية غنية بالفوسفات بشكل عام وآان أآثرها وضوحًا في آميات 

 . فوسفاتية المستخدمة على القطن حيث تم تخفيضها دون التأثير على اإلنتاجية األسمدة ال
 

 يتبين انخفاض نسبة األسمدة 2001 و 2000ومن خالل مقارنة األسمدة المستهلكة بين عامي 

للبوتاس ويعود انخفاض % 3للفوسفات و % 18لآلزوت و % 16المؤمنة من قبل القطاع العام بمعدل 

 :  إلى األسباب التالية 2000 مقارنًة بعام 2001لمؤمنة في عام آميات األسمدة ا
 

 هي آميات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة وخاصًة وأنها أتت 2000 إن الكميات المستخدمة في عام -

 . بعد سنة جافة جدًا آانت األسمدة المستخدمة فيها قليلة نسبيًا 
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طوالت المطرية وتوزعها وأن تأخر هطول األمطار النسبي في يتعلق استهالك األسمدة خالل السنة باله-  

من المساحات هي % 75 لم يسمح بإضافة السماد بالكميات المحددة وخاصة و أن نسبة 2001عام 

 . مساحات بعلية 

 إلى حوالي 2001مباشرة القطاع الخاص باستيراد األسمدة حيث بلغت الكميات المستوردة في عام -  

 ألف طن عنصر سمادي صافي ولكن التوجد بيانات محددة حول 56.12ما يعادل  ألف طن أي 122

 . المستهلك منها 

 

 األعالف    5-4
وبناًء على بيانات الثروة .  مليون طن من المادة الجافة سنويًا 8.9يقدر توفر األعالف بحوالي 

ويتوقع .  مليون طن 10.7 فإن الطلب على األعالف يقدر بحوالي) 2000آومينز  (1998الحيوانية لعام 

أن يتزايد العجز في األعالف الحيوانية مستقبًال وذلك نظرًا التساع الفجوة بين اإلنتاج المحلي وطلب قطاع 

وحافظت )  مليون رأس15(وإذا ما بقي قطيع األغنام على معدله الحالي . الثروة الحيوانية على األعالف 

الت نموها الحالية فسوف يزداد طلب الثروة الحيوانية على المادة أنواع الثروة الحيوانية األخرى على معد

وهذا يعني أن الزيادة ستفوق اإلنتاج المحلي  . 2010 مليون طن بحلول عام 11الجافة ليصل إلى 

 % . 24لألعالف بنسبة 
 

تشكل المراعي الطبيعية واألعالف الخضراء و األعالف المصنعة ومخلفات المحاصيل ومنتجاتها 

ثانوية والمنتجات الثانوية لمواد التصنيع الزراعي ومخلفات المسالخ والمفاقس المصدر الرئيسي لألعالف ال

ويعتبر الرعي الطبيعي أهم المصادر العلفية للمجترات ويتم الرعي في المناطق الغربية ذات . في سورية 

ى حدود مناطق زراعة المحاصيل الهطوالت المطرية المرتفعة على بقايا المحاصيل والنباتات العلفية عل

ومع تزايد أعداد الثروة . بينما في المناطق الجافة الشرقية فيتم الرعي بشكل رئيسي في المراعي الطبيعية 

الحيوانية وتكثيف اإلنتاج فتتم تغطية االحتياج الغذائي المتزايد للمجترات من خالل العلف التكميلي مثل 

ويمكن تلخيص المصادر العلفية الرئيسية . ت التصنيع الزراعي الثانوية الحبوب والمحاصيل العلفية ومنتجا

 : بما يلي 
 

من إجمالي إنتاج الحبوب % 85يشكل الشعير المزروع في المساحات الجافة أآثر من   :المرآزات العلفية 

قمح آما يستفاد من بعض المساحات المزروعة بمحاصيل ال. والبقوليات المستخدمة آأعالف حيوانية 

. والشعير والتي تتأثر بالهطوالت المطرية الضعيفة من خالل تحويلها للرعي بسبب عدم اقتصادية حصادها

من المساحات المزروعة بالقمح البعلي في منطقة االستقرار % 8و تقدر هذه المساحات وسطيًا بحدود 

 .طقة االستقرار الرابعة من المساحة المزروعة بالشعير وخاصًة في من% 20الثانية والثالثة وبحدود 
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 هكتار حيث ينتج القسم 60000 تصل المساحة المزروعة باألعالف الخضراء إلى  :األعالف الخضراء

 محققة مساهمة قليلة في 1990األآبر منها الشعير العلفي وقد ازدادت هذه المساحة بشكل بسيط منذ عام 

 . خرى أآثر ربحية في المساحات المروية الموازنة العلفية ويرجع ذلك إلى أن إنتاج المحاصيل األ
 

وتمثل بقايا المحاصيل الرئيسية بعد حصادها وخاصًة القمح والشعير والقطن وتستفيد   :  يلــاصــبقايا المح

منها الحيوانات الزراعية وخاصًة األغنام التي تتوجه إلى المناطق المزروعة للرعي بعد الحصاد وبعد 

 . بادية انتهاء موسم الرعي في ال
 

 – حمص –عدس (تتكون هذه المخلفات من تبن القمح والشعير والبقوليات الغذائية   :المخلفات الزراعية 

ويتم عادة جمع التبن بعد الحصاد الستخدامها آأعالف مالئة مع األعالف المرآزة في أوقات عدم ) فول

 . توفر المراعي 
 

وتشكل أهمية .  عمليات التصنيع للمنتجات الزراعية  وهي المخلفات الناتجة عن:المخلفات الصناعية 

بالنسبة للمواد العلفية حيث أنها تتكون من النخالة الناتجة عن طحن القمح وآسبة القطن المقشورة وغير 

 . المقشورة وآسبة فول الصويا وتفل الشوندر ومخلفات تصنيع العنب وغيرها 
 

 الخاص والعام وخاصةً بعد أن سمح للقطاع الخاص يتم تأمين األعالف من قبل القطاعات المختلفة

 :  ويتم تأمين األعالف على النحو التالي 1987باالتجار بالمواد العلفية اعتبارًا من عام 
 

القطاع العام حيث تقوم المؤسسة العامة لألعالف باستجرار مادة الشعير من المؤسسة العامة لتجارة 

لشرآة العامة للمطاحن وآسبة القطن المقشورة وغير المقشورة من وتصنيع الحبوب واستجار النخالة من ا

معامل الزيتون الحكومية وتوزيعها على المنتجين وفق مقننات علفية محددة حيث يتم توزيعها على جمعيات 

التربية والتحسين لألغنام ومربي األغنام على مدى أربعة أشهر من تشرين الثاني وحتى شباط من العام 

و يمكن تمديد الفترة في السنوات الجافة إضافة إلى توزيع مقننات علفية لباقي الثروة . ى األغنام التالي عل

 . الحيوانية على مدار العام 
 

آما تقوم المؤسسة مباشرًة بشراء الذرة الصفراء من المنتجين وتجفيفها من خالل مجففاتها المنتشرة 

وض أو بالتسديد المباشر أو لمؤسسات القطاع العام في مناطق اإلنتاج وبيعها للمربين مباشرًة بقر

آما تقوم المؤسسة بتصنيع بعض المرآزات العلفية من خالل معاملها أو من خالل استئجار ). الدواجن(

مؤسسة (بعض المعامل التابعة للقطاع الخاص وبيع المنتجات المصنعة للقطاع الخاص وللمؤسسات العامة 

 ) . المباقر ومؤسسة األسماك
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-1990 تطور النشاطات اإلنتاجية للمؤسسة العامة لألعالف خالل الفترة 7-5ويوضح الجدول 

 مقارنًة 2001في عام % 1.72 والذي يتبين من خالله أن عمليات شراء األعالف ازدادت بنسبة 2001

 أما الواردات فقد%) . 27.9-( ولكنها انخفضت بشكل ملحوظ خالل السنتين الماضيتين 1990بعام 

 واستمر 1999 ولكنها انخفضت إلى الصفر في عام 1998-1990ازدادت بشكل ملحوظ خالل الفترة 

أما .   لتعود لالنخفاض فيما بعد 1999أما التصنيع فقد تزايد حتى عام  . 2001الوضع آذلك حتى عام 

 خالل السنتين% 37فقط وبنسبة % 3.5 بنسبة 1990 فهي أعلى من أرقام عام 2001أرقام عام 

-1990وأظهرت المبيعات زيادة في الفترة . الماضيتين وذلك لتغطية االحتياج المتزايد الناتج عن الجفاف 

%  4.3 بنسبة 1990 أدنى من مبيعات عام 2001وبقيت مبيعات عام .  ومن ثم تراجعت فيما بعد 1999

ث طرأ انخفاض بنسبة  حي1990ولم يتم تصدير أية آمية من األعالف خالل آامل الفترة باستثناء عام 

 . وتراوحت الكميات المصنعة حسب الطلب . في السنوات الجافة % 46
 

 وحاليًا يمكن لتجار القطاع الخاص 1987وقد سمح للقطاع الخاص بدخول أسواق األعالف في عام 

 أن يشتروا إما من الموارد المحلية مثل منتجي الشعير أو آسبة القطن في القطاع الخاص و المشاريع

و الذرة الصفراء بينما يمكن استيراد الشعير في السنوات  التبنالمشترآة أو استيراد األعالف األخرى مثل 

وتجدر اإلشارة إلى أن مستوردات األعالف من قبل القطاع الخاص وخاصًة المواد . الجافة فقط 

 . المحصورة بالدولة آانت تتم باسم المؤسسة ولصالح المستوردين 
 

 تطور الكميات المستوردة من قبل القطاع الخاص من المواد العلفية والتي 8-5ل ويوضح الجدو

 في 1998آانت الذرة الصفراء وآسبة الصويا تشكل القسم األعظم منها لتلبية احتياجات الدواجن حتى عام 

 1999حين بدأ استيراد الشعير يشكل نسبة جيدة من مستوردات القطاع الخاص لألعالف اعتبارًا من عام 

س . ل3500عندما سمح للقطاع الخاص باستيراد الشعير وتخفيض الضميمة المفروضة على استيراده من 

 . س فقط . ل50للطن إلى 
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 الفصل السادس
 يـزراعـــــاج الــــــاإلنت

 
من الضروري بالنسبة لدولة مثل سورية تتميز بارتفاع معدل النمو السكاني ومحدودية الموارد 

 آفاءة استخدام الموارد المتاحة مع مبدأ االستدامة من  فيهاالظروف المناخية الصعبة أن تترافقالطبيعية و

ويتطلب هذا األمر في قطاع الزراعة تنفيذ سياسات تعتمد على . التنمية االقتصادية استمرارية أجل ضمان 

األقصى من العائد لموارد وخاصًة األرض والمياه وذلك من أجل ضمان تحقيق الحد اتقييم إنتاجية 

 . مع المحافظة على إنتاجيتها للموارد االقتصادي 
 

وهكذا فإن سياسات اإلنتاج في سورية تسعى إلى تحقيق أعلى قدر ممكن من اإلنتاج من الموارد 

 : يلي  المتاحة وبأقل قدر من التكاليف وذلك من خالل ما

 . لمحلي والوطني تجنب الخسائر واالختناقات على مستوى المزرعة والمستوى ا - أ

 . تحقيق التكامل األمثل بين اإلنتاج النباتي والحيواني  - ب

 توفير المزيد من القدرة على المنافسة واالستدامة من خالل جهودويتطلب تحقيق هذا الهدف 

 . للتصدي للمعوقات الناجمة عن االتفاقات اإلقليمية والدولية المزارعين وآذلك من الحكومة السورية 
 

ويسعى هذا الفصل إلى توثيق أداء اإلنتاج الزراعي على المستوى الكلي وذلك من خالل قيمة اإلنتاج 

من حيث المساحة المزروعة والمراديد واإلنتاج (والقيمة المضافة وذلك بالتعرض لتفاصيل اإلنتاج النباتي 

آتفاء الذاتي للمنتجات الغذائية آما تم حساب معدالت اال. واإلنتاج النباتي واألخشاب ) والتوزع الجغرافي

 . األساسية 

 

 قيمة اإلنتاج الزراعي والقيمة المضافة واإلنتاجية     6-1

يعكس إجمالي القيمة والقيمة المضافة لإلنتاج الزراعي النتيجة االقتصادية اإلجمالية للنشاط الزراعي 

 لهذه المؤشرات آما يبين  ملخصًا1-6ويتضمن الجدول . آما يسمح بحساب ملخص مؤشرات اإلنتاج 

تفاصيل قيم المنتجات النباتية و الحيوانية وقيمة االستهالك الوسيط أي المستلزمات المشتراة والمستخدمة في 

 . اإلنتاج الزراعي 
 

خالل % 24 قد ازدادت بنسبة 1995ويبين الجدول أن قيمة اإلنتاج الزراعي باألسعار الثابتة لعام 

من المنتجات النباتية %) 27.5(+مو المنتجات الحيوانية آان أآثر سرعة  وأن ن2000-1995الفترة 

مما أدى إلى زيادة مساهمة المنتجات الحيوانية في إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي بقيمة %) 23.1(+
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 وهي 2000-1999وقد آان التحسن ملحوظًا خالل عام . بحوالي نقطة مئوية واحدة ) السوق(المستهلك 

ويعكس األداء . رة التي تتوفر حولها البيانات مما يعكس تحسن اإلنتاج بعد انتهاء موجة الجفاف السنة األخي

اختالف مستوى تأثير موجة الجفاف %) 3(+مقارنًة باإلنتاج الحيواني %) 14.6(+الجيد لإلنتاج النباتي 

 .  على مختلف القطاعات الثانوية ضمن قطاع الزراعة
 

كل واضح من خالل زيادة إنتاجية األرض التي يتم قياسها بإجمالي قيمة آما يظهر تحسن الكفاءة بش

ويرجع الفارق بين المؤشرين إلى أن نمو . للهكتار %) 25.9(+والقيمة المضافة %) 24.1(اإلنتاج 

%) 25.9(+المستلزمات الوسيطة المستخدمة آان أبطًا من اإلنتاج وهو يظهر في نمو القيمة المضافة 

مو إجمالي اإلنتاج الزراعي وهو أمر يمكن تفسيره على أنه نتيجة لتحسن الكفاءة في استخدام الذي يتجاوز ن

وتلخيصًا لما سبق يمكن القول بأن أداء القطاع الزراعي قد تحسن خالل الفترة . المستلزمات المشتراة 

 .  من حيث القيمة و آفاءة اإلنتاج 1995-2000

 

 إنتاج المحاصيل     6-2
حة والمردود واإلنتاج العناصر الرئيسية لتقدير إنتاج المحاصيل وسوف تتم مناقشة آل تشكل المسا

فعلى مستوى القطر سيتم . من هذه العناصر بالتفصيل على مستوى القطر وآذلك على مستوى المحافظات 

  . الفواآه – الخضار – األعالف – البقوليات –الحبوب : تصنيف المحاصيل إلى مجموعات رئيسية هي 

 . و على مستوى المحافظات سنتعرض للمحاصيل الرئيسية فقط 
 

ويشير التوسع األفقي . فيمكن زيادة المساحة المزروعة بشكل أفقي ورأسي اإلنتاج زيادة ومن أجل 

إلى زيادة المساحة المزروعة فعًال وهو أمر محدود في سورية ويرجع ذلك إلى أنه بعد الزيادة في المساحة 

. يمكن أن يتم إال في المساحات الهامشية  ي تم تحقيقها في العقود الماضية فإن التوسع الالمزروعة الت

ويكمن البديل الثاني في التوسع الرأسي أي زيادة إنتاج وحدة المساحة وهو أمر يمكن تحقيقه من خالل 

لحيواني وتطبيق التقانات تطبيق الترآيبة المحصولية المثالية وتحقيق التكامل األفضل بين اإلنتاج النباتي و ا

 . الحديثة 
 

الميزة النسبية إطار زيادة زيادة اإلنتاجية تقوم الحكومة بتطبيق نظام التخطيط التأشيري في وبهدف 

لتراآيب يتم اعتماد نماذج اولتحقيق هذا الهدف . للمنتجات وذلك من أجل تشجيع القدرة على المنافسة 

وعلى المستوى . درة الموارد وآذلك االنعكاسات البيئية المتوقعة بعين االعتبار نمع األخذ المحصولية 

لذا فإن زيادة الكفاءة تتطلب زيادة فعالية . الوطني تتم زراعة المحاصيل في المساحات المروية والبعلية 

الزراعة في آال النظامين لذا فإن الحكومة تسعى إلى تحويل المساحات البعلية إلى مساحات مروية أينما 

 . ن ذلك ممكناً آا
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  المساحة 6-2-1
المحصولية للفترة التراآيب  تطور المساحات المروية و 5-6 و 4-6 و 3-6 و 2-6تظهر الجدول 

 1334265 إلى 1990 هكتار في عام 852677فقد ازدادت المساحة المروية من  . 1990-2000

تنويعه وزيادة فرص   اإلنتاج وبزيادة%) 62(وقد سمحت هذه الزيادة الكبيرة  . 20008هكتار في عام 

 . العمل في المناطق الريفية 
 

 1990 هكتار في عام 274179من : وقد ازدادت المساحة المروية المزروعة بالقمح بشكل آبير 

وهذا يعني أن حصة القمح في الترآيبة المحصولية %) . 153 (+2000 هكتار في عام 694469إلى 

 مما يمثل نموًا 2000في عام % 52.0 إلى 1990 في عام %33.2قد ازدادت من ) 4-6الجدول (

القمح الطري والقمح القاسي : محصولين استراتيجيين هامين هما وتضم هذه المجموعة % . 57يساوي 

من % 1.6( هكتار 13209 ضعفًا من 23حيث ازدادت المساحة المخصصة للقمح الطري بحوالي 

بينما ازدادت المساحة %) 32.8( هكتار 318037لى إ) 1990المساحة المروية المزروعة في عام 

 376432 إلى 1990في عام %) 32( هكتار 260970فقط من % 44المزروعة بالقمح القاسي بنسبة 

  . 2000في عام %) 28(هكتار 
 

 1990 هكتار في عام 217839آما ازدادت المساحة المروية المزروعة بالمحاصيل الصناعية من 

حيث % 8، إال أن أهميتها النسبية انخفضت بنسبة %) 49 (2000ي عام  هكتار ف323828إلى 

ويعود ذلك إلى عدم التوسع . أصبحت المساحة المخصصة لها تعادل ربع المساحة المروية اإلجمالية 

ومن أهم المحاصيل الصناعية القطن . بالمحاصيل الصناعية والتي هي بمعظمها صيفية نتيجة شح المياه 

 هكتار 21444 آان إجمالي المساحة المزروعة بالشوندر السكري 1990ري ففي عام والشوندر السك

% 28 بنسبة 2000وقد ازدادت هذه المساحات في عام .  هكتار 156358بينما آانت مساحة القطن 

أما المحصول الصناعي الذي يحتل المرتبة الثالثة من حيث األهمية في . للقطن % 73للشوندر السكري و 

 هكتار والتي 10000 إلى 2000ت المروية فهو الفول السوداني الذي وصلت مساحته في عام المساحا

 .  النخفاض بسيط تتعرض
 

حيث آانت تغطي ) 3-6الجدول (آما سجلت المساحات المزروعة باألشجار المثمرة توسعًا قليًال 

%) . 5.4 (+ هكتار120215 وأصحبت حاليًا تغطي مساحة 1990 هكتار في عام 114060مساحة 

في عام % 13.8ومع ذلك فإن أهميتها النسبية في إجمالي المساحة المروية انخفضت بنسبة تفوق الثلث من 
                                                 

نظراً ) أنظر بيانات استخدامات األراضي في الفصل األول( إن المساحة المروية المزروعة أكبر من المساحة المروية المتاحة - 8
كما قد ترجع بعض .  في بعض المناطق ولبعض التراكيب المحصولية إلمكانية زراعة أكثر من محصول واحد في نفس المساحة

 . إلى عملية الحساب والتجميع ) المروية والبعلية(الفروقات البسيطة في المساحات المزروعة 
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ويعود ذلك إلى التشدد في عدم السماح بزراعة األشجار المثمرة المروية  2000في عام % 9 إلى 1990

ومن أهم . هضبية والجبلية البعلية عدا الحمضيات بحيث تم التوسع بالتشجير في المساحات المستصلحة ال

 هكتار تقريبًا والحمضيات 29000 الزيتون الذي يشغل مساحة 2000األشجار المثمرة المروية في عام 

 . هكتار 27338التي تزرع في مساحة 
 

من المساحة % 75 حوالي 2000الشوندر السكري في عام  وبشكل عام شغل القمح والقطن و

 2000أآثر من نصف المساحة المزروعة في عام ) الطري والقاسي(ل القمح المروية المتاحة حيث شغ

بينما وقد شغل القمح بهذه الزيادة قسمًا آبيرًا من المساحة المروية  . 1990مقارنًة بأقل من الثلث في عام 

ة انخفضت أهمية جميع المحاصيل األخرى بالقيمة النسبية وبعض المحاصيل بالقيمة المطلقة مثل المساح

 . المروية المزروعة 
 

من ) 3-6الجدول (وعلى وجه الخصوص انخفضت المساحة المروية المزروعة بالخضار 

نتيجة لتراجع االتجاه %) 13.8- (2000 هكتار في عام 87508 إلى 1999 هكتار في عام 101478

تيجة استخدام ويعود انخفاض المساحة إلى زيادة المراديد المحققة ن 1995الذي آان سائدًا منذ عام 

وقد أظهرت جميع المحاصيل في هذه الفئة اتجاهًا سلبيًا خالل العقد الماضي باستثناء . األصناف الجديدة 

%) 52(+والبامياء %) 78(+واليقطين %) 217(+والبطيخ األصفر %) 133(+البازالء الخضراء 

وعة حيث أظهرتا اتجاهات وتشكل البندورة والبطاطا أهم المحاصيل في هذه المجم%) . 51(+والثوم 

بينما ازدادت مساحة % 19.4متعاآسة حيث انخفضت المساحة المروية المزروعة بالبندورة بنسبة 

فقد أظهرت مجموعة الخضار تطورًا مشابهًا حيث ) 5-6الجدول (وبالقيم النسبية % . 6البطاطا بنسبة 

من % 6.6 إلى 12.3من ( المزروعة من حيث المساحة المروية% 46.6انخفضت أهميتها النسبية بنسبة 

 ) . اإلجمالي
 

 هكتار في عام 8336من ) 2-6الجدول (آما انخفضت المساحة المروية المزروعة بالبقوليات 

مما أدى إلى انخفاض حصتها من الترآيبة %) 12.8-( هكتار بعد عشر سنوات 7271 إلى 1990

مجموعة الفاصولياء والفول ومن ثم وتضم هذه ال . 2000في عام % 0.5إلى % 1المحصولية من 

بينما استعاد ) 1990منذ عام % 663(+وقد ازدادت أهمية القطن في المساحة المروية . الحمص والعدس 

 . العدس أهميته خالل السنوات األخيرة 
 

 هكتار في 109785من ) 2-6الجدول (انخفضت المساحة المزروعة بالمحاصيل العلفية المروية 

بعد أن وصلت إلى أعلى مساحة في عام %) 8- (2000 هكتار في عام 100974 إلى 1990عام 

 إلى 2000وبالتالي فإن األهمية النسبية لهذه المجموعة انخفضت في عام ) .  هكتار130000 (1995
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 60151ومن أهم المحاصيل العلفية الذرة الصفراء التي انخفضت مساحتها من ) . 4-6الجدول % (7.6

في عام %) 4.1( هكتار 55310 إلى 1990في عام ) إجمالي المساحة المرويةمن % 7.3(هكتار 

وذلك بسبب منع الزراعة التكثيفية على اآلبار واالقتصار بزراعتها بشكل عام على المصادر المائية  2000

وتتباين أهمية الشعير المروي آمحصول علفي ولكنها تظهر زيادة . الثابتة للحد من مشكلة شح المياه 

 . التجاه العام خالل تلك الفترة با
 

 تطور المساحة المزروعة واألهمية 9-6 و 7-6 و 6-6وفيما بتعلق بالزراعة البعلية تبين الجداول 

 4.8وقد انخفضت المساحة البعلية من  . 2000-1990النسبية لكل محصول من المحاصيل خالل الفترة 

وأن مجمل النقص آان في مساحة ) 7-6الجدول (ة  مليون هكتار خالل تلك الفتر3.4مليون هكتار إلى 

 . الشعير بسبب منع الزراعة في البادية وإقالل نسب التكثيف في مناطق االستقرار الثانية والثالثة والرابعة 
 

وفي الواقع بالرغم من . تشكل األعالف أهم مجموعات المحاصيل المزروعة في األراضي البعلية 

 مليون 1.4 زالت تشغل حوالي من إجمالي المساحة البعلية فال% 42إلى % 58انخفاض حصتها من 

 مليون هكتار في عام 1.3ويشكل الشعير الذي آان يزرع في مساحة تزيد على  . 2000هكتار في عام 

وعلى العكس من ذلك فقد ازدادت المساحة ) . 1990مقارنًة بعام % 52-( أهم هذه المحاصيل 2000

 42233 ولكنها الزالت تحتل 2000-1990في الفترة % 44اء بحوالي المزروعة باألعالف الخضر

 ) . من إجمالي المساحة البعلية المزروعة% 1.3(هكتار فقط 
 

 984328ويحتل القمح المرتبة الثانية من حيث األهمية في المساحات البعلية وهو يشغل مساحة 

 1066418 مقارنًة بحوالي 2000ام في األراضي البعلية المزروعة في ع% 29.4هكتار أي ما يعادل 

وعلى وجه الخصوص ازدادت مساحة القمح الطري البعلية بما يزيد  . 1990في عام %) 22.2(هكتار 

 % . 24بينما انخفضت مساحة القمح القاسي بنسبة % 26على 
 

 1990 هكتار في عام 203221من % 11ازدادت المساحة المزروعة بالبقوليات بحوالي 

وقد آان العدس المحصول  . 2000في عام %) 6.7( هكتار 225155إلى ) مساحةمن ال% 4.2(

 %) . 44.9(+الرئيسي التقليدي في هذه المساحة ولكن خالل العقد الماضي ازدادت أهمية الحمص 
 

في األراضي غير المروية حيث ازدادت مساحتها من وخاصًة تزداد أهمية األشجار المثمرة 

في %) 20.2( هكتار 677424إلى ) في المساحات البعلية% 13.2 (1990 هكتار في عام 634825

 هكتار في 450000حيث شغلت حوالي (وتشكل أشجار الزيتون أهم أشجار هذه المجموعة  . 2000عام 

)  هكتار56000(والفستق الحلبي )  هكتار59000(يليها العنب ) تزال مساحتها في تزايد  وال2000عام 



 2002 واقع الغذاء والزراعة

 60

وقد ظهرت اتجاهات متباينة لبعض األنواع حيث ) .  هكتار32500( والتفاح ) هكتار41000(واللوز 

 . انخفض بعضها بشكل حاد بينما أظهر بعضها اآلخر أداًء جيدًا على مرور الوقت 
 

بقليل من المساحة البعلية % 1تشغل المحاصيل الصناعية التي تضم بعض التوابل مساحة تزيد على 

 هكتار 43840 إلى 1990 هكتار في عام 27070يرة حيث ارتفعت من وذلك بالرغم من زيادتها األخ

 حوالي 2000ويشكل الكمون أهم هذه المحاصيل حيث شغل في عام ) . 6-6الجدول  (2000في عام 

نتيجة زيادة الطلب  هكتار نتيجة للتوسع الذي تضاعف خمس مرات خالل العقد الماضي 25500

أما .  هكتار 10000لذي بقيت مساحته مستقرة تقريبًا عند ويلي الكمون محصول التبغ ا. الخارجي

 . ولكن من الجدير بالذآر أنهما يشهدان توسعًا آبيرًا محدودة  مساحة ناليانسون وحبة البرآة فيشغال
 

 هكتار في عام 62628من %) 50-(انخفض إنتاج الخضار في المساحات البعلية بشكل حاد 

مع ) 7-6الجدول (وتظهر جميع المحاصيل اتجاهًا سلبيًا  . 2000 هكتار في عام 31319 إلى 1990

والتي تضم األعشاب الطبية والتوابل " محاصيل أخرى"توسع في المجموعات الثانوية المصنفة تحت بند 

 . األخرى 
 

-6 و12-6 و 11-6 و 10-6الجداول (ويظهر تجميع البيانات حول الزراعات المروية والبعلية 

والبقوليات % 50والمحاصيل الصناعية بنسبة % 25مزروعة بالقمح قد ازدادت بنسبة أن المساحة ال) 13

والخضار بنسبة % 49-بينما تقلصت مساحة المحاصيل العلفية بنسبة % 6.5والفواآه بنسبة % 10بنسبة 

29 . % 

 

  المراديد 6-2-2
نتيجة لمجموعة من طرأ تطور ملحوظ على مراديد الكثير من المحاصيل خالل العقد الماضي وذلك 

 : العوامل الرئيسية 

 . استخدام البذار المحسن مع أخذ الظروف المناخية في مختلف المحافظات بعين االعتبار  -1

 .استخدام المياه آفاءة زيادة وتحسين  -2

 . تطور خدمات اإلرشاد والبحوث  -3
 

ت تلك المراديد وقد تحسنت المراديد في آل من المساحات المروية والبعلية ومع ذلك فقد تراجع

 تطور 15-6 و 14-6يبين الجدوالن . بسبب موجة الجفاف التي شهدتها سورية خالل السنوات األخيرة 

و من بين أهم المحاصيل التي أظهرت تطورًا في  . 2000-1990مراديد المحاصيل المروية خالل الفترة 

والشوندر السكري %) 133(+والذرة البيضاء %) 78(+والحمص %) 58(+المراديد القمح الطري 
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ويقتصر تراجع المراديد على بعض الحاالت %) . 131(+واللوز %) 129(+والبندورة %) 117(+

تزال المراديد في الكثير من الحاالت بعيدة عن  ومع ذلك فال. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى موجة الجفاف 

 . حساب المستلزمات النادرة مثل المياهحدها األعلى وعالوًة على ذلك فقد أمكن تحقيق بعض الزيادات على 
 

التي تظهر تأثرًا بانخفاض المحاصيل البعلية مراديد  بيانات حول 17-6 و 16-6يتضمن الجدوالن 

معدالت الهطول المطري الذي شهدته سورية خالل الفترة األخيرة حيث تراجع مردود المحاصيل البعلية 

والذرة الصفراء %) 29-(والعدس %) 51-(و الشعير %) 31-(الرئيسية آما في القمح الطري والقاسي 

أما مراديد بعض المحاصيل األخرى فقد ازدادت مثل الكمون %) . 100-(والفاصولياء %) 41-(

آما آان أداء األشجار %) . 22(+والحمص %) 55(+وذرة المكانس %) 84(+والفول %) 250(+

وآان االستثناء للمشمش %) . 229(+الخصوص اللوز المثمرة غير المروية إيجابيًا بشكل عام وعلى وجه 

 %) . 19-(والخوخ %) 20-(والتفاح  %) 23-(والدراق %) 34-(

 

  اإلنتاج 6-2-3
    ينعكس تأثير استخدام األراضي و تطور المراديد على اتجاهات اإلنتاج التي يلخصها الجدوالن

وقد سجل العقد  . 2000-1990ة للفترة  المتضمان إجمالي الزراعة البعلية و المروي21-6 و 6-20

% 50حيث ازداد إنتاج القمح بنسبة : األخير تطورًا ملحوظًا في جميع المحاصيل االستراتيجية تقريبًا 

والذي ترافق مع تراجع إنتاج القمح القاسي الذي عاد إلى %) 316(+نتيجة لزيادة إنتاج القمح الطري 

آما ازداد إنتاج  . 1995ادة الملحوظة التي سجلها في عام  بعد الزي1990معدالت اإلنتاج في عام 

أما % . 78والحمص بنسبة % 99والتبغ بنسبة % 145والقطن بنسبة % 179الشوندر السكري بنسبة 

على % 34و % 75بالنسبة للمحصولين االستراتيجيين اآلخرين الشعير والعدس فقد تراجع اإلنتاج بنسبة 

إنتاج الشعير الجاف فقد تم التعويض جزئيًا بزيادة إنتاج الشعير الرعوي التوالي وبالرغم من انخفاض 

 . والذي ترافق مع النمو السريع في إنتاج المحاصيل العلفية األخرى %) 23(+
 

اختالف وتكيف التراآيب المحصولية لهذه المنتجات و في الواقع فقد إلى وتشير اتجاهات الخضار 

واليقطين %) 75(+والبندورة %) 144(+نتجات مثل البازالء الخضراء ترافق النمو السريع في هذه الم

بانخفاض في الكثير من المنتجات %) 19(+والخس %) 22(+والبطاطا %) 63(والثوم الجاف %) 63(

تنتج  والتي تتضمن بشكل رئيسي الخضار التي ال%) 66.7" (+المحاصيل األخرى"وظهر تنوع في فئة 

 . بشكل تقليدي في سورية 
 

إيجابيًا بشكل عام حيث شهدت المنتجات التقليدية التي تزرع في إنتاج الفواآه نمو آان اتجاه 

%) 40(+والتفاح %) 88(والزيتون %) 121(+مساحات واسعة توسعًا سريعًا مثل الحمضيات 
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والفستق الحلبي %) 381(+والمنتجات األخرى التي آانت تحتل مساحات محدودة فقط مثل اللوز 

    وعلى العكس من ذلك فقد تراجع إنتاج الدراق%) . 50(+واألجاص %) 190(+والكرز %) 208(

 %) . 3-(والعنب ولكن بنسبة أقل %) 49-(والجانرك %) 39(والخوخ %) 36-(
 

معلومات عامة حول تطور اإلنتاج في المساحات المروية حيث  23-6 و 22-6يتضمن الجدوالن 

وعلى وجه الخصوص القمح الطري %) 162(صيل االستراتيجية مثل القمح للمحاإيجابيًا تعكس اتجاهًا 

والتبغ %) 145(+والقطن %) 179(+والشوندر السكري %) 1257(+والحمص %) 3701(+

%) 240(مثل الزيتون والفواآه وآذلك األمر بالنسبة للخضار %) 38(+والشعير %) 125(+

وبالنسبة للكثير من %) . 162(زالء الخضراء والبا%) 453(و البطيخ األصفر %) 121(والحمضيات 

وقد . أو ضعف الجني / المنتجات األخرى لم يكن التطور ملحوظًا جدًا ويرجع ذلك إلى تقلص المساحات و 

 . تم تسجيل بعض حاالت تقلص اإلنتاج اإلجمالي في المساحات المروية 
 

حيث تأثر بشكل ) 25-6 و 24-6جدول ال(آان تطور إجمالي إنتاج المحاصيل البعلية متباينًا جدًا 

حاد بموجة الجفاف األخيرة لذا فيجب أن يتم تقييم اتجاهات إنتاج سالبة على المدى الطويل لبعض 

%) 33-(والعدس %) 76-(و الشعير %) 43-(والبازالء الجافة %) 48-(المحاصيل مثل القمح القاسي 

األخيرة بعين االعتبار وهو أمر أدى إلى إعادة مع أخذ األداء السالب للسنوات %) 31-(وعباد الشمس 

و مع ذلك فقد ميز االتجاه الموجب بعض المحاصيل مثل الكمون . توزيع استخدامات األراضي 

وآذلك بعض الفواآه مثل اللوز %) 76(والحمص %) 284(والذرة الصفراء الرعوية %) 1901(+

 %) . 82(ن والزيتو%) 197(والفستق الحلبي %) 249(والكرز %) 412(

 

  المساحات والمراديد واإلنتاج حسب المحافظات 6-2-4
حيث أن هناك اختالفات متباينة فيما بينها فإن األراضي السورية ) 1(آما هو مبين في الفصل 

وتبين الجداول . ملحوظة في الخصائص الزراعية تنعكس على توزع اإلنتاج الزراعي في مختلف المناطق 

االختالفات الجغرافية حيث تظهر تطور المساحة والمراديد واإلنتاج للفترة  هذه 39-6 وحتى 6-26

وتتضمن الفقرات التالية .  حسب المحافظات وآما هي مستخدمة في التخطيط الزراعي 1990-2000

 . لمحة موجزة عن أهم المنتجات 
 

تمت زراعته في آل المساحات يشكل القمح أهم المحاصيل الشتوية المتعلقة باألمن الغذائي لذا فقد :  القمح

وخاصًة أنه التوجد بدائل لهذه الزراعة حيث أن المساحات المالئمة بغض النظر عن قدرته على المنافسة 

    ويمكن زراعة القمح في المساحات المروية والبعلية على حد سواء آما هو مبين في الجدولين . آبيرة 

       . 2000-1990حول القمح المروي خالل الفترة  بيانات 26-6 حيث يتضمن الجدول 27-6 و 6-26
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تليها ) 2000من اإلنتاج في عام % 38من المساحة و % 42(و ينتج القمح بشكل رئيسي في الحسكة 

 ازدادت المساحة المزروعة بالقمح بشكل آبير 2000-1990وخالل الفترة . حلب والرقة و حماه والغاب 

 بيانات حول القمح البعلي الذي يترآز 27-6يتضمن الجدول و. باستثناء حوض الفرات %) 155.3(

 تقلصت 2000ومن الجدير بالذآر أنه في عام . أيضًا في الحسكة وحلب تليهما إدلب ودرعا وحمص 

أما المناطق األخرى فقد . من اإلنتاج % 55مقارنًة بحصة تعادل % 87المساحة المخصصة للقمح بنسبة 

 . راضي آما تبين مراديد القمح في المساحات والمروية أظهرت آفاءة في استخدام األ
 

من المساحات غير % 39من أهم المحاصيل البعلية من حيث المساحة المزروعة حيث شغل :  الشعير

ويشكل الشعير مصدرًا هامًا لألعالف  . 1990في عام % 85 بينما آان يشغل 2000المروية في عام 

 أن حوالي 28-6ويبين الجدول .  منطقتي االستقرار الثالثة والرابعة الحيوانية وهو يزرع بشكل رئيسي في

آما تنتج %) 19(والحسكة %) 23(والرقة %) 34(ثالثة أرباع المساحات المزروعة تترآز في حلب 

وآما هو الحال بالنسبة لجميع المحاصيل البعلية فقد تأثر إنتاجها بشكل . حماه وحمص وإدلب آميات آبيرة 

 2000موجة الجفاف التي أصابت القطر في التسعينات لذا فقد آانت المراديد المسجلة في عام آبير بسبب 

أقل منها على المدى الطويل ويرجع ذلك إلى الظروف المناخية التي تؤثر بشكل آبير على تباين المراديد 

 . بين المناطق 
 

ر وهو يزرع في المساحات المروية يحتل العدس مرتبة هامة من حيث االستهالك المحلي والتصدي:  العدس

الجدول يبين و) 4-6أنظر الجدول (ومع ذلك فإن المساحة المروية المزروعة بالعدس غير آبيرة . والبعلية 

ومع ذلك . أن مساحات العدس البعلي تترآز بشكل رئيسي في حلب والحسكة تليهما إدلب وحماه  6-29

     زروعة بالعدس إلى النصف تقريبًا في الحسكة مات الفخالل السنوات العشر الماضية تراجعت المساح

وعالوًة على ذلك فقد آان هناك تراجع ملحوظ في . في حلب % 59بينما ازدادت بنسبة %) 50-(

وهذا ) 2000هكتار في عام /  آغ 193 إلى 1990هكتار في عام / آغ1236من (المراديد في الحسكة 

وهو أمر تم تعويضه بشكل س بالهطول المطري في الربيع االنخفاض موسمي حيث يرتبط مردود العد

) هكتار/ آغ870هكتار إلى / آغ542من (نسبي من خالل تحسن المراديد الذي تم تسجيله في آل من حلب 

ونتيجة لذلك فقد تم إنتاج ثالثة أرباع إجمالي إنتاج ) . هكتار/ آغ966هكتار إلى / آغ293من (وفي إدلب 

 %) . 26(إدلب و%) 51(العدس في حلب 
 

. آما هو األمر بالنسبة للعدس والشعير تنحصر زراعة الحمص تقريبًا في المساحات البعلية :  الحمص

من المساحات المزروعة بهذا % 32التي تشكل ( أن إنتاج الحمص يترآز في درعا 30-6ويبين الجدول 

لسويداء فقد آانت المساحة وباستثناء ا%) . 11(و إدلب %) 22(وحلب %) 24(والسويداء ) المحصول
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المزروعة في تزايد سريع في جميع هذه المناطق آما آان الحال في المساحات التي اليشكل الحمص 

 . منتجها التقليدي مثل القنيطرة وحماه وحمص 
 

من المحاصيل الصيفية المروية والتي تتمتع بأهمية تقليدية آبيرة آمصدر لفرص ) 31-6الجدول (:  القطن

وتترآز مساحات اإلنتاج . واإليرادات التصديرية وآذلك للمواد الخام المستخدمة في المعامل المحلية العمل 

التي أنتجت أآثر %) 11(ودير الزور %) 14(وحلب %) 24(والرقة %) 36(بشكل رئيسي في الحسكة 

ة القطن وقد سجلت هذه المناطق زيادة آبيرة في مساح . 2000من إجمالي اإلنتاج في عام % 85من 

%) 318(وإدلب %) 122(+وآان النمو سريعًا بشكل خاص في الرقة %) 73(+خالل العقد األخير 

آما ترافقت زيادة المساحات المزروعة بتطور ملحوظ في المراديد في جميع %) . 100(والغاب 

ة لذلك فقد ونتيج.  تم تسجيل المراديد المرتفعة في إدلب والحسكة 2000وفي عام . المحافظات تقريبًا 

 . من اإلنتاج اإلجمالي % 40أنتجت الحسكة حوالي 
 

وهو ينتج لتوفير المواد الخام من المحاصيل المروية الهامة أيضًا ) 32-6الجدول : ( الشوندر السكري

الالزمة لمعامل التصنيع المحلي وذلك بالرغم من أن إنتاجه محليًا اليتمتع بالقدرة على المنافسة نظرًا 

وقد ترآزت حوالي ثلث المساحة المزروعة . اإلنتاج المرتفعة في آل من الزراعة و التصنيع لتكاليف 

من إجمالي % 17(آما تزرع مساحات واسعة في حلب  .  2000وآذلك اإلنتاج في منطقة الغاب في عام 

وخالل العقد الماضي %) . 9(حماه و%) 13(و دير الزور %) 14(الرقة وفي ) المساحة المزروعة

 . زدادت المساحة المزروعة بشكل سريع في إدلب بينما حدث العكس في حمص ا
 

وبنسبة بسيطة في المساحات البعلية ذات تزرع البطاطا بشكل تقليدي في المساحات المروية :  البطاطا

  فإن الزراعة البعلية قد تراجعت ولكن)9-6( و )7-6(ولكن آما هو مبين في الجدولين . األمطار المرتفعة 

مسجلة تطورًا ملحوظًا في ) 33-6الجدول (أما الزراعة المروية فقد تطورت . بشكل غير ملحوظ تقريبًا 

وتترآز زراعة البطاطا المروية في حمص وحماه والغاب وإدلب . وزيادة الصادرات ربحية الالمراديد و

زيادة في إدلب وحلب وقد تراجعت المساحة المزروعة في المحافظات الثالث األولى وترآزت ال. وحلب 

 حيث آانت المساحة المروية المزروعة فيهما 2000التين أنتجتا حوالي ثلث الكمية اإلجمالية في عام 

 . متساوية 
 

فقط % 0.1وتشغل ) 9-6 و 5-6الجدول (تزرع البندورة بشكل رئيسي في األراضي المروية  : البندورة

 فقد انخفضت المساحة المروية 35-6و مبين في الجدول ومع ذلك وآما ه. من المساحة البعلية المزروعة 

نتيجة للتطور الملحوظ %) 58(+ قد تضاعف تقريبًا البندورةالمزروعة خالل العقد الماضي إال أن إنتاج 

.  والذي ترافق مع تغيير التوزع الجغرافي لمناطق اإلنتاج  العتماد أصناف عالية اإلنتاجيةفي المردود
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التي انخفضت حصتها من المساحة ) طرطوس و الالذقية(ن المناطق الساحلية وعلى وجه الخصوص فإ

محافظًة بذلك على حصتها من % 70قد شهدت زيادة في اإلنتاج بنسبة % 30إلى % 58المزروعة من 

% 19آما تشكل المساحة المروية المزروعة في درعا حوالي % . 50اإلنتاج اإلجمالي والتي تعادل 

وقد توسعت المساحة المزروعة في هذه المحافظات الثالث . تاج تليها حلب والحسكة من اإلن% 20وتنتج 

شهدت طرطوس زيادة ملحوظة في المردود وذلك نظرًا لتوسع الزراعة في البيوت بينما وخاصًة في حلب 

 . البالستيكية 
 

ة بالزيتون إلى من أهم األشجار المثمرة المزروعة في سورية حيث وصلت المساحة المزروع:  الزيتون

و يشكل إنتاج الزيتون مصدرًا هامًا من مصادر فرص العمل والدخل  . 2000هكتار في عام ألف  478

. لسكان الريف ويساهم في تشغيل قطاع الصناعة الذي يحاول أن ينفذ إلى أسواق زيت الزيتون العالمية 

) من المساحة المزروعة% 95ثر من أآ(وبما أن أشجار الزيتون تزرع بشكل رئيسي في األراضي البعلية 

 أن المساحات البعلية 36-6ويبين الجدول . فإنها تساهم أيضًا في حماية البيئة في المناطق الهضبية

 هكتار في 379خالل العقد الماضي حيث ارتفعت من % 19المزروعة بأشجار الزيتون قد ازدادت بنسبة 

آما . ساحة في حلب و إدلب و طرطوس والالذقية من تلك الم% 80وتقع نسبة .  ألف هكتار 449عام 

ونظرًا . تزرع في الرقة و دير الزور والحسكة  توسعت زراعة الزيتون في حمص و حماه والغاب بينما ال

لتطور المردود بشكل إيجابي و زيادة عدد األشجار المثمرة فقد ازداد اإلنتاج بشكل أسرع بكثير من 

 أن زراعة أشجار الزيتون المروية قد ازدادت بشكل 35-6ين الجدول ويب%) . 82(+المساحة المزروعة 

مع زيادة ملحوظة في حلب حيث لم تكن سائدة في ) 240(+واإلنتاج %) 131(+سريع من حيث المساحة 

من المساحة بالحصة األآبر حلب وتنتشر زراعة الزيتون في مختلف أنحاء سورية وتحظى . السابق 

 %) . 7.7(الالذقية و %) 13.6(وطرطوس %) 24(دلب إ تليها %)35( المزروعة
 

وتبين . على العكس من أشجار الزيتون فإن أشجار الحمضيات تزرع في المساحات المروية:  الحمضيات

ويترآز إنتاج .  تطور إجمالي أشجار الحمضيات والليمون والبرتقال 39-3 و 38-6 و 37-6الجداول 

من المساحة المروية وخاصًة في الالذقية حيث % 97 تقع نسبة الحمضيات في المنطقة الساحلية حيث

%) 121(وقد ازداد اإلنتاج بسرعة آبيرة . حدث توسع آبير في المساحات المروية خالل العقد الماضي 

وقد توسعت زراعة الليمون في المنطقة الساحلية وآذلك في الغاب بينما . نتيجة لتطور المراديد اإليجابي 

 . حة المزروعة بالبرتقال في طرطوس وتوسعت في حمص و حماه و الالذقية تراجعت المسا
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 اإلنتاج الحيواني     6-3
تلعب الثروة الحيوانية و منتجاتها دورًا هامًا من الناحيتين االقتصادية واالجتماعية حيث أنها تحتل 

هم في تحسين آفاءة الزراعة أهمية آبرى في اإلنتاج الزراعي والمصادر الغذائية وشكل المدخرات وتسا

وعالوًة على ذلك فإن تربية األغنام تلعب . عندما يتم التكامل بشكل جيد بين اإلنتاج الحيواني و النباتي 

 . دورًا هامًا في حياة البدو 
 

و هو يبين أن قطيع .  لمحة عن تطور الثروة الحيوانية خالل العقد الماضي 40-6ويبين الجدول 

الذي يربى بشكل رئيسي في البادية قد ازداد بشكل واضح على مدى العقد الماضي الذي األغنام الكبير 

 . تعرض بشكل دوري لعدة موجات من الجفاف 
 

 فيبين تطور اإلنتاجية الحيوانية الذي آان موجبًا بشكل عام باستثناء األبقار 42-6أما الجدول 

مما أدى " األبقار المحسنة"عن هذا باألداء الجيد لفئة وقد تم تعويض . وحليب األغنام ) األجنبية و المحلية(

للدجاجة  بيضة 153آما ازداد وسطي إنتاجية البيض من % . 8إلى زيادة في إنتاجية الحليب تقدر بحوالي 

 أن إنتاج حليب 43-6ويبين الجدول %) . 17 (+2000 في عام 180 إلى 1990في عام الواحدة 

وقد آانت مناطق اإلنتاج الرئيسية في عام ) ام في جميع المحافظاتعلى المستوى الع(األبقار موجب 

 .  دمشق و حمص و دير الزور 2000
 

تقريبًا خالل العقد الماضي وأن % 50 أن إنتاج لحم األبقار قد ازداد بنسبة 44-6وببين الجدول 

 آان آبيرًا في إدلب ويظهر أن نمو اإلنتاج. المحافظات المنتجة الرئيسية هي دمشق و حمص و دير الزور 

وأن االتجاه اإليجابي قد آان سائدًا في القسم األآبر %) 173(و القنيطرة %) 178(و حمص %) 212(+

 . من المحافظات 
 

في جميع المحافظات تقريبًا وخاصًة في حمص و حلب ) 45-6الجدول (يتم إنتاج حليب األغنام 

. تاج فهو سالب ومتباين بشكل آبير بين المحافظات المختلفةأما إجمالي اتجاه اإلن. وحماه و الحسكة و الرقة 

القول بأن التقانات التقليدية التي غالبًا ما تفتقر للكفاءة واألمان تنتشر في عملية فيجب وعالوًة على ذلك 

ويشكل لحم األغنام عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي السوري حيث . التخزين والجمع والنقل والتصنيع 

في جميع أنحاء القطر ويتميز بالتزايد المستمر نتيجة النخفاض حجم القطيع ) 46-6الجدول (ر إنتاجه ينتش

%) 227(ودمشق %) 345(والسويداء %) 248(+وقد آانت زيادة اإلنتاج آبيرة في حوض الفرات . 

 %) . 109(والالذقية ) 176(ودرعا 
 

ير من المحافظات وخاصًة في المناطق القريبة في الكث) 47-6الجدول (آما ينتشر إنتاج لحم الفروج 

وعلى المستوى المحلي  %) 78(+وقد آان اتجاه اإلنتاج موجبًا على المستوى اإلجمالي . من المدن الكبرى 
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وبما أن هذا النوع من اللحم أقل . وقد آان النمو ملحوظًا في حمص و حماه و إدلب والحسكة وطرطوس 

 . م فهو يشكل مصدرًا هامًا للبروتين الحيواني بالنسبة للطبقات ذات الدخل األدنى ثمنًا من لحم األبقار و الغن
 

وقد ترآز أآثر من ثلث اإلنتاج في دمشق بينما %) 68(+آما سجل إنتاج البيض اتجاهًا إيجابيًا 

 ) . 48-6الجدول  (%13وحلب % 17آانت حصة حمص 
 

تشكل أحد المصادر الهامة للبروتين األسماك  فإن وباإلضافة إلى األبقار و األغنام والفروج والبيض

 تطور إنتاج األسماك خالل العقد 49-6ويبين الجدول . الحيواني التي تسمح بالتنوع في المواد الغذائية 

مساهمة القطاعات المختلفة الماضي حسب األسماك البحرية و أسماك المياه الداخلية وزراعة األسماك و

وعلى وجه الخصوص إنتاج زراعة %) 71(+وقد ازداد إجمالي اإلنتاج ) . يالعام والخاص والتعاون(

.  التعاوني و العام ينبينما ترافق النمو بنمو القطاع الخاص وتراجع مساهمة القطاع%) 109(+األسماك 

وتراجعًا في دور القطاع الخاص لصالح %) 27(صيد األسماك في المياه الداخلية نموًا أبطًا وقد سجل 

:  أن أنواع اإلنتاج الثالث تترآز من الناحية الجغرافية آما يلي 50-6ويبين الجدول . ع التعاوني القطا

حيث يوجد عدد (وزراعة األسماك في الغاب ) وخاصًة في الالذقية(الصيد البحري في المناطق الساحلية 

الصيد النهري في الرقة بينما يترآز ) آبير من المربين في القطاع الخاص الذين يعملون في نهر العاصي

 . حيث تقع بحيرة األسد 

 

 إنتاج األخشاب     6-4
. الخشب الصناعي و خشب والوقود والفحم النباتي : يتم الحصول على ثالث منتجات من الغابات 

و مع ذلك ففي بعض المناطق . تشكل نشاطًا اقتصاديًا هامًا  ونظرًا لمحدودية الغابات في سورية فإنها ال

 .  لك الغابات مصدرًا لفرص العمل و توفر المواد الخام لصناعات الخشب الصغيرةتوفر ت
 

%) 29(وطرطوس %) 55( أن إنتاج األخشاب الصناعية يترآز في الالذقية 51-6ويبين الجدول 

 33717 طن إلى 4236من  : 2000-1990وأنه تم تحقيق تطور ملحوظ في الفترة %) 6(وحمص 

والتي تكمل ) 53-6الجدول (والفحم النباتي ) 52-6الجدول (شاب الوقود أما إنتاج أخ%) . 366(+

وقد . ومع ذلك فإن اتجاهات اإلنتاج متعاآسة . األخشاب الصناعية فإنها تترآز في نفس المناطق الجغرافية 

%) 63- (2000 طن في عام 8551 إلى 1990 طن في عام 23249انخفض إنتاج خشب الوقود من 

ويالحظ أن هناك إنتاج هام %) . 42-(  طن 3355 طن إلى 5811اج الفحم النباتي من انخفض إنتبينما 

 . للفحم النباتي في حلب و أن نموًا تم تحقيقه في حمص 
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 الفصل السابع
ةـــاعات الغذائيـــــصنــال  

 
ل تشارك الصناعات الغذائية في عملية تنمية قطاع األغذية الزراعية بطرق عديدة فهي تحسن الدخ

للمواد الزراعية الخام وتشجع على تحديث النظم الزراعية من حيث المضافة القيمة زيادة من خالل 

التنسيق (وآذلك من حيث العالقات مع السوق ) المحاصيل المنتجة والتقانات المستخدمة(استخدام التقانات 

وعالوًة على ذلك ) . رىوالتكامل بين المزارعين من جهة وبين المزارعين والجهات األخرى من جهة أخ

تستجيب لطلبات المستهلكين ألنواع ونوعيات مختلفة من المواد الغذائية وتساهم في تخفيف االختالف فهي 

 وهذا . الموسمي لتوفر المواد الغذائية وتخفيض االنعكاسات السلبية لألسعار على المستهلكين والمزارعين 

ء حيث أنه يمكن أن يستوعب الفوائض الموسمية لإلنتاج أمر مفيد للمستهلكين وللمزارعين على حد سوا

و أخيرًا فإن فعاليات التصنيع الغذائي توفر فرص العمل و تخفض الهجرة من الريف إلى . الزراعي 

 . المدينة فيما لو آانت واقعة بالقرب من أماآن اإلنتاج 
 

فهناك : نوع الملكية يتكون قطاع التصنيع الغذائي في سورية من ثالثة قطاعات فرعية حسب 

ففي السبعينات قامت . شرآات القطاع العام و شرآات والقطاع الخاص و شرآات القطاع المشترك 

الحكومة السورية بتشجيع القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية لتغطية الطلب المتزايد على المواد 

ع العام رفد القطاع الخاص الصغير في تحويل وفي تلك الفترة آان الهدف الرئيسي لشرآات القطا. الغذائية 

 . فائض اإلنتاج الزراعي إلى منتجات مصنعة و إنشاء البنية التحتية المطلوبة للصناعة 
 

وخالل التسعينات ترافق قيام القطاع العام بتوسيع طاقته التصنيعية مع تشجيع مشارآة القطاع 

 مما فرض على القطاع العام مواجهة 1991م  لعا10الخاص وخاصًة من خالل قانون االستثمار رقم 

المنافسة التي فرضها دخول القطاع الخاص في عدد متزايد من أنواع الصناعات الغذائية مما انعكس بشكل 

 . إيجابي على آفاءة قطاع التصنيع الغذائي 

 

  الصناعات الغذائية في القطاع العام    7-1

 27 شرآة تقوم بتشغيل 22وزارة الصناعة وهي تضم تتبع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ل

وتعمل تلك الشرآات في مجال تصنيع الخضار والفواآه والزيوت . معمًال في العديد من السالسل الغذائية 

ومنتجات األلبان والبسكويت والمعكرونة والبصل المجفف والسكر والحلويات والمياه والبيرة والمشروبات 

ء هذه الشرآات أو تأميمها خالل الستينات و السبعينات واحتكر القسم األآبر منها وقد تم إنشا. الروحية 

  . 1991بعض األسواق حتى عام 
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وتطبق شرآات القطاع العام المواصفة القياسية السورية المحددة للسلع الغذائية وتعتمد في تسويق 

تالي فهي لم تستثمر أموالها في الحمالت  و بال) .المؤسسات االستهالآية(منتجاتها على منافذ القطاع العام 

وفي الواقع فقد قامت اثنتان منها بإنتاج منتجات جديدة خالل السنوات . التسويقية و في إنتاج منتجات جديدة 

الخمس األخيرة وقامت واحدة منها فقط بالتنفيذ النشاطات اإلعالنية باإلضافة إلى المشارآة في المعارض 

وقد تم مؤخرًا و نتيجة لتحرير السوق . ل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية واإلعالن العام من خال

     التدريجي إيالء مسؤولية بيع المنتج لتلك الشرآات وهكذا فقد بدأت اإلدارة بمواجهة المنافسة في السوق

 . مشكالت انخفاض مستوى المرونة و ارتفاع التكاليف مقارنًة بشرآات القطاع الخاص و
 

 توزع شرآات التصنيع الغذائي في القطاع العام حسب المحافظات آما يبين حجم 1-7يبين الجدول و

.  والمشروباتالمربياتوتعمل الشرآات الكبرى في القطاع العام بإنتاج السكر والزيت والحليب و. مبيعاتها 

لتصنيعية المتوفرة في  فيتضمن تفاصيل حول المنتجات المختلفة وحول استخدام الطاقة ا2-7أما الجدول 

ويبين أنه آان هناك زيادة في استخدام الطاقة التصنيعية في جميع المعامل تقريبًا خالل العام . القطاع العام 

تزال مشكلة عدم استخدام الطاقة التصنيعية بكاملها سائدة في بعض المعامل آما   ولكن ال1999/2000

 . لمشمش واالفول السوداني هو الحال في معامل تصنيع 
 

من أهم معامل القطاع العام العاملة في مجال تصنيع المواد الغذائية معامل السكر التي تصنع 

ويليها في ذلك معامل تصنيع بذور القطن حيث ) . 3-7الجدول (مرتفعة جدًا بمبيعات الشوندر السكري 

التي (ر الكميات المصنعة  تطو4-7ويبين الجدول . هناك شرآتان تقع إحداهما في حلب واألخرى في حماه 

وآميات المنتجات الرئيسية باستثناء الزيوت ) 2000 إلى عام 1990من عام % 36ازدادت بنسبة 

 . المهدرجة 
 

ويعمل في قطاع تصنيع األلبان ثالث شرآات عامة تنتج الحليب المعقم والحليب المبستر واللبن 

 و حمص و حلب وتبلغ طاقتها التصنيعية السنوية وهي تقع في دمشق. والجبن والزبدة و السمن و اللبنة 

آما تتم حاليًا دراسة إمكانية زيادة الطاقة .  طن على التوالي 11000 طن و 8000 طن و 12500

 .  طن 33500التصنيعية لشرآة دمشق إلى 
 

وتقوم شرآات القطاع العام األخرى بإنتاج المعلبات من خالل ستة معامل تقوم بتصنيع البندورة 

آما تنتج المشروبات في معملي السويداء وحمص الذين ) . 5-7الجدول (البازالء الخضراء والمشمش و

 .  طن 11000تبلغ الطاقة التصنيعية لكل منهما 
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 الصناعات الغذائية في القطاع الخاص    7-2
جمالي االستثمار فإن العدد اإلهيئة حسب المعلومات التي تم الحصول عليها من وزارة الصناعة و 

 تمت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 327 منها 3234 آان 2000للشرآات الغذائية المسجلة في عام 

و يمكن القول بأن تصنيع زيت الزيتون يلعب دورًا هامًا في هذه ) . 6-7الجدول  (1991 لعام 10

توسطة وخاصًة في وتضم هذه الشرآات عددًا آبيرًا من وحدات التصنيع الصغيرة والم. الصناعات 

الصناعات التقليدية مثل المخابز والحلويات والزيوت والمشروبات وتشكل تلك الوحدات الحلقات الوسيطة 

من تلك الشرآات إما بشكل % 26وعالوًة على ذلك يمول ". غير الرسمي"بين األسواق والقطاع التقليدي 

 . جزئي أو آامل من رأس المال الخارجي 
 

تعمل بشكل فعال جدًا في أسواق الخاص ا التصنيعية المحدودة فإن شرآات القطاع وبالرغم من طاقته

التصدير حيث حصلت على موقع هام في الصناعات الغذائية الرئيسية مثل تصنيع األلبان وزيت الزيتون 

ويوضح تزايد عدد معامل تصنيع الخضار . والزيوت النباتية والخضار والفواآه المصنعة والحلويات 

فواآه واأللبان المرخصة السمة الديناميكية التي تتصف بها شرآات التصنيع الغذائي التابعة للقطاع وال

 . الخاص والتي تتزايد طاقتها التصنيعية بشكل سريع 
 

ومن أهم الصناعات الغذائية في القطاع الخاص تصنيع األلبان حيث تتنافس المعامل الحديثة مع عدد 

وليس هناك . ة والمنزلية والتي الزالت تصنع الجزء األآبر من الحليب الخام آبير من الوحدات التقليدي

 المعلومات الخاصة بإجمالي 7-7ويلخص الجدول . معلومات متوفرة حول إنتاج معامل القطاع الخاص 

 ازداد إنتاج 2000-1990وخالل الفترة . إنتاج الحليب واأللبان والجبن والمنتجات الحيوانية األخرى 

وتقدر زيادة % . 50تقريبًا ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة األبقار الحلوب بنسبة % 26يب بنسبة الحل

للجبن % 123منتجات األلبان التي تعتمد على حليب األبقار والتي حدثت بسبب زيادة عدد األبقار بحوالي 

مثًال ازداد إنتاج لحم وقد ازداد حجم العمل في المسالخ بشكل ملحوظ ف. للسمن % 46لللبنة و % 59و 

 % . 62و لحم األغنام بنسبة % 46األبقار بنسبة 
 

. وتشكل صناعة عصر الزيتون إحدى الصناعات الهامة األخرى نظرًا لتأثيرها على دخل المزارعين

وفي الواقع فسوف تتطلب المحافظة على األسعار الحالية للزيتون وزيت الزيتون زيادة في التصدير في 

ويتطلب هذا األمر بدوره تحديث إنتاج وتسويق زيت . قادمة وذلك نظرًا لزيادة الفائض اإلنتاجي السنوات ال

وقد ازداد حجم . الزيتون من أجل تشجيع القدرة التنافسية في األسواق الخارجية للمنتجات السورية 

عصرة مرآزية  م201 معصرة منها 808االستثمارات في إنتاج زيت الزيتون ويقدر عددها اآلن بحوالي 

 ) ساعة24( طن في اليوم 11733 معصرة هيدروليكية حديثة بطاقة تصنيعية تقديرية تصل 546حديثة و 

. 
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 أما عدد معامل البيرين التي تقوم بتصنيع المنتجات الثانوية لعصر الزيتون والتي تنتج الصابون 

ويشير .  آميات تصنيع الخضار آما أنه ليس هناك معلومات تفصيلية حول.  معمًال 25بشكل رئيسي إلى 

% 88 إلى زيادة إنتاج الزيتون بنسبة 2000-1990 إنتاج واستهالك الفواآه خالل الفترة 8-7الجدول 

زيت (آما ازداد اإلنتاج المحلي للزيوت النباتية األخرى % . 98نتيجة لزيادة إنتاج زيت الزيتون بنسبة 

 معمًال 35 في السنوات األخيرة حتى وصل عددها إلى )بذور القطن وعباد الشمس و جوز الهند وغيرها

 طن وهي تعمل في دمشق وحلب وإدلب وحمص وحماه 403000بطاقة تصنيعية إجمالية تساوي 

 . وطرطوس 
 

 وجود زيادة ملحوظة في تصنيع العنب 8-7أما بالنسبة لتصنيع الفواآه األخرى فيوضح الجدول 

وعلى العكس من ذلك فقد انخفض تصنيع .  انخفاض إنتاج العنب بالرغم من) النبيذ و الموالس والزبيب(

المشمش والتين في جميع الحاالت باستثناء القمر الدين ومربى المشمش الطازج بالرغم من زيادة إنتاج 

 . الفواآه 

 

 التصنيع الغذائي في المشاريع المشترآة     7-3

 األول منها بمشارآة القطاع العام بنسبة تم إنشاء نوعين من المشاريع المشترآة في سورية النوع

والنوع اآلخر نتج عن التعاون بين الحكومة السورية والعديد من الجهات الخارجية . من رأس المال % 25

ويضم النوع األول سبع شرآات برأس مال . التي تسعى عادًة إلى تطوير اإلنتاج وتوفير فرص العمل 

زراعة وتعمل هذه الشرآات في مجال .  ألف هكتار 7214س وتغطي مساحة . مليون ل1045يساوي 

والوجبات والقمر الدين والجبن والحلويات الكونسروة والتصنيع الزراعي وتنتج المنتجات الزراعية 

أما المجموعة الثانية فتعمل حاليًا في إنتاج الحليب . الجاهزة مثل الحمص بطحينة والفول المدمس وغيرها 

 أآبر الشرآات العاملة في هذا المجال الشرآة السورية الفنلندية التي تبلغ طاقتها ومن. واللبن والجبنة 

 .  طن 1700التصنيعية للحليب 

 

 العمالة في قطاع الصناعات الغذائية     7-4
للعمالة االستثمار ووزارة الصناعة فقد وصل العدد اإلجمالي هيئة حسب المعلومات المتوفرة من قبل 

ووسطيًا .  في القطاع الخاص20058 في القطاع العام و 8024 منها 28072ائية لصناعات الغذفي ا

 1238-77 عامًال ويتراوح عدد العاملين بين 230تشغل شرآات التصنيع الغذائي التابعة للدولة حوالي 

  . 58-1 عاملين ويتراوح العدد بين 6أما شرآات القطاع الخاص فهي تشغل وسطيًا 
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 الفصل الثامن
 ي ـزراعـاع الـات القطـخدم

 
 وعلى وجه الخصوص وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي القسم األآبر من العاميقدم القطاع 

ووقاية والتدريب والتعليم والرعاية البيطرية لقطاع مثل البحوث الزراعية واإلرشاد الزراعي لالخدمات 

تقوم وزارة الزراعة عية والريفية التي التنمية الزراآما تضم الخدمات الزراعية مشاريع . المزروعات 

شجار زراعة األإنشاء الطرق الزراعية واستصالح أراضي الفالحين وواإلصالح الزراعي بتنفيذها مثل 

وتمول تلك المشاريع بشكل جزئي من قبل القطاع العام مثل الطرق الزراعية بينما يمول الجزء . والتحريج 

يحصلون على القروض طويلة األجل من المصرف الزراعي اآلخر من قبل مالكي األراضي الذين 

 .  التعاوني وذلك لتطوير األراضي وزراعة األشجار
 

آما يقوم االتحاد العام للفالحين بتقديم بعض الخدمات للجمعيات التعاونية آمساعدتها في تأمين 

ص ببعض النشاطات في حين يساهم القطاع الخا. مستلزمات اإلنتاج والقروض وتسويق بعض المنتجات 

 أما الغرف الزراعية فتقدم .آتأمين مستلزمات اإلنتاج الزراعي وتصنيع بعض األدوية البيطرية واللقاحات 

قطاع الوغيرهم من العاملين في الخدمات ألعضائها وهم بشكل رئيسي من المزارعين في القطاع الخاص 

 المعلومات واإلرشاد التسويقي والتأمين على الزراعي بهدف تطوير إنتاجهم وقدراتهم التسويقية مثل نشر

 . الماشية وغيرها 
 

ويقدم هذا الفصل لمحة عن الخدمات الرئيسية المقدمة من قبل القطاع العام وخاصة من قبل وزارة 

 . الزراعة واإلصالح الزراعي 

 

 البحوث الزراعية    8-1
 2001لعام / 42ثها بموجب القانون التي تم إحداتقوم الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 

إدارات / 7 الهيئة تضمإلشراف على آافة النشاطات البحثية التي آانت تنفذ من قبل مديريات مختلفة ، وبا

 - البستنة - المحاصيل -الموارد الطبيعية : (عامة تشرف على آافة النشاطات البحثية وهي إدارات بحوث 

 ) . البحوث االقتصادية-ثروة الحيوانية بحوث ال -وقاية المزروعات  -القطن 
 

 : وحققت البحوث العلمية الزراعية العديد من النشاطات اإليجابية وأهمها

 بحث سنويًا من خالل 600/وصلت عدد األبحاث المنفذة سنويًا في مجال بحوث اإلنتاج النباتي إلى نحو 

 :ون مع المراآز الدولية تحقيق التالي محطة بحثية في المناطق المختلفة وتم من خاللها وبالتعا/ 40
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صنف عالي اإلنتاج من القمح الطري والقاسي والتي تتم حاليًا زراعتها في / 15استنباط  -1

مناطق مختلفة حسب احتياجاتها المائية وقد ساعدت تلك األصناف على تحسين المراديد 

وبشكٍل  لتسعينياتهكتار في ا/ طن 3.8هكتار في السبعينيات  إلى /  طن1.9المروية من 

 طن 1.5هكتار في السبعينيات إلى / طن 0.7مشابه فقد ازداد مردود القمح البعلي من 

  .هكتار في التسعينيات /

 1.6استنباط سبعة أصناف من القطن عالي اإلنتاج مما أدى إلى زيادة مراديد القطن من  -2

األصناف تتناسب  في التسعينيات ، آما أن هذه 3.8هكتار في السبعينيات إلى /طن 

 للقطن الملون والمناطق اإلنتاجية المختلفة ، إضافًة إلى تحقيق النجاح في استنباط صنف

 .تطويره خالل المستقبل القريب يجري العمل على 

) 1(والفول ) 1(والعدس) 3(والحمص الشتوي ) 4(استنباط أصناف مختلفة من الشعير  -3

 .والتي تتميز جميعها باإلنتاجية العالية 

 طن 6استنباط أصناف الذرة الصفراء المناسبة للزراعة التكثيفية وصلت انتاجيتها إلى  -4

 .هكتار وتم جراء ذلك االستغناء عن استيراد بذار الذرة الصفراء /

  والمشمش) 5(والسفرجل ) 12(واألجاص ) 15( إدخال أصناف جديدة من التفاح  -5

)10( . 

امة واألشجار المثمرة وخاصة الزيتون نفذت العديد من األبحاث على المحاصيل اله -6

 .وآذلك على وقاية المزروعات والمبيدات والحمضيات 
 

تم إنشاء ثمانية محطات بحثية لتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية ، وقد تم  في مجال اإلنتاج الحيواني

الخصوص فيما وتعمل تلك المحطات على وجه . تحقيق نتائج جيدة في مجال اختيار السالالت وحمايتها 

 :يلي 

 .األآثر قدرة على إنجاب التوائم ) العواس( تطوير ساللة جديدة من األغنام -1

 . تحسين أنواع الماعز واألبقار الشامية -2

 أقيمت في السنوات األخيرة محطات متخصصة ألبحاث الجاموس واإلبل بهدف تطويرها من -3

 .حيث العدد واإلنتاجية 

 الحيواني باعتماد مشروع التدريج والتحسين لألبقار وذلك من خالل  قامت مديرية اإلنتاج-4

تهجين األبقار المحلية مع األبقار األجنبية العالية اإلدرار ، وتم من خالل ذلك تحسين إنتاجية 

آغ في الجيل األول وإلى / 1500آغ في السنة للبقرة الواحدة إلى / 750األبقار المحلية من 

 .آغ في الجيل الثالث / 3500ثاني و آغ في الجيل ال /2500
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 في مجال بحوث األراضي 

 ، آما تم إعداد خرائط التربة 1/250000 و 50000/ 1 تم تصنيف األراضي السورية على المقياسين -

 . حسب الموقع

 تطور العمل المخبري بشكل آبير مما ساهم في تقييم الكمية الفعلية المطلوبة من األسمدة لكل محصول -

   .لمحاصيل  وحسب أنواع التربة المختلفةمن ا

محطة لتنفيذ األبحاث الخاصة / 14 التوسع ببحوث األراضي حيث بلغت أعداد المحطات البحثية -

 .مخبرًا مجهزًا إلجراء التحاليل الكاملة للتربة / 13باألراضي ، آما وصل عدد المخابر إلى 
 

. ث الري منتشرة في مختلف المحافظات محطة بحثية لبحو/ 14أقيمت في مجال بحوث المياه 

وتعمل هذه المحطات على تحسين طرق الري وتحديد االحتياج المائي لكل محصول من المحاصيل ، وأهم 

 :المجاالت البحثية المنفذة 

 .االحتياج المائي للقمح والذرة الصفراء والقطن والشوندر السكري  -1

 .الري التكميلي ألنواع القمح  -2

 .د التسوية بالليزر للقمح والذرة الصفراء والشوندر السكري والقطن تقانات الري بع -3

 .معالجة مياه الصرف واستخدامها في الري  -4

 

 والتعليم والتدريب  اإلرشاد الزراعي    8-2

 يساهم اإلرشاد الزراعي في تحسين اإلنتاج من خالل إرشاد المزارعين وتشجعيهم على استخدام -

م من المنافسة في األسواق ، ويرآز اإلرشاد على نقل المعلومات ونتائج البحث التقانات الحديثة وتمكينه

مراآز البحث العلمي لدراستها ووضع لالعلمي للمزارعين وعكس الصعوبات التي يعاني منها المنتجون 

 .الحلول العملية لها 

لمنتشرة في مختلف أنحاء  يتم تقديم الخدمات اإلرشادية الحكومية مجانًا من خالل الوحدات اإلرشادية ا-

القطر وفق الخطة التي تحددها اإلدارة المرآزية في ضوء التشاور مع هذه الوحدات ومع المصالح 

 .اإلرشادية في المحافظات 

 تضم الوحدات اإلرشادية المهندسين والمراقبين الزراعيين واألطباء والمراقبين البيطريين ، ويساهم -

حة الحشرات واألمراض والوقاية منها وفي تنفيذ الخطة الزراعية وآذلك  في مكافاإلرشاديفريق العمل 

 والتجارب الميدانية لتقييم اإلنتاج وجمع المعلومات المطلوبة لتوجيه الفعاليات اإلحصائيةتنفيذ االستبيانات 

 . وعملية التخطيط الزراعي والتدخالت الحكومية األخرى اإلرشادية
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 2000وحدة في عام  / 885 إلى 1990وحدة في عام / 740ية من   ازداد عدد الوحدات االرشاد-

وحدة ارشادية مجهزة بسكن للفنيين الزراعيين / 305فني زراعي منها  / 6000يعمل فيها أآثر من 

 .العاملين في هذه الوحدات  

نية آالبرامج اإلذاعية والتلفزيو(  يتم تقديم الخدمات االرشادية من خالل العديد من النشاطات -

 ).والملصقات واأليام الحقلية والمسرح الجوال ، وإصدار النشرات االرشادية للمحاصيل المختلفة 
 

تم ربط خطط التعليم بخطط التنمية وتم باهتمام آبير حيث لكوادر الفنية اتأهيل وتدريب يحظى 

داد المعاهد مت زيادة أع آما ت.طالب / 6500يسجل فيها سنويًا بحدود زراعية ثانوية / 40إحداث 

/ 5000معهدًا يدرس بها بحدود / 17المتوسطة في مجاالت الزراعة المختلفة وبلغ عدد المعاهد المتوسطة 

 .طالب 
 

فني زراعي في مراآز التدريب البالغ / 2500بمشارآة نحو دورة في السنة / 100ويتم تنفيذ نحو 

رعين على أحدث التقانات المستخدمة في تدريب بعض المزاوباإلضافة إلى ذلك يتم . عددها خمسة مراآز 

 2001مجال الزراعة وبحضور الفنيين الزراعيين وبلغت اعداد المشارآين في هذه الدورات خالل عام 

 . ألف مزارع / 20آالف بين فني وطالب ونحو / 10بحدود 

 

 خدمات وقاية المزروعات  8-3
لمزروعات ومصالحها في المحافظات   تقديم خدمات وقاية المزروعات من خالل مديرية وقاية ا

وآانت الحكومة تقوم بتأمين آافة المبيدات الالزمة   في القرى ،اإلرشاديةومن خالل التعاون مع الوحدات 

لمكافحة اإلصابات الحشرية والفطرية ولكنها اقتصرت في السنوات األخيرة على تأمين مبيدات المكافحة 

افحة األعشاب وفأر الحقل ،آما يتم أيضًا تأمين  مبيدات تعقيم البذار اإلجبارية وخاصًة السونة والجراد ومك

 .وخاصًة بذار القمح لمكافحة أمراض التفحم عليه 
 

بالنسبة لتأمين االحتياجات فيتم ذلك من قبل لجنة المبيدات التي يرأسها وزير الزراعة وتضم في 

ذائية والمدراء المرآزيين ذات العالقة عضويتها ممثلي الفالحين والحزب والمصرف الزراعي ومؤسسة غ

وتقوم هذه اللجنة بتقدير االحتياجات المطلوبة مع األخذ بعين االعتبار المتوفر منها والطلب من مؤسسة 

 .غذائية استيراد الكميات المتبقية 
 

ن أما مكافحة اآلفات الزراعية العادية فيتم ذلك من خالل شراء هذه المبيدات من قبل المزارعين م

 التابعة التحاد الفالحين أو لنقابة المهندسين الزراعيين والتي تؤمن المبيدات أوالمحالت الزراعية الخاصة 

من االحتياج % 70من خالل االستيراد المباشر من قبل القطاع الخاص والذي وصلت مستورداته إلى نحو 
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في مصالح وقاية المزروعات العام ، في حين يقوم المهندسون الزراعيون في الوحدات اإلرشادية و

 .بمساعدة الفالحين على تحديد اإلصابة ونسبة استخدام المبيدات عليها 
 

وفي إطار قيام الدولة بالحد من استخدام المبيدات فقد بدأت تعتمد اإلدارة المتكاملة لوقاية المزروعات 

وصول اإلصابة للعتبة وذلك للحد من استخدام المبيدات الكيميائية إال في حاالت الضرورة وعند 

االقتصادية، آما بدأت بتشجيع المكافحة الحيوية للحد من التأثيرات السلبية على اإلنسان والبيئة وللحد من 

دفع المبالغ الكبيرة الستيراد المبيدات ، وقد بدأت ببرنامج ناجح على الحمضيات في الساحل السوري ضد 

ن المكافحة الكيميائية بشكٍل شبه آامل على المحصول ،آما يتم الذبابة البيضاء وتم من خاللها االستغناء ع

 .تعميم المكافحة الحيوية على الزيتون والتفاح والقطن ودراسة اعتمادها على محاصيل أخرى 

 

 الرعاية البيطرية واللقاحات     8-4 
صالحها في يتم تقديم الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية من خالل مديرية الصحة الحيوانية وم

المحافظات والتي يرتبط معها العديد من المراآز الصحية والمراآز البيطرية الثابتة والمتنقلة المنتشرة في 

آافة المناطق وتقوم هذه المراآز بإجراء التلقيحات الوقائية والعالجية للثروة الحيوانية من خالل حمالت 

مراض السارية والمعدية ، آما تقوم الوحدات المتنقلة منظمة لحماية قطيع الثروة الحيوانية وخاصًة ضد األ

 .بمتابعة مربي األغنام المتنقلين لتنفيذ التلقيحات الوقائية والمعالجات السريرية 
 

الحمى القالعية ، الطاعون (تنفيذ آافة التحصينات الوقائية ضد األمراض السارية مجانًا ويتم 

 خالل المستوصفات والمراآز الثابتة والمتنقلة والتي بلغ وذلك من) البقري، طاعون المجترات الصغيرة

وقد  . 2000-1990 تطور الرعاية البيطرية للفترة 1-8ويبين الجدول مستوصفًا ومرآزًا / 422عددها 

نوع من اللقاحات البيطرية في مخابر وزارة الزراعة إضافًة إلى استيراد اللقاحات غير / 17إنتاج تم 

 ) .لحمى القالعية ، الباستوريال ، البروسيالا( المتوفرة محليًا 
 

 تم توزيع أدوية الطفيليات الداخلية والخارجية مجانًا لتالفي تأثيرات موجة 1998اعتبارًا من عام 

 1996الجفاف ، حيث تمت العودة إلى اإلجراء السابق بالتوزيع المجاني بعد أن اتخذ اإلجراء في عام 

 .ببيعها بسعر الكلفة 
 

 بمشروع لتدريج األبقار 1984بة لتطوير إنتاجية الثروة الحيوانية فقد تم البدء اعتبارًا من عام وبالنس

 تطور إنتاج السائل المنوي واآلزوتي وعدد التلقيحات 2-8ويبين الجدول المحلية بهدف زيادة انتاجيتها 

  . 2000-1990االصطناعية التي تم تنفيذها ضمن البرنامج خالل الفترة 
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 والمناطق الزراعية إلنتاج الزراعي لالمساعدة الخدمات الحكومية     8-5
ترآز الحكومة على تطوير البنية التحتية بشكٍل عام والطرق الزراعية بشكٍل خاص للمساعدة في 

تنفيذ العمليات الزراعية في أوقاتها المحددة وتسهيل عملية نقل مستلزمات اإلنتاج وتسويقه والمحافظة على 

 عندما 1991 تطور الطرق الزراعية والمساحات المخدمة منذ عام 3-8 ويبين الجدول .ونوعيته سالمته 

نقل تلك المسؤولية من وزارة اإلدارة المحلية إلى وزارة الزراعة حيث تمت زيادة األعمال الحكومية في تم 

 . هذا المجال وزيادة االستثمارات المخصصة له 
 

ل خطتها االستثمارية بالمساهمة في تطوير الغابات من حالل تقوم وزارة الزراعة ومن خالا آم

رعاية الغابات الطبيعية أو من خالل التحريج االصطناعي وذلك في إطار المحافظة على البيئة وتطوير 

الموارد السياحية واستفادة القاطنين في مناطق الغابات من األخشاب وغيرها وذلك من خالل ثالثة 

 وتضم عملية التحريج شق الطرق ) . حماية الغابات - تربية وتنمية الغابات -ابات تطوير الغ( مشروعات 

 .   تطور تلك الفعاليات4-8ويلخص الجدول . الحراجية وخطوط النار 
 

مليون غرسة ويتم استخدام جزء منها لمشاريع التشجير الحراجي   / 37-30يتم سنويًا إنتاج بين  و

وقد تم خالل العقد الماضي .  باسعار رمزية الستخدامها آمصدات رياح والجزء اآلخر للبيع للمزارعين

% 50)  سنة استثنائية بسبب موجة الجفاف2000ويشكل عام ( ألف هكتار سنويًا 27-22زراعة حوالي 

 .منها جديدة واألخرى لتحسين الغابات القائمة 
   

لتشجير المثمر وذلك من امشروعات مجموعة من  بتنفيذ 1977بدأت وزارة الزراعة ومنذ عام 

: وذلك لتحقيق ثالثة أهداف خالل مساعدة الفالحين في استصالح أراضيهم وزراعتها باألشجار المثمرة 

وتنفذ زراعة األشجار من . توفير فرص العمل الزراعية و زيادة دخل المزارعين والمحافظة على البيئة 

 مالكي األرض الذين يتقدمون بطلب إلى المصرف قبل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بناًء على طلب

ويبين الجدول . قرض طويل األجل يبدأ تسديده بعد بدء األشجار باإلثمار الزراعي التعاوني للحصول على 

.  المساحات التي تم استصالحها وزراعتها باألشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية خالل العقد الماضي 8-5

يع ضمن مجموعة من مشاريع التنمية الزراعية باستخدام اآلليات الثقيلة المستوردة وقد تم تنفيذ هذه المشار

. وباالعتماد على الموارد المالية المتاحة من المصادر الخارجية المختلفة التي تقدم المساعدات التنموية 

 : وفيما يلي ملخص للمشاريع الرئيسية التي يم تنفيذها 
 

 مشروع التشجير المثمر 
ألف هكتار في منطقتي االستقرار األولى / 386 ويهدف إلى استصالح 1977فيذه في عام بدأ تن

 ملم ، وقد وصلت المساحة المستصلحة حتى عام 300والثانية التي يتجاوز معدل الهطول المطري فيها 
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 - السويداء–درعا (الف هكتار لزراعة األشجار المثمرة والمحاصيل في محافظات / 278 إلى 2000

وتصل الخطة السنوية )  الحسكة– إدلب – حلب – طرطوس - حماة- حمص– ريف دمشق –نيطرة الق

 . هكتار  / 8000للمشروع إلى حدود 
 

 مشروع الحزام األخضر

 إلنشاء حزام أخضر بين المناطق الصحراوية والمناطق المأهولة يتكون 1980بدأ تنفيذه في عام 

 آم موازيًا للحدود 20 -8آم وبعرض يتراوح  بين / 1100من األشجار المثمرة والحراجية بطول 

السورية العراقية في الشمال والحدود السورية األردنية في الجنوب ، وقد تمت زراعة بعض المناطق 

)  السويداء – درعا – ريف دمشق – حمص – حماة – ادلب –حلب ( باألشجار المثمرة في محافظات 

ألف هكتار وتتضمن الخطة المستقبلية / 131 إلى 2000ووصلت المساحة المستصلحة حتى عام 

 . هكتار سنويًا 5300استصالح 
 

 )الشهيد علي العلي( مشروع تطوير التشجير المثمر 

 بهدف استصالح األراضي وحماية التربة والمياه وزراعة األشجار المثمرة في 1986بدأ في عام 

ألف هكتار حتى /67 وقد تم استصالح )طرطوس – الالذقية - حماة– حمص -ريف دمشق( محافظات 

 .هكتار سنويًا/ 4700 وتهدف الخطط المستقبلية الستصالح حوالي 2000نهاية عام 
 

 )المرحلتين األولى والثانية ( مشروع تنمية المنطقة الجنوبية

 بهدف استصالح األراضي لزراعة األشجار المثمرة 1986بدأ تنفيذ المرحلة األولى في عام 

التي يتراوح معدل )  القنيطرة – ريف دمشق – السويداء -درعا ( الحقلية في المنطقة الجنوبية والمحاصيل 

 وأخذ 1993 ملم ، وبدأت المرحلة الثانية من المشروع في عام 650 -280الهطول المطري السنوي بين 

 نشاطات تنموية عمليات االستصالح اسم مشروع التنمية الزراعية في المنطقة الجنوبية وشمل إضافًة إلى

 - تأمين القروض لتنمية الصناعات المنزلية- تعزيز اإلرشاد الزراعي –تطوير المرأة الريفية ( أخرى 

،وتداخل تنفيذ المرحلتين حيث استمر العمل باآلليات القديمة الستصالح األراضي لتأخر )  وغيرها  

        الف هكتار للتشجير / 44ع إلى وصول اآلليات الجديدة ، وبلغت المساحات المستصلحة في المشرو

هكتار سنويًا لزراعة األشجار / 3200ألف هكتار للمحاصيل ووضعت الخطط المستقبلية الستصالح /61و

 .هكتار لزراعة المحاصيل الحقلية  / 4300المثمرة و 
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 مشروع التنمية الزراعية في جبل الحص 
وقد بدأ بتنفيذه في ) محافظة حلب (كتار في جبل الحص ألف ه / 22 يهدف المشروع إلى استصالح 

 ويتضمن العديد من المكونات إضافة إلى استصالح األراضي آإقامة الوحدات اإلرشادية 2001عام 

وتامين مياه الشرب لمنطقة المشروع وتامين القروض الميسرة لصغار المزارعين وتعزيز دور المرأة 

 الريفية 
 

 لوسطى والساحليةمشروع تطوير المنطقة ا

 – حمص - طرطوس–الالذقية (ألف هكتار في محافظات  / 80يهدف المشروع إلى استصالح 

تعزيز دور ( ألف هكتار في آل محافظة إضافة إلى العديد من النشاطات التنموية /20وبمعدل ) حماة 

ناعات المنزلية وغيرها  الص– تربية النحل – اإلرشاد الزراعي –تامين القروض الميسرة –المرأة الريفية 

 .ولم يتم البدء بتنفيذ االستصالح لعدم توريد اآلليات في حين بدء العمل بالمكونات األخرى) 
 

 تطوير البادية السوريةمشروع 
تنفذ العديد من المشروعات في البادية السورية نظرًا ألهميتها في تأمين المراعي الرخيصة للثروة 

رها الهام في توفير االستقرار للقاطنين فيها والحد من هجرتهم إلى المدن الحيوانية وخاصة األغنام ودو

تطوير البادية ، تجديد ( وحماية البيئة والتنوع الحيوي، واهم المشروعات الخدمية في البادية السورية 

 :وتم من خاللها  تنفيذ التالي  ) وتجهيز آبار البادية ، حفر آبار جديدة ، التنف الرائد وغيرها 

 ألف هكتار /15مليون غرسة سنويًا لزراعتها في مساحة / 9مشتًال رعويًا إلنتاج / 13إنشاء 

ألف طن من البذور وسطيا في السنة وحسب /50إنشاء سبع مراآز لجمع البذور تجمع بحدود  -1

 .الموسم  الستخدام البذور إلنتاج الغراس والستخدامها في النثر المباشر 

مثلث وأبو ذر الغفاري والضفة بالغراس الرعوية والحراجية  من زراعة ثالثة مواقع هي ال -2

 .  أجل وقف تحرك الكثبان الرملية المؤثرة على منطقة دير الزور

إنشاء أربع واحات خضراء على طول الطريق العام بين دمشق ودير الزور وتمت زراعتها  -3

إلرشاد القاطنين في باألشجار المثمرة الستخدامها آأماآن استراحة للمسافرين من جهة و

 .المنطقة على زراعة األشجار المثمرة والعناية بها 

 -15بئر ارتوازي لتأمين المياه للسكان في البادية وقطعانهم ويتم سنويًا حفر نحو / 210حفر  -4

 .بئرًا جديدة / 20

إنشاء عدد من المسيجات لحفظ النباتات الرعوية المتكيفة مع البيئة السورية مع االهتمام  -5

 .النباتات المرغوبة والمستساغة من قبل الثروة الحيوانية ب
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بمساعدة مشروع الفاو الممول من قبل الحكومة ) تدمر( إنشاء محمية طبيعية في التليلة  -6

 .اإليطالية لحماية بعض النباتات والحيوانات البرية مثل الغزالن والمها 

/ 105خارجي ومحلي بلغ نحو تم اعتماد مشروع تنموي لتطوير البادية السورية بتمويل  -7

مليون هكتار / 3مليون دوالر ويهدف إلى تنمية الطاقة اإلنتاجية في البادية على مساحة 

ألف / 170ألف هكتار وبذر مساحة / 100وإعادة الغطاء النباتي لبعض المناطق باستزراع 

خزان / 80بئر قديمة وإقامة / 45بئر وإعادة تأهيل / 100هكتار إضافة إلى حفر وتجهيز 

آم طرق في البادية وإقامة المراآز البيطرية لخدمة مربي الثروة / 550لحصاد المياه وشق 

 .الحيوانية 
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 الفصل التاسع 
 في سورية   الزراعيةالسياسات 

 
وبينما آانت الخطط . لتخطيط المرآزي طيلة العقود األربعة الماضية على ااالقتصاد السوري اعتمد 

بداية التحول التدريجي إلى التخطيط ) 1990-1986( رسمي فقد الخطة السادسة الخمسية تصدر بشكل

التأشيري وأصبحت الخطط السنوية التي يتم إعدادها بشكل تشارآي وباعتماد المنهج الالمرآزي تشكل 

احتفظت الدولة بدورها المباشر في تنسيق توزيع وضمن هذا التوجه العام . الوثائق المرجعية المعتمدة 

 . أفسحت المجال بشكل تدريجي أمام فعاليات القطاع الخاص في عمليات التجارة واإلنتاج وموارد ال
 

 : ويمكن تلخيص األهداف الحكومية طويلة المدى في قطاع الزراعة آما يلي 

 . تحقيق االآتفاء الذاتي من المواد الغذائية الرئيسية  -1

 . حسين إنتاجيتها االستخدام األمثل للموارد الطبيعية الزراعية و ت -2

الهجرة من الريف الحد من تحقيق المساواة في توزيع الدخل وتخفيض الفقر في المناطق الريفية و -3

 . إلى المدينة 

 . توفير فرص العمل لليد العاملة الزراعية  -4

 . ضمان المستويات المناسبة من االستهالك الغذائي لكل من سكان الريف والمدن  -5

 . معامل التصنيع المحلية توفير المواد الالزمة ل -6

 . زيادة الصادرات الزراعية  -7

 . تشجيع االستثمار آأداة رئيسية في تحقيق التنمية  -8
 

وقد تطورت هذه األهداف بشكل تدريجي خالل العقد الماضي وعلى وجه الخصوص خالل السنوات 

 : القليلة الماضية ويمكن تلخيص هذا التطور بما يلي 

 .  االآتفاء الذاتي إلى مبدأ األمن الغذائي التحول التدريجي من مبدأ -1

تحديد الدور المرآزي لتنمية الطاقات التسويقية والتصنيعية بحيث تصبح قادرة على المنافسة في  -2

 . األسواق العالمية 

 . زيادة االهتمام بالبيئة وتشجيع االستخدام األمثل للموارد الطبيعية النادرة بما فيها األرض والمياه  -3
 

 اختيار مجموعة األدوات التي يتم استخدامها لتحقيق األهداف المذآورة أعاله من خالل إسناد وقد تم

ونظرًا لسيطرة القطاع الخاص . الدور المرآزي للدولة في توزيع الموارد وتوزيع المستلزمات الزراعية 

خالل تحديد أهداف على إدارة عوامل اإلنتاج على مستوى المزرعة فقد لعبت الدولة دورها التوجيهي من 
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آمية دقيقة ابتداًء من مستوى المزرعة واتجاهًا إلى المستويات األعلى وذلك من خالل التدخل المباشر في 

 . ة تقانات الزراع
 

ويشكل اإلطار المؤسسي األداة الرئيسية للتدخل الحكومي والذي بقي محتفظًا بذات الطابع والشكل 

وقد آان يتميز بشكل رئيسي بنوعين من الخصائص التنظيمية . منذ إنشائه في الستينات والسبعينات 

 : والتشغيلية 

 حيث تحتفظ وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي توزع مسؤولية صنع القرار وتنفيذ السياسات -1

بالدور المرآزي لوضع وتنفيذ اإلجراءات المتعلقة بإنتاج و توزيع المنتجات الزراعية ولكنها 

حيث تقع الكثير من التدخالت االقتصادية . لتي تضطلع بهذا الدور ليست الجهة الوحيدة ا

 - الصناعة -واالجتماعية تحت مسؤولية وزارات أو جهات حكومية أخرى مثل وزارات الري 

 .  هيئة تخطيط الدولة – المالية –ية ج االقتصاد والتجارة الخار–التموين والتجارة الداخلية 

التي تقوم بعملية صنع ) المجالس العليا( من الجهات الحكومية الدور المرآزي والهام لمجموعة -2
ويوفر الترآيب الداخلي لتلك . القرار من خالل المشارآة بين الجهات المسؤولة والمعنية 

المجالس الضمانة المؤسسية إلمكانية تجميع المسؤوليات الموزعة وتحقيق االتفاق بين وجهات 

مثل االتحاد العام مشارآة العديد من الجهات المعنية النظر والمصالح المختلفة من خالل 

 . للفالحين
 

تحقيق المزيد من المشارآة طرأ المزيد من التغيير على اإلطار المؤسسي بهدف وعلى مرور الوقت 

تم في أواخر عام  أهم التطورات التي حدثت على هذا اإلطار المؤسسي ماومن . في عملية صنع القرار 

وزارة الجديدة مهامها حيث تم تحويل مسؤوليات ومهام المجالس العليا إلى الوزارات  بعد تسلم ال2001

ونتيجة لذلك يتم حاليًا . رئاسة مجلس الوزراء من خالل توجيهات القطاعية المعنية لتعمل بالتنسيق المباشر 

رئاسة مجلس إقرار الخطط القطاعية أو تحديد أسعار شراء المحاصيل الزراعية االستراتيجية من قبل 

فقد أصبحت عملية التشاور وفي نفس الوقت . الوزراء بناًء على المقترحات التي تقدمها الوزارات المعنية 

والمشارآة التي آانت تتم سابقًا من خالل المشارآة الرسمية لمختلف الجهات السياسية واالجتماعية مثل 

 . المشاورات على مختلف المستويات االتحاد العام للفالحين في المجالس العليا تتم من خالل 
 

أما األداة الرئيسية الثانية لتنفيذ أهداف السياسات الزراعية فتتمثل في آلية التخطيط التي تعتمد على 

توزيع الموارد في القطاع الزراعي حيث آان ينظر إلى التخطيط المرآزي على أنه آلية التنسيق المناسبة 

ارد المتاحة وتحديث نظم اإلنتاج وآذلك من أجل المراقبة المرآزية في االقتصاد المغلق لتجميع المو

وبمعنى آخر فقد آان ينظر إلى التخطيط المرآزي على أنه إطار . والديناميكية لتبني ونشر تقانات الزراعة 

 : صنع السياسات المناسب لتحقيق مجموعة من األهداف مثل 
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 .رئيسية تحقيق االآتفاء الذاتي من المواد الغذائية ال -1

 . مراقبة وتشجيع التغيرات التقنية  -2

 . مراقبة استخدام الموارد الطبيعية  -3

 . توفير فرص العمل و الدخل في المناطق الريفية  -4

 . االنسجام الداخلي والمستدام للنظم االقتصادية واالجتماعية  -5
 

وعة من إجراءات أما األداة الثالثة التي يتم استخدامها لتحقيق األهداف طويلة المدى فهي مجم

التي توضع ضمن اإلطار المغلق السياسات المتكاملة التي تسعى إلى توفير القوة التشغيلية آللية التخطيط 

وقد يظهر المبدأ المرآزي لمجموعة . الذي آان يتميز بقدر آبير من الحماية عند تبني تلك اإلجراءات 

عي من خالل تنفيذ عملية نشر التقانات الجديدة السياسات تلك في المبدأ الذي يحدد تحديث القطاع الزرا

وقد آانت المجموعة األساسية لتلك السياسات والتي بقيت سارية المفعول بشكل آامل حتى . بشكل آفء 

 : منتصف الثمانينات تتكون من النقاط التالية 

 . اتيجيةآميات اإلنتاج اإلجبارية وتوزيع المساحات على مستوى المزرعة على المحاصيل االستر -1

 .منح الدعم للمستلزمات الزراعية  -2

توزيع أراضي (إجراءات تسهيل الحصول على األرض والمياه من خالل اإلجراءات التشريعية  -3

إقامة (والبرامج االستثمارية ) بأسعار رمزيةتأجير أراضي الدولة (وإجراءات التسعير ) الدولة

 ) . الحكوميةشبكات الري إقامة تجميع الموارد المائية والسدود ل

 . النظام المالي الذي يدعم اإلنتاج الزراعي  -4

 بآجالها المختلفة القصيرة والمتوسطة والطويلةاإلجراءات المؤسسية والمالية لتوفير القروض  -5

 . للمزارعين 

 . التشريعات المتعلقة بأسواق األرض والعمالة الزراعية  -6

  وتقديم المزيد من الدعم لها منذت الستيناتم إنشاؤها في خدمات البحوث واإلرشاد التي  -7

 .  التسعينات
 

رعت اوضمن عملية التحرير الداخلي الجارية حاليًا والتي بدأت في منتصف الثمانينات والتي تس

عجلتها بشكل ملحوظ خالل السنوات القليلة الماضية شهد نظام السياسات المذآور أعاله عددًا من التعديالت 

 : الكبيرة منها 
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ومنحها الهوامش الربحية التي ستراتيجية االلمحاصيل على االتسعير المرآزي نظام ر اقتصا -1

 . تحقيق األمن الغذائي وللتصدير  في ة آل منهاتتناسب مع أهمي

اإللغاء الجزئي والمتناسب لدعم مستلزمات اإلنتاج والمشارآة التدريجية للقطاع الخاص في  -2

 . استيراد تلك المستلزمات 

لتخطيط من السعي لتحقيق األهداف الكمية الصارمة إلى التخطيط التأشيري المترافق تطور آلية ا -3

مع التحرير التدريجي للتسويق المحلي مما يسمح على سبيل المثال بحرية تسويق المنتجات حتى 

لمحاصيل االستراتيجية إما لمؤسسات القطاع العام أو للقطاع الخاص وحرية لمعظم ابالنسبة 

 . هكتار من األرض القابلة للزراعة دون االلتزام بالخطة الزراعية استثمار نصف 
 

وبالرغم من هذا التطور فيجب مالحظة أن هذا النظام الذي تم إنشاؤه منذ زمن بعيد والذي يتضمن 

توزيع األراضي على المحاصيل وتحديد المستلزمات الالزمة وربطها بالقروض قصيرة األجل وإجراءات 

تزال راسخة بشكل قوي في سلوك  م من خالل بيع المنتج إلى مؤسسات القطاع العام الالتسديد التي تت

جاريًة على القسم األآبر مما زال ت نظام التخطيط الآلية عمل ونتيجة لذلك فإن . المزارعين وتوقعاتهم 

 . قل يسمى بالمحاصيل االستراتيجية مثل القطن والشوندر السكري والتبغ وعلى القمح ولكن لدرجة أ

 

 نظام التخطيط     9-1

آانت تتم من خالل الخطط آما ذآرنا أعاله فإن عملية التخطيط التي تم وضع أسسها في الستينات 

وقد آانت الخطط السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والتي . الخمسية التي تدعمها الخطط التنفيذية السنوية 

وآما أشرنا سابقًا فقد . أشيرية ولم يتم نشرها بشكل رسمي  خططًا ت1986تغطي الفترة ابتداًء من عام 

آانت الخطط الخمسية تنفذ من خالل خطط تنفيذية سنوية تهدف بشكل أساسي لتوجيه المزارعين نحو نمط 

ويعكس . معين من استخدامات األراضي بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تحقيق األهداف العامة 

تأشيري االنتقال باتجاه اقتصاد أآثر انفتاحًا وآذلك الحاجة إلى المزيد من المرونة التحول باتجاه التخطيط ال

 . من سنة إلى أخرى 
 

ويتم وضع الخطة من خالل عملية تشارآية تنتهي بقيام وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي بتجميع 

بينما آانت سابقًا تقر من  (الخطة اإلنتاجية للقطاع الزراعي وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء إلقرارها

ومن ثم تستخدم تلك الخطة آأساس إلصدار التراخيص الزراعية لزراعة ) . قبل المجلس الزراعي األعلى

ويلتزم المزارعون بتنفيذ برنامج الزراعة المبين في تلك . المساحات البعلية والمروية بمحاصيل معينة 

يص للحصول على القروض والمستلزمات والخدمات التراخيص ويقومون بدورهم باستخدام تلك التراخ

 . التي تقدمها الدولة 



 التاسعالفصل 

 87

وتسعى الخطط الخمسية لتحقيق أهداف عامة لتنمية القطاع الزراعي بنسب معينة ضمن األهداف 

إلى ) الخطة التاسعة(وتسعى الخطة الخمسية الحالية . القطاعية األخرى التي تحددها هيئة تخطيط الدولة 

   . %5.8اعة المحلية بنسبة معدل نمو للزر
 

وتتضمن أهداف تنفيذ الخطة أيضًا معدالت نمو سنوية لمساحة ومردود وإنتاج المحاصيل الرئيسية 

وباإلضافة إلى ذلك تتضمن الخطة معدل النمو المطلوب تحقيقه .  الحيوانية إنتاجية الوحدةوآذلك إلنتاج و

وهي تتضمن توقعات انعكاسات . ساحات غير المروية في المساحات المروية وآذلك في مختلف أنواع الم

 . اإلنتاج المخطط على االآتفاء الذاتي على المستوى الوطني 
 

ويتم استخدام بيانات تأشيرية بدًال من البيانات الفعلية لسنة األساس المستخدمة في إعداد الخطط 

ة تجعل من غير الممكن استخدام الخمسية لقطاع الزراعة وذلك نظرًا ألن الفروقات في الظروف الجوي

بيانات سنة معينة ، لذا فمن أجل وضع بيانات سنة األساس يبدو من المناسب عكس المساحة التي يتوقع أن 

تتم زراعتها والمراديد التي يمكن تحقيقها باستخدام التقانات واإلمكانات الحالية في سنة معقولة وليست 

وتمثل متوسط ألآثر من خمس سنوات لألراضي البعلية (ية استثنائية من حيث مالءمة الظروف الجو

 ) . وثالث سنوات لألراضي المروية
 

ويتم وضع الخطة الخمسية الزراعية مع أخذ استثمارات الري المخططة من قبل وزارة الري 

وباإلضافة إلى البيانات . والمساحات الجديدة التي ستدخل ضمن المساحات المروية خالل فترة الخطة 

لخاصة بخطة الري تؤخذ المعلومات المتعلقة بالمشاريع والبرامج التي تؤدي إلى توسع مساحات الزراعة ا

فعلى سبيل المثال آان النمو السريع في . البعلية وزيادة المراديد في آل من المساحات المروية والبعلية 

 استصالح األراضي القائمة في مساحة الزيتون والفستق الحلبي من أهداف الخطط السابقة نتيجة لمشاريع

 . المساحات الهضبية 
 

وتخضع إمكانيات تغيير المساحات المزروعة بكل محصول من المحاصيل لمجموعة من العوامل 

توفر المياه و ضرورة تطبيق دورة محصولية معينة من أجل خصوبة التربة ومنع تكاثر الحشرات : مثل 

نتاج آمية معينة من القمح لتحقيق االآتفاء الذاتي أو المستلزمات مثل إواألمراض وأهداف اإلنتاج المحددة 

 . مع األخذ بعين االعتبار إمكانية تصدير بعض المنتجات الزراعية الكافية لمعامل التصنيع المحلية 
 

وتشكل الخطة السنوية الوسيلة التشغيلية لتنفيذ نظام التخطيط الزراعي على المستوى الوطني ويكمن 

بهدف ئيسي في توجيه المزارعين نحو نماذج معينة من استخدامات األراضي والمستلزمات الهدف الر

آما يتم استخدام الخطة أيضًا لتنفيذ الهدف الثاني من . تحقيق األهداف المطلوبة على المستوى الوطني 



 2002 واقع الغذاء والزراعة

 88

تلزمات حيث األهمية وهو توفير اإلطار الالزم لبدء السنة المحصولية من خالل توفير القروض والمس

 .والخدمات األخرى للمزارعين 
 

وتناقش على مختلف المستويات إلقرارها وتبدأ عملية وضع الخطة السنوية عادًة في شهر نيسان 

إصدار التراخيص الزراعية في شهر أيلول قبل البدء الرسمي للسنة الزراعية خالل شهر تموز وآب ليتاح 

  : 9لسنويةوفيما يلي عرض آللية وضع الخطة ا. في أيلول 
 

ترسل أرقام الخطة التأشيرية من قبل وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي إلى مديرياتها على : نيسان 

ومن . مستوى المحافظات من أجل دراستها على مختلف المستويات وصوًال على مستوى القرية 

 .ثم يتم تجميعها باتباع المنهج التشارآي المتجه من األسفل إلى األعلى 

إلى وزارة التي تم إعدادها في أيار تقوم آل مديرية من مديريات الزراعة بإعادة الخطة األولية : ران حزي

 . الزراعة واإلصالح الزراعي 

تقوم وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بتجميع الخطط الفرعية وتعديلها بالتشاور مع الجهات : تموز 

 . المعنية على مستوى المحافظة 

 .زارة الزراعة واإلصالح الزراعي بتقديم تلك الخطة لرئاسة مجلس الوزراء إلقرارها تقوم و:آب 

 . يتم إصدار التراخيص الزراعية : أيلول 
 تبدأ السنة الزراعية : نهاية أيلول 

 .زراعة المحاصيل الشتوية : تشرين األول وحتى آانون األول 

 . والتكثيفية زراعة المحاصيل الصيفية :  منتصف آذار وحتى حزيران 
 

يبدأ تنفيذ الخطة في شهر أيلول عند إصدار التراخيص الزراعية للمزارعين وذلك بمنحهم التراخيص 

ويقوم المزارعون . التي تتضمن مساحات األراضي البعلية والمروية والمحاصيل التي ستتم زراعتها 

يه في الجمعية التعاونية وأقر في تم االتفاق عل النسب التي تتناسب وماضمن آل قرية من القرى بتخصيص 

الخطة حيث أن الخطة تقر المؤشرات اإلجمالية على مستوى القرية ويترك موضوع التفاصيل للفالحين 

وبالنسبة لألراضي البعلية يتم تقسيم القرية إلى قطاعات يخصص آل منها لمجموعة محاصيل . أنفسهم 

. اع من القطاعات حسب مناطق االستقرار الزراعي وتختلف النسب المخصصة لكل قط. معينة أو للسبات 

% 50في منطقة االستقرار األولى بنسبة تحديد المؤشرات تم  2000/2001فعلى سبيل المثال في الموسم 

تختلف النسب في مناطق للسبات بينما % 10للمحاصيل األخرى و % 40من األراضي للقمح والشعير و 

زارعين زراعة المحاصيل المخصصة لمناطق االستقرار التي تقع ويتوجب على الم . االستقرار األخرى
                                                 

 الذي تم) 2000( للمزيد من التفاصيل حول الفعاليات األساسية خالل كل مرحلة من مراحل وضع الخطة أنظر تقرير ويستليك -9
 . االعتماد عليه في إعداد هذا الجزء 
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التراخيص الزراعية المساحة المروية والبعلية التي سيقوم بعد إقرار الخطة تحدد و. فيها أراضيهم البعلية 

المزارع بزراعتها بكل محصول من المحاصيل بما في ذلك المحاصيل الثانوية غير الواردة في الخطة 

 . لمزارعون بزراعتها والتي يرغب ا
 

ويلتزم المزارعون بتنفيذ التراخيص الزراعية بعد حصولهم عليها ويمكنهم استخدام تلك التراخيص 

آما يمكن للمزارعين الذين . للحصول على القروض والمستلزمات والخدمات المقدمة من قبل الدولة 

ويفقد . ى الخدمات الحكومية هكتار الحصول على ترخيص من أجل الحصول علنصف يمتلكون أقل من 

المزارع حقه في الحصول على الخدمات الحكومية في حال تجاوز المساحات الواردة في الترخيص 

 المساحاتالزراعي بشكل آبير دون سبب مناسب آما يتم تطبيق عقوبات حادة عند الضرورة مثل حراثة 

 الزيادة الكبيرة لزراعة بعض المحاصيل التي إال في حاليتم تنفيذ تلك اإلجراءات  الوعمليًا . المزروعة 

 . تتوقع الحكومة أن زيادة إنتاجيتها ستؤدي إلى صعوبات تسويقية 
 

تنفيذ المزارعين للتراخيص الزراعية من األولى من خالل متابعة . تتم متابعة تنفيذ الخطة بطريقتين 

وتستخدم النتائج التي تحصل عليها  . قبل لجان متابعة الخطة التي تعمل على مستوى الوحدات اإلرشادية

تلك اللجان آأساس لتنفيذ الخطة و لمساعدة وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي في الحصول على 

والثانية من خالل قيام وزارة الزراعة واإلصالح . المجموعات األولية حول المساحات المزروعة 

المزروعة والمراديد بالتعاون مع المكتب المرآزي الزراعي بتنفيذ مسح على عينة عشوائية من المساحات 

أما تقدير المحاصيل . وتشمل تلك اإلجراءات القمح والشعير والعدس والحمص والقطن . لإلحصاء 

ويتم مسح المساحات المزروعة بعد االنتهاء من موسم الزراعة وتقدر . األخرى فيتم بطريقة غير رسمية 

 . قبل الحصاد مباشرًة المراديد من خالل دراسة المحصول 

 

  السياسات السعرية والتسويقية     9-2

باإلضافة إلى أسعار الصرف وأسعار الفائدة تشكل األسعار الزراعية أهم المتغيرات االقتصادية 

  : مجموعة أخرى من المتغيرات الرئيسية مثل المؤثرة على

لديهم وعلى حصولهم على تؤثر الدخول التي تحققها األسر الزراعية على مستوى الرفاه  -1

 . االحتياجات األساسية 

التكاليف النسبية لمعيشة األسر في الريف والمدن والتي تؤثر على مستوى الهجرة من الريف إلى  -2

 . المدينة وتكاليف اليد العاملة في النشاطات غير الزراعية 

 .ربحية االستثمارات الزراعية  -3
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 . تالي نماذج استخدامات األراضي الربحية النسبية للمحاصيل البديلة وبال -4

 . مدى تحقيق أهداف المساحات المحصولية واإلنتاج  -5
 

ومن أجل التحكم بهذه المتغيرات الهامة تم وضع مجموعة من التدخالت الحكومية في عملية التسعير 

وتحقيق والتسويق من أجل تحقيق األهداف الحكومية من حيث توزيع األراضي واستخدام التقانات الزراعية 

التي تدفعها المؤسسات العامة التي تقوم بعمليات التسويق وقد آانت األسعار الحكومية . األهداف الكمية 

لمجموعة آبيرة من المحاصيل على مستوى المزرعة تحدد من قبل المجلس الزراعي الداخلي والخارجي 

 مؤسسات رئيسية عاملة في هذا وقد آان هناك أربعة. األعلى وبقي األمر آذلك حتى منتصف الثمانينات 

المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشرآة العامة لحلج وتسويق األقطان والشرآة : المجال هي 

 . العامة للخضار والفواآه والمؤسسة العامة للحوم 
 

 المستلزمات الالزمة والتي يتم توزيعها على شكل باستيرادالمؤسسات الحكومية األخرى تقوم و 

وقد بقيت أسعار المنتجات الرسمية ) . أنظر أدناه(وض عينية من خالل المصرف الزراعي التعاوني قر

ثابتة لفترة طويلة نتيجة لزيادة الطلب على المواد الغذائية ذات األسعار المنخفضة بينما لم يتمكن دعم 

ج وتشجيعهم على المستلزمات الزراعية من تعويض المزارعين بشكل آاٍف عن زيادة تكاليف اإلنتا

وقد أدت هذه التدخالت إلى عبء آبير واختالل في الميزان التجاري . استخدام المستلزمات الحديثة 

وقد أدى نشوء المعامالت غير الرسمية والتي تميزت بأسعار . وصعوبات متزايدة في تغطية الطلب المحلي 

 جات التكميلية التي التننتاجية وزراعة الماإلتفوق األسعار الرسمية إلى دفع المزارعين إلى تجاوز الخطة 

مما أدى إلى تباينات حادة في األسعار وخاصة في أسعار المحاصيل التكميلية يتم تسعيرها بشكل رسمي 

 . وإلى نقص في المواد الغذائية الرئيسية 
 

اليف الزراعية بهدف تخفيض تكآلية تسويق المنتجات  بدأت الحكومة بعملية تعديل 1987وفي عام 

اإلنتاج وحماية المستهلك وتحسين الخدمات التسويقية وتشجيع مشارآة القطاع الخاص في التسويق 

الزراعي حيث تم إلغاء التسليم اإلجباري لإلنتاج الزراعي باستثناء بعض المحاصيل التي تصنع من قبل 

مما سمح لألفراد إما بشراء آما تطورت أسعار الجملة . معامل الدولة مثل القطن والشوندر السكري والتبغ 

أو استئجار المحالت التجارية أو المستودعات بينما أصدر المجلس الزراعي األعلى مجموعة قرارات 

مشارآة القطاع الخاص في زيادة سواق الذي سمح بوترافق تحرير األ . 10تخفف من القيود التجارية

                                                 
 الذي 1993 لعام 9 الذي تضمن اإلجراءات العامة لتحرير التسويق والقرار رقم 1993 لعام 8 من األمثلة على هذا القرار رقم - 10

 .سمح لجميع القطاعات بالتسويق المحلي والخارجي للعدس والحمص 
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تلزمات لتصل إلى حد الكلفة بينما تم تخفيض التسويق والتصنيع مع رفع األسعار الرسمية للمنتجات والمس

 . الدعم الغذائي بشكل تدريجي 
 

وحاليًا يقتصر نظام التسويق السابق على القطن والتبغ والشوندر السكري حيث يقوم المزارعون ببيع 

ًا وتتم مراجعة أسعار المحاصيل االستراتيجية سنوي. إنتاجهم باألسعار الرسمية للمؤسسات المعنية حصرًا 

ويتم وضع تلك األسعار بناًء على التكلفة . ويتم تطبيقها على الموسم التالي في مختلف أنحاء سورية 

الوسطية إلنتاج الوحدة وذلك من أجل ضمان تطبيق المزارع للممارسات الزراعية الموصى بها ضمن 

ألسعار بعين االعتبار تأخذ آلية تحديد ا وال. الخطة وتغطية تكاليف اإلنتاج والحصول على ربح معقول 

القيمة في األسواق العالمية حيث أنها تسعى إلى تشجيع المزارعين على إنتاج المحاصيل المطلوبة بتكاليف 

ولكن تجدر اإلشارة إلى أن أسعار المحاصيل االستراتيجية . اإلنتاج المحلية وبمعزل عن األسواق العالمية 

اليف اإلنتاج وذلك في إطار تقريب أسعارها مع األسعار  رغم زيادة تك1996لم تتم زيادتها منذ عام 

 . العالمية 
 

ويتم تحديد أسعار المحاصيل االستراتيجية مثل القمح والشعير والعدس والحمص من قبل الدولة 

وتشكل أسعار هذه المحاصيل الرسمية الحد . ولكن يمكن للمزارعين أيضًا البيع لتجار القطاع الخاص 

والتزال التجارة . هي تعلن بشكل مسبق وتدفع من قبل المؤسسات الحكومية المعنية لألسعار واألدنى 

عدا السماح ) المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب(الخارجية للقمح تقتصر على المؤسسة المعنية 

للقطاع الخاص باستيراد الدقيق لصناعة المعكرونة وإعادة تصديرها أو استيراد القمح بغرض الطحن 

ومع ذلك فال تزال تلك المؤسسة تسوق القسم األآبر من اإلنتاج حيث أن التسويق . عادة تصدير الدقيق وإ

ومع ذلك ففي بعض الحاالت يفضل المزارعون البيع للقطاع . يرتبط بتوفير القروض والمستلزمات 

يتمكنون من الخاص حتى ولو آانت األسعار أقل من األسعار الرسمية في بعض األحيان نظرًا ألنهم 

 .  الحصول على شروط أفضل مثل شروط الدفع
 

) 2001 –ويستليك ( الذي تم الحصول عليه من دراسة منفذة من قبل الفاو 1-9ويتضمن الجدول 

مقارنًة لألسعار الرسمية وأسعار المساواة المقابلة للمحاصيل االستراتيجية السبعة المذآورة أعاله والتي تم 

وتعكس هذه األسعار الوضع السائد في  . 2000-1997عار العالمية خالل الفترة حسابها باستخدام األس

األسواق العالمية مثل انخفاض أسعار المنتجات مثل القطن نتيجة لألنماط اإلنتاجية واالستهالآية السائدة 

ة لبعض على مستوى العالم وآذلك للدعم التجاري والمحلي الذي يمنح من قبل بعض الدول المنتجة الرئيسي

ومع ذلك يتضمن الجدول مؤشرًا حول الدعم اإليجابي أو السلبي الذي . والقطن المنتجات مثل القمح 

تتضمنه األسعار الرسمية مقارنًة باألسعار التي آان يمكن أن تقدم في األسواق المحلية في حال غياب 

صل على معاملة أفضل في وهكذا فهو يقدم مؤشرًا حول المنتجات التي تح. التدخل الحكومي المحلي 
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األسواق المحلية مما يؤدي إلى بعض االنعكاسات من حيث قدرة المزارعين على تحقيق الربح من البيع إلى 

 . المؤسسات الحكومية أو تجار القطاع الخاص عندما تعكس أسعار القطاع الخاص األسعار العالمية 
 

لقمح للشوندر السكري وا أسعار المساواة ويبين الجدول أن أسعار المنتج المحلية آانت أعلى من

وأن المزارعين مما يدل على أن السياسات الحالية تشكل حافزًا قويًا لزيادة زراعة تلك المحاصيل والقطن 

يتمكنون من الحصول على أسعار أفضل عندما يبيعون للمؤسسات الحكومية بدًال من البيع لألسواق 

يتمكنون من  ز للقطاع الخاص لتصدير تلك المحاصيل حيث أنهم الوبمعنى آخر فليس هناك حاف. العالمية

وبالنسبة للشعير فإن السعر الرسمي القريب من سعر المساواة يشير إلى . التصدير دون التعرض للخسارة 

أن األسعار التي تدفعها الدولة قريبة من األسعار في األسواق العالمية حيث يمكن للمزارعين البيع لتجار 

أما بالنسبة للعدس والحمص فإن .  الخاص الذين يتمكنون بدورهم من التصدير في بعض السنوات القطاع

األسعار الرسمية أدنى من األسعار العالمية مما يشير إلى أن المزارعين يتمكنون من الحصول على أسعار 

ادر على المنافسة ويمكن آما يشير هذا األمر إلى أن اإلنتاج المحلي ق. أفضل من البيع لتجار القطاع الخاص

 . أن يحقق أرباحًا تصديرية 
 

وبشكل عام فإن تحليل أسعار المنتجات االستراتيجية يبين أن السياسات السعرية آانت تشجع على 

ألن إمكانية زيادة الحمص  إنتاج الشوندر السكري والقمح والقطن مقارنًة بالحمص والعدس والشعير

 المحصولين آما أن الشعير تنحصر زراعته في المناطق الهامشية والعدس ضئيلة نظرًا لعدم مكننة

وفي هذا الخصوص فمن الجدير بالذآر أن النمو األسرع . والضعيفة ألنه األقدر على تحمل الجفاف 

للمجموعة األولى نتج عن السياسات السعرية التي تتماشى مع توجهات توزيع األراضي حسب الخطة 

لك فإن النمو السريع الذي شهدته المجموعة األولى يشير إلى استجابة المزارعين وعالوًة على ذ. الزراعية 

 . لألسعار والحوافز االقتصادية األخرى التي يحددها وجود القطاع العام في التسويق والتصنيع والتمويل 
 

 حيث تفوق أسعارها الرسمية أسعار المساواةوالشوندر السكري وباستثناء حاالت القمح والقطن 

تحتكر تجارة المنتجات  التي اليسمح للقطاع الخاص باالتجار بها فإن مؤسسات التسويق الحكومية  والتي ال

تتنافس مع القطاع الخاص حيث تلعب دور المشتري األخير وتعمل بشكل رئيسي على مساعدة سكان 

سعار الرسمية على وفي الواقع ففي هذه الحاالت تطبق األ. الريف وتغطية احتياجات الشرآات العامة 

مشتريات المؤسسات الحكومية بينما يتم تحديد األسعار في السوق نتيجة للعرض والطلب والقوانين التجارية 

 . وهي عادًة ما تكون أعلى من األسعار الرسمية 
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وفي . المحاصيل االستراتيجية منفردة وبالنسبة للخضار والفواآه آمجموعة فهي أآثر قيمة من 

أن الشرآة العامة للخضار والفواآه تقوم بتسويق هذه المنتجات مثل التفاح والعنب ، إال أن الواقع فمع 

 . وآذلك األمر بالنسبة ألثر األسعار الرسمية على السوق جدًا حصة الشرآة من السوق محدودة 
 

ا عندم 1989المحلية والخارجية حتى عام اللحوم آانت المؤسسة العامة للحوم مسؤولة عن أسواق 

وأصبحت تتمتع بنفس حقوق المؤسسة العامة للحوم مثل تصدير سواق تم السماح لتجار اللحوم بدخول األ

وفي ظل . وفي نفس السنة تم حظر استيراد اللحوم الجاهزة . من الكمية المستوردة % 50األغنام بنسبة 

نافسة مع القطاع وأصبحت غير قادرة على الماحتكارها هذه الظروف فقدت المؤسسة العامة للحوم 

فقد انخفض حجم أعمالها بشكل آبير وتحولت لذبح الحيوانات لصالح القطاع الخاص وبالتالي . الخاص

 ) . 2000 –راما (
 

من عند تسليم الحليب غير ملزم بشكل تأشيري أما بالنسبة لأللبان فتقوم الدولة بتحديد أسعار الحليب 

لقطاع الخاص الحليب لمعامل ابيع يقوم المزارعون بلتابعة للدولة ولمعامل األلبان االمؤسسة العامة للمباقر 

وبالرغم من التطورات الكبيرة التي حدثت في تحرير التسويق إال . تحدد حسب العرض والطلب بأسعار 

فعلى سبيل المثال يتوجب المزارعين وتجار القطاع الخاص . يزال هناك بعض القيود على التسويق  أنه ال

 شهادات المنشأ من أجل نقل إنتاجهم إلى أقرب منطقة تجميع تابعة لشرآات القطاع العام الحصول على

وعلى وجه الخصوص يصدر االتحاد العام للفالحين شهادات المنشأ لجميع الحبوب باستثناء الذرة . المعنية 

بالنسبة للشوندر أما . وزارة الزراعة بمنح شهادات المنشأ للذرة الصفراء والقطن مديريات بينما تقوم 

السكري فتجتمع اللجان المحلية أسبوعيًا خالل مواسم الجني من أجل وضع برامج التسليم ومنح البطاقات 

 . لسكر لويقوم المزارعون باستخدام تلك البطاقات لتسليم إنتاجهم إلى أقرب معمل . الخاصة بذلك 
 

خالل مديرية األسعار في وزارة وعلى مستوى البيع بالجملة والمفرق تتم مراقبة األسعار من 

التموين والتجارة الداخلية باستثناء أسعار البيع لشرآات القطاع العام التي يتم تحديدها من قبل الشرآات 

ينطبق على دقيق  وهذا ال. ذاتها أو الجهات المعنية األخرى بعد إضافة هامش التصنيع ألسعار المزرعة 

لفة نظرًا للدعم المباشر الذي يحصل عليه جميع المستهلكين عند القمح حيث يباع بأسعار أخفض من التك

وينطبق األمر ذاته على السكر والرز الذين يشكالن المادتين الوحيدتين المدعومتين . شراء الخبز العادي 

البطاقات بموجب يزاالن يباعان بأسعار مخفضة  وهما ال. بعد إلغاء الدعم على الزيوت النباتية والشاي 

 آغ من الرز 0.5 آغ من السكر و 1.5تتجاوز الـ  ينية التي تحصل عليها جميع األسر لشراء آمية الالتمو

 . آغ على التوالي /س.  ل12آغ و /س.ل 10للفرد شهريًا بأسعار تساوي 
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وتقوم وزارة التموين والتجارة الخارجية بمراقبة األسعار ثالثة مرات أسبوعيًا على مستوى المبيع 

رة أسبوعيًا على مستوى المبيع بالمفرق وتقوم بنشر قائمة باألسعار التأشيرية على أساس بالجملة وم

وتقوم وزارة . األسعار التي تجمعها من السوق والتي يفترض أن تمثل حد التوازن بين العرض والطلب 

ك على مستوى وآذل) مثل سوق الهال(التموين بمراقبة البيع بتلك األسعار في أسواق الجملة ونصف الجملة 

وبما أنه يمكن ألي مستهلك أن يشتكي على أية زيادة في األسعار فيتم استخدام القائمة التي . البيع بالمفرق 

ومع ذلك فإن الرقابة السعرية تعتمد على . تنشرها وزارة التموين آأداة لمراقبة األسعار وضمان استقرارها 

التموين بتوزيع نشرة أسبوعية باألسعار على المسالخ فبالنسبة للحم تقوم وزارة . المنتج إلى حد ما 

أما بالنسبة للمنتجات األخرى مثل الجبنة فإن الرقابة . ليتم عرضها بحيث يراها المستهلكون ومحالت البيع 

وفي هذه الحالة يقوم الموظفون . السعرية أقل صرامة وتتم بشكل رئيسي في حال تقدم المستهلك بشكوى 

 بزيارة التاجر وتدقيق الفواتير الخاصة بشراء الجبنة وتكاليف النقل والتكاليف األخرى في وزارة التموين

 . لتقدير ما إذا آان السعر الذي يبيع به مقبوًال أم ال 
 

ويجب أن تحمل جميع األغذية المعلبة لصاقة تحمل السعر الذي تقره وزارة التموين والتجارة 

تفاع السعر غير المبرر آما أنه يحمل درجة معينة من الصرامة من الداخلية وذلك لحماية المستهلك من ار

حيث تمييز المنتج حيث أن أسعار المنتجات الجديدة يجب أن تحدد بموافقة وزارة التموين التي يجب أن 

توافق أيضًا على الحمالت اإلعالنية حيث يجب أن يتم تعليق ملصق في المحالت يعلن عن الحملة اإلعالنية 

 . ومدتها 

 

 سياسات القروض والمستلزمات      9-3

السياسات الزراعية السورية في دورًا رئيسيًا بتسعير وتوزيع المستلزمات المدعومة الدولة لعب قيام 

وقد .  بوجود أسعار المنتجاتوالذي ترافق مع تحديد حيث آان يتم تقديم دعم آبير لتنفيذ الخطة الزراعية 

استخدام من جهة ولتشجيع يض المزارعين عن ارتفاع تكاليف اإلنتاج آانت المستلزمات تستخدم لتعو

المستلزمات الحديثة مثل البذور المحسنة عالية اإلنتاجية واألسمدة الكيماوية الالزمة لتطبيق التقانات 

ومن أجل تنفيذ تلك السياسات لعبت الدولة دور المحتكر لإلنتاج المحلي . من جهة أخرى المتطورة 

الخارجية والتوزيع الداخلي لجميع المستلزمات الرئيسية آما آانت تحدد أسعار المستلزمات والتجارة 

 . المنتجة محليًا وآذلك أسعار الصرف المطبقة على المستلزمات المستوردة 
 

وعالوًة على ذلك فقد تم تنسيق توزيع المستلزمات مع تقديم القروض قصيرة األجل بحيث يضمن 

ومن أجل هذا فقد آانت القروض قصيرة األجل تقدم على شكل قروض عينية . راعية ذلك تنفيذ الخطة الز

تضم المبيدات والبذار التي يمكن للمزارعين األفراد والتعاونيين الحصول عليها بالكميات التي تحددها 
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على التراخيص الزراعية الصادرة حسب الخطة أو بالوثائق المشابهة التي يحصل عليها المزارعون بناًء 

. تتطلب ترخيصًا زراعيًا طلبهم من مديريات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي إلنتاج المحاصيل التي ال

وقد آان تسديد القروض مضمونًا حيث آانت تقتطع من المبلغ المستحق مقابل شراء مؤسسات الدولة للمنتج 

 . من المزارعين 
 

ن منتصف الثمانينات تم إلغاء الدعم على القسم ومع تطور التسويق والتسعير الزراعيين وابتداًء م

 قام المجلس الزراعي 1986وفي عام . األآبر من المستلزمات بينما تم رفع أسعار المنتجات الزراعية 

األعلى والذي آان مسؤوًال في ذلك الوقت عن تحديد آل من أسعار المستلزمات وأسعار الفائدة المطبقة من 

وني بإصدار قرار يتعلق بتحديد أسعار البذار المنتجة محليًا حسب تكاليف قبل المصرف الزراعي التعا

  .1987اإلنتاج بينما تم إلغاء دعم المبيدات واألآياس بموجب القرارات الصادرة في عام 
 

ة تخفيض تدريجي لدعم األسمدة واآلليات وخالل التسعينات تم تحرير مستوردات يوتلى ذلك عمل

ونتيجة . من إجمالي األسمدة المستخدمة% 60يًا تغطي األسمدة المنتجة محليًا حوالي األسمدة تدريجيًا وحال

من ) اليوريا والفوسفات(دعم األسعار غير المباشر للنوعين الرئيسيين من األسمدة لهذا التعديل فقد انخفض 

 1999-1997 مليون خالل الفترة 358 إلى حوالي 1993-1991س خالل الفترة . مليون ل1092

إجمالي الدعم غير المباشر المقدم لألسمدة ) 2000(ومع ذلك فقد قدر بارتاساراتي ) . 2001 –فيرهايم (

وباإلضافة إلى . س وقد تضمن ذلك مجموعة أآبر من األسمدة . مليون ل1390 بحوالي 2000في عام 

 مليون 435بحوالي ذلك فقد قدر صافي الدعم غير المباشر الذي يتضمنه نظام التوزيع الحكومي لألسمدة 

 .  باستيراد مختلف أنواع األسمدة 2000وقد سمح للقطاع الخاص في عام . س .ل
 

وحاليًا تم إلغاء الدعم بشكل آامل عن المبيدات وأصبح تجار القطاع الخاص يستوردون ويوزعون 

 من قبل المؤسسة وفيما يتعلق ببذار المحاصيل االستراتيجية التي تنتج. آميات آبيرة منها بأسعار السوق 

 مليون 2398الدعم غير المباشر المقدم لها بحوالي ) 2000(العامة إلآثار البذار فقد قدر بارتاساراتي 

وقد تمت مؤخرًا زيادة رسوم الري وأسعار الوقود والكهرباء إلى حد أقرب من أسعار . س سنويًا .ل

 . التكلفة
 

 تقديم القروض الطويلة والمتوسطة وقصيرة يزال المصرف الزراعي التعاوني يحتكر رسميًا وال

 للحصول على 2-9أنظر الجدول (األجل لكل من المزارعين األفراد والتعاونيين والقطاع الحكومي 

ويحصل المصرف الزراعي التعاوني على موارده من الصناديق الحكومية والمدخرات ) . التفاصيل

 مليار في عام 8.6رف الزراعي التعاوني من القروض المقدمة من قبل المصازدادت وقد . الخاصة 

  . 2000 مليار في عام 8.8 ومن ثم انخفضت إلى 1995 مليار في عام 15.5 إلى 1990
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حسب الكميات والنوعيات وتواريخ التسليم ) 2-9أنظر الجدول (ويتم تقديم القروض النقدية والعينية 

. وعه المنتشرة في مختلف المناطق الزراعية الواردة في جدول االحتياج التي يحتفظ بها المصرف وفر

% 4.5 يوم وتمنح نقدًا أو عينًا آمستلزمات بفائدة تساوي 300وتصل مدة القروض قصيرة األجل إلى 

أما بالنسبة . س . ل50000على القروض التي تقل عن للقطاع الخاص % 5.5 و للقطاع العام والتعاوني

على % 6.5 و 5.5روض أآبر ترتفع أسعار الفائدة إلى للمزارعين الذين يرغبون بالحصول على ق

وبالنسبة للمزارعين األفراد فيتوجب عليهم تقديم نوعين من الضمانات أما بالنسبة للتعاونيين فإن . التوالي

 . فشل أي منهم في تسديد القرض يحرم المجموعة بأآملها من حق الحصول على القرض في السنة القادمة 
 

تتجاوز مدتها الخمس سنوات إلنشاء البيوت البالستيكية  وض متوسطة األجل التي الويتم تقديم القر

وشراء الحيوانات وحفر أقنية الري وتجهيز مزارع الدواجن وآليات الفرز المثمرة وزراعة األشجار 

فترة أما القروض المقدمة لمشاريع التشجير المثمر فهي تقدم لجميع القطاعات وتمنح . والتشميع والتعبئة 

والحصادات والدراسات والمرشات الجرارات أما المستلزمات األخرى مثل . إعفاء لمدة خمس سنوات 

ل واألبقار المستوردة فتقدم للمقترضين بموجب أوامر التسليم التي يصدرها فرع المصرف حوخاليا الن

المقرضة شرآات وتضم الجهات . المقرض ويرسلها إلى الشرآة التي تتعامل بالمستلزمات المطلوبة 

القطاع العام المتخصصة في إنتاج المستلزمات الزراعية وتسويقها والجمعيات التعاونية ووزارة الزراعة 

وتهدف القروض طويلة األجل والتي تصل مدتها إلى عشر سنوات أو أقل لتمويل . واإلصالح الزراعي 

 األشجار المثمرة ومباني التخزين بناء المستودعات وتطوير األراضي ومشاريع التحريج وبرامج زراعة

 .المبرد 
 

حيث وتعتبر أسعار الفائدة التي تدفع إلى المصرف الزراعي التعاوني منخفضة نسبيًا بالقيمة اإلسمية 

  القروضمنح  يتمو. تم تحديدها منذ زمن طويل وبالرغم من التغيرات السنوية الكبيرة في معدل التضخم 

يقوم المزارعون حيث من خالل آلية تسويق المحاصيل أو بشكل مباشر إما  مقابل الضمانات ويتم التسديد

المقترضون بتسليم إنتاجهم إلى مؤسسات التسويق الحكومية مثل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب 

بعد حسم ويقوم المصرف الزراعي التعاوني بمنحهم قيمة إنتاجهم والمؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان 

ومع ذلك فيمكن استخدام . ولهذا السبب يعتبر اإلنتاج الضمانة الرئيسية للقروض . ة القرض والفائدة قيم

ويتم تقديم . عقد ملكية األرض أو آجارها وآذلك ملكية وسائل اإلنتاج آضمانات للحصول على القروض 

وتقوم المديريات الفنية . القروض المتوسطة وطويلة األجل حسب سقف معين يحدد بناًء على قيمة الضمانة 

ويتم تقييم تلك المشاريع . في المصرف الزراعي التعاوني بمراقبة القروض المقدمة للمشاريع االستثمارية 

قبل منح القرض آما يتم اإلشراف خالل مرحلة التنفيذ والتشغيل من أجل ضمان االلتزام بتنفيذ األهداف 

 . التي تم الحصول على القرض من أجلها 
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 حيث فيالحظ أن معظم القروض هي للقروض القصيرة) 3-9الجدول ( يتعلق بمدة القرض وفيما

-72 التي تتراوح نسبتها بين  2000في عام % 90 إلى 1990في عام % 76ازدادت حصتها من 

  الهامة مثل استصالح األراضي والتشجير المثمر التنموية واالستثماريةمما يؤثر على النشاطات%. 90

وفيما يتعلق بتمويل برامج زراعة األشجار المثمرة فمن الواضح أن مدة خمس سنوات  . ياتوشراء اآلل

 سنوات للتفاح على سبيل 7-6(غير آافية حيث يستغرق القسم األآبر من األشجار المثمرة فترة أطول 

. ر أخرى  مصادمنوبالتالي فيقوم المزارعون بالحصول على القروض . لتحقيق اإلنتاج االقتصادي ) المثل

لشراء اآلليات مثل الحصادات والتراآتورات ويتوجب القرض ويجد المزارعون صعوبة في الحصول على 

ويشكل موردو % . 30-20عليهم االعتماد على قروض الموردين والتي ترتفع أسعار فائدتها لتصل إلى 

قصيرة وبسيطة مع أن أسعار اآلليات الزراعية مصدرًا شائعًا لتمويل شراء المعدات حيث تكون اإلجراءات 

ويتم عادًة ضم قيمة الفائدة في تلك الحاالت إلى سعر الشراء ويعرف المزارعون عادًة أن . الفائدة مرتفعة 

 . يمانعون في دفع تكاليف أعلى مقابل توفير الوقت واإلجراءات  تلك األسعار مرتفعة ولكنهم ال
 

من اإلنفاق % 75 أن حوالي 4-9 فيبين الجدول وفيما يتعلق بتوزيع القروض حسب نوع الفعاليات

السنوي يترآز على المحاصيل االستراتيجية بينما تنخفض حصة الحيوانات والخضار إلى حد أقل من 

وبالنسبة لنفقات اإلنتاج فهناك مصادر بديلة غير . أهميتها من حيث المساهمة في اإلنتاج والقيمة المضافة 

لزمات وتجار اإلنتاج ووآالء المصدرين وأصحاب وحدات التخزين رسمية للقروض وهي موردي المست

يتمتعون بالقدرة على تقديم القروض التي تغطي  ويكون تجار اإلنتاج عادًة من التجار الصغار وال. المبرد 

 . آامل فترة إنتاج المحصول 
 

نتاج الخضار ويعمل تجار اإلنتاج ووآالء المصدرين وأصحاب وحدات التخزين المبرد في مناطق إ

وهم يقومون بتمويل المزارعين بعدة أشكال حيث يقومون في بعض األحيان بتقديم السلف قبل . والفواآه 

وهكذا فيلتزم المزارع ببيع إنتاجه . بدء الموسم إما بوجود اتفاق مسبق على سعر الوحدة أو دون اتفاق 

تسديد قيمة القرض فيجد المزارع نفسه الطرف للتاجر بالسعر الذي يتم التفاوض عليه وبما أنه يتوجب عليه 

ومن األشكال األخرى للتمويل من قبل تجار إلنتاج فهو االتفاق على مبلغ . األضعف في هذا التفاوض 

ويتم دفع ذلك المبلغ على شكل أقساط مناسبة لتمكين . مقطوع يتم دفعه للمزارع مقابل آامل اإلنتاج 

 . المزارع من تغطية تكاليف اإلنتاج 

 

 الضرائب      9-4
 االستهالك ألغراض إعادة توزيع الدخل آجزء من السياسة سياسة دعموتستخدم السياسة الضريبية 

تشجيع أو الحد من إنتاج السلع مع مجموعة من أدوات السياسات األخرى ل المالية الشاملة وتستخدم آذلك 
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 على الضرائب المفروضة على القطاع ويرآز هذا القسم من التقرير. أو التوسع في بعض القطاعات 

 . الزراعي بينما تمت اإلشارة إلى دعم اإلنتاج واالستهالك في مواضع أخرى من التقرير 
 

 آانت الضرائب على الدخل تفرض من خالل مجموعة من المراسيم والتشريعات 1991وحتى عام 

 من المرسوم 16لتعديل المادة  لتحديد ضرائب الدخل التصاعدية و20حيث صدر القانون رقم القديمة 

ويمنح النظام المالي الجديد امتيازات للقطاع .  وتنظيم ضرائب األرباح 1949 لعام 85التشريعي رقم 

الزراعي حيث تم إعفاء الدخل المزرعي من الضرائب بينما تم إعفاء الجمعيات التعاونية من ضريبة 

 . األرباح 
 

 من المعامالت التفضيلية تتضمن إعفاء المباني المستخدمة آما يستفيد القطاع الزراعي من مجموعة

آما تم إعفاء تصدير . لتخزين الغالل واآلليات وحظائر الحيوانات وإسكان العمال من ضريبة العقارات 

الحيوانات الحية من ضريبة التعريفة الجمرآية ومنح امتيازات التعريفة لآلليات الزراعية والمبيدات والبذار 

 . وتخفيض رسوم الكهرباء واالستفادة من شبكات الري الحكومية المحسنة 
 

وتتكون الضرائب غير المباشرة على اإلنتاج الزراعي من ضريبة الحيوانات المزرعية وضريبة 

س .ل /2.25: وحددت بقيمة  1958 لعام 25وقد فرضت األولى بموجب القانون رقم . السلع الزراعية 

س لرأس .ل/11 -س لرأس البقر .ل/7 -س لرأس اإلبل .ل/4 -لماعز للرأس الواحد من األغنام وا

 .الخنزير
 

من قيمة المادة والمحددة بموجب القانون % 12-9الضريبة على اإلنتاج الزراعي وتفرض بنسبة 

 : على النحو التالي 1957لعام / 437 والمعدل بموجب القانون رقم 1957لعام /384

عند تصديره (يبة عند دخولها مؤسسات التحويل مثل القطن الحاصالت الزراعية الخاضعة للضر •

 بذور القطن أو البذور المعدة الستخراج – الشوندر السكري –) أو عند دخوله مؤسسات الغزل 

وتعفى من ضريبة اإلنتاج مادة ) عند تسليمها إلى مؤسسة التبغ وعند تصديرها (  التبغ –الزيوت 

 .حويل السمسم عند دخولها إلى مؤسسات الت

 قش –الحاصالت الزراعية الخاضعة للضريبة عند تصديرها مثل الحبوب على اختالف أنواعها  •

 الثمار والفواآه الطرية –الثوم – البصل –فضالت القطن  – الزيتون –) التبن ( الحبوب الخام 

 . اليانسون –العنب ) قشر وبذور ( القنب  -) بما فيها القمردين ( والمجففة 

صالت الزراعية ومشتقاتها بحالتها األصلية أو بعد التحويل غير المشمولة في الفقرة جميع الحا •

 . السابقة شريطة إن ال تكون قد دفعت الضريبة عند التحويل
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 : وخالل العقدين الماضيين تم منح عدد من اإلعفاءات التي يمكن تلخيصها آما يلي 

تم إعفاء الخضار  1967لعام / 87قم ور 1962لعام /27 رقم ين التشريعيينبموجب المرسوم •

 . من ضريبة اإلنتاج الزراعي عند التصديرالطازجة والمجففة والمجمدة وعبواتها والفواآه 

 إعفاء صادرات زيت الزيتون وعبواتها من ضريبة اإلنتاج 1997لعام /2تم بموجب القرار رقم   •

 . الزراعي عند التصدير

الخام وغزوله من ضريبة اإلنتاج الزراعي عند  إعفاء صادرات القطن 2000تم في عام  •

 . التصدير
 

 المتضمن إعفاء آافة المنتجات الزراعية 2001لعام /15المرسوم التشريعي رقم مؤخرًا صدر وقد 

، وإعفاء مستلزمات اإلنتاج الزراعي واآلالت واآلليات والمعدات  11من الضرائب والرسوم عند تصديرها

 . يرادمن آافة الضرائب عند االست
 

فهي تخضع لمجموعة من الرسوم والضرائب باإلضافة إلى التعريفة التي لمستوردات لأما بالنسبة 

وحدد  الذي اعتمد الترميز المنسق 2001لعام /265وقد صدر المرسوم رقم . تفرض بناًء على القيمة 

جميع الرسوم التي تفرض على شكل نسبة مئوية تضاف على الضريبة لتحل محل " الضريبة الموحدة"

وتطبق التعريفة الجمرآية والضريبة الموحدة على قيمة المواد . والضرائب التي آانت تفرض سابقًا 

والذي " سعر الدوالر الجمرآي"المستوردة بالعملة السورية ويعتمد في هذه الحالة سعر الصرف المسمى 

 على مختلف المنتجات حسب الذي يطبق) دوالر/س. ل46.5 – 23 – 11.25(يضم حاليًا ثالثة شرائح 

مثل السكر والرز والزيوت النباتية سلع الغذائية الحياتية وهكذا فإن ال. أهميتها االقتصادية واالجتماعية 

والزبدة والحليب المجفف ومستلزمات اإلنتاج الزراعي واألدوية تتمتع بمعاملة تفضيلية بينما تخضع السلع 

 . الكمالية لتعريفة جمرآية أعلى 
 

تندرج معدالت الرسم الجمرآي والضريبة الموحدة ضمن  2001 لعام 265سب المرسوم رقم حو

من القيمة، أما الضريبة الموحدة التي % 200فئة وتبدأ بالنسبة للرسم الجمرآي من اإلعفاء وحتى / 11

ية ، وان التوجه الحالي يتضمن توحيد الرسوم الجمرآ%35وحتى % 5تلحق بالرسم الجمرآي  فتبدأ من 

حسب السعر الرسمي النافذ في أسواق العملة والضريبة الموحدة برسم واحد مع توحيد الدوالر الجمرآي 

 . حاليًا 

                                                 
ضريبة على أرباح القطع "من أرباح التصدير و % 1التي تساوي " ضريبة الدخل " وتتضمن هذه الضريبة مجموعة من الرسوم مثل- 11

 . دوالر لصادرات الخضار األخرى /س. ل0.5دوالر للخضار والفواكه و /س. ل0.1التي تساوي " األجنبي
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" الضريبة الموحدة" يحدد أيضًا التعريفة الجمرآية و 265ومن الجدير بالذآر أن المرسوم رقم 

 . واآه والخضار للمنتجات غير المسموح باستيرادها مثل الحبوب والبقوليات والقطن والف

 

 سياسات االستثمار الزراعي     9-5

ففيما . تختلف السياسات االقتصادية الهادفة لتشجيع التنمية الزراعية بين القطاعين العام والخاص 

يتعلق باالستثمار الخاص في قطاع الزراعة فإن السياسات المطبقة هي ذاتها السياسات المطبقة على 

 الذي يشجع إنشاء المشاريع 1986 لعام 10خرى باستثناء المرسوم التشريعي رقم الفعاليات االقتصادية األ

وآجزء من عملية التحديث . مقابل تقديم األرض % 25الزراعية المشترآة بمساهمة الدولة بنسبة 

 لعام 10االقتصادي التي بدأت في أواخر الثمانينات فقد تم إصدار قانون لتشجيع االستثمار الخاص رقم 

 والذي تم بموجبه تعديل 2000لعام  / 7آما تم إصدار المرسوم التشريعي رقم .  وتعليماته التنفيذية1991

 .  بعض المواد من قانون االستثمار باتجاه إعطاء المزيد من التسهيالت للمستثمرين 
 

 -الزراعية(  على المشاريع االستثمارية الخاصة في آافة المجاالت 10ويطبق القانون رقم 

وحتى اآلن آانت المشاريع الزراعية قليلة نسبيًا وآان معظمها ) .  وغيرها –السياحة – النقل -ناعية الص

ضمن الفعاليات المتعلقة بتصنيع بعض المنتجات الزراعية وخاصة الزيوت النباتية ،أما المشروعات 

باالستثمار في هذه الزراعية اإلنتاجية فلم يكن تأثيرها واضحًا ويعود ذلك لعدم رغبة المستثمرين 

المشروعات ، نتيجة لطول الفترة الالزمة السترداد رأس المال من جهة وطبيعة المغامرة التي يتميز بها 

اإلنتاج الزراعي نتيجة تأثره بالظروف الجوية من جهة أخرى ناهيك عن الدعم الكبير الذي يقدم للمنتجات 

الذي ال يقدم لها الدعم المادي ( الزراعية في سورية الزراعية في الدول المتقدمة والذي يفقد المنتجات 

ومع ذلك فقد تم ترخيص عدد آبير من مشاريع القدرة على المنافسة في األسواق الخارجية ) المباشر

يجب / 10 إن رأس مال المشاريع المرخصة بموجب القانون رقم ىوتجدر اإلشارة إل. التصنيع الزراعي 

وتقع مسؤولية منح المزايا للمشاريع ) . ألف دوالر أمريكي/ 200حوالي  (س .مليون ل/ 10أن ال تقل عن 

على عاتق المجلس األعلى لالستثمار الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته مجموعة من 

الجهات الفنية التابعة لمجلس إحدى عتبر التي تاالستثمار هيئة الوزراء أما عملية المتابعة فتتم من قبل 

 بدوائر فنية في الوزارات المعنية لتسهيل عرض المشروعات االستثمارية اراء إضافة إلى ارتباطهالوز

 . وبيان الرأي حيالها 
 

تتمتع المشاريع المرخصة بموجب قانون االستثمار بمجموعة من المزايا والتسهيالت واإلعفاءات 

 :أهمها 
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هيزات والمواد األولية ومستلزمات اإلنتاج السماح باستيراد آافة اآلالت والمعدات واآلليات والتج •

وسيارات العمل ووسائط النقل المعدة لتخديم المشاريع وسيارات الخدمة السياحية وإدخالها معفاة من 

 .الضرائب والرسوم ومستثناة من أحكام منع وتقييد حصر االستيراد 

وات للمشاريع االستثمارية اإلعفاء من الضرائب والرسوم المالية والجمرآية وغيرها لمدة خمس سن •

الخاصة وسبع سنوات للمشاريع المشترآة مع الدولة وذلك اعتبارًا من وضع المشروع قيد 

 .االستثمار

حق فتح حساب لصالح المشاريع المرخصة أصوال وفق أحكام هذا القانون بالنقد األجنبي لصالح  •

 . السورية  لةمن شراء القطع األجنبي بالعمالمشروع دون تمكين المشاريع 

يجوز للمستثمرين االقتراض من المصارف المحلية لصالح مشاريعهم بالعملة المحلية بضمانة  •

 .أموالهم الخاصة 

يجوز للمستثمرين التأمين على أموالهم المستثمرة في هذه المشاريع لدى المؤسسة العربية السورية  •

 .لضمان االستثمار أو لدى أية مؤسسة أخرى 

 . ن بإعادة رؤوس أموالهم و تحويل أرباحهم السماح للمستثمري •

من % 50تحويل بالسماح للعمال والخبراء والفنيين من غير السوريين العاملين في هذه المشروعات  •

من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بالقطع % 100صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافأتهم و

 المستثمر بعد خمس مين بتحويل رأس المال آما يسمح القانون للمستثمرين غير المقي.األجنبي 

لمشروع بناًء على قيمة المشروع وبما اليتجاوز مبلغ االستثمار األساسي المدخل سنوات من بدء ا

لذا فال يسمح لهم تحويل أي رأس مال يتم الحصول عله من خالل إعادة االستثمار أو . من الخارج 

آما يسمح  . 2000 لعام 7ود بموجب المرسوم رقم وقد تم تخفيف هذه القي. غير مدخل من الخارج 

 .القانون بتحويل األرباح والعائدات والمال الخارجي المستثمر في المشروع إلى الخارج 
 

 1991 بعض التعديالت على تشريعات عام 2000لعام  / 7أدخل المرسوم التشريعي رقم وقد 

ستثمرين ضمانة من عدم المصادرة أو حجب وتم منح الم. بحيث أصبحت أآثر وضوحًا من حيث التطبيق 

الملكية وآذلك الحق في بيع جميع حقوق األراضي والمباني المقامة عليها مما يسمح للمستثمرين باستعادة 

آما يوفر المرسوم الجديد المزيد من . استثماراتهم في البنية التحتية في حال قرروا بيع أو تصفية شرآاتهم 

 سبيل المثال يحق لهم التقدم بشكوى أمام محكمة االستثمار العربية أو أية جهة الحماية للمستثمرين فعلى

 للمزيد من . قضائية دولية ناشئة عن االتفاقات الموقعة بين سورية وبلد المستثمر العربي أو األجنبي

 ) . 2001(التفاصيل حول تحليل انعكاسات القانون أنظر ماليتا 
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ليها المستثمرون في المجال الزراعي إضافة إلى ما هو  منصوص وبالنسبة للتسهيالت التي حصل ع

 :فكان أهمها التالي  / 10عليه أعاله وعما آانت متضمنة في القانون رقم 

الترخيص للمستثمر العربي واألجنبي بتملك واستئجار األراضي والعقارات الالزمة إلقامة  •

دة اإليجار التي تقدر في ضوء غايات المشاريع االستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة وم

المشروع والحاجة الفعلية له وتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين واألنظمة النافذة بناء على 

 .اقتراح الجهة المعنية وذلك خالفًا ألي نص نافذ 

في حال تجاوز فترة تأسيس المشروع ثالث سنوات تحسم مدة التجاوز من اصل مدة اإلعفاء  •

بي ويمكن في حاالت خاصة يقدرها المجلس األعلى أن تصل فترة تأسيس المشروع إلى الضري

 .خمس سنوات 

يمكن زيادة فترة اإلعفاء الضريبي لمدة سنتين إضافيتين إذا رأى المجلس أن للمشروع أهمية  •

 .خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني 

 –الرقة : دى المحافظات النامية إضافة سنتان على اإلعفاء الضريبي إذا انشىء المشروع في إح •

 . دير الزور –الحسكة 
 

مشروعًا / 2721وبالنسبة للمشروعات االستثمارية المرخصة بموجب قانون االستثمار فقد بلغت  

فرصة عمل منها /115573س ، ووفرت .مليون ل / 386159.6استثماريًا في آافة القطاعات وتكاليفها 

 :  ع الزراعي ما يخص اإلنتاج الزراعي والتصني

من اإلجمالي ووفرت % 1.2س وبنسبة .مليون ل/ 4513.7مشروعا إنتاجيًا زراعيًا بلغت تكاليفها / 29 -

 .فرصة عمل /1411

من اإلجمالي % 16.7س وبنسبة .مليون ل/ 64482.5مشروعًا للتصنيع الغذائي بلغت تكاليفها / 216 -

 .فرصة عمل /16450ووفرت 
 

المنفذة في قطاع الزراعة والري فيتم لمشاريع وزارة الزراعة ات الحكومية إما بالنسبة لالستثمار

تحديدها بموجب الخطة االستثمارية وذلك بالتنسيق مع هيئة تخطيط الدولة وتقر من قبل المجلس األعلى 

قوم ، وت للتخطيط وتتضمن تفاصيل المتطلبات المالية والمادية ومواعيد تنفيذ آل من المشاريع االستثمارية

وزارة الري من خاللها بتنفيذ المشروعات الكبيرة الستصالح األراضي في المناطق المروية وإقامة شبكات 

 –الري (وغاياتها )  الكبيرة– المتوسطة –الصغيرة ( الري الحكومية وإنشاء السدود بمختلف أنواعها 

 ) . الكهرباء –تامين مياه الشرب 
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ا وزارة الزراعة فتندرج تحت المشروعات االستثمارية الخدمية أما بالنسبة للمشروعات التي تنفذه

وبلغت أعداد  . التي تنفذ بهدف تطوير اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وحمايته وتامين متطلباته

مشروعًا في عام / 55المشروعات االستثمارية الخدمية التي تنفذها وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

/ 43( درج هذه المشروعات سنويا تحت ثالثة عناوين رئيسة تضمنت في العام المذآور  وتن2002

الطرق ( وأهمها مشروعات ) مشروعات استبدال وتجديد / 3 –مشروعات جديدة / 9–مشروعًا مستمرًا 

 مشاريع – مشاريع التحريج االصطناعي – مشاريع التشجير المثمر وإنتاج الغراس المثمرة –الزراعية 

 الصحة الحيوانية –  وقاية المزروعات - البحوث العلمية الزراعية -اية البادية السورية وتنميتها حم

 ) .وتدريج األبقار
 

س في . مليون ل2819 إلى 1990س في عام . مليون ل1069الحكومية من نفاقات ازدادت اإل

ثمارية في عام آما وصلت االعتمادات االست . 2000س في عام . مليون ل5766.2 و 1995عام 

س أما اإلنفاق منها فيتعلق بمدى القدرة على توريد آليات مشاريع .مليون ل  /9694.5 إلى حدود 2002

التشجير ومشاريع البادية ومدى تامين التجهيزات التي تحتاج لقطع أجنبي وتوريدها في نفس العام علمًا إن 

 .من الخطة االستثمارية % 25الموارد الخارجية تشكل نحو 
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 المراجع 
 مشروع – تقرير بحثي –إعادة هيكلة وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ) 2000(أحمد عبد اهللا  -

  دمشق-GCP/SYR/006/ITAالفاو 

 المرآز العربي لدراسة األراضي الجافة والقاحلة و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة –أآساد  -

 في تقرير واقع التصحر في الجمهورية العربية السوريةواقع التصحر  –) 1996(البيئة في سورية 

  دمشق–منهجيات مكافحة التصحر : في الدول العربية 

  دمشق– آتاب اإلحصاءات الزراعية السنوية –) 2001(المنظمة العربية للتنمية الزراعية  -

  دمشق– أعداد مختلفة – المجموعة اإلحصائية –المكتب المرآزي لإلحصاء  -

  دمشق – استبيان دخل ونفقات األسرة –) 2000(آزي لإلحصاء المكتب المر -

  دمشق-GCP/SYR/006/ITA مشروع الفاو – تقرير بحثي – –) 2000(غاري آومينز  -

 التقرير –) 2000(مديرية أبحاث الموارد الطبيعية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  -

  دمشق–الشهري 

دراسة االنعكاسات : سياسات الزراعية والبيئة في سورية  ال–) 2000(غاريث إدوارد جونز  -

  دمشق-GCP/SYR/006/ITA مشروع الفاو – تقرير بحثي – -ومقترحات تعديل السياسات 

واقع الغذاء والزراعة في :  الدراسة القطرية – دمشق -GCP/SYR/006/ITAمشروع الفاو  -

 )2001(سورية 

 – تقرير بحثي – -السمات الهيكلية والسياسات : راضي  نظم استخدامات األ–) 2001(ناديا فورني  -

  دمشق-GCP/SYR/006/ITAمشروع الفاو 

 –تنسيق السياسات الزراعية العربية :  دراسة حالة قطرية –) 2001(سمير جراد وأسامة السعدي  -

  دمشق–مذآرة لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

 دراسة حول تطوير نظم توفير المياه في –) 1996(المتحدة  اليابان والبرنامج اإلنمائي لألمم –جايكا  -

  طوآيو– شرآة آوي المحدودة –مدينة دمشق 

 دراسة حول تطوير الموارد المائية في –) 1997( اليابان والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة –جايكا  -

 يو طوآ– شرآة آوي المحدودة -أحواض الشمال الغربي و المنطقة الوسطى في سورية 

  دمشق– أعداد مختلفة – اإلحصاءات الزراعية السنوية –وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  -

 )2001/1( تقرير أداء مديرية وقاية المزروعات –وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  -

 تقرير حول تقييم النقاطات المنتجة –) 2000( مديرية الري –وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  -

  دمشق –المستوردة محليًا و
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 مشروع الفاو – تقرير بحثي – - تشجيع االستثمار في القطاع الخاص –) 2001(هكتور ماليتا 

GCP/SYR/006/ITA-دمشق  

 المتابعة البيولوجية والسامة للتلوث الذي يسببه –) 1995(وزارة البيئة وأآساد وجامعة دمشق  -

 مشروع التلوث السمي والبكتيري للمياه –بحثي  تقرير –استخدام نهر بردى والمياه الجوفية للري 

  دمشق– الجزء األول – الغوطة –والتربة والنباتات في دمشق 

 المتابعة البيولوجية والسامة للتلوث الذي يسببه –) 1995(وزارة البيئة وأآساد وجامعة دمشق  -

ي والبكتيري للمياه  مشروع التلوث السم– تقرير بحثي –استخدام نهر بردى والمياه الجوفية للري 

  دمشق– الجزء الثاني – الغوطة –والتربة والنباتات في دمشق 

  دمشق– تقييم أداء المؤسسة للصناعات الغذائية – أعداد مختلفة –وزارة الصناعة  -

 - استخدامات المياه في الزراعة –) 2001(آونسويلو فاريال أورتيغا و خوان أنطونيو ساغاردوي  -

  دمشق-GCP/SYR/006/ITA الفاو  مشروع–تقرير بحثي 

 مشروع الفاو – تقرير بحثي - تحرير المستلزمات الزراعية –) 2000(بارتاساراتي  -

GCP/SYR/006/ITA-دمشق  

 مشروع الفاو – تقرير بحثي - القروض الزراعية –) 2001(بارتاساراتي  -

GCP/SYR/006/ITA-دمشق  

 –الواقع الحالي وتوصيات السياسات :  في سورية  البحوث الزراعية واإلرشاد–) 2001(دانييل راما  -

  دمشق–تقرير بحثي من المرآز الوطني للسياسات الزراعية 

 -GCP/SYR/006/ITA مشروع الفاو – تقرير بحثي - األمن الغذائي –) 2001(حمدي سالم  -

 دمشق

شروع الفاو  م– تقرير بحثي - استراتيجية التنمية الزراعية في سورية –) 2001(ألكسندر ساريس  -

GCP/SYR/006/ITA-دمشق  

 خطة العمل البيئية الوطنية للجمهورية –) 1998(البنك الدولي والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة  -

  دمشق–العربية السورية 

 مشروع الفاو – تقرير بحثي - الضرائب وصافي التحويالت لقطاع الزراعة –) 2001(بيتر فيرهايم  -

GCP/SYR/006/ITA-دمشق  

 مشروع الفاو – تقرير بحثي - قطاع المحاصيل االستراتيجية –) 2000(مايكل ويستليك  -

GCP/SYR/006/ITA-دمشق  
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 الجداول اإلحصائية حسب الفصول
 



الجدول 1-1 وسطي الهطول المطري وإجمالي مياه األمطار حسب مناطق االستقرار الزراعي (2000-1995)

%اإلجمالي%5%4%3%2%1اإلجمالي12345

62332526328313625616,84035.68,02016.93,4407.35,17410.913,85729.347,330100.0ملم

10110610112796103يوم

59831026924617526816,15432.57,64915.43,5167.14,5069.117,85435.949,678100.0ملم

97101103110124108يوم

66531926922120129117,95033.37,88114.63,5136.54,0457.520,52638.153,914100.0ملم

10810410399142117يوم

4651821401105614412,54947.14,49916.91,8226.82,0157.65,74021.626,625100.0ملم

756054494058يوم

5131931661326716213,87046.14,75815.82,1717.22,4068.06,86122.830,066100.0ملم

836364594865يوم

المصدر : وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي - مديرية الري - 2000

96/97

97/98

98/99

99/00

الهطول المطري (ملم) و عدد أيام الهطول
السنة

إجمالي األمطار الهاطلة سنويًا (مليون متر مكعب)

95/96

الوحدة



الجدول 1-2 درجات الحرارة السنوية - 2000 (درجة مئوية)

8.5-17.40.925.90.98.80.973145.8117دمشق

4.4-17.71.423.50.711.91.273044.2116حمص

8.2-19.50.926.30.612.70.573045.6117تدمر

3.6-18.91.325.40.812.31.473045.3117حماه

19.90.523.50.716.30.371436.11162.5الالذقية

4.9-17.90.724.50.611.40.873044.5117حلب

6.5-20.6127.40.713.80.873047.3117دير الزور

3.4-19.60.9260.913.20.873047116القامشلي

18.91.122.80.6150.6729391270.5صافيتا

2.5-17.80.824.20.311.51.173042.4117درعا

المصدر : وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية السنوية - 2001

االنحراف عن المحطة
الوسطي

االنحراف عن 
الوسطي

الحرارة الدنيا المطلقة
وسطي الحرارة 

القصوى الوسطي
درجة مئويةاليومالشهر

وسطي الحرارة 
درجة مئويةاليومالشهرالدنيا

االنحراف عن 
الوسطي

الحرارة القصوى المطلقة



الجدول 1-3 وسطي درجات الحرارة (2000-1996)

19961997199819992000المحطة / السنة

1717181817دمشق

1916181818حمص

1918202020تدمر

1818191919حماه

2019202020الالذقية

1716181818حلب

2020212121دير الزور

1819212120القامشلي

2019صافيتا

1818درعا

المصدر : وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية السنوية - 2001

الجدول 1-4 الهطول السنوي (1996-2000) (ملم)
19961997199819992000المحطة / السنة

1491378133117دمشق

443528345191330حمص

12521510321116تدمر

355331315203327حماه

908590709583534الالذقية

42636627592286حلب

24517211041135دير الزور

668343333184259القامشلي

792981صافيتا

94220درعا

المصدر : وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية السنوية - 2001



الجدول 1-5 الظواهر الجوية - 2000

الكميةاليومالكميةاليوم

4101131151.511841.411787.0دمشق

0100462194.4122021.133074.0حمص

2101033333.432117.611688.0تدمر

1700611114.8121226.632796.0حماه

03900711204.81535.853467.0الالذقية

12026611272.432328.828685.0حلب

19121036125112721.113585.0دير الزور

0203661294.7122024.425958.0القامشلي

04812801350.1121983.698186.0صافيتا

122047191.212027.522086.0درعا

المصدر : وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية السنوية - 2001

المحطة

عدد األيام 

المطرالثلجالبردالعواصف الرعديةالعواصف الرملية

الهطول بالملم 

الحد األقصى في 24 ساعة الحد األقصى في شهر واحد
نسبة من المعدلالشهر اإلجمالي السنوي



المواسم الحارة (م3/ثانية*)الحد األقصى للتدفق (م3/ثانية)الوسطي (م3/ثانية)داخل سورية (آم)اإلجمالي (آم)االسم

2880680731184585الفرات

4424425.924.40دجلة والخابور

1241002.51430الجغجع

2021161.16.20البليخ

122742.90.5الساجور

4853668.38.12.3العاصي

1751130.82.50.1عفرين وروافده

126982.74.81قويق

969613.91000الكبير الشمالي

6611.319.54.4نهر السن

22220.61.20.3بانياس الساحل

81810.98.20.1بردى

70700.52.8األعوج

65451.92.71اليرموك

765644.90.6الكبير الجنوبي

11بانياس

32320.61.40.1السيراني

660.30.70.1أبو قبيس

 * أشهر الصيف (تموز وآب) عندما ينخفض منسوب المياه في األنهار)
المصدر : وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - المجموعة الزراعية السنوية - 2001

الجدول 1-6 طول األنهار في سورية و معدالت تصريفها - 2000



1-7 أهم البحيرات في سورية الجدول
المساحة آم2الموقع الجغرافياسم البحيرة

674قرب الثورة / الرقةالسد

239قرب حلبجبول

61قرب حمصقطنية

11قرب دمشقالعتيبة

3قرب الحسكةالخاتونية

1قرب درعامزيريب

27قرب الرقةالبعث

1قرب القنيطرةمسعدة

المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - 2000

1-8 السدود حسب األحواض المائية الجدول

214190الفرات

47بردى واألعوج

16679العاصي

1147البادية

6268الساحل

10409دجلة والفرات

21155اليرموك

الطاقة التخزينية (مليار م3)عدد السدودالحوض

المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - 1999



الجدول 1-9 استخدامات األراضي - 2000

199015998169297747730545232026149214377669978693507227081851797133.220.442.53.9

199172280678833140650435025166078696377215679357077314121851797132.820.442.93.9

199243286890628342150684911006045319375865480594826545161851797132.620.343.53.5

1993486982101327339253975133955939047377708082165575852871851797132.120.444.43.2

1994617433108210737871804840335970753376143082988884869001851797132.220.344.82.6

1995520156108889138927304772185978995375921982868314929261851797132.320.344.82.7

1996827708112609635159634786515948418373990083199095097441851797132.120.244.92.8

1997718064116763336354864651785986361372704482830415215251851797132.320.144.72.8

1998615851121310836550714973815981411372988382698415368361851797132.320.144.72.9

1999961702118567933549094946565996946370975182648585464161851797132.420.044.63.0

2000805857121065033358905529265905323369690183588805568671851797131.920.045.13.0

الغابات (%) بعلي (هكتار)مروي (هكتار)سبات (هكتار)
إجمالي القابل 

للزراعة 
(هكتار)

0.981.050.76

غير مزروع 
(هكتار)

غير القابل 
للزراعة 
(هكتار)

المروج 
والمراعي 
(هكتار)

الغابات (هكتار)
األراضي غير 

القابلة للزراعة 
(%)

األراضي القابلة 
للزراعة (%)

المروج 
والمراعي (%)

1.050.761.000.97

المصدر : وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - المجموعة الزراعية السنوية - 2000

السنة
إجمالي 
المساحة 
(هكتار)

نسبة 
(91/90)/(99/00)2.001.620.761.020.970.98



% من اإلجماليالمساحة (هكتار)أنواع التربة

850,0004.59حمراء متوسطية

2,217,00011.97بنية غامقة محمرة

4,782,00025.82بنية مصفرة

4,244,00022.92صحراوية

5,528,00029.85جبسية

897,0004.84أخرى 

18,518,000100إجمالي

المصدر : وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - المجموعة الزراعية السنوية - 1999

1-11 مناطق االستقرار الزراعي في سورية الجدول

mm315% 350 <األولى

mm2,47313% 250 -350الثانية

mm1,3067% 200-250 الثالثة

mm 1,83310% 200 >الرابعة

200mm10,20855% <الخامسة

منطقة االستقرار الزراعي

المصدر : وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - المجموعة الزراعية السنوية - 2000

الجدول 1-10 التربة في سورية

القمح العادي والشعير

الشعير

أراضي رعوية غير مناسبة للزراعة البعلية 

المحاصيل الرئيسية% من اإلجمالي

القمح - البقوليات - المحاصيل الصيفية

األشجار المثمرة - الشعير - القمح - البقوليات - المحاصيل الصيفية

إجمالي المساحة (000 هكتار) الهطول المطري السنوي



مليون ل.س) (2000-1990) - (باألسعار الجارية 2-1 إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق حسب القطاعات الجدول

السنوي2000 / 1990

75,897161,024191,487192,162232,283199,415229,452202.311.7الزراعة

54,67478,864149,032184,938179,687217,922267,568389.417.2التعدين والتصنيع 

10,12824,51827,45428,10229,47027,51328,795184.311.0البناء والتشييد

60,875148,650151,900149,054152,130152,913134,239120.58.2تجارة الجملة والمفرق

25,54266,35772,70786,40988,876104,097113,615344.816.1التخزين والنقل والمواصالت

9,99627,39327,14129,45929,97135,01432,402224.112.5التأمين والتمويل والعقارات

4,98610,87213,71115,13615,93519,17321,137323.915.5الخمات الجماعية والشخصية

26,12753,09757,19560,05661,78962,68168,982164.010.2الخدمات الحكومية

103200230253303364444331.115.7الخدمات الخاصة غير الربحية

268,328570,975690,857745,569790,444819,092896,634234.212.8إجمالي الناتج المحلي 

16.321.07.96.03.69.5معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 

22,14739,97047,09349,48751,08551,54454,941148.19.5حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 

12.517.85.13.20.96.6معدل نمو حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي

نسبة التغير 1997199819992000

المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - 2001

199019951996القطاع



مليون ل.س) (2000-1990) - 1995 الثابتة 2-2 إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق حسب القطاعات (بأسعار عام الجدول

السنوي2000 / 1990

115,974161,024184,535179,200219,138183,189202,75174.85.7الزراعة

50,03578,86496,269111,448115,801120,561113,007125.98.5التعدين والتصنيع 

15,70624,51826,92028,30928,46127,01327,40974.55.7البناء والتشييد

95,331148,650142,171134,879136,138139,328126,90633.12.9تجارة الجملة والمفرق

40,48566,35771,15078,72078,32386,37389,449120.98.3التخزين والنقل والمواصالت

16,52327,39325,99527,95828,52633,52931,25189.16.6التأمين والتمويل والعقارات

8,25410,87210,86812,94914,01116,91119,018130.48.7الخمات الجماعية والشخصية

47,02753,09754,76854,44455,21355,17656,41620.01.8الخدمات الحكومية

134200220241277316360168.710.4الخدمات الخاصة غير الربحية

389,469570,975612,896628,148675,888662,396666,56771.15.5إجمالي الناتج المحلي 

2.00.6-8.07.32.57.6معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 

32,14539,97041,77941,69343,68241,68440,84427.12.4حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 

2.0-4.6-0.24.8-4.54.5معدل نمو حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي
المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - 2001

القطاع
نسبة التغير

1990199519961997199819992000



(بأسعار السوق لعام 1995) (2000-1990) 2-3 مكونات إجمالي الناتج المحلي ونموه حسب القطاعات الجدول

1990199519961997199819992000القطاع 

29.828.230.128.532.427.730.4الزراعة

12.813.815.717.717.118.217.0التعدين والتصنيع 

4.04.34.44.54.24.14.1البناء والتشييد

24.526.023.221.520.121.019.0تجارة الجملة والمفرق

10.411.611.612.511.613.013.4التخزين والنقل والمواصالت

4.24.84.24.54.25.14.7التأمين والتمويل والعقارات

2.11.91.82.12.12.62.9الخمات الجماعية والشخصية

12.19.38.98.78.28.38.5الخدمات الحكومية

0.00.00.00.00.00.00.1الخدمات الخاصة غير الربحية

16.410.7-2.922.3-6.814.6الزراعة

6.3-9.522.115.83.94.1التعدين والتصنيع 

5.11.5-9.39.85.20.5البناء والتشييد

8.9-5.10.92.3-4.4-9.3تجارة الجملة والمفرق

0.510.33.6-10.47.210.6التخزين والنقل والمواصالت

6.8-5.17.62.017.5-10.6التأمين والتمويل والعقارات

5.70.019.18.220.712.5الخمات الجماعية والشخصية

0.12.2-0.61.4-2.53.1الخدمات الحكومية

8.310.09.514.914.113.9الخدمات الخاصة غير الربحية

الحصة بالنسبة المئوية 

معدل النمو السنوي

المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - 2001



الجدول 2-4 تطور أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي (2000-1990)

المصدر : متعدد

سعر الصرف الرسمي

سعر الصرف في الدول المجاورة

سعر الصرف في بيروت

سعر الصرف الرسمي للصادرات الزراعية

سعر الصرف الرسمي للواردات الزراعية

سعر الصرف لورادات األسمدة*

سعر الصرف لواردات المبيات

سعر الصرف التجاري المثقل

11.25

* الوسطي المثقل لمختلف أسعار الصرف المطبقة على الواردات في القطاعين العام والخاص 

11.2511.2511.25

42

46.45

11.2

11.25

11.25

11.25

11.2546.5 11.2511.25

1993

11.2511.25

199819992000 1994199519961997 199019911992

43

45.84

11.2

11.25

11.25

19.2

23

11.25

25.1

11.2

11.25

33

11.25

11.2

4043

43

11.2

43

43

50.48

43

51.2

43

49.67

434445.246.546.546.5

51 51 51 51 51 50

11.211.211.211.211.246.8

11.2546.9 11.25

46.6

46.7

48.1

46.5

46.5

48.9 45.149.4

46.5

46.5

11.25

45

45.5

33.334.439.2

11.25 11.25 11.25

43

4343

28.1

43

29.9

40



2-5 السكان و قوة العمل في سورية الجدول

1970198119941998199920002001النوع

6,3059,04613,78215,47315,89116,32016,720إجمالي عدد السكان (ألف)

8,1778,376+7,963+3,5644,7866,9187,760سكان الريف 

غير متوفر4,937+4603+1,5712,0493,2424291إجمالي قوة العمل (ألف)

غير متوفر4,468غير متوفرغير متوفر1,4701,9513,001إجمالي فرص العمل

غير متوفر1,430غير متوفرغير متوفر7445031,074العمالة في الزراعة والغابات 

56.552.950.250.250.150.150.1سكان الريف من اإلجمالي

24.922.723.527.729.030.3قوة العمل من إجمالي السكان

11.85.67.88.8العمالة الزراعية من إجمالي السكان

50.625.835.824.628.832.030.4العمالة الزراعية من العمالة اإلجمالية

3.343.292.942.702.702.45إجمالي السكان

2.722.872.912.622.692.43سكان الريف

2.443.597.267.267.27إجمالي قوة العمل 

2.613.376.86إجمالي فرص العمل

3.506.014.89-العمالة في الزراعة والغابات 
المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء - تعدادات األعوام 1970 - 1981 - 1994 والمجموعة اإلحصائية (أعداد مختلفة) ووزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية السنوية (أعداد مختلفة) 

* تقديرات شخصية

ألف وحدة

النسبة المئوية

معدل النمو السنوي (نسبة إلى السنة األخيرة المتوفرة)



2-6 العمالة حسب القطاعات الجدول

%العدد%العدد%العدد

1,43032.096167.246932.8

58513.153992.1467.9

55412.454398.0112.0

64814.562496.3243.7الفنادق والمطاعم واالتصاالت 

2375.323097.073.0التخزين والنقل واالتصاالت

101422.777376.224123.8

4,468100.03,67082.179817.9
المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء - 2001

اإلناث

اإلجمالي

الزراعة والغابات

الصناعة

البناء والتشييد

الخدمات األخرى

اإلجمالي

النشاط االقتصادي

الذآورالجنس



2-7 النسبة المئوية لتوزع العمال حسب الجنس والمستوى التعليمي والقطاعات (2000) الجدول
المستوى التعليمي

القطاع
القطاع العام

القطاع الخاص

القطاع المشترك والتعاوني

(مليون) اإلجمالي

المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء - 2001

اإلجماليجامعي ثانويابتدائي معهد متوسطإعدادي ومدارس فنية

15.127.644.370.355.724.2

46.166.293.473.130

25.3

ذآور 

إناث

إجمالي

5.2

13.329.94879.859.6

83.871.754.629.443.874.8ذآور 

93.952.933.66.426.169.3إناث

19.939.873.7 85.669.451.1إجمالي

1.10.71.10.30.51ذآور 

0.910.20.20.80.7إناث

1.10.70.90.30.61إجمالي

24884882941802203670ذآور 

509625511458798إناث

29975503492942784468إجمالي



الجدول 2-8 وسطي إنفاق الفرد على المواد الغذائية (ل.س/شهر)

ريفحضرريفحضرريفحضرريفحضرريفحضرريفحضرريفحضرريفحضر

المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء (أعداد مختلفة) و سالم (2000)
* وسطي الحضر والريف 

6.717.8

1.6

n.a.

34.5

59.9*

*من اإلجمالي %

1996-1997 1985/86
% على إنفاق الغذاءل.س% على إنفاق الغذاء *من اإلجمالي %

24.0

ل.س% على إنفاق الغذاءل.سالسعلة

1971/72

% من اإلجمالي*

الحبوب ومنتجاتها

البقوليات (الجافة)

اللحم والسمك والبيض

منتجات األلبان

الزيوت والدهون

الخضار

الفواآه والمكسرات

السكر والحلويات

المنتجات الغذائية 
األخرى

المشروبات 
والمشروبات الغازية

التبغ وغيره

إجمالي اإلنفاق على 
الغذاء

إجمالي اإلنفاق

6.1

0.4

7.4

4.0

2.9

4.1

3.4

2.8

1.7

10.717.418.94.95.82.53.0177.0213.013.418.08.010.8

0.51.21.80.89.312.22.63.71.41.918.021.01.41.80.81.1

3.721.613.38.971.155.420.017.010.38.8286.0200.021.616.912.910.2

2.911.510.55.657.947.716.314.68.47.6122.087.09.27.35.54.4

2.68.39.44.651.360.514.518.67.59.7127.0155.09.613.15.77.9

3.212.011.66.145.341.112.812.66.66.6212.0196.016.016.69.510.0

2.09.97.34.431.522.58.96.94.63.6104.066.07.95.64.73.4

3.08.210.94.921.421.36.06.53.13.460.078.04.56.62.74.0

1.05.03.72.219.716.65.65.12.92.688.046.06.73.94.02.3

2.14.67.53.117.117.54.85.42.52.855.064.04.25.42.53.3

n.a.n.a.n.a.n.a.12.812.13.63.71.91.973.058.05.54.93.32.9

27.9100.0100.051.3354.8325.8100.0100.051.551.91,322.01,184.0100.0100.059.460.2

51.3*100.0688.3627.1100.0100.02,224.0100.0 1,968.0100.0



الجدول 2-9 الوسطي الشهري لالستهالك الغذائي الفردي

ريفحضر

1- الحبوب و منتجاتها

12.8815.78الخبز

1.071.00الرز

0.500.49البرغل

0.130.11المعكرونة

2- اللحم والسمك والبيض

0.600.31الضأن 

0.150.15البقر

0.680.86الفروج

0.140.12السمك

9.086.44البيض *

0.020.02اللحم األحمر المعلب

3- منتجات األلبان

1.051.27الحليب الطازج

1.961.89اللبنة

0.400.18الجبنة البيضاء

0.020.21الزبدة

0.030.03السمن

4- الزيوت والدهون

0.400.52زيت الزيتون

0.060.04زيت الذرة 

0.450.54السمن (النباتي)

5- الخضار

3.964.24البندورة

1.612.13البطاطا

1.461.33الباذنجان

1.311.19الخيار

0.610.78البصل الجاف

6- الفواآه

1.270.82الحمضيات

0.390.35العنب

0.780.54التفاح

1.671.81البطيخ األحمر

0.220.11الموز
* عدد 

المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء - استبيان دخل وإنفاق األسرة - 2000

السلعة
1996-1997

(آغ)



الوسطي السنوي19901991199219931994199519961997199819992000

المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء - استبيان دخل وإنفاق األسرة - 2001

(2000-1990) 2-10 اتجاه األرقام القياسية ألسعار المفرق الجدول

الرقم القياسي ألسعار 
المستهلك - جميع المواد

التضخم

الرقم القياسي ألسعار 
المستهلك - المواد الغذائية

137.0154.0170.0185.0189.0188.0

تضخم الغذاء

100.0109.0121.0184.0183.0

9.012.016.017.016.015.04.0-1.0-4.0-1.08.3

100.0106.0113.0126.0145.0155.0169.0173.0169.0162.0159.0

6.07.013.019.010.014.05.9 4.0-4.0-7.0-3.0



2-11 التجارة اإلجمالية والزراعية الجدول

االستيرادالتصدير الميزاناالستيرادالتصديرالميزاناالستيرادالتصدير

199335,72046,477-107576,4258,036-161118.017.3

199440,00761,374-213687,6838,418-73519.213.7

199544,65852,856-81987,9128,395-48317.715.9

199832,45343,728-112759,8068,488131730.219.4

199938,94843,027-40798,2539,504-125221.222.1

2000216,190187,5352865531,49340,439-894614.621.6

19933,1894,131-942574714-14118.017.3

19943,5725,455-1883686748-6219.213.7

19953,9874,698-711706746-4017.715.9

19982,8983,887-98987675512130.219.4

19993,4773,825-347737845-10821.222.1

20004,7004,033667685870-18514.621.6

8118.315.5-1179655736-3,5834,762وسطي 95-93

5720.721.0-223766823-3,6923,915وسطي 00-98

المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء  (أعداد مختلفة)
مالحظة : يعتمد تقييم الليرة السورية على أسعار الصرف 11.25 ل.س/دوالر للواردات و 11.20 للصادرات قبل عام 2000 و 46.5 للواردات و 46 للصادرات في عام 2000

(مليون ل.س)

(مليون دوالر)

السنوات
الزراعة / اإلجماليالتجارة الزراعيةإجمالي التجارة

00-98 التغير بين قيم الوسطي في
و 95-93

3-188136.0 17122913.4



19811994

485,691613,65726.3إجمالي عدد الحائزين (1)

409,492573,19340.0الحائزين الذين لديهم أراضي (2)

46.9-76,19940,464الجائزين بدون أراضي (3) 

261,386409,14256.5الحائزين الذين لديهم أراضي والذين تشكل الزراعة عملهم الرئيسي (4)

11,22422,860103.7الحائزين بدون أراضي والذين تشكل الزراعة عملهم الرئيسي (5)

63,871,4(4) آنسبة من (2)

14,756,5(5) آنسبة من (3)

المصدر : ساريس (2001) - بناًء على بيانات التعداد

سنة التعداد

الجدول 3-1 المزارع والحائزين الذين يعملون في الزراعة بشكل رئيسي

نسبة التغيرفئات الحائزين



الجدول 3-2 التوزع اإلقليمي للحائزين حسب العمل الرئيسي والوضع التعليمي في عام 1994 

485,691613,65740,464573,19356,571,485,882,2اإلجمالي

7,3672937,07455,346,075,452,6دمشق

41,4924,47337,01957,464,983,381,9*37608ريف دمشق

40,10750,3704,38345,98753,365,381,376,4حمص

51,06365,9095,03060,87957,475,983,981,3حماه

42,27858,77369458,07954,053,569,669,4طرطوس

36,52548,20877447,43449,160,775,773,5الالذقية

46,98555,6542,47653,17852,273,382,284,2إدلب

85,92796,8327,46589,36751,478,791,991,1حلب

21,59827,8242,30025,52458,085,290,292,7الرقة

29,52542,0422,78739,25563,288,491,293,0دير الزور

55,16261,0896,06155,02862,186,090,089,8الحسكة

15,79223,2861,12822,15864,561,078,273,9السويداء

20,85730,4322,07428,35857,859,881,278,4درعا

2,2644,3795263,85346,655,466,373,8القنيطرة

* تتضمن مدينة دمشق
بناًء على بيانات التعداد - (2001) ساريس : المصدر

المحافظة

1994

الحائزين الذين لديهم أراضيالحائزين دون أراضي إجمالي عدد الحائزين

198119941994

نسبة الحائزين الذين يعملون بالزراعة بشكل رئيسي إجمالي عدد الحائزين
نسبة الحائزين من المستوى التعليمي االبتدائي فما دونفي عام 1994

الحائزين الذين لديهم الحائزين دون أراضي
الحائزين الذين لديهم الحائزين دون أراضيأراضي

أراضي



الجدول 3-3 الحائزين و وسطي الحيازة حسب مختلف أنواع الحيازة في عام 1994

(دونم)(دونم)(دونم)(دونم)

573,193514,75276,119,310141,718,71393,720,418156,6اإلجمالي

7,0746,70728,318021,48819,59934,4دمشق

37,01934,05831,060339,81,33343,11,02582,8ريف دمشق

45,98740,83271,42,102162,41,02866,02,025225,8حمص

60,87952,81762,92,426110,22,91854,92,718123,1حماه

58,07956,63118,022411,948216,574228,6طرطوس

47,43445,39919,528513,692013,983028,6الالذقية

53,17850,48753,433758,995869,31,39672,3إدلب

89,36783,373118,72,542140,41,929114,01,523190,5حلب

25,52418,002280,02,507180,22,891181,62,124259,6الرقة

39,25532,33133,62,577190,154839,53,799119,6دير الزور

55,02841,943176,44,836156,05,328112,52,921262,0الحسكة

22,15821,92574,73361,63928,8161143,0السويداء

28,35826,77070,260527,210855,187583,7درعا

3,8533,47747,15347,514345,018081,1القنيطرة

المصدر : ساريس (2001) - بناًء على بيانات التعداد

وسطي الحيازة عدد الحائزين
للحائز وسطي الحيازة عدد الحائزين

وسطي الحيازة عدد الحائزينللحائز
للحائز

الحائزين حسب أآثر من نوع من أنواع 
الحيازة الحائزين حسب أنواع الحيازة األخرى الحائزين المستأجرين لكامل األرض الحائزين المالكين لكامل األرض

المحافظة
وسطي الحيازة للحائز

الحائزين الذين لديهم 
أراضي

عدد الحائزينعدد الحائزين



الجدول 3-4 توزع مساحة الحيازات حسب أنواع الحيازة في عام 1994

<0.547,4839,25903,18654,62471,28,6

0.5-2146,64228,52,76914,33,59219,22,58312,7155,58627,1

 2-10214,28541,66,69534,78,50745,58,85943,4238,34641,6

 10-5097,38318,98,28942,95,36828,77,38636,2118,42620,7

>508,9591,79675,03812,01,3436,611,6502,0

Total 514,752100,019,310100,018,713100,020,418100,0573,193100,0

المصدر : ساريس (2001) - بناًء على بيانات التعداد

جميع الحائزين الحائزين حسب أآثر من نوع من 
أنواع الحيازة

الحائزين حسب نوع آخر من 
الحيازة الحائزين المستأجرين لكامل األرض

نسبة من 
نسبة من عدد الحائزيناإلجمالي

اإلجمالي نسبة من عدد الحائزيننسبة من اإلجمالي
عدد الحائزيناإلجمالي عدد الحائزين

الحائزين المالكين لكامل األرض
فئات مساحات الحيازات 

(بالهكتار)

نسبة من اإلجماليعدد الحائزين



إجمالي المساحة (%)الحيازات (%)المساحة (هكتار)

<119,51,2

 1-216,22,8

 2-419,76,8

 4-610,36,0

 6-1011,510,5

 10-2012,320,4

>2010,452,3

Total100,0100,0

المصدر : ساريس (2001) - بناًء على بيانات التعداد

197019811994المحافظة

11.89.67.6اإلجمالي

6.96.92.7دمشق

3.84.72.9ريف دمشق

12.68.47.5حمص

107.96.2حماه

2.72.21.8طرطوس

2.41.91.9الالذقية

6.75.45.2إدلب

14.210.911.1حلب

22.13023.6الرقة

9.54.44.9دير الزور

36.925.515.6الحسكة

12.28.47.2السويداء

6,5 13.29.6درعا

8.65.24.3القنيطرة

المصدر : التعدادات الزراعية

الجدول 3-5 الحيازات حسب المساحات في عام 1994

الجدول 3-6 وسطي إجمالي مساحة المزرعة حسب المحافظات (هكتار)



الجدول 3-7 الحائزين الذين لديهم أراضي و إجمالي المساحة المستثمرة في عام 1994 (%)

30,636,225,57,10,6100,07,074الحائزين

2,710,831,840,414,4100,019,868المساحة
20,437,535,66,20,3100,037,019الحائزين

1,712,345,831,78,4100,0122,041المساحة
7,428,343,018,92,4100,045,987الحائزين

0,33,823,246,426,2100,0378,195المساحة
5,125,352,715,31,6100,060,889الحائزين

0,24,132,545,018,1100,0408,241المساحة
18,951,728,31,00,0100,058,079الحائزين

3,130,355,88,02,9100,0105,225المساحة
18,448,931,21,50,0100,047,434الحائزين

3,127,358,110,31,2100,092,752المساحة
5,831,048,913,70,6100,053,078الحائزين

0,36,640,844,57,8100,0288,235المساحة
1,411,749,534,82,6100,089,367الحائزين

0,01,221,958,318,6100,01,076,526المساحة
0,911,535,139,213,3100,025,524الحائزين

0,00,22,573,523,8100,01,635,855المساحة
11,537,137,912,50,9100,039,255الحائزين

0,67,729,546,016,2100,0205,206المساحة
0,33,234,057,74,7100,055,021الحائزين

0,00,211,266,522,1100,0951,705المساحة
4,822,051,121,11,0100,022,158الحائزين

0,23,733,851,910,5100,0166,449المساحة
9,419,252,118,70,5100,028,358الحائزين

0,43,640,349,56,2100,0197,504المساحة
7,830,346,215,30,3100,03,853الحائزين

0,56,940,648,43,6100,018,727المساحة
8,627,141,620,72,0100,0573,193الحائزين

0,33,723,349,723,0100,04,687,546المساحة
المصدر : ساريس (2001) - بناًء على بيانات التعداد

مدينة دمشق

إجمالي الحائزين 2 - 0.5 0.5 >فئات الحيازات
والمساحة (هكتار)

إدلب

حلب

ريف دمشق

حمص

حماه

اإلجمالي50 <50 - 10 10- 2 

درعا

القنيطرة

اإلجمالي

المحافظة

الرقة

دير الزور

الحسكة

السويداء

طرطوس

الالذقية



1994 3-8 توزع الحيازات (%) حسب المساحة والمحافظات في عام الجدول

اإلجمالي50 <50 - 10 10 - 2 2 - 0.5 0.5 >المحافظات

4,41,60,80,40,41,2دمشق

15,38,95,52,01,06,5ريف دمشق

7,08,48,37,39,58,0حمص

6,39,913,57,98,110,6حماه

22,419,36,90,50,210,1طرطوس

17,814,96,20,60,18,3الالذقية

6,310,610,96,12,69,3إدلب

2,66,718,626,319,715,6حلب

0,51,93,88,429,14,5الرقة

9,29,46,24,13,26,8دير الزور

0,41,17,926,822,49,6الحسكة

2,23,14,83,91,93,9السويداء

5,43,56,24,51,24,9درعا

0,60,80,70,50,10,7القنيطرة

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اإلجمالي

49,185155,586238,346118,42611,650573,193إحمالي عدد الحائزين 

المصدر : ساريس (2001) - بناًء على بيانات التعداد



الجدول 3-9 العمالة المستخدمة من قبل المزارعين حسب فئات المساحة في عام 1994

40,40359,5250773998721.50.00.00بدون أراضي

<0.548,405107,30813,6991,7194492,1682.27.80.00.16

0.5-2153,191449,735161,5967,5503,88011,4302.92.80.10,07

 2-10233,669862,360989,77117,72516,19233,9173.70.90.20,03

 10  - 50114,538418,5702,069,81817,98914,27332,2623.70.20.30,02

>5010,84040,644965,5625,2532,6017,8543.80.00.70,01

601,0461,938,1424,200,44651,00937,49588,5043.20.50.20,02اإلجمالي

المصدر : ساريس (2001) - بناًء على بيانات التعداد

عدد العمال الدائمين
إجمالي العمال 

المستأجرين في آل 
حيازة

إجمالي العمال 
المستأجرين في آل 

هكتار

العمال العائليين 
في آل هكتار

فئات مساحات 
المزارع (هكتار)

عدد العمال المؤقتين 
المعادل للعمال 
المتفرغين

العمال العائليين في 
آل حيازة

إجمالي عدد العمال 
المتفرغين 
المستأجرين

إجمالي العمال عدد الحيازات
العائليين

إجمالي المساحة 
المزروعة (هكتار)



% العدد% العدد%العدد% العدد

3,591,320100.01,938,14254.051,0091.41,602,16944.6100.0اإلجمالي

22,7930.613,45259.01,9768.77,36532.3100.0دمشق

156,2884.4112,08171.73,7192.440,48825.9100.0ريف دمشق

275,1577.7166,43060.52,6311.0106,09638.6100.0حمص

770,52021.5241,04331.35,4780.7523,99968.0100.0حماه

198,8475.5168,47684.72,1611.128,21014.2100.0طرطوس

154,4364.3135,34887.62,0441.317,04411.0100.0الالذقية

557,45515.5204,51336.74,2830.8348,65962.5100.0إدلب

623,68817.4335,78753.88,4721.4279,42944.8100.0حلب

143,8974.090,95063.24,6093.248,33833.6100.0الرقة

201,9305.6156,77977.64,3882.240,76320.2100.0دير الزور

253,9657.1144,28756.89,0523.6100,62639.6100.0الحسكة

69,2961.951,43674.25400.817,32025.0100.0السويداء

148,7664.1104,16270.01,5911.143,01328.9100.0درعا

14,2820.413,39893.8650.58195.7100.0القنيطرة

المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - 1994

الجدول 3-10 حصة اليد العاملة حسب النوع والمحافظات في عام 1994

ٌاإلجمالي
العمال المؤقتينالعمال الدائمينأفراد العائلةإجمالي العمال

المحافظة



1994 ومختلف أنواع اآلليات الزراعية حسب حجم الحيازة في عام (%) 3-11 الحائزين الجدول

40,4640.40.20.820.40.86.9بدون أراضي

<0.549,0496.11.00.00.60.10.12.1

 0.5-2155,5719.32.10.11.50.20.24.5

 2-10238,44314.22.20.95.50.60.613.0

18,537118,47317.11.74.612.21.01.622.2

>5011,65721.33.013.021.31.84.334.2

613,65712.11.91.65.50.60.711.7اإلجمالي

البذارات

المصدر : ساريس (2001) - بناًء على بيانات التعداد

التراآتورات
عدد الحائزين(مساحة األرض (هكتار

نسب الحائزين المالكين

الدراسات الحصاداتالدراسات الثابتةالمحاريث الحديثة المرشات اآلليةمضخات المياه



1994 3-12 عدد مختلف أنواع اآلليات الزراعية في عام الجدول

1.21.11.11.61.10.91بدون أرض

<0.51.11.11.01.41.30.71.0

 0.5-21.11.01.11.41.20.71.0

 2-101.21.21.11.61.20.81.0

 10-501.32.41.11.71.20.81.0

>501.62.41.11.91.00.91.1

1.21.41.11.61.20.81.0اإلجمالي

المصدر : ساريس (2001) - بناًء على بيانات التعداد

التراآتورات

عدد اآلليات لدى آل حائز

مساحة األرض (هكتار)
الدراسات الحصاداتالدراسات الثابتةالمحاريث الحديثةالبذاراتالمرشات اآلليةمضخات المياه



00.000.000.000.000.000.000.00بدون أرض

<0.514,6260,2170,0360,0010,0270,0050,0020,070

 0.5-2173,2960,0890,0190,0010,0190,0030,0010,039

 2-101,092,3830,0360,0060,0020,0190,0020,0010,028

 10-502,329,4230,0110,0020,0020,0100,0010,0010,011

>501,077,8180,0040,0010,0020,0040,0000,0000,004

4,687,5460,0190,0030,0020,0120,0010,0010,015اإلجمالي

التراآتوراتالدراسات الحصاداتالدراسات الثابتة

المصدر : ساريس (2001) - بناًء على بيانات التعداد

الجدول 3-13 عدد مختلف اآلليات الزراعية بالهكتار في عام 1994

 إجمالي المساحة المستثمرة(مساحة األرض (هكتار
(هكتار)

البذاراتالمرشات اآلليةمضخات المياه

عدد اآلليات لدى آل حائز

عدد اآلليات لدى آل حائز

المحاريث الحديثة



1994 3-14 النسب بين رأس المال والعمالة لمختلف مساحات المزارع في عام الجدول

00.201,48903,180بدون أراضي

<0.50.01,4640.00.20.00.5

 0.5-20.01,3570.00.30.00.6

 2-100.01,1520.00.60.00.9

 10-500.10.80.10.70.10.8

>500.10.50.10.60.10.5

0.01.00.00.60.00.8إجمالي سورية

تراآتورات لكل

 إجمالي معادل العمالة المستأجرةعامل عائلي
 إجمالي معادل العمالةعامل عائليالمتفرغة

 إجمالي معادل العمالةعامل عائليالمستأجرة المتفرغة
المستأجرة المتفرغة

المصدر : ساريس (2001) - بناًء على بيانات التعداد

مساحة األرض (هكتار)

محاريث حديثة لكلمضخات المياه لكل



19901995199819992000

17,14625,93130,46731,68832,55189.8تراآتورات أقل من 50 حصان

45,41156,67262,86063,96165,10943.4تراآتورات أآثر من 50 حصان

62,55782,60393,32795,64997,66056.1إجمالي التراآتورات

81,46393,481103,722106,007108,45933.1محاريث حديثة

81,46393,481103,722106,007108,45933.1إجمالي المحاريث الحديثة

8,02112,63615,44216,27215,65295.1بذارات 

3,3864,8425,2515,3035,27855.9حصادات

3,0325,2874,9365,0384,73456.1الحصادات الدراسات 

6,41810,12910,18710,34110,01256.0إجمالي الحصادات

103,653145,985149,121157,870156,19050.7المضخات أقل من 10 إنش

1,3612,5384,1843,6513,257139.3المضخات أآثر من 10 إنش

105,014148,523153,305161,521159,44751.8إجمالي المضخات

43,22458,42763,51165,78865,83452.3المرشات اليدوية

26,81928,64829,26329,29729,50410.0المرشات اآللية

70,04387,07592,77495,08595,33836.1إجمالي المرشات

7,0498,7989,1019,6229,31932.2العفارات اليدوية

28.9-696597515532495العفارات اآللية

7,7459,3959,61610,1549,81426.7إجمالي العفارات

المصدر : وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية السنوية - أعداد مختلفة 

نسبة الزيادة 2000-1990

الجدول 3-15 اآلليات الزراعية (2000-1990)

النوع
السنة



4-1 مساحة التربة المتدهورة الجدول

حادمتوسطقليل

902127291,0585.7حت المياه

1210380301,6208.7حت الرياح

112671304082.2تراآم الرمال

1520901250.6التملح

2,1387942793,21117.3اإلجمالي

المصدر : البنك الدولي / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - 1998

نوع التدهور

درجة التدهور

% المساحة المتأثرة من اإلجمالي(ألف هكتار) إجمالي المساحة (ألف هكتار)



الجدول 4-2 التكاليف التقديرية لتدهور التربة في سورية (1997)

105826752,830حت المياه - المنطقة الساحلية

162013702,219حت الرياح - المراعي

90105,3909,485التملح

اإلجمالي
2,768109,43514,534

المصدر : البنك الدولي / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - 1998

الجدول 4-3 التملح في سورية 

1672 <90حاد جدًا

820 -  2516متوسط

48 - 8 10بسيط

المصدر : دراسة البيئة مشروع السياسات الزراعية إدوارد جونز (2002) - بناًء على معلومات من وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي

(%) من اإلجماليناقلية آهربائية ميليموز / سمالمساحة المتضررة (ألف هكتار)فئات التملح

إجمالي التكاليف في السنة (مليون ل.س)التكاليف / هكتار / سنة (ل.س)المساحة المتدهورة (ألف هكتار)نوع المشكلة



الجدول 4-4 أمثلة عن تلوث المياه في مختلف المواقع في سورية - 1998

الملوثاتالموقع

المصدر : البنك الدولي / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - 1998

ترآز الـ BOD واألمونيا الذي يتجاوز المعايير السورية في جميع العينات والمواد الصلبة العالقة 
في 86% من العينات

محتوى مرتفع من الكوليفورم في الينابيع مما يشير إلى أن المياه الجوفية التي تغذي تلك الينابيع 
ملوثة بمياه الصرف الصحي . آما أن معدالت النترات في مياه الشرب تتجاوز المعدالت الصحية . 

آما أن المواد الكيماوية الزراعية تتجاوز المعدالت الصحية .

مستويات مرتفعة بشكل خطير من الكروم (40 ملغ/ليتر) المياه الجوفية بالقرب من الدباغات (موقع بالقرب من العديد من المدابغ 
بالقرب من دمشق)

نهر بردى

الينابيع والمياه الجوفية في حوض بردى

المياه الجوفية في المنطقة الساحلية

تجاوز مؤشرات منظمة الصحة العالمية حول الـ BOD والنترات والمواد الصلبة العالقة في جميع 
العنيات

معدالت مرتفعة من الملوحة مما يؤدي إلى عدم استدامة الكثير من اآلبار آمصدر لمياه الشرب

ضعف النوعية : حيث تتجاوز معدالت النترات و األمونيا المقاييس السورية

محتوى مرتفع من الـ BOD والكروم (ثالثة أضعاف مقاييس منظمة الصحة العالمية)

اآلبار الضحلة في القرى المستخدمة محليًا تظهر وجود معدالت مرتفعة من الـ TDS والنترات 
واألمونيا و الكوليفورم بينما تظهر اآلبار األآثر عمقًا وجود الرواسب المالحة

نهر العاصي

المياه الجوفية في البادية 

نهر الساجور (بالقرب من حلب)

نهر قويق



الجدول 4-5 توفر الموارد المائية حسب الطبقات المائية 

اإلجماليدجلة والفراتالخابورالساحلالعاصيالباديةاليرموكبردى واألعوجالوحدةالمصدر

40-594930608040100%األمطار (الوسطي الفعلي)

1288496661,2463156,8189,194مليون م3المياه السطحية

490131549646226402,4945,395مليون م3المياه الجوفية

5022191031,6301,8689559,31214,589مليون م3اإلجمالي

1111111%معدل االستهالك 

452186621,3861,2149079,12613,332مليون م3المتاح فعليًا 

257508214036130695مليون م3مياه الصرف المنزلي والصناعي

56836231434287252,031مليون م3الصرف الزراعي

1,277272701,8311,2571,3719,98116,058مليون م3إجمالي المتاح لالستخدام

المصدر : استخدامات المياه في الزراعة مشروع السياسات دراسة أورتيغا و ساغاردوي - 2001



 النمو السنوي %%%مليون م3

8529.014.04.2المنزلي

1151.02.05.9الصناعي

8,87590.083.01.7الري

9,842100.0100.02.0اإلجمالي

المصدر : البنك الدولي / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - 1998

2015نسبة مئوية

القطاع

الجدول 4-6  الطلب الحالي والمتوقع على المياه حسب القطاعات



الجدول 4-7 االستخدام المائي الحالي (2000-1999)

اإلجماليدجلة والفراتالخابورالساحلالعاصيالباديةاليرموكبردى واألعوجالوحدةاستخدام المياه

75,42934,2993,871253,42772,132404,075432,8351,276,068هكتارالمساحة المروية

1,207360432,3064334,2837,22815,860مليون م3استخدام مياه الري

0,20000,20000,20000,20000,20000,20000,20000,2000م3/نسمةاحتياج الفرد

298698185134493001,042مليون م3استخدام المياه المنزلي

7718248351378315مليون م3استخدام المياه الصناعي

53115148161321,6431,990مليون م3التبخر

1,588478682,6876174,4779,24919,162مليون م3إجمالي االستهالك 

المصدر : استخدامات المياه في الزراعة مشروع السياسات دراسة أورتيغا و ساغاردوي - 2001



الجدول 4-8 احتماالت عجز المياه في ثالثة أحواض 

الساحلالعاصيبردى

19958900

2015153890

1995139110

201521345810

199516216151

2015250678127

1995185312126

20152811,025209

1995210400174

20153071,143269

المصدر : جايكا / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - 1997

25%

20%

10%

5%

السنةاالجتماالت

مليون م3

50%



4-9 نقص وتكاليف الموارد المائية في األحواض الرئيسية الجدول

199520052015الحوض

140.65193.75223.20بردى

86.15248.50454.25العاصي

31.5047.9562.25الساحل

258.30490.20739.70اإلجمالي

4,2205,8106,700بردى

2,5807,45013,630العاص

9451,4401,870الساحل

7,74514,70022,100اإلجمالي

المصدر : البنك الدولي / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - 1998

4-10 الميزان المائي الحالي على مستوى الحوض الوحدة : مليون م3الجدول

اإلجماليدجلة والفراتالخابورالساحلالعاصيالباديةاليرموكبردى واألعوج

-311-2062-856640-3105732-3104

المصدر : استخدامات المياه في الزراعة مشروع السياسات دراسة أورتيغا و ساغاردوي - 2001

العجز المتوقع (مليون م3)

التكاليف التقديرية (مليون ل.س / سنة)



(1999-2000) (هكتار) 4-11 توزع األراضي المروية في سورية حسب مصدر المياه والمافظات الجدول

اإلجمالي%شبكات الري الحكومية%األنهار والينابيع%اآلبار

4730.19890.500.01462دمشق

57,3718.116,5968.900.073967ريف دمشق

1,9380.3920.02,4850.74515القنيطرة

8,3081.29550.519,5005.228763درعا

3910.100.06300.21021السويداء

25,3793.65,8543.123,0736.154306حمص

46,6156.64,8492.68,3092.259773حماه

16,0402.3930.058,85815.674991الغاب

35,5585.01,8971.06,8541.844309إدلب

8,7571.23,8332.115,6684.128258طرطوس

4,2950.62,2701.237,3099.943874الغاب

84,90111.922,01111.841,62211.0148534حلب

00.000.016,9274.516927منشأة األسد

46,1376.541,07122.061,85916.3167067الرقة

00.000.016,3084.316308حوض الفرات

42,5036.057,24630.68,0972.1107846دير الزور

314,05044.229,07315.660,95216.1404075الحسكة

710,716100.0186,829100.0378,451100.01275996اإلجمالي

المصدر : بيانات غير منشورة من وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي

المحافظة
المصدر



055مدينة دمشق

10,3951,36811802ريف دمشق

1,9282742202السويداء

1,202411243القنيطرة

11,4443,81315257درعا

6,7817,67414830حمص

1,84143,30446225حماه

90524929الالذقية

4,606724678طرطوس

3,43132,20635637إدلب

1,60221,34023404حلب

5023,6564268الرقة

4133468دير الزور

1,69023,60225735الحسكة

46,368137,412186,683اإلجمالي

المصدر : بيانات غير منشورة من هيئة البحوث العلمية الزراعية - مديرية الموارد الطبيعية

المحافظة
اإلجمالي التطويف المحسن (محدث حتى آذار الرذاذالتنقيط

(2002

0

39

2,903

0

الجدول 4-12 المساحات المروية بتقانات الري الحديث - آذار 2002 (آذار)

0

0

المساحة المروية

443

0

375

1,080

0

0

394

462

110



اإلجماليالرذاذالتنقيطالمحافظات

5,0001,0006,000ريف دمشق

2000200السويداء

2000200القنيطرة

4,5005005,000درعا

3,0001,0004,000حمص

2,5008,00010,500حماه

600100700الالذقية

2,0002002,200طرطوس

3,0005003,500إدلب

2,5005,0007,500حلب

2,0005,0007,000الرقة

1,0004,0005,000دير الزور

6,00010,00016,000الحسكة

32,50035,30067,800اإلجمالي

الجدول 4-13 المساحات المخطط تحويلها إلى الري الحديث في عام 2002 (هكتار)

المصدر : بيانات غير منشورة من هيئة البحوث العلمية الزراعية - مديرية الموارد الطبيعية



5-1 الضرائب والدعم غير المباشر على المستلزمات الزراعية (مليون ل.س) الجدول

02,39802,398إنتاج البذار

07955951,390إنتاج واستيراد األسمدة

310466435توزيع األسمدة

313,1931,0614,223اإلجمالي

المصدر : دراسة مستلزمات اإلنتاج مشروع التعزيز المؤسسي والسياسات الزراعية بارتاساراتي (2000)

الوضع الصافيالضرائب غير المباشرة على المزارعينالفعالية الدعم غير المباشر للمؤسسات الدعم غير المباشر للمزارعين



القطنالحمصالعدسالشعيرالقمحالسنة

1998

210,00010,0001,5001,00028,000المخطط

186,6032,1101,0441,01439,505المنفذ

88.921.169.6101.4141.1نسبة التنفيذ

1999

160,00033,0002,00060032,000المخطط

148,53330,25016831033,830المنفذ

92.891.78.451.7105.7نسبة التنفيذ

2000

190,00010,0001,50060032,000المخطط

221,2741,07140032129,262المنفذ

116.510.726.753.591.4نسبة التنفيذ

الجدول 5-2 إنتاج البذار : المخطط والمنفذ (طن)

المصدر : دراسة مستلزمات اإلنتاج مشروع التعزيز المؤسسي والسياسات الزراعية بار



(1990-2000) (ألف طن) 5-3 إنتاج البذار المحسن من قبل المؤسسة العامة إلآثار البذار الجدول

99-9000-1990199519981999200000البذار

13.3-252640342916.3القطن

14620118714922151.649.0القمح

96.7-91.4-12102301الشعير

40.63.4-3638272121البطاطا

62.5-79.3-32221الذرة الصفراء

22227725723527423.416.5اإلجمالي

المصدر : بيانات غير منشورة من وزارة الزراعة  واإلصالح الزراعي



الجدول 5-4 تدخل الدولة في المكافحة الحشرية

unit1990199519981999200000-9000-99النوع / السنة

000ha2852553603013015.6-0.1مكافحة الحشرات

000ha1031151158891-11.63.9مكافحة األمراض

000ha279510816669786181.917.6مكافحة األعشاب

000ha2921232623-22.1-13.3مكافحة العناآب

000ha675712611423294-56.4-30.4مكافحة فأر الحقل

SP million3121717111-99.6-89.8قيمة المكافحة

المصدر : وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي - تقرير حول أداء مديرية وقاية النبات - 2001/1



الجدول 5-5 األسمدة حسب المواسم (طن)

التغير 01/00 (%)التغير 01/90 (%)89-9094-9597-9898-9999-0000-01

11.71.9-300,000300,000300,000280,000260,000265,000مخطط

192,921236,000294,500265,817268,230303,00057.113.0متاح

15.8-153,565217,000236,800218,436250,565211,00037.4مستهلك

29.50.0-220,000210,000180,000170,000155,000155,000مخطط

106,658170,000196,200167,100166,020191,00079.115.0متاح

18.3-91,593128,000117,600105,000113,82993,0001.5مستهلك

11.10.0-22,50023,50020,00020,00020,00020,000مخطط

9,96914,00013,50010,16714,00819,40094.638.5متاح

21.2-4,6016,3006,9507,3608,2536,50041.3مستهلك

1,101,8071,304,8001,365,5501,243,8801,255,9051,263,90014.70.6

المصدر : وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية الزراعية - 2000 وبيانات غير منشورة 

اإلجمالي

بوتاسي

آزوتي

األسمدة / السنوات 

فوسفاتي



الجدول 5-6 األسمدة المنتجة محليًا والمستوردة مقارنًة بالمتاح لالستهالك 

199019951998199920002001

807704846367965896027286684431منتج محليًا 

49529132544155235907751421811737مستورد

62622549937130085440181146206832مخزون أول المدة

192921236000294500265817268230303000اإلجمالي

148830763677947910367563783منتج محليًا 

64677108560147673387691310مستورد

27098614401050665374553214127217مخزون أول المدة

106658170000196200167100166020191000اإلجمالي

000000منتج محليًا 

5110840035003500119906248مستورد

48595600100006667201813152مخزون أول المدة

99691400013500101671400819400اإلجمالي

41.920.523.133.727.227.9منتج محليًا 

25.756.252.734.15.33.9مستورد

32.523.324.232.167.568.3مخزون أول المدة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0اإلجمالي

14.00.038.947.662.433.4منتج محليًا 

60.663.97.520.35.50.0مستورد

25.436.153.632.232.166.6مخزون أول المدة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0اإلجمالي

0.00.00.00.00.00.0منتج محليًا 

51.360.025.934.485.632.2مستورد

48.740.074.165.614.467.8مخزون أول المدة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0اإلجمالي

المصدر : حسابات شخصية من بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي و المجموعة اإلحصائية السنوية - أعداد مختلفة

مالحظة : تم تحويل آميات األسمدة إلى عناصر سمادية بناًء على ماتحتويه من المادة الفعالة 

فوسفات

بوتاس

آزوت

السنة

النسبة المئوية 

آزوت

فوسفات

بوتاس

طن



الجدول 5-7 نشاطات  للمؤسسة العامة لألعالف (ألف طن)

19901995199819992000200190/01السنة 
7528949471,0331,061.07652الشراء
5-672856883983886.0643البيع

170168327319177.01763التصنيع 
ـ3073100.00االستيراد
ـ70000.00التصدير

المصدر : المؤسسة العامة لألعالف 

199019951998199920002001المنتج

255411.5459.5699.9947.8912.5الذرة الصفراء

64.9104.7210198245227.5آسبة فول الصويا

101.800723.8595.9409.3الشعير 

725.242.600دقيق اللحم والعظام

0.483111.620.710.7دقيق السمك

0.5614.315.315.31824.4متممات علفية

27.932.14.62.13.90.225مرآزات دواجن

016.235.99.400آسبة

0.50016.800دقيق العدس ونخالة القمح

00000.752.2الشيلم

458.2597.27301679.81832.51587.1اإلجمالي
المصدر : وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية السنوية - أعداد مختلفة

الجدول 5-8 األعالف المستوردة من قبل القطاع الخاص (طن)



الجدول 6-1 قيمة اإلنتاج الزراعي و القيمة المضافة باسعار عام 1995 الثابتة 

الوحدة 

الحصة الوحدة الحصة الوحدة الحصة الوحدة الحصة الوحدة الحصة الوحدة الحصة الوحدة الحصة الوحدة الحصة الوحدة 

%3.8%14.6%0.9-%23.1%203,70067.9%177,72365.5%216,85870.4%171,77267.1%194,17570.3%165,52768.5مليون ل.سقيمة اإلنتاج النباتي 

%6.7-%3.0%2.7%27.5%92,32130.8%89,65733.0%86,79528.2%80,05731.3%78,10328.3%72,41730.0مليون ل.سقيمة اإلنتاج الحيواني

3,5644,0694,1044,5294,1073,760الضرائب و الرسوم 

(1)a 10.4%24.1%299,781100%271,486100%308,182100%255,932100%276,347100%241,508100مليون ل.س قيمة اإلنتاج الزراعي%

%0.5-%9.9%2.9-%20.6%97,03032.4%88,29732.5%89,04428.9%76,73230.0%91,81233.2%80,48433.3مليون ل.ساالستهالك الوسيط

%0.2%10.7%1.4%25.9%202,75167.6%183,18967.5%219,13871.1%179,20070.0%184,53566.8%161,02466.7مليون ل.س

هكتار  األرض القابلة للزراعة (3)

ل.س / هكتارانتاجية األرض (1)/(3)

ل.س / هكتارإنتاجية األرض (2)/(3)
aاسعار السوق

المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية- أعداد مختلفة 

1996

5,948,418

46,457

31,023

1997

5,986,361

42,753

29,935

5,905,323

27.512.4 26,93236,63730,54734,334

2000/1999

25.712.1

5,978,9955,981,411

40,39351,52345,27150,765

5,996,946

(2)a القيمة المضافة الزراعية 

-1.2-1.5

Year

معدالت النمو 1995199819992000

2000/1995



(هكتار) 6-2 مساحة المحاصيل الزراعية المروية الجدول
00-90 السنة

%المحصول
274,179624,727689,868669,937694,469153.3القمح

13,20911,176211,433267,719318,0372307.7القمح الطري 
260,970613,551478,435402,218376,43244.2القمح القاسي

12.8-8,3369,8977,7536,4837,271البقوليات 
57.4-9391194214400العدس
64115153218488662.5الحمص

3.7-5,3446,2345,4224,9845,144الفول الحب
34.4-1,8243,0112,0141,0271,196الفاصولياء

73.9-165526704043البازالء الجافة
00000الفاصولياء الحب الجافة 

8.0-109,785130,986117,94292,870100,974األعالف
1.9-65,55578,05079,10456,53064,300األعالف الخضراء

4,5818,3613,9035,2668,54286.5الشعير
8.0-60,15168,76472,62249,82555,310الذرة الصفراء
52.5-21750844103الذرة البيضاء

00000الكرسنة
51.5-5854782,3661,264284البيقية

2139720513161190.5الحجلبانة الحب
00000الشوفان

17.1-44,23052,93638,83836,34036,674األعالف الخضراء
22.5-31,14437,10222,81024,31724,150الشعير الرعوي
4,4076,8444,7944,9125,60327.1البيقية الرعوية

70.7-3,7253,5014,5417601,093الذرة الصفراء الرعوية
3,4514,5534,7013,8883,84911.5الفصة الرعوية
30436124720846853.9البرسيم الرعوي

1,1995751,7452,2551,51126.0أخرى
217,839271,865333,918305,166323,82848.7المحاصيل الصناعية

21,44431,30928,66329,95327,47428.1الشوندر السكري
156,358204,338274,585243,835270,29072.9القطن

67.2-8,4887,1224,4553,1612,787فول الصويا
91.7-3,1107973,133417257عباد الشمس الزيتي

1.2-327857526129323ذرة المكانس
69.7-5,7522,1322,8755,8091,745عباد الشمس الزيتي

2,8814,3974,8925,8535,795101.1التبغ
7.0-11,03814,87511,42112,96410,260الفول السوداني

61.2-8,1235,1662,5091,8033,150السمسم
3188518291,0981,358327.0اليانسون
0020144378الكمون
00000الترمس

02110011الحبة السوداء
00000أخرى

المصدر: وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - اعداد مختلفة 

85

199819992000

1,126,542 1,149,4811,074,456 اجمالي المساحة للمحاصيل المروية
(المحصولية)

19901995

610,1391,037,475



الجدول 6-3 مساحة الخضار و الفواآه المروية ( هكتار) 
00-90 السنة

%المحصول
13.8-101,478107,44893,75488,68087,508الخضار 
9481,4311,3732,0062,212133.3البازالء

35.4-3,6373,0332,9332,9062,351الفول الحب.
28.1-4,0644,3193,5873,3282,920الفاصولياء 

54.6-438456323249199الفاصولياء الحب
49.7-9,2897,6235,7465,0614,675القثاء

3.7-5,9826,3116,9235,1425,763الباذنجان
17950435321631877.7االيقطين
1,6472,6112,5331,9641,6771.8الخس

1.2-2,0872,5791,8741,9582,061البصل األخضر
1.5-782944806825770السلق
28.9-2,0572,9292,6172,5441,462القنبيط
18.0-2,4393,2553,1902,8161,999الملفوف
21,07222,17221,67024,25122,2995.8البطاطا

19.4-19,36914,67012,06911,92615,604البندورة 
25.7-4,9925,0804,8574,0833,710البصل الجاف

7.1-3,0642,5272,8032,3602,845الفليفلة الخضراء
1,0501,0601,4351,1981,59852.2البامياء
32.6-5,8907,5545,5884,4903,971الكوسا

1,1271,7261,6221,6381,69650.5الثوم الجاف
33.1-6,8736,6924,4054,7744,597البطيخ األحمر
4143,1551,8061,3431,311216.7البطيخ الصفر

14.9-4,0786,8175,2413,6023,470أخرى 
114,060109,471118,271119,900120,2155.4األشجار المثمرة

12,57421,68726,84128,58428,994130.6الزيتون 
13.1-11,90310,14610,34010,70510,341العنب
1.4-17,16916,65016,81316,73416,928التفاح

1,6982,2712,6122,6082,73961.3الفستق الحلبي
21,31925,13226,90626,90727,33828.2الحمضيات

31.9-8,2345,7585,8295,7555,611الرمان
26.9-12,4879,4529,4149,2589,133المشمش
16.4-2,1861,9241,8161,8151,828الكرز
46.4-1,251575865762670اللوز

61.8-3,7771,4471,4711,4621,443الجانرك
49.8-3,8461,8761,9091,9431,931الخوخ
16.3-3,5332,9442,9472,9692,957الجاص
49.2-8,5284,1794,3244,3634,333الدراق

39274871668967271.4السفرجل
0.2-3,6313,6573,6473,6193,622اللوزيات

16.5-975872962872814التين
16.0-8164726868أآي دنيا
4769078678679366.6البلح

00000أخرى 

-4

1,254,3941,361,5061,283,0361,334,26562

216,919208,580

825,677

2000

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

215,538

19981999

اجمالي مساحة المنتجات الزراعية المروية 

19901995

اجمالي المساحة المروية
212,025207,723الخضار و الفواآه



6-4  مساحة المحاصيل الزراعية المروية(%) الجدول
السنة

2000/19902000/1999المحصول
0.3-33.249.850.752.252.056.7القمح

1.60.915.520.923.81390.014.2القمح الطري 
10.0-10.7-31.648.935.131.328.2القمح القاسي

46.07.8-1.00.80.60.50.5البقوليات 
73.679.7-0.10.00.00.00.0العدس
0.00.00.00.00.0371.9115.3الحمص

0.8-40.4-0.60.50.40.40.4الفول الحب
59.412.0-0.20.20.10.10.1الفاصولياء

83.93.4-0.00.00.00.00.0البازالء الجافة
0.00.00.00.00.0الفاصولياء الحب الجافة 

43.14.6-13.310.48.77.27.6األعالف
39.39.4-7.96.25.84.44.8األعالف الخضراء

0.60.70.30.40.615.456.0الشعير
43.16.7-7.35.55.33.94.1الذرة الصفراء
70.6125.1-0.00.00.00.00.0الذرة البيضاء

0.00.00.00.00.0الكرسنة
78.4-70.0-0.10.00.20.10.0البيقية

55.2-0.00.00.00.00.079.8الحجلبانة الحب
0.00.00.00.00.0الشوفان

3.0-48.7-5.44.22.92.82.7األعالف الخضراء
4.5-52.0-3.83.01.71.91.8الشعير الرعوي
21.39.7-0.50.50.40.40.4البيقية الرعوية

81.838.3-0.50.30.30.10.1الذرة الصفراء الرعوية
4.8-31.0-0.40.40.30.30.3الفصة الرعوية
4.7116.4-0.00.00.00.00.0البرسيم الرعوي

35.6-22.0-0.10.00.10.20.1أخرى
8.02.0-26.421.724.523.824.3المحاصيل الصناعية

11.8-20.7-2.59712.49592.10522.33452.0591الشوندر السكري
18.916.320.219.020.37.06.6القطن

15.2-79.7-1.00.60.30.20.2فول الصويا
40.7-94.9-0.40.10.20.00.0عباد الشمس الزيتي

38.9140.8-0.00.10.00.00.0ذرة المكانس
71.1-81.2-0.70.20.20.50.1عباد الشمس الزيتي

4.8-0.30.40.40.50.424.5التبغ
23.9-42.5-1.31.20.81.00.8الفول السوداني

76.068.0-1.00.40.20.10.2السمسم
0.00.10.10.10.1164.318.9اليانسون
0.00.00.00.00.0152.4الكمون
0.00.00.00.00.0الترمس

0.00.00.00.00.0الحبة السوداء
0.00.00.00.00.0أخرى

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

0.8 84.483.784.414.3 (المحصولية)

معدل النمو

اجمالي المساحة للمحاصيل المروية

19901995199819992000

73.982.7



(% ) 6-5 مساحة الخضار و الفواآه المروية الجدول
السنة

2000/19902000/1999المحصول
5.1-46.6-12.38.66.96.96.6الخضار 
0.10.10.10.20.244.46.0البازالء

22.2-60.0-0.40.20.20.20.2الفول الحب.
15.6-55.5-0.50.30.30.30.2الفاصولياء 

23.1-71.9-0.10.00.00.00.0الفاصولياء الحب
11.2-68.9-1.10.60.40.40.4القثاء

40.47.8-0.70.50.50.40.4الباذنجان
0.00.00.00.00.09.941.6االيقطين
17.9-37.0-0.20.20.20.20.1الخس

38.91.2-0.30.20.10.20.2البصل األخضر
10.3-39.1-0.10.10.10.10.1السلق
44.7-56.0-0.20.20.20.20.1القنبيط
31.7-49.3-0.30.30.20.20.1الملفوف
11.6-34.5-2.61.81.61.91.7البطاطا

50.125.8-2.31.20.90.91.2البندورة 
12.6-54.0-0.60.40.40.30.3البصل الجاف

42.515.9-0.40.20.20.20.2الفليفلة الخضراء
5.828.3-0.10.10.10.10.1البامياء
15.0-58.3-0.70.60.40.30.3الكوسا

0.4-6.9-0.10.10.10.10.1الثوم الجاف
7.4-58.6-0.80.50.30.40.3البطيخ األحمر
6.1-0.10.30.10.10.196.0البطيخ الصفر

7.4-47.3-0.50.50.40.30.3أخرى 
3.6-34.8-13.88.78.79.39.0األشجار المثمرة

2.5-1.51.72.02.22.242.7الزيتون 
7.1-46.2-1.40.80.80.80.8العنب
2.7-39.0-2.11.31.21.31.3التفاح

0.21.0-0.20.20.20.20.2الفستق الحلبي
2.3-20.6-2.62.02.02.12.0الحمضيات

6.3-57.8-1.00.50.40.40.4الرمان
5.1-54.7-1.50.80.70.70.7المشمش
3.2-48.3-0.30.20.10.10.1الكرز
15.4-66.9-0.20.00.10.10.1اللوز

5.1-76.4-0.50.10.10.10.1الجانرك
4.4-68.9-0.50.10.10.20.1الخوخ
4.2-48.2-0.40.20.20.20.2الجاص
4.5-68.6-1.00.30.30.30.3الدراق

6.2-0.00.10.10.10.16.1السفرجل
3.8-38.3-0.40.30.30.30.3اللوزيات

10.2-48.3-0.10.10.10.10.1التين
3.8-48.0-0.00.00.00.00.0أآي دنيا
3.0-0.10.00.10.10.13.1البلح
0.00.00.00.00.0أخرى

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

100.00.0

17.316.3

100.0100.0100.0100.0 اجمالي مساحة المنتجات 
الزراعية المروية

-40.4

معدل النمو2000

اجمالي المساحة المروية
الخضار و الفواآه

199019951998

-4.2

1999

26.115.615.6



00-90 السنة
%المحصول

7.7-1,066,4181,018,9161,031,544933,083984,328القمح
346,934270,483418,420439,064438,53726.4القمح الطري 
24.1-719,484748,433613,124494,019545,791القمح القاسي

203,221205,806253,002200,277225,15510.8البقوليات 
6.1-130,307126,395142,555147,427122,374العدس
69,64876,935107,85950,426100,94644.9الحمص

44.1-3,1992,1722,4202,4111,787الفول الحب
100.0-10000الفاصولياء

27.3-663041681348البازالء الجافة
00000الفاصولياء الحب الجافة 

50.4-2,804,0762,018,9811,617,9041,482,0631,390,139األعالف
51.4-2,774,6791,995,8731,593,6371,442,5491,347,906األعالف الخضراء

52.0-2,724,7751,954,8881,538,7161,408,9611,308,351الشعير
84.6-3901266الذرة الصفراء
51.8-7,0924,5424,6373,8073,419الذرة البيضاء

8,57711,38514,2297,0139,63812.4الكرسنة
11,6897,38918,04910,20612,5577.4البيقية

37.8-22,13117,61917,79912,39213,768الحجلبانة الحب
55.6-37650195164167الشوفان

29,39723,10824,26739,51442,23343.7األعالف الخضراء
16,50818,17318,70432,66635,224113.4الشعير الرعوي
51.8-11,6372,8993,2175,1065,608البيقية الرعوية

1,2222,0362,3461,7421,40114.6الذرة الصفراء الرعوية
00000الفصة الرعوية
00000البرسيم الرعوي

100.0-300000أخرى
27,07047,46543,90137,39643,84061.9المحاصيل الصناعية

00000الشوندر السكري
00000القطن

00000فول الصويا
00000عباد الشمس الزيتي

18.3-4601,8201,371223376ذرة المكانس
53.1-3,3712,1951,1411,4791,582عباد الشمس الزيتي

9,8859,44510,13010,31010,93110.6التبغ
00000الفول السوداني

62.2-8,60712,80016,1163,8303,250السمسم
2002528364220.0اليانسون
4,46620,82814,98020,99225,533471.7الكمون
77.6-261126845159الترمس

0251542282,045الحبة السوداء
00000أخرى

-35.5

199819992000

2,643,461.5

الجدول 6-6 مساحة المحاصيل الزراعية البعلية ( هكتار)
19901995

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

4,100,785.03,291,168.02,946,351.02,652,819.0 اجمالي المساحة للمحاصيل البعلية
(المحصولية)



الجدول 6-7 مساحة الخضار و الفواآه البعلية ( هكتار ) 
00-90 السنة

%المحصول
50.0-62,62850,24952,08728,00531,319الخضار 
8.8-374307444229341البازالء

51.3-3,4941,8221,7751,4961,703الفول الحب.
94.0-15131949الفاصولياء 

51.1-1,5261,2181,278729746الفاصولياء الحب
63.4-5,7583,6574,4261,7462,108القثاء

00000الباذنجان
12.7-2,9035,4863,0671,9062,533االيقطين
4133422933914150.5الخس

32.7-1,4591,000941942982البصل األخضر
2361931772672599.7السلق
01201517القنبيط
47.6-8249414443الملفوف
68.9-1,558853507528484البطاطا

50.0-8,6415,5576,9623,8454,318البندورة 
36.1-1,010999647651645البصل الجاف

00000الفليفلة الخضراء
38.7-3,6633,1945,2692,2622,244البامياء
91.2-1,136276248696100الكوسا

5635885546015670.7الثوم الجاف
59.0-21,97419,53819,6436,8019,005البطيخ األحمر
56.0-7,5344,5925,3773,8723,316البطيخ الصفر

1535354299801,484869.9أخرى 
634,825592,717654,655667,135677,4246.7األشجار المثمرة

378,662399,896432,828441,273448,99918.6الزيتون 
39.3-97,11357,19759,15559,16958,947العنب
30,64426,86231,67931,92632,4475.9التفاح

11.0-63,03753,63056,82256,52956,100الفستق الحلبي
6989494801233.3الحمضيات

51.3-1,754794820852854الرمان
2,4531,8622,9953,1413,28734.0المشمش
13,38413,44317,49019,19619,65546.9الكرز
24,58324,45737,33339,11940,91166.4اللوز

82.7-453611327878الجانرك
65.3-2,101647675685729الخوخ
29.0-4,0542,3192,5732,7512,877الجاص
47.9-1,906691906937993الدراق

16518423523923341.2السفرجل
9107019071,0371,14325.6اللوزيات

27.5-13,5619,8129,7599,8579,836التين
39633837390.0أآي دنيا
00214214215البلح

00000أخرى 

1.6

4,798,238.03,934,134.13,653,093.03,347,959.03,352,204.1-30.1

2000

697,453.0642,966.1706,742.0695,140.0708,742.6

1990199519981999

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

اجمالي المساحة البعلية
الخضار و الفواآه

اجمالي مساحة المنتجات الزراعية 
البعلية



السنة

2000/19902000/1999المحصول

22.225.928.227.929.432.15.4القمح
0.2-7.26.911.513.113.180.9القمح الطري 
15.019.016.814.816.38.610.3القمح القاسي

4.25.26.96.06.758.612.3البقوليات 
17.1-2.73.23.94.43.734.4العدس
1.52.03.01.53.0107.599.9الحمص

26.0-20.0-0.10.10.10.10.1الفول الحب
100.0-0.00.00.00.00.0الفاصولياء

0.00.00.00.00.04.1268.8البازالء الجافة
0.00.00.00.00.0الفاصولياء الحب الجافة 

6.3-29.0-58.451.344.344.341.5األعالف
6.7-30.5-57.850.743.643.140.2األعالف الخضراء

7.3-31.3-56.849.742.142.139.0الشعير
0.1-78.0-0.00.00.00.00.0الذرة الصفراء
10.3-31.0-0.10.10.10.10.1الذرة البيضاء

0.20.30.40.20.360.837.3الكرسنة
0.20.20.50.30.453.822.9البيقية

11.011.0-0.50.40.50.40.4الحجلبانة الحب
36.41.7-0.00.00.00.00.0الشوفان

0.60.60.71.21.3105.66.7األعالف الخضراء
0.30.50.51.01.1205.47.7الشعير الرعوي
31.09.7-0.20.10.10.20.2البيقية الرعوية

19.7-0.00.10.10.10.064.1الذرة الصفراء الرعوية
0.00.00.00.00.0الفصة الرعوية
0.00.00.00.00.0البرسيم الرعوي

100.0-0.00.00.00.00.0أخرى
0.61.21.21.11.3131.817.1المحاصيل الصناعية

0.00.00.00.00.0الشوندر السكري
0.00.00.00.00.0القطن

0.00.00.00.00.0فول الصويا
0.00.00.00.00.0عباد الشمس الزيتي

0.00.00.00.00.017.068.4ذرة المكانس
32.86.8-0.10.10.00.00.0عباد الشمس الزيتي

0.20.20.30.30.358.35.9التبغ
0.00.00.00.00.0الفول السوداني

15.3-46.0-0.20.30.40.10.1السمسم
77.4-0.00.00.00.00.0358.0اليانسون
0.10.50.40.60.8718.321.5الكمون
67.914.6-0.00.00.00.00.0الترمس

0.00.00.00.00.1795.8الحبة السوداء
0.00.00.00.00.0أخرى

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

83.7-0.5 80.779.278.9-7.7

الجدول 6-8 مساحة المحاصيل الزراعية البعلية ( %)
معدل النمو

اجمالي المساحة للمحاصيل البعلية
(المحصولية)

19901995199819992000

85.5



الجدول 6-9 مساحة الخضار و الفواآه البعلية ( % ) 
السنة

2000/19902000/1999المحصول
28.411.7-1.31.31.40.80.9الخضار 
0.00.00.00.00.030.548.7البازالء

30.213.7-0.10.00.00.00.1الفول الحب.
91.5124.7-0.00.00.00.00.0الفاصولياء 

30.02.2-0.00.00.00.00.0الفاصولياء الحب
47.620.6-0.10.10.10.10.1القثاء

0.00.00.00.00.0الباذنجان
0.10.10.10.10.124.932.7االيقطين
0.00.00.00.00.043.86.0الخس

3.74.1-0.00.00.00.00.0البصل األخضر
3.1-0.00.00.00.00.057.1السلق
0.00.00.00.00.013.2القنبيط
2.4-24.9-0.00.00.00.00.0الملفوف
8.4-55.5-0.00.00.00.00.0البطاطا

28.512.2-0.20.10.20.10.1البندورة 
1.0-8.6-0.00.00.00.00.0البصل الجاف

0.00.00.00.00.0الفليفلة الخضراء
0.9-12.3-0.10.10.10.10.1البامياء
85.7-87.4-0.00.00.00.00.0الكوسا

5.8-0.00.00.00.00.044.2الثوم الجاف
41.332.2-0.50.50.50.20.3البطيخ األحمر
14.5-37.0-0.20.10.10.10.1البطيخ الصفر

0.00.00.00.00.01288.351.2أخرى 
13.215.117.919.920.252.71.4األشجار المثمرة

7.910.211.813.213.469.71.6الزيتون 
0.5-13.1-2.01.51.61.81.8العنب
0.60.70.91.01.051.61.5التفاح

0.9-1.31.41.61.71.727.4الفستق الحلبي
15.4-0.00.00.00.00.01808.5الحمضيات

30.30.1-0.00.00.00.00.0الرمان
0.10.00.10.10.191.84.5المشمش
0.30.30.50.60.6110.22.3الكرز
0.50.61.01.21.2138.24.4اللوز

0.1-75.3-0.00.00.00.00.0الجانرك
50.36.3-0.00.00.00.00.0الخوخ
0.10.10.10.10.11.64.4الجاص
25.45.8-0.00.00.00.00.0الدراق

2.6-0.00.00.00.00.0102.1السفرجل
0.00.00.00.00.079.810.1اللوزيات

0.3-0.30.20.30.30.33.8التين
0.00.00.00.00.043.15.3أآي دنيا
0.00.00.00.00.00.3البلح

0.00.00.00.00.0أخرى 

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

1.8

100.0100.0100.0100.0100.0

16.321.1 اجمالي المساحة البعلية
45.5الخضار و الفواآه

اجمالي مساحة المنتجات 
الزراعية البعلية

14.519.320.8

معدل النمو 19901995199819992000



 90-00
%

1,340,5971,643,6431,721,4121,603,0201,678,79725.2القمح
360,143281,659629,853706,783756,574110.1القمح الطري 
5.9-980,4541,361,9841,091,559896,237922,223القمح القاسي

211,557215,703260,755206,760232,4269.9البقوليات 
6.5-131,246126,406142,649147,641122,774العدس
69,71277,050108,01250,644101,43445.5الحمص

18.9-8,5438,4067,8427,3956,931الفول الحب
34.5-1,8253,0112,0141,0271,196الفاصولياء

60.6-2318302385391البازالء الجافة
00000الفاصولياء الحب الجافة 

48.8-2,913,8312,149,9671,735,8461,574,9331,491,113األعالف
50.3-2,840,2342,073,9231,672,7411,499,0791,412,206األعالف الخضراء

51.8-2,729,3561,963,2491,542,6191,414,2271,316,893الشعير
8.1-60,19068,76472,63449,83155,316الذرة الصفراء
51.8-7,3094,5924,6453,8513,522الذرة البيضاء

8,57711,38514,2297,0139,63812.4الكرسنة
12,2747,86720,41511,47012,8414.6البيقية

37.6-22,15218,01618,00412,52313,829الحجلبانة الحب
55.6-37650195164167الشوفان

73,59776,04463,10575,85478,9077.2األعالف الخضراء
47,65255,27541,51456,98359,37424.6الشعير الرعوي
30.1-16,0449,7438,01110,01811,211البيقية الرعوية

49.6-4,9475,5376,8872,5022,494الذرة الصفراء الرعوية
3,4514,5534,7013,8883,84911.5الفصة الرعوية
30436124720846853.9البرسيم الرعوي

1,1995751,7452,2551,51126.0أخرى
244,932319,499377,926342,624367,78350.2المحاصيل الصناعية

21,44431,30928,66329,95327,47428.1الشوندر السكري
156,358204,338274,585243,835270,29072.9القطن

67.2-8,4887,1224,4553,1612,787فول الصويا
91.7-3,1107973,133417257عباد الشمس الزيتي

11.2-7872,6771,897352699ذرة المكانس
63.5-9,1234,3274,0167,2883,327عباد الشمس الزيتي

12,76613,84215,02216,16316,72631.0التبغ
7.0-11,03814,87511,42112,96410,260الفول السوداني

61.7-16,73017,96618,6255,6336,400السمسم
3388518541,3811,422320.7اليانسون
4,46620,82815,00021,13625,911480.2الكمون
77.6-261126845159الترمس

0272642282,056الحبة السوداء
2316910762115400.0أخرى

4,710,9174,328,8124,095,9393,727,3373,770,119-20.0

الجدول 6-10 اجمالي مساحة المحاصيل الزراعية  ( هكتار )
2000

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 
إجمالي مساحة المحاصيل الزراعية

1990199519981999
المحصول



00-90 السنة
%المحصول
28.4-163,953157,162145,412115,705117,343الخضار 
1,3221,7381,8172,2352,55393.1البازالء

43.1-7,1314,8554,7084,4024,054الفول الحب.
30.5-4,2154,3503,5963,3322,929الفاصولياء 

51.9-1,9641,6741,601978945الفاصولياء الحب
54.9-15,04711,28010,1726,8076,783القثاء

3.7-5,9826,3116,9235,1425,763الباذنجان
7.5-3,0825,9903,4202,1222,851االيقطين
2,0602,9532,8262,3552,0921.6الخس

14.2-3,5463,5792,8152,9003,043البصل األخضر
1,0181,1379831,0921,0291.1السلق
28.1-2,0572,9412,6172,5591,479القنبيط
19.0-2,5213,3043,2312,8602,042الملفوف
22,63023,02522,17724,77922,7830.7البطاطا

28.9-28,01020,22719,03115,77119,922البندورة 
27.4-6,0026,0795,5044,7344,355البصل الجاف

7.1-3,0642,5272,8032,3602,845الفليفلة الخضراء
18.5-4,7134,2546,7043,4603,842البامياء
42.1-7,0267,8305,8365,1864,071الكوسا

1,6902,3142,1762,2392,26333.9الثوم الجاف
52.8-28,84726,23024,04811,57513,602البطيخ األحمر
41.8-7,9487,7477,1835,2154,627البطيخ الصفر

14.9-4,0786,8175,2413,6023,470أخرى 
748,885702,188772,926787,035797,6396.5األشجار المثمرة

391,236421,583459,669469,857477,99322.2الزيتون 
36.4-109,01667,34369,49569,87469,288العنب
47,81343,51248,49248,66049,3753.3التفاح

9.1-64,73555,90159,43459,13758,839الفستق الحلبي
21,32525,23027,00027,00127,41828.6الحمضيات

35.3-9,9886,5526,6496,6076,465الرمان
16.9-14,94011,31412,40912,39912,420المشمش
15,57015,36719,30621,01121,48338.0الكرز
25,83425,03238,19839,88141,58161.0اللوز

64.0-4,2301,5081,6031,5401,521الجانرك
55.3-5,9472,5232,5842,6282,660الخوخ
23.1-7,5875,2635,5205,7205,834الجاص
49.0-10,4344,8705,2305,3005,326الدراق

55793295192890562.5السفرجل
4,5414,3584,5544,6564,7654.9اللوزيات

26.7-14,53610,68410,72110,72910,650التين
10.8-120127110105107أآي دنيا
476901,0001,0001,008111.8البلح

00000أخرى 

0.2

-16.7 5,623,755.05,188,162.35,014,276.74,630,077.24,685,100.7

2000

912,838.0859,350.3918,337.7902,740.2914,981.7

1990199519981999

الجدول 6-11 اجمالي مساحة الخضار و الفواآه ( هكتار )

اجمالي مساحة المنتجات الزراعية 
المروية

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

اجمالي المساحة المروية
الخضار و الفواآه



2000/19902000/1999

23.831.734.334.635.850.33.5القمح
6.45.412.615.316.1152.25.8القمح الطري 
17.426.321.819.419.712.91.7القمح القاسي

3.84.25.24.55.031.911.1البقوليات 
17.8-2.32.42.83.22.612.3العدس
1.21.52.21.12.274.797.9الحمص

7.4-2.6-0.20.20.20.20.1الفول الحب
21.315.1-0.00.10.00.00.0الفاصولياء

52.769.7-0.00.00.00.00.0البازالء الجافة
0.00.00.00.00.0الفاصولياء الحب الجافة 

6.4-38.6-51.841.434.634.031.8األعالف
6.9-40.3-50.540.033.432.430.1األعالف الخضراء

8.0-42.1-48.537.830.830.528.1الشعير
1.11.31.41.11.210.39.7الذرة الصفراء
9.6-42.2-0.10.10.10.10.1الذرة البيضاء

0.20.20.30.20.234.935.8الكرسنة
0.20.20.40.20.325.610.6البيقية

25.19.1-0.40.30.40.30.3الحجلبانة الحب
46.70.6-0.00.00.00.00.0الشوفان

1.31.51.31.61.728.72.8األعالف الخضراء
0.81.10.81.21.349.63.0الشعير الرعوي
16.110.6-0.30.20.20.20.2البيقية الرعوية

1.5-39.5-0.10.10.10.10.1الذرة الصفراء الرعوية
2.2-0.10.10.10.10.133.9الفصة الرعوية
0.00.00.00.00.084.8122.4البرسيم الرعوي

33.8-0.00.00.00.00.051.3أخرى
4.46.27.57.47.980.26.1المحاصيل الصناعية

9.4-0.40.60.60.60.653.8الشوندر السكري
2.83.95.55.35.8107.59.5القطن

12.9-60.6-0.20.10.10.10.1فول الصويا
39.1-90.1-0.10.00.10.00.0عباد الشمس الزيتي

0.00.10.00.00.06.696.2ذرة المكانس
54.9-56.2-0.20.10.10.20.1عباد الشمس الزيتي

0.20.30.30.30.457.32.3التبغ
21.8-0.20.30.20.30.211.6الفول السوداني

54.112.3-0.30.30.40.10.1السمسم
0.00.00.00.00.0405.01.8اليانسون
0.10.40.30.50.6596.421.2الكمون
73.113.4-0.00.00.00.00.0الترمس

0.00.00.00.00.0791.2الحبة السوداء
0.00.00.00.00.0أخرى

83.883.481.780.580.5-3.90.0
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

اجمالي مساحة المحاصيل

المحصول

الجدول 6-12 اجمالي مساحة المحاصيل الزراعية  ( % )
معدل النمو

19901995199819992000



السنة
2000/19902000/1999المحصول
14.10.2-2.93.02.92.52.5الخضار 
0.00.00.00.00.1131.812.9البازالء

9.0-31.8-0.10.10.10.10.1الفول الحب.
13.1-16.6-0.10.10.10.10.1الفاصولياء 

4.5-42.2-0.00.00.00.00.0الفاصولياء الحب
1.5-45.9-0.30.20.20.10.1القثاء

0.10.10.10.10.115.610.8الباذنجان
0.10.10.10.00.111.032.8االيقطين
12.2-0.00.10.10.10.021.9الخس

0.10.10.10.10.13.03.7البصل األخضر
6.9-0.00.00.00.00.021.3السلق
42.9-13.7-0.00.10.10.10.0القنبيط
29.4-2.8-0.00.10.10.10.0الملفوف
9.1-0.40.40.40.50.520.8البطاطا

14.624.8-0.50.40.40.30.4البندورة 
9.1-12.9-0.10.10.10.10.1البصل الجاف

0.10.00.10.10.111.519.1الفليفلة الخضراء
2.19.7-0.10.10.10.10.1البامياء
22.4-30.4-0.10.20.10.10.1الكوسا

0.1-0.00.00.00.00.060.7الثوم الجاف
43.416.1-0.50.50.50.20.3البطيخ األحمر
12.3-30.1-0.10.10.10.10.1البطيخ الصفر

4.8-0.10.10.10.10.12.1أخرى 
13.313.515.417.017.027.80.2األشجار المثمرة

7.08.19.210.110.246.70.5الزيتون 
2.0-23.7-1.91.31.41.51.5العنب
0.90.81.01.11.124.00.3التفاح

1.7-1.21.11.21.31.39.1الفستق الحلبي
0.40.50.50.60.654.30.4الحمضيات

3.3-22.3-0.20.10.10.10.1الرمان
1.0-0.2-0.30.20.20.30.3المشمش
0.30.30.40.50.565.61.0الكرز
0.50.50.80.90.993.23.0اللوز

2.4-56.8-0.10.00.00.00.0الجانرك
46.30.0-0.10.00.10.10.1الخوخ
7.70.8-0.10.10.10.10.1الجاص
0.7-38.7-0.20.10.10.10.1الدراق

3.6-0.00.00.00.00.095.0السفرجل
0.10.10.10.10.126.01.1اللوزيات

1.9-12.1-0.30.20.20.20.2التين
0.00.00.00.00.07.00.7أآي دنيا
0.4-0.00.00.00.00.0154.2البلح

0.00.00.00.00.0أخرى 

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

100.0

19.520.30.2

100.0100.0100.0100.00.00.0

18.319.5 16.216.6

الجدول 6-13 اجمالي مساحة الخضار و الفواآه ( % )

اجمالي مساحة المنتجات 
الزراعية

معدل النمو 

اجمالي مساحة 
الخضار و الفواآه

2000 1999 1998 1995 1990



السنة 
2000/19902000/1999المحاصيل

القمح
2,2192,3373,6043,0013,50357.916.7القمح الطري 
3,3943,9343,5873,1383,4070.48.6القمح القاسي

البقوليات 
22.116.5-1,4961,7271,0851,0001,165العدس
32.8-5941,4871,9671,5731,05777.9الحمص

5.2-1,4972,0682,1702,1632,05037.0الفول الحب
4.43.1-1,6861,5171,5091,5641,612الفاصولياء

1,4481,4871,4431,7251,74420.41.1البازالء الجافة
00000الفاصولياء الحب الجافة 

االعالف
االعالف الجافة 

23.9-26.2-2,2572,1892,9992,1871,665الشعير
5.2-2,9922,8913,9243,6333,44415.1الذرة الصفراء
1,1841,0002,5001,0002,767133.7176.7الذرة البيضاء

00000الكرسنة
4.4-13.3-1,2921,4691,1201,1721,120البيقية

22.0-3812,4761,6342,1221,656334.6الحجلبانة الحب
00000الشوفان

االعالف الخضراء
11,03813,95013,56115,14916,44449.08.5الشعير الرعوي
19,22921,15221,16720,96521,65212.63.3البيقية الرعوية

1.039.9-20,71319,95720,83014,65720,506الذرة الصفراء الرعوية
7.0-24.6-31,99230,51724,93625,93324,130الفصة الرعوية
20.5-51.4-33,94422,87322,04920,77916,511البرسيم الرعوي

7,44614,87011,84320,36429,510296.344.9أخرى
المحاصيل الصناعية

3.7-19,66844,91041,94144,41642,780117.5الشوندر السكري
2,8222,9373,7073,7984,00341.95.4القطن

1,2691,5791,6247951,3657.571.7فول الصويا
29.4-39.1-2,0081,6111,6001,7311,222عباد الشمس الزيتي

11.1-7461,1191,7871,7131,523104.2ذرة المكانس
1,4251,9522,4291,9613,966178.4102.3عباد الشمس الزيتي

2,2813,3802,5072,4822,54811.72.7التبغ
2,0092,0422,5622,6752,73936.42.4الفول السوداني

74264882172795128.130.8السمسم
7779551,01093694621.71.0اليانسون
28.2-001,200951683الكمون
00000الترمس

01,0481,0000818الحبة السوداء
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

الجدول 6-14 مراديد المحاصيل المروية   ( آغ/ هكتار )
معدل النمو % 2000 1999 1998 1995 1990



الجدول 6-15 مراديد االشجار المثمرة المروية ( آغ/شجرة) و الخضار المروية ( آغ/ هكتار) 
السنة

2000/19902000/1999المحصول

الخضار 
15.8-5,3207,1527,1057,0935,97412.3البازالء

8.9-8,0388,9349,7089,5678,7198.5الفول الحب.
15.3-14.9-9,2117,1158,8879,2547,836الفاصولياء 

5,6996,9937,4747,0767,51831.96.2الفاصولياء الحب
16,12316,33318,55817,14317,73010.03.4القثاء

3.7-4.5-22,47622,33022,49922,28621,459الباذنجان
18,23512,66918,63715,36621,52818.140.1االيقطين
21,04824,23121,74022,79024,63417.08.1الخس

18,21522,05918,36016,48920,11010.422.0البصل األخضر
16.3-19.6-15,19616,23017,12014,59612,217السلق
19,21026,56721,90119,73520,2725.52.7القنبيط
20,73326,41022,20420,05221,1231.95.3الملفوف
18,17020,74622,44520,20821,50218.36.4البطاطا

4.6-20,40926,95142,18448,94146,714128.9البندورة 
14.5-17,76326,78020,41621,00317,9651.1البصل الجاف

13,17314,10513,69114,14415,11414.76.9الفليفلة الخضراء
17.7-11.4-5,8105,2415,5616,2575,146البامياء
11.7-15,61516,62017,19518,31216,1733.6الكوسا

9,24811,4169,9829,86610,37612.25.2الثوم الجاف
31.5-16,98817,63547,85343,45429,77875.3البطيخ األحمر
12,15011,20720,22517,77421,23374.819.5البطيخ الصفر

2,4324,6555,1932,6294,83098.683.7أخرى 
األشجار المثمرة

8.146.3-2620231623الزيتون 
0.1-131618222261.0العنب
2.7-292839353417.9التفاح

81012121353.45.0الفستق الحلبي
8989100929910.57.6الحمضيات

4.7-718282979229.8الليمون
10095118911010.610.2البرتقال 

858381919815.47.8الحمضيات االخرى
16.5-192126252114.4الرمان
291430283417.523.0المشمش
12.4-221325282411.5الكرز
614141213131.112.4اللوز

13.2-5.5-2317222522الجانرك
0.7-3.8-2515242424الخوخ
21172020236.513.9الجاص
0.8-16.8-2513232121الدراق

21171822239.62.4السفرجل
14.1-191333312641.8اللوزيات

20252402524.2التين
0.6-212622252521.7أآي دنيا
6.8-364039444114.1البلح

00000أخرى 
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

1995 1990
معدل النمو %

2000 1999 1998



هكتار) آغ/ ) 6-16 مراديد المحاصيل الزراعية البعلية الجدول

2000/19902000/1999المحاصيل

القمح
5.5-30.8-8701,1351,589637602القمح الطري 
31.216.3-1,1851,9201,580701815القمح القاسي

00000البقوليات 
28.7102.1-8311,1671,080293593العدس
52069378256663422.012.1الحمص

0.8-6891,3661,6311,2781,26884.0الفول الحب
100.0-1,0000000الفاصولياء

22.9-21.7-9851,3099521,000771البازالء الجافة
00000الفاصولياء الحب الجافة 

االعالف
االعالف الجافة 

48.6-50.8-307863557294151الشعير
25.0-40.9-8460750667500الذرة الصفراء
4511,02186955861035.39.5الذرة البيضاء

227539626238509124.1113.8الكرسنة
15.323.9-648871801443549البيقية

34676874832753053.262.0الحجلبانة الحب
10.1-31.1-1,0511,0001,015805724الشوفان

االعالف الخضراء
12.2110.9-2,2412,1203,3869331,968الشعير الرعوي
3.0117.4-5,6655,9887,7272,5285,495البيقية الرعوية

9,61512,40313,95111,84232,213235.0172.0الذرة الصفراء الرعوية
00000الفصة الرعوية
00000البرسيم الرعوي

00000أخرى
المحاصيل الصناعية

00000الشوندر السكري
00000القطن

00000فول الصويا
00000عباد الشمس الزيتي

77.4-5616438043,83486754.5ذرة المكانس
14.1-7341,2421,5801,2601,08247.4عباد الشمس الزيتي

6629001,0719871,03856.85.2التبغ
00000الفول السوداني

27.3-25738518340829615.3السمسم
11.5-350052047742220.6اليانسون
136821695315476250.051.0الكمون
11.0-5061,4441,85796185569.1الترمس

062275941264556.6الحبة السوداء
00000محاصيل اخرى 

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

معدل النمو %
2000 1999

السنة 
1998 1995 1990



الجدول 6-17 مراديد األشجار المثمرة (آغ/شجرة) والخضار البعلية (آغ/هكتار)
السنة

2000/19902000/1999المحصول
الخضار 
2,7064,3095,0003,9914,51666.913.2البازالء

6.16.7-6,3155,8925,1925,5575,927الفول الحب.
27.6-3,7425,2587,2228,7506,33369.2الفاصولياء 

1,3382,2643,3011,2131,4296.817.8الفاصولياء الحب
1.2-2.0-4,0754,7554,5414,0393,992القثاء

00000الباذنجان
16.7-2,2514,6155,6074,3293,60660.2االيقطين
5.2-9,91312,99113,87012,64211,98320.9الخس

10,0389,76610,3399,19610,0950.69.8البصل األخضر
6,9118,36810,80210,21010,22447.90.1السلق
010,250009,765القنبيط
15,02413,67315,19514,93215,1400.81.4الملفوف
10.2-9,86112,89411,59812,20510,95911.1البطاطا

18.4-4,0185,6086,6156,8985,62640.0البندورة 
6,4797,5818,6798,0588,16426.01.3البصل الجاف

00000الفليفلة الخضراء
21.4-20.5-1,8312,2091,7291,8511,455البامياء
65.0-2,2782,8127,2268,9773,14037.8الكوسا

2,8493,4473,6503,1553,51723.411.5الثوم الجاف
4.4-6,0487,1199,7597,5097,17818.7البطيخ األحمر
5,1855,8935,7495,3816,13218.314.0البطيخ الصفر

99.9-889841001أخرى 
األشجار المثمرة

161321102130.5111.2الزيتون 
67126710.515.1العنب
4.2-20.0-2729362322التفاح

5597873.625.0الفستق الحلبي
0261914166.7الحمضيات

011191161061.6الليمون
00101020100.0البرتقال 

028001الحمضيات االخرى
161628212669.826.5الرمان
33.541.3-2418131116المشمش
101917141548.45.2الكرز
26877229.30.0اللوز

33.9-13206251732.4الجانرك
3.9-18.7-3229182726الخوخ
8.910.0-2021191618الجاص
23.23.3-2020161515الدراق

1.9-27272828270.2السفرجل
192020212216.55.0اللوزيات

142019171726.14.0التين
13.13.7-2021191617أآي دنيا
00373733البلح

أخرى 
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

1995 معدل النمو 1990% 2000 1999 1998



هكتار) آغ/ ) 6-18 وسطي مراديد المحاصيل الزراعية  الجدول

2000/19902000/1999المحاصيل
القمح

9201,1822,2651,5331,82198.018.8القمح الطري 
1,7732,8282,4601,7951,8735.64.4القمح القاسي

00000البقوليات 
28.9102.0-8361,1671,080294595العدس
52069578357063622.411.6الحمص

1.4-1,1941,8872,0041,8741,84954.8الفول الحب
4.43.1-1,6861,5171,5091,5641,612الفاصولياء

20.5-6.5-1,3161,4221,0961,5471,231البازالء الجافة
00000الفاصولياء الحب الجافة 

االعالف
االعالف الجافة 

46.6-48.2-310869563301161الشعير
5.2-2,9912,8913,9243,6323,44415.2الذرة الصفراء
4731,02187256367342.519.7الذرة البيضاء

227539626238509124.1113.8الكرسنة
17.37.3-679907838523561البيقية

34680675834653554.654.7الحجلبانة الحب
10.1-31.1-1,0511,0001,015805724الشوفان

االعالف الخضراء
1.712.2-7,99010,0608,9777,0007,856الشعير الرعوي
9,39016,64015,77011,56813,57044.517.3البيقية الرعوية

17,97217,17918,48712,69727,08250.7113.3الذرة الصفراء الرعوية
7.0-24.6-31,99230,51724,93625,93324,130الفصة الرعوية
20.5-51.4-33,94422,87322,04920,77916,511البرسيم الرعوي

7,26414,87011,84320,36429,510306.244.9أخرى
المحاصيل الصناعية

3.7-19,66844,91041,94144,41642,780117.5الشوندر السكري
2,8222,9373,7073,7984,00341.95.4القطن

1,2691,5791,6247951,3657.571.7فول الصويا
29.4-39.1-2,0081,6111,6001,7311,222عباد الشمس الزيتي

61.7-6387961,0773,0571,17083.4ذرة المكانس
1,1691,5922,1881,8192,595121.942.7عباد الشمس الزيتي

1,0271,6881,5391,5281,56152.02.2التبغ
2,0092,0422,5622,6752,73936.42.4الفول السوداني

49346026951061825.521.3السمسم
75295599684292222.69.5اليانسون
136821696320479252.249.9الكمون
11.0-5061,4441,85796185569.1الترمس

065579741264656.8الحبة السوداء
محاصيل اخرى

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

معدل  النمو % 2000 1999 1998السنة  1995 1990



الجدول 6-19 وسطي مراديد االشجار المثمرة ( آغ/ شجرة ) و الخضار  ( آغ/ هكتار) 
السنة

2000/19902000/1999المحصول
الخضار 
14.7-4,5806,6506,5916,7755,77926.2البازالء

8.0-7,1947,7928,0068,2047,5464.9الفول الحب
15.4-13.1-9,0157,1028,8839,2537,831الفاصولياء 

2,3113,5524,1432,7062,71117.30.2الفاصولياء الحب
2.3-11,51312,57912,45913,78213,46016.9القثاء

3.7-4.5-22,47622,33022,49922,28621,459الباذنجان
3,1795,2936,9525,4535,60576.32.8االيقطين
18,81622,92920,92421,10522,12517.64.8الخس

14,85018,62415,67914,12016,87813.719.5البصل األخضر
13.4-11.8-13,27514,89515,98213,52411,715السلق
19,21026,50021,90119,61920,1514.92.7القنبيط
20,54826,22222,11519,97320,9972.25.1الملفوف
17,59820,45522,19720,03721,27820.96.2البطاطا

2.3-15,35221,08729,17238,69137,808146.3البندورة 
14.1-15,86523,62519,03619,22316,5144.1البصل الجاف

13,17314,10513,69114,14415,11414.76.9الفليفلة الخضراء
11.4-2,7182,9652,5493,3772,99010.0البامياء
7.1-13,45816,13316,77117,05915,85217.8الكوسا

7,1169,3918,3708,0658,65721.77.3الثوم الجاف
33.7-8,6559,80216,73722,33514,81671.2البطيخ األحمر
5,5488,0579,3898,57310,41187.721.4البطيخ الصفر

2,3764,3774,8012,0673,38342.463.7أخرى 
األشجار المثمرة

171321102129.5104.7الزيتون 
79138925.610.3العنب
3.9-3.4-2829372827التفاح

5597874.922.9الفستق الحلبي
الحمضيات

3.5-718280959229.3الليمون
10095118911010.610.2البرتقال 

858381919714.87.3الحمضيات االخرى
11.1-182027252222.1الرمان
281428253110.324.2المشمش
131819171731.30.4الكرز
26877215.10.5اللوز

14.2-3.5-2217202521الجانرك
1.7-10.1-2719222524الخوخ
21182019211.912.6الجاص
0.6-17.9-2514222120الدراق

23192024245.61.5السفرجل
11.3-191431292536.4اللوزيات

142020151827.123.3التين
202421222210.40.5أآي دنيا
7.3-364039434011.0البلح

00000أخرى 
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

1995 معدل النمو 1990% 2000 1999 1998



(طن متري) 6-20 اجمالي انتاج المحاصيل الزراعية الجدول

2000/19902000/1999المحاصيل
2,069,4644,183,8184,111,7562,691,5763,105,40650.115.4القمح

331,143333,1171,426,8091,083,1931,377,967316.127.2القمح الطري 
0.67.4-1,738,3213,850,7012,684,8161,608,3111,727,522القمح القاسي

البقوليات 
33.568.0-109,736147,546154,12043,47073,018العدس
36,23653,51384,61728,88264,53878.1123.5الحمص

7.6-10,20215,85815,71313,86212,81325.6الفول الحب
37.320.0-3,0774,5683,0401,6061,928الفاصولياء

63.136.6-3041,18026182112البازالء الجافة
0220000الفاصولياء الحب الجافة 

االعالف
االعالف الجافة 

50.3-75.0-846,8451,705,371868,770425,751211,783الشعير
180,005198,797284,978181,018190,4915.85.2الذرة الصفراء
31.49.3-3,4554,6874,0502,1682,369الذرة البيضاء

1,9476,1378,9071,6694,906152.0193.9الكرسنة
13.420.1-8,3307,13817,1076,0037,212البيقية

3.570.8-7,66514,51413,6494,3307,398الحجلبانة الحب
8.4-69.4-39550198132121الشوفان

االعالف الخضراء
380,762556,100372,658398,856466,44322.516.9الشعير الرعوي
150,666162,124126,332115,888152,1321.031.3البيقية الرعوية

24.0112.6-88,90595,122127,31831,76867,543الذرة الصفراء الرعوية
7.9-15.9-110,404138,944117,224100,82892,876الفصة الرعوية
25.178.8-10,3198,2575,4464,3227,729البرسيم الرعوي

2.9-9,2288,55020,66645,92144,590383.2أخرى
المحاصيل الصناعية

11.7-421,7611,406,0871,202,1551,330,3921,175,338178.7الشوندر السكري
441,242600,1411,017,887926,0851,081,971145.216.8القطن

64.751.4-10,77111,2467,2352,5133,804فول الصويا
56.5-95.0-6,2451,2845,013722314عباد الشمس الزيتي

24.0-5022,1292,0421,07681862.9ذرة المكانس
34.9-19.1-10,6716,8888,78613,2558,632عباد الشمس الزيتي

13,11523,36223,11324,70326,11299.15.7التبغ
19.0-22,17530,37529,26134,67928,10226.7الفول السوداني

52.037.7-8,2398,2765,0092,8733,958السمسم
2548138501,1631,312416.212.8اليانسون
60717,09610,4356,74912,4121943.583.9الكمون
62.12.0-1321821564950الترمس

017851941,3281313.8الحبة السوداء
محاصيل اخرى 

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

معدل النمو % 2000 1999 1998السنة  1995 1990



الجدول 6-21 اجمالي انتاج االشجار المثمرة و الخضار (طن متري)
السنة

2000/19902000/1999المحصول
الخضار 
2.6-6,05511,55711,97515,14214,754143.7البازالء

15.3-40.4-51,29937,83337,68936,11530,595الفول الحب
25.6-39.6-37,99930,89331,94330,83222,938الفاصولياء 

3.2-43.5-4,5385,9466,6332,6462,562الفاصولياء الحب
2.7-47.3-173,230141,895126,73393,81391,303القثاء

8.07.9-134,451140,925155,761114,595123,668الباذنجان
9,79931,70323,77611,57015,98063.138.1االيقطين
6.9-38,76067,71059,13149,70346,28419.4الخس

2.525.4-52,66066,65644,13640,94851,360البصل األخضر
18.4-10.8-13,51416,93615,71114,76812,055السلق
40.6-24.6-39,51577,93857,31550,20629,804القنبيط
25.0-17.2-51,80086,63571,45457,12342,870الملفوف
2.4-398,242470,979492,263496,508484,77921.7البطاطا

430,021426,535555,172610,193753,20375.223.4البندورة 
21.0-24.5-95,217143,616104,77691,00171,916البصل الجاف

40,36235,64338,37633,38042,9996.528.8الفليفلة الخضراء
1.7-10.3-12,80912,61217,08911,68411,489البامياء
27.1-31.8-94,560126,32497,87888,46964,537الكوسا

12,02621,73118,21318,05719,59062.98.5الثوم الجاف
22.0-19.3-249,657257,104402,489258,518201,527البطيخ األحمر
44,09462,41967,43944,70648,1709.27.7البطيخ الصفر

10,05332,18327,2199,47016,76066.777.0أخرى 
األشجار المثمرة

460,463423,358785,000400,509866,05288.1116.2الزيتون 
3.25.8-423,085383,980590,000386,986409,450العنب
204,559224,001362,000283,713286,77340.21.1التفاح

12,96414,53835,68430,13339,923208.032.5الفستق الحلبي
362,502565,702740,000719,619800,000120.711.2الحمضيات

42,45449,57768,04982,85083,46996.60.7الليمون
170,950303,086438,960356,551407,066138.114.2البرتقال 

149,098213,039232,991280,218309,465107.610.4الحمضيات االخرى
11.9-62,14962,04084,92678,49269,16411.3الرمان
72,74030,39667,19262,91478,8738.425.4المشمش
19,41540,79856,00354,11256,285189.94.0الكرز
12,95833,66267,15057,69762,288380.78.0اللوز

12.5-40.9-22,1278,72012,74514,93813,078الجانرك
39.10.3-42,99517,37222,18626,08126,168الخوخ
20,25818,97326,60326,60330,61851.115.1الجاص
35.91.1-65,60021,30943,08741,59542,034الدراق

2,5755,3296,7198,1198,245220.21.6السفرجل
6.5-7,6036,21116,37816,05315,00597.4اللوزيات

36,92748,10647,04941,81844,07119.35.4التين
343850934964966181.60.2أآي دنيا
4672,4002,5003,0003,051553.31.7البلح

أخرى 
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

1998 1995 1990Growth rate % 2000 1999



(طن متري) 6-22  انتاج المحاصيل المروية الجدول

2000/19902000/1999المحاصيل
915,1082,439,9352,478,4402,065,4832,396,573161.916.0القمح

29,30726,122762,057803,4731,114,0283701.238.7القمح الطري 
885,8012,413,8131,716,3831,262,0101,282,54544.81.6القمح القاسي

البقوليات 
66.8117.8-1,40519102214466العدس
381713013435161256.850.4الحمص

2.2-7,99812,89111,76610,78010,54731.9الفول الحب
37.320.0-3,0764,5683,0401,6061,928الفاصولياء

68.68.7-2397821016975البازالء الجافة
0220000الفاصولياء الحب الجافة 

االعالف
االعالف الجافة 

10,33918,30611,70511,51814,22337.623.5الشعير
179,966198,782285,000180,996190,5015.95.3الذرة الصفراء
25750204428510.9547.7الذرة البيضاء

00000الكرسنة
78.5-57.9-7567022,6511,481318البيقية

63.7-89833352781011162.5الحجلبانة الحب
00000الشوفان

االعالف الخضراء
343,768517,567309,334368,385397,11115.57.8الشعير الرعوي
84,741144,763101,475102,978121,31843.217.8البيقية الرعوية

71.0101.2-77,15769,86894,58911,13922,413الذرة الصفراء الرعوية
7.9-15.9-110,403138,944117,223100,82992,876الفصة الرعوية
25.178.8-10,3198,2575,4464,3227,727البرسيم الرعوي

2.9-8,9288,55020,66645,92044,590399.4أخرى
المحاصيل الصناعية

11.7-421,7651,406,0861,202,1531,330,3871,175,326178.7الشوندر السكري
441,171600,1001,017,800926,0961,081,888145.216.8القطن

64.751.4-10,77511,2467,2332,5133,804فول الصويا
56.5-95.0-6,2441,2845,013722314عباد الشمس الزيتي

244959940221492101.7122.6ذرة المكانس
39.2-15.5-8,1944,1626,98311,3906,921عباد الشمس الزيتي

6,57114,86112,26614,52514,764124.71.6التبغ
19.0-22,17330,37529,25734,68428,10626.8الفول السوداني

50.3128.5-6,0293,3502,0601,3112,995السمسم
2478138371,0281,284419.724.9اليانسون
002413725888.4الكمون
00000الترمس

0221009الحبة السوداء
60714153478643.383.0محاصيل أخرى 

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

1995السنة  معدل النمو 1990% 2000 1999 1998



الجدول 6-23  انتاج االشجار المثمرة و الخضار المروية (طن متري)
السنة

2000/19902000/1999المحصول
الخضار 
7.1-5,04310,2359,75514,22913,214162.0البازالء

26.3-29.9-29,23527,09728,47527,80120,498الفول الحب
25.7-38.9-37,43530,73031,87830,79722,881الفاصولياء 

15.1-40.1-2,4963,1892,4141,7621,496الفاصولياء الحب
4.5-44.7-149,765124,506106,63286,76182,886القثاء

8.07.9-134,454140,927155,759114,595123,670الباذنجان
3,2646,3856,5793,3196,846109.7106.3االيقطين
7.7-34,66663,26755,06844,75941,31219.2الخس

38,01456,89134,40632,28641,4479.028.4البصل األخضر
21.9-20.8-11,88315,32113,79912,0429,407السلق
41.0-25.0-39,51577,81457,31450,20629,638القنبيط
25.2-16.5-50,56985,96670,83056,46742,225الملفوف
2.2-382,878459,970486,383490,059479,47425.2البطاطا

395,297395,368509,114583,674728,92484.424.9البندورة 
22.3-24.8-88,675136,04499,16085,75566,651البصل الجاف

40,36235,64338,37633,38042,9996.528.8الفليفلة الخضراء
6,1015,5557,9807,4968,22434.89.7البامياء
21.9-30.2-91,970125,54996,08482,22164,221الكوسا

10,42219,70416,19116,16117,59768.88.9الثوم الجاف
34.0-116,760118,014210,792207,451136,89017.2البطيخ األحمر
5,03035,35836,52623,87027,837453.416.6البطيخ الصفر

9,91731,73327,2199,47016,75969.077.0أخرى 
األشجار المثمرة

19,24034,24652,81940,65465,386239.860.8الزيتون 
0.7-108,340106,227119,892145,901144,91733.8العنب
0.8-95,34898,633173,634155,506154,30461.8التفاح

7791,5182,8973,2413,699374.814.1الفستق الحلبي
362,502565,266739,661719,591799,929120.711.2الحمضيات

42,45449,55967,71182,82383,41096.50.7الليمون
170,950303,086438,959356,550407,064138.114.2البرتقال 

149,098212,621232,991280,218309,455107.610.4الحمضيات االخرى
17.6-52,71955,42071,96168,62356,5637.3الرمان
63,49425,58362,57458,44572,40814.023.9المشمش
9.6-7,1145,95812,84014,82813,40788.5الكرز
1,2771,6572,3282,2292,44091.19.5اللوز

11.3-40.8-21,2428,19312,28314,18112,576الجانرك
30.21.5-26,0029,49216,92317,88118,157الخوخ
12,81912,91918,45018,94521,85970.515.4الجاص
37.30.4-61,66618,02439,49938,53238,694الدراق

1,7844,0444,9106,2356,375257.32.2السفرجل
9.8-6,1374,59414,31513,62912,293100.3اللوزيات

4,5676,3226,5176,3586,81449.27.2التين
1.7-226579657722710214.2أآي دنيا
4672,4002,5003,0003,051553.31.7البلح

أخرى 
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

1998 1995 1990
معدل النمو %

2000 1999



(طن متري) 6-24  انتاج المحاصيل البعلية الجدول

2000/19902000/1999المحاصيل

38.613.2-1,154,7121,744,2091,633,185626,021708,916القمح
5.6-12.6-301,915306,931664,752279,720263,939القمح الطري 
47.828.5-852,7971,437,278968,433346,301444,977القمح القاسي

البقوليات 
33.067.7-108,331147,527154,01843,25672,552العدس
36,19853,34284,31628,53964,02276.9124.3الحمص

26.5-2,2042,9673,9473,0812,2662.8الفول الحب
10000الفاصولياء

43.1184.7-653981601337البازالء الجافة
00000الفاصولياء الحب الجافة 

االعالف
االعالف الجافة 

52.3-76.4-836,5061,687,068857,065414,235197,561الشعير
25.0-90.9-330943الذرة الصفراء
1.7-34.8-3,1984,6384,0302,1232,087الذرة البيضاء

1,9506,1318,9051,6714,910151.8193.8الكرسنة
9.052.4-7,5746,43614,4574,5216,890البيقية

4.780.0-7,65413,53713,3134,0527,294الحجلبانة الحب
8.4-69.4-39550198132121الشوفان

االعالف الخضراء
36,99438,52763,32430,48369,30787.3127.4الشعير الرعوي
53.3138.7-65,91817,35924,85812,90830,816البيقية الرعوية

11,75025,25332,72920,62945,130284.1118.8الذرة الصفراء الرعوية
00000الفصة الرعوية
00000البرسيم الرعوي

3000000أخرى
المحاصيل الصناعية

00000الشوندر السكري
00000القطن

00000فول الصويا
00000عباد الشمس الزيتي

61.9-2581,1711,10285532626.3ذرة المكانس
8.1-30.8-2,4742,7261,8031,8641,712عباد الشمس الزيتي

6,5428,50110,84910,17511,34673.411.5التبغ
00000الفول السوداني

38.3-56.5-2,2124,9222,9521,561963السمسم
80.0-701313527285.8اليانسون
60717,09610,4186,61812,1541901.083.6الكمون
62.12.0-1321821564950الترمس

015641941,3191304.2الحبة السوداء
16.2-4163603731محاصيل أخرى 

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

معدل النمو %
2000 1999

السنة 
1998 1995 1990



الجدول 6-25  انتاج االشجار المثمرة و الخضار البعلية (طن متري)
السنة

2000/19902000/1999المحصول
الخضار 
1,0121,3232,2209141,54052.268.5البازالء

54.321.4-22,06510,7359,2168,31310,094الفول الحب.
89.962.8-565163653557الفاصولياء 

47.820.6-2,0422,7584,2198841,066الفاصولياء الحب
64.119.3-23,46417,38820,0997,0528,416القثاء

00000الباذنجان
6,53525,31817,1978,2529,13439.810.7االيقطين
4,0944,4434,0644,9434,97321.50.6الخس

32.314.4-14,6459,7669,7298,6639,913البصل األخضر
2.9-1,6311,6151,9122,7262,64862.4السلق
012300166القنبيط
0.9-47.2-1,232670623657651الملفوف
17.7-65.5-15,36310,9995,8806,4445,304البطاطا

8.4-30.0-34,72031,16446,05426,52324,293البندورة 
19.50.4-6,5447,5735,6155,2465,266البصل الجاف

00000الفليفلة الخضراء
22.0-51.3-6,7087,0579,1094,1883,265البامياء
95.0-87.9-2,5887761,7926,248314الكوسا

1,6042,0272,0221,8961,99424.35.2الثوم الجاف
51.426.6-132,906139,097191,69351,07264,640البطيخ األحمر
2.4-47.9-39,06227,06130,91320,83620,335البطيخ الصفر

99.3-136450001أخرى 
األشجار المثمرة

441,223389,112732,181359,855800,66681.5122.5الزيتون 
16.09.7-314,745277,753470,108241,085264,533العنب
109,211125,368188,366128,207132,46921.33.3التفاح

12,18513,02032,78726,89236,224197.334.7الفستق الحلبي
04363392871153.6الحمضيات

0183382759118.5الليمون
00112100.0البرتقال 

04180010الحمضيات االخرى
9,4306,62012,9659,86912,60133.627.7الرمان
30.144.7-9,2464,8134,6184,4696,465المشمش
12,30134,84043,16339,28442,878248.69.1الكرز
11,68132,00564,82255,46859,848412.47.9اللوز

33.7-43.3-885527462757502الجانرك
2.3-52.9-16,9937,8805,2638,2008,011الخوخ
7,4396,0548,2117,6588,75917.714.4الجاص
15.19.0-3,9343,2853,5883,0633,340الدراق

0.7-7911,2851,8091,8841,870136.4السفرجل
1,4661,6172,0632,4242,71285.011.9اللوزيات

32,36041,78440,53235,46037,25715.15.1التين
117271277242256118.85.8أآي دنيا
00000البلح

أخرى 
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

1998 1995 1990
معدل النمو %

2000 1999



6-26اجمالي مساحة و مردود و انتاج القمح المروي حسب المحافظات (2000-1990) الجدول

2000/19902000/1990

%%طن متري%طن متري%طن متري%%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0السويداء

4.31.69.71.613.72.0219.92,0752,1403,1278,8831.020,7730.942,8211.8382.1درعا

0.50.20.50.11.50.2227.81,8071,4852,6888510.17870.04,1500.2387.6القنيطرة

13.44.921.13.413.72.02.31,9124,7473,23625,6322.8100,3564.144,3981.973.2دمشق

15.75.720.93.326.33.868.02,5185,0512,37739,4904.3105,4144.362,6102.658.5حمص

15.35.624.23.936.35.2136.92,8944,2194,17344,3014.8101,9824.2151,3216.3241.6حماه

33.712.340.76.546.26.737.04,3354,5004,151146,19816.0183,0697.5191,7768.031.2الغاب

4.41.615.42.521.23.1384.93,4335,9404,07715,0161.691,5833.886,4773.6475.9ادلب

4.71.78.41.410.31.5117.84,1353,0712,94819,6002.125,9441.130,4411.355.3طرطوس

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0الالذقية

40.014.656.19.085.212.3112.72,6663,4343,740106,76311.7192,6167.9318,60313.3198.4حلب

35.613.082.313.282.811.9132.54,5204,3344,221160,98917.6356,85314.6349,55414.6117.1الرقة

16.0-42.53,0162,7004,40521,5432.410,3220.418,1000.8-7.12.63.80.64.10.6حوض الفرات

23.18.466.710.763.19.1173.13,1624,6753,02073,0118.0312,04212.8190,4447.9160.8دير الزور

76.327.8274.844.0289.941.7280.03,3143,4153,124252,84227.6938,30538.5905,68237.8258.2الحسكة

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0منشأة األسد

274.2100.0624.7100.0694.4100.0153.3915,118100.02,440,047100.02,396,378100.0161.87االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

19952000
1990 المحافظة

االنتاجالمردود( آغ/ هكتار)المساحة
19901995200019952000

1990



6-27اجمالي مساحة و مردود و انتاج القمح البعلي حسب المحافظات (2000-1990) الجدول

2000/19902000/1990

%%طن متري%طن متري%طن متري%%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

90.2-21.21,14479814346,3874.031,3921.84,5680.6-40.53.839.33.931.93.2السويداء

29.4-26.41,1011,4581,05781,5497.1103,1725.957,6028.1-74.16.970.86.954.55.5درعا

4.50.48.30.811.01.1143.31,4061,1392,0706,3400.59,4540.522,7083.2258.2القنيطرة

82.6-29.5162776409490.15,8000.31650.0-5.90.57.50.74.10.4دمشق

39.04501,2351,12528,7232.588,4305.143,8246.252.6-63.86.071.67.039.04.0حمص

49.92051,70567813,1721.184,2854.821,8303.165.7-64.36.049.44.932.23.3حماه

23.97503,1002,5495,2670.520,1691.213,6301.9158.8-7.00.76.50.65.30.5الغاب

2.95202,2172,23432,8442.8128,4497.4136,94419.3317.0-63.25.957.95.761.36.2ادلب

0.6-7.51,9491,5282,09439,1613.431,3391.838,9405.5-20.11.920.52.018.61.9طرطوس

8.91,9431,4642,49126,8742.329,6971.731,3874.416.8-13.81.320.32.012.61.3الالذقية

123.011.5137.713.5242.224.697.08211,850878100,9618.7254,66414.6212,65130.0110.6حلب

100.0-61.8511543034,9193.035,1742.000.0-68.36.464.86.426.12.7الرقة

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0حوض الفرات

100.0-100.0721,34401,2660.19,2390.500.0-17.61.66.90.70.00.0دير الزور

83.1-11.01,4711,996280736,01363.8913,08452.3124,73417.6-500.346.9457.544.9445.545.3الحسكة

0.00.00.00.00.00.0000منشأة األسد

38.59-7.71,154,425100.01,744,347100.0708,981100.0-1,066.4100.01,018.9100.0984.3100.0االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

المحافظة
االنتاجالمردود( آغ/ هكتار)المساحة

199019952000
199019952000

19952000 1990



6-28 اجمالي مساحة و مردود و انتاج الشعير البعلي حسب المحافظات (2000-1990) الجدول

2000/19902000/1990

%%طن متري%طن متري%طن متري%%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

81.7-250.9321.6302.318.6644.38789916,3742.027,7871.62,9901.5السويداء

80.8-2.074769014720,2032.420,5571.23,8892.0-271.0301.5262.0درعا

29.412232,0001,8081,6020.25,1400.31,6720.84.4-10.030.110.1القنيطرة

67.6-39.963295348080.13,4050.22620.1-130.5120.680.6دمشق

9.8-61.08670319916,8722.079,7384.715,2197.7-1967.21135.8765.8حمص

19.3247681423,1820.4101,4926.014,9837.6370.9-1314.81326.81058.1حماه

29.1-65.69793,0302,0176630.11,8240.14700.2-10.010.000.0الغاب

9.12681,2841,27913,1131.661,3103.656,84828.8333.5-491.8482.4443.4ادلب

48.2-40.115001,5171,2992,9000.33,3920.21,5030.8-20.120.110.1طرطوس

46.8-50.314001,2741,5003,7760.52,9940.22,0101.0-30.120.110.1الالذقية

59.9-33.83261,159197217,16026.0702,92841.787,06044.0-66624.460631.044133.7حلب

94.8-64.824939937208,75525.0201,61812.010,7665.4-83730.750625.929522.5الرقة

87.5001600.000.0100.0-50.220.110.0حوض الفرات

100.0-78.9711,45108,4561.064,9233.800.0-1194.4452.3251.9دير الزور

100.0-61.24959700321,97538.5409,72824.300.0-65023.942221.625319.3الحسكة

0.000.00.00.00000.00.000.000.0منشأة األسد

76.35-52.0835,839100.01,686,836100.0197,682100.0-2,725100.01,955100.01,308100.0االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

199019952000 المحافظة
االنتاجالمردود( آغ/ هكتار)المساحة

199019952000
199019952000



6-29 اجمالي مساحة و مردود و انتاج العدس البعلي حسب المحافظات (2000-1990) الجدول

2000/19902000/1990

%%طن متري%طن متري%طن متري%%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

73.7-7.4314404899840.91,2200.82580.4-3.12.43.02.42.92.4السويداء

3.62.75.74.56.55.382.93978544181,4151.34,8923.32,7253.892.6درعا

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0القنيطرة

4.91634772631090.14300.31670.253.4-0.70.50.90.70.60.5دمشق

1.91.54.23.34.13.4112.63746893147230.72,8741.91,2901.878.5حمص

9.57.313.210.513.511.042.65301,1964045,0164.615,83610.75,4517.58.7حماه

53.2-66.17821,2221,0792330.22530.21090.2-0.30.20.20.20.10.1الغاب

3.02939139665,7815.315,62210.618,49125.5219.8-19.715.117.113.519.115.6ادلب

2.4-0.40.30.20.20.40.37.26944676322520.21050.12460.3طرطوس

14.6-17.09985151,0274880.53620.24170.6-0.50.40.70.60.40.3الالذقية

27.020.734.327.142.935.158.95421,13187014,63413.538,80926.337,31851.4155.0حلب

100.0-0.00.00.00.00.20.21650.01,0837500130.090.000.0الرقة

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0حوض الفرات

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0دير الزور

92.3-50.41,2361,43619378,66872.667,15045.56,0938.4-63.648.846.837.031.625.8الحسكة

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0منشأة األسد

33.01-6.1108,317100.0147,562100.072,566100.0-130.3100.0126.4100.0122.4100.0االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

المحافظة
     

199019952000
االنتاجالمردود( آغ/ هكتار)

19952000
19901995

1990
2000



الجدول 6-30 اجمالي مساحة و مردود و انتاج الحمص البعلي حسب المحافظات (2000-1990)

2000/19902000/1990

%%طن متري%طن متري%طن متري%%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

16.8-22.632.425.733.424.224.07.43473452697,82821.68,85616.66,51510.2السويداء

19.828.424.131.332.031.762.064366951612,71135.116,09330.216,52025.830.0درعا

0.60.81.11.51.61.6174.16011,0008003461.01,1352.11,2632.0264.9القنيطرة

9.72103834185161.41,0432.09281.579.8-2.53.52.73.52.22.2دمشق

0.71.01.01.21.41.4107.02346775611640.56491.28131.3396.3حمص

0.70.91.52.02.82.8329.31641,2415371080.31,9153.61,5172.41305.8حماه

58.7-70.98921,6161,2651,3343.71,5012.85500.9-1.52.10.91.20.40.4الغاب

6.59.35.77.410.910.869.04459021,1782,8727.95,1599.712,85420.1347.5ادلب

70.8-65.91,0008598561,6244.53180.64740.7-1.62.30.40.50.60.5طرطوس

74.2-61.21,5001,6009999242.61,7863.32390.4-0.60.91.11.50.20.2الالذقية

7.210.312.716.521.821.6203.36171,1729604,42912.214,90027.920,90132.6371.9حلب

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0الرقة

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0حوض الفرات

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0دير الزور

56.7-51.260305353,3519.300.01,4502.3-5.68.00.00.02.72.7الحسكة

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0منشأة األسد

69.6100.076.9100.0100.9100.044.936,208100.053,355100.064,026100.076.83االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

المحافظة
     

19901995
المردود( آغ/ هكتار)

1990
199019952000

199520002000
االنتاج



(2000-1990) 6-31 اجمالي مساحة و مردود و انتاج القطن حسب المحافظات الجدول

2000/19902000/1990

%%طن متري%طن متري%طن متري%%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0السويداء

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0درعا

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0القنيطرة

8.5-59.01,9502,8504,3532,1410.55,0840.81,9590.2-1.10.71.80.90.50.2دمشق

47.3-47.12,2641,9962,2562,6600.63,7050.61,4030.1-1.20.81.90.90.60.2حمص

5.23.36.33.16.52.425.73,4803,6973,46418,0964.123,2323.922,6372.125.1حماه

9.15.814.67.118.36.8100.33,2813,6104,26629,9136.852,6958.877,9107.2160.5الغاب

2.11.33.21.610.03.7380.83,0083,8974,6916,2331.412,4282.146,7324.3649.8ادلب

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0طرطوس

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0الالذقية

19.712.624.011.738.714.396.12,9923,0104,35158,98413.472,22812.0168,24415.5185.2حلب

29.518.938.618.965.524.2121.72,8402,6523,34883,90819.0102,36717.1219,34820.3161.4الرقة

13.4-26.01,4692,1931,7196,1641.435,9456.05,3410.5-4.22.716.48.03.11.1حوض الفرات

24.115.412.36.030.211.225.62,3892,4263,56957,54913.029,7945.0107,95210.087.6دير الزور

60.238.585.441.896.035.559.62,9183,0774,466175,52439.8262,65343.8428,83039.6144.3الحسكة

0.00.00.00.00.90.3001,79800.000.01,6160.1منشأة األسد

156.4100.0204.3100.0270.3100.072.9441,171100.0600,131100.01,081,972100.0145.25االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

المحافظة
     

19901995
المردود( آغ/ هكتار)

1990
199019952000

199520002000
االنتاج



6-32 اجمالي مساحة و مردود و انتاج الشوندر السكري حسب المحافظات (2000-1990) الجدول

2000/19902000/1990
%%طن متري%طن متري%طن متري%%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0السويداء
0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0درعا

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0القنيطرة
0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0دمشق
31.3-63.718,39848,38834,80174,65917.7246,24717.551,2974.4-4.118.95.116.31.55.4حمص
1.88.41.65.02.48.833.725,56273,40963,62646,24211.0114,2988.1153,84813.1232.7حماه
4.621.38.426.78.330.281.420,27546,41146,18492,77822.0387,57827.6383,28132.6313.1الغاب
0.42.11.34.21.65.8263.241,26465,53659,80818,1564.386,9666.295,5738.1426.4ادلب

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0طرطوس
0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0الالذقية
3.717.15.116.24.717.128.019,55337,39136,04271,81817.0189,19813.5169,39714.4135.9حلب
2.19.84.915.63.813.881.025,68843,64440,17553,94512.8213,76815.2152,66513.0183.0الرقة

1.36.10.61.91.44.92.97,55119,26834,7389,9302.411,7150.847,0014.0373.3حوض الفرات
3.516.24.012.83.613.24.815,61737,41632,50154,23812.9150,00110.7118,27110.1118.1دير الزور
0.00.00.41.30.00.0015,398000.06,3130.400.0الحسكة

0.00.00.00.00.20.70020,72500.000.04,0000.3منشأة األسد
21.4100.031.3100.027.5100.028.1421,766100.01,406,085100.01,175,333100.0178.67االجمالي

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

199019952000
االنتاج

المحافظة
المردود( آغ/ هكتار)     

1990199019952000 19952000



6-33 اجمالي مساحة و مردود و انتاج االبطاطا المروية حسب المحافظات (2000-1990) الجدول

2000/19902000/1990

%%طن متري%طن متري%طن متري%%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

0.00.00.00.00.00.0005,00000.000.010.0السويداء

0.52.10.52.30.73.045.712,31115,00016,3035,5771.57,6351.710,7602.292.9درعا

88.9-92.612,00015,00018,0003240.11200.0360.0-0.00.10.00.00.00.0القنيطرة

26.011,93519,96019,8299,3212.422,3354.911,4612.423.0-0.83.71.15.00.62.6دمشق

45.2-42.415,21113,55414,47170,82218.534,3467.538,8118.1-4.722.12.511.42.712.0حمص

21.7-33.819,23118,33322,75176,98220.170,34415.360,26712.6-4.019.03.817.32.611.9حماه

16.315,31118,57619,71548,62812.756,71312.352,40210.97.8-3.215.13.113.82.711.9الغاب

2.913.76.529.46.529.1124.623,80123,22522,33368,78518.0151,49732.9144,98630.2110.8ادلب

17.6-39.219,46737,87326,35639,32310.330,7156.732,3926.8-2.09.60.83.71.25.5طرطوس

56.1-58.318,98420,00020,02113,3083.58,6201.95,8461.2-0.73.30.41.90.31.3الالذقية

2.210.53.114.14.721.1111.921,15623,40324,57846,90312.373,41516.0115,44324.1146.1حلب

0.00.00.00.00.00.1650.017,500020,400350.000.03060.1774.3الرقة

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0حوض الفرات

0.00.20.10.40.21.0568.619,11420,50020,3506690.21,7630.44,7621.0611.8دير الزور

9.1-0.10.50.10.60.10.50.019,82019,91918,0182,2000.62,4700.52,0000.4الحسكة

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0منشأة األسد

21.1100.022.2100.022.3100.05.8382,877100.0459,972100.0479,473100.025.23االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

المحافظة

     

1990199520002000

االنتاجالمردود( آغ/ هكتار)

1995200019901995 1990



6-34 اجمالي مساحة و مردود و انتاج البندورة المروية حسب المحافظات (2000-1990) الجدول

2000/19902000/1990

%%طن متري%طن متري%طن متري%%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

0.00.00.00.00.31.694,01300.000.023,7853.3السويداء

2.211.53.222.02.918.730.827,75334,14550,09462,00015.7110,35727.9146,37520.1136.1درعا

0.31.70.21.50.74.7124.615,00030,44427,1964,8751.26,8501.719,8532.7307.2القنيطرة

25.826,24028,13440,15928,0777.139,61310.031,8864.413.6-1.15.51.49.60.85.1دمشق

29.5-38.319,01514,56121,73415,3833.915,5373.910,8451.5-0.84.21.17.30.53.2حمص

48.0-37.327,07128,13322,4596,8221.712,5193.23,5490.5-0.31.30.43.00.21.0حماه

60.2-68.615,25613,98319,3509,7182.56,6981.73,8700.5-0.63.30.53.30.21.3الغاب

0.10.80.64.20.42.6175.516,21117,30119,3722,3830.610,7612.77,8461.1229.2ادلب

65.218,07328,54097,039122,82431.130,9667.8229,49731.586.9-6.835.11.17.42.415.2طرطوس

46.916,59126,83945,78274,02918.766,42716.8108,45814.946.5-4.523.02.516.92.415.2الالذقية

0.31.30.63.92.113.2705.127,46927,45820,3887,0321.815,8164.042,0205.8497.5حلب

0.31.70.43.00.53.359.533,68126,54328,39910,9802.811,6793.014,7672.034.5الرقة

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0حوض الفرات

38.1-52.618,28230,91223,88116,2894.117,5274.410,0781.4-0.94.60.63.90.42.7دير الزور

1.15.82.013.91.912.169.129,97324,69940,05033,5708.550,53412.875,85510.4126.0الحسكة

83.5-72.729,79528,00018,0001,3110.3840.02160.0-0.00.20.00.00.00.1منشأة األسد

19.4395,293100.0395,366100.0728,899100.084.39-19.4100.014.7100.015.6100.0االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

االنتاج

199019952000199019952000 19901995 المحافظة

المردود( آغ/ هكتار)     

2000



6-35 اجمالي مساحة و مردود و انتاج الزيتون المروي حسب المحافظات (2000-1990) الجدول

2000/19902000/1990

%%طن متري%طن متري%طن متري%%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

0.00.40.10.30.30.9468.8082500.0270.14420.7السويداء

2.217.15.022.85.117.5135.92127334,03621.010,69031.218,73028.6364.1درعا

0.11.10.62.70.41.4182.1121519600.34201.28831.41371.7القنيطرة

3.22417238,43743.99,77328.516,78325.798.9-6.450.86.128.16.221.3دمشق

1.18.43.214.83.712.7246.84721233,75019.55,91817.39,76314.9160.3حمص

0.75.61.88.32.79.4287.51414215763.02,3086.76,5019.91028.6حماه

0.10.70.10.60.10.437.1142828130.14301.34120.63069.2الغاب

0.32.11.78.12.79.2900.42525245522.92,9288.55,3258.1864.7ادلب

0.00.00.10.30.10.20173400.0590.21890.3طرطوس

0.00.00.10.40.10.30354500.04221.28221.3الالذقية

0.00.00.94.01.96.6191,200.00142100.06481.93,8895.9حلب

1.08.11.46.55.017.1387.7315460.01040.36941.111466.7الرقة

0.00.10.20.90.31.01,900.016610.0110.0600.15900.0حوض الفرات

0.00.30.10.30.10.277.826514260.1250.11070.2311.5دير الزور

0.00.40.10.30.10.241.34111180.0670.2750.1837.5الحسكة

0.00.00.00.00.10.300500.000.0380.1منشأة األسد

62.08-42.63020201,7759.24161.26731.0-0.64.90.41.70.41.2مدينة دمشق

12.6100.021.7100.029.0100.0130.619,240100.034,246100.065,386100.0239.8االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

المحافظة

     

1990199520002000

االنتاجالمردود( آغ/ هكتار)

1995200019901995 1990



6-36 اجمالي مساحة و مردود و انتاج الزيتون البعلي حسب المحافظات (2000-1990) الجدول

2000/19902000/1990
%%طن متري%طن متري%طن متري%%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

4.41.26.91.78.21.887.510659500.21,2020.32,1310.3124.3السويداء
17.34.619.24.821.04.721.6612155,4341.213,0763.422,0002.7304.9درعا

2.60.71.20.32.70.65.2812121200.04960.11,4340.21095.0القنيطرة
3.71.04.01.06.31.470.4107137980.28050.22,5590.3220.7دمشق
7.82.119.04.729.76.6281.5189216,5021.57,0371.824,5563.1277.7حمص
8.22.213.53.421.44.8162.187111,0820.22,9430.814,0251.81196.2حماه
0.60.21.20.31.50.3136.21719184520.11,5400.42,7770.3514.4الغاب
95.225.2103.625.9107.323.912.614101793,37421.277,07219.8144,67518.154.9ادلب

0.6211730128,78729.2101,30626.0206,96425.860.7-61.516.258.014.561.113.6طرطوس
29.67.828.17.034.77.717.330223596,15421.883,98221.6150,64618.856.7الالذقية
147.839.0145.236.3155.034.54.9121018107,56824.499,65025.6228,89028.6112.8حلب
0.00.00.10.00.00.015310.030.040.0300.0الرقة

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0حوض الفرات
0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0دير الزور
0.00.00.00.00.00.043.810510.000.050.0400.0الحسكة

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0منشأة األسد
0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0مدينة دمشق
378.7100.0399.9100.0448.9100.018.6441,223100.0389,112100.0800,666100.081.5االجمالي

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

199019952000
االنتاج

المحافظة
المردود( آغ/ هكتار)     

2000 199019901995 19952000



6-37 اجمالي مساحة و مردود و انتاج الحمضيات المروية حسب المحافظات (2000-1990) الجدول

2000/19902000/1990

%%طن متري%طن متري%طن متري%%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

0.00.00.00.00.00.00000.000.000.0السويداء

50.71545458810.22,5210.49890.112.3-0.31.40.20.60.10.5درعا

0.00.00.00.00.00000.000.000.0القنيطرة

0.00.00.00.00.00000.000.000.0دمشق

15.23954464,8781.36,2671.18,0651.065.3-0.62.90.52.10.51.9حمص

1.71618241600.04070.16800.1325.0-0.10.30.10.20.10.2حماه

0.00.10.00.10.00.119.2252821.0500.02670.02130.0326.0الغاب

0.10.50.10.50.10.44.0253641.04660.15760.19270.198.9ادلب

1.2666688.084,54123.3102,41818.1164,53320.694.6-6.128.55.722.86.022.0طرطوس

14.065.718.573.520.474.645.8107100105.0270,90774.7452,57280.1623,96978.0130.3الالذقية

0.00.00.00.00.00.003030.00.0150.0150.0حلب

0.00.00.00.00.00.00021.00.0130.0300.0الرقة

0.00.00.00.00.00.0000.00.000.000.0حوض الفرات

18.4-60.4151519.06190.22070.05050.1-0.10.50.00.20.00.2دير الزور

0.00.00.00.00.00.0000.00.000.000.0الحسكة

0.00.00.00.00.00.0000.00.000.000.0منشأة األسد

0.00.00.00.00.00.001515.00.030.030.0مدينة دمشق

21.3100.025.1100.027.3100.028.5362,502100.0565,266100.0799,929100.0120.7االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

المحافظة
المردود( آغ/ هكتار)     

2000

االنتاج
199019952000

19901995
2000 19901995



6-38 اجمالي مساحة و مردود و انتاج الليمون المروي حسب المحافظات (2000-1990) الجدول

2000/19902000/1990
%%طن متري%طن متري%طن متري%%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0السويداء
0.00.00.00.00.13.0001800.000.08351.0درعا

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0القنيطرة
0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0دمشق
1.8-19.94549291,5683.71,6823.41,5401.8-0.27.40.15.30.14.1حمص
17.1102024400.12420.53800.5850.0-0.01.60.01.10.00.9حماه
0.00.50.00.50.00.530.8292712290.11060.2510.175.9الغاب
0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0ادلب

1.353.01.451.61.746.025.564689917,63841.523,62147.745,17054.2156.1طرطوس
0.935.81.241.21.745.382.98812010922,81753.723,85048.135,24042.254.4الالذقية
0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0حلب
0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0الرقة

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0حوض الفرات
47.0-73.81416263620.9560.11920.2-0.01.70.00.40.00.3دير الزور
0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0الحسكة

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0منشأة األسد
0.00.00.00.00.00.00202000.020.020.0مدينة دمشق
2.5100.02.8100.03.7100.044.742,454100.049,559100.083,410100.096.5االجمالي

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

2000 19901995
االنتاج

19952000
المحافظة

المردود( آغ/ هكتار)     
1990199520001990



الجدول 6-39 اجمالي مساحة و مردود و انتاج البرتقال المروي حسب المحافظات (2000-1990)

2000/19902000/1990
%%طن متري%طن متري%طن متري%%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0السويداء
0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0درعا

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0القنيطرة
0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0دمشق
0.22.40.32.70.32.446.54059561,6421.03,9571.35,7171.4248.2حمص
0.00.20.00.20.00.235.32016251200.11650.13000.1150.0حماه
0.00.10.00.10.00.17.7212927210.01610.11620.0671.4الغاب
0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0ادلب

6.972718444,00825.747,66715.764,65215.946.9-2.728.52.419.82.518.3طرطوس
6.568.39.577.010.878.867.4125103107124,96773.1251,00782.8336,01782.5168.9الالذقية
0.00.00.00.00.00.00303000.0150.0150.0حلب
0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0الرقة

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0حوض الفرات
54.31616131920.11130.02000.04.2-0.00.50.00.20.00.2دير الزور
0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0الحسكة

0.00.00.00.00.00.000000.000.000.0منشأة األسد
0.00.00.00.00.00.00101000.010.010.0مدينة دمشق
9.5100.012.3100.013.7100.045.1170,950100.0303,086100.0407,064100.0138.1االجمالي

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

2000 19901995
االنتاج

1995
المحافظة

المردود( آغ/ هكتار)     

2000 1990199520001990



19901995199819992000

6.9-14,508,60812,075,19015,424,71710,998,46013,505,235االغنام 

999,6771,062,5731,100,9831,045,5761,049,5395.0الماعز

787,191774,828931,982977,944984,39325.1االبقار

8551,2441,2802,8032,824230.3الجاموس

2,195,8802,161,8022,320,4772,331,2962,294,1004.5الدواجن

239,626250,581278,591272,939269,78512.6الحيوانات المزرعية االخرى

137,307353,882384,803360,367345,091151.3خاليا النجل ( صندوق)

69.6-2,9672,0161,2161,011901دود القز
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

باأللف) ) 2000-19990 6-40 الثروة الحيوانية الجدول

00 - 1990السنةالنوع



السنة

2000/19902000/1999االنتاج

االبقار 

770,688888,8381,118,7751,143,4231,156,39350.01.1الحليب

32,29833,83243,39646,74247,07945.80.7اللحم

االغنام

0.1-10.4-497,127453,843581,939445,913445,558الحليب

113,805130,732154,234176,744184,13761.84.2اللحم

الماعز

62,81970,90378,70465,85370,32211.96.8الحليب

12.7-22.5-5,9765,8385,8885,3044,633اللحم

5.7-5,77611,63914,32814,17113,369131.5السمك

الفروج

1,519,7232,060,3292,228,4292,479,1642,545,89767.52.7بيض

59,77185,36597,243104,380106,60278.42.1لحم

152,079170,402203,518228,790235,84955.13.1اجمالي اللحم االحمر

1,331,1881,414,0201,780,1611,656,0851,673,20425.71.0اجمالي الحليب 
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

الجدول 6-41 االنتاج الحيوانية 

معدل النمو 2000% 1990199519981999



السنة

2000/19902000/1999النوع

2,3312,4242,4972,4602,5208.12.4آغ/رأس/سنةوسطي انتاجية الحليب لالبقار

65.826.8-2,762610773746946آغ/رأس/سنةاالبقار المحلية

1,9872,2312,0002,0152,0141.30.0آغ/رأس/سنةاالبقار الشامية

7.92.0-4,1343,9683,8013,7303,806آغ/رأس/سنةاالبقار االجنبية

2,1492,6652,4752,4072,46814.92.6آغ/رأس/سنةاالبقار المحسنة

7.24.2-5658585052آغ/رأس/سنةوسطي انتاجية الحليب لالغنام

959810290960.26.2آغ/رأس/سنةوسطي انتاجية الحليب للماعز

23932533420830125.644.8آغ/رأس/سنةالماعز الشامي

86879485871.11.7آغ/رأس/سنةالماعز الجبلي

1.3-15316916918218017.1بيضة/دجاجة/سنةوسطي انتاجية البيض

9599101991004.30.5بيضة/دجاجة/سنةالدجاج المنزلي

5.8-1981951942132011.5بيضة/دجاجة/سنةدجاج المزارع 
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

الجدول 6-42 االنتاجية حسب نوع الثروة الحيوانية 

19992000
معدل النمو

199019951998الوحدة



2000/19902000/1999%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري

11.08.0-24,8263.222,4222.516,6391.520,4461.822,0871.9السويداء

19.2-35.0-77,83610.154,0686.158,1665.262,5745.550,5554.4درعا

7,2370.910,5701.216,1161.419,1361.722,1891.9206.616.0القنيطرة

182,00123.6237,85226.8285,68825.5292,96225.6307,14926.668.84.8دمشق

3.7-78,94510.279,1428.9168,22115.0151,86213.3146,21212.685.2حمص

5.6-45,9676.061,9027.070,6176.374,7786.570,6216.153.6حماه

9.7-32,7054.240,6874.650,1384.561,6405.455,6414.870.1الغاب

19,1162.530,6963.529,4542.638,2343.344,8473.9134.617.3ادلب

31.24.1-93,54812.179,0728.965,7085.961,8355.464,3895.6طرطوس

18.8-11.9-58,2107.654,7386.260,4025.463,2005.551,2914.4الالذقية

2.3-39,6815.164,6257.392,6588.398,8338.696,5578.3143.3حلب

10.2-1,5020.23,9790.45,1070.56,2930.65,6500.5276.2الرقة

6.122.0-2,8440.41,8370.22240.02,1890.22,6700.2حوض الفرات

61,5848.079,5498.9117,84510.5116,90410.2145,24112.6135.824.2دير الزور

2.5-27,3053.535,1334.038,2623.437,5773.336,6363.234.2الحسكة

17.3-00.000.02000.07320.16050.1منشأة األسد

0.5-17,3812.332,5663.743,3303.934,2283.034,0532.995.9مدينة دمشق

770,688100.0888,838100.01,118,775100.01,143,423100.01,156,393100.050.01.1االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

الجدول 6-43 انتاج حليب االبقار حسب المحافظات 2000-19990 

معدل النمو 19992000%
المحافظة 

199019951998



2000/19902000/1999%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري

15.5-37.3-7572.34931.53450.85621.24751.0السويداء

21.7-1,9966.21,4914.43,2397.53,1426.72,4595.223.2درعا

29.2-2900.92400.77691.81,1202.47931.7173.4القنيطرة

11.1-10,31131.97,99023.611,73627.012,46926.711,08723.57.5دمشق

2,8398.82,7208.03,0136.94,2889.27,88916.8177.984.0حمص

24.5-1,0113.11,1363.41,6773.91,8183.91,3732.935.8حماه

9.2-1,4504.51,3724.11,8714.32,0984.51,9054.031.4الغاب

7772.47942.31,2782.91,7323.72,4255.2212.140.0ادلب

11.4-32.5-3,77411.73,3169.82,7926.42,8746.12,5465.4طرطوس

36.04.0-1,4284.47892.39222.18791.99141.9الالذقية

6.4-1,9306.03,66610.82,6486.12,9896.42,7995.945.0حلب

19.7-1420.41200.41810.41830.41470.33.5الرقة

52.3121.1-1760.51,8375.4500.1380.1840.2حوض الفرات

3,32610.33,1989.55,53812.85,42311.66,16713.185.413.7دير الزور

5.0-1,1583.61,7215.12,4245.62,2834.92,1694.687.3الحسكة

00.000.0250.1250.1480.192.0منشأة األسد

21.2-9332.92,9498.74,88811.34,81910.33,7998.1307.2مدينة دمشق

32,298100.033,832100.043,396100.046,742100.047,079100.045.80.7االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

2000-19990 6-44 انتاج لحم االبقار حسب المحافظات الجدول

معدل النمو % 19992000
المحافظة 

199019951998



2000/19902000/1999%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري

7,5011.57,5611.79,5601.69,2472.110,5012.440.013.6السويداء

15,9253.211,5432.516,8632.916,8813.819,2194.320.713.8درعا

13.1-3,0000.63,3330.74,2070.73,6970.83,2130.77.1القنيطرة

23,7414.827,3646.038,9286.740,5589.142,0129.477.03.6دمشق

2.9-40.5-113,11022.865,19914.490,67515.669,25315.567,26115.1حمص

5.0-31,6826.449,13010.882,24614.159,27513.356,29812.677.7حماه

2,1730.42,6490.62,4620.42,4900.62,7030.624.48.6الغاب

9.9-0.1-20,7344.221,2324.723,0324.023,0105.220,7224.7ادلب

38.917.6-1,4990.31,0010.27120.17790.29160.2طرطوس

2.7-31.3-7280.14780.14180.15140.15000.1الالذقية

0.6-85,53217.278,97517.486,05614.890,12620.289,60020.14.8حلب

13.8-38,9087.847,67810.561,09210.550,52111.343,5619.812.0الرقة

250.02280.12140.02390.12540.1916.06.3حوض الفرات

60.914.1-84,75917.077,05417.096,70216.629,0256.533,1137.4دير الزور

18.010.5-67,58013.660,30613.368,35111.750,11911.255,39512.4الحسكة

00.000.02000.000.01190.0منشأة األسد

4.5-25.7-2300.01120.02210.041790.01710.0مدينة دمشق

0.1-10.4-497,127100.0453,843100.0581,939100.0445,913100.0445,558100.0االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

2000-19990 6-45 انتاج حليب األغنام حسب المحافظات الجدول

معدل النمو 19992000%
المحافظة 

199019951998



2000/19902000/1999%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري

8630.88100.61,5131.03,3161.93,8372.1344.615.7السويداء

2,2412.03,0312.35,4653.55,7263.26,1793.4175.77.9درعا

13.4-8180.73,4182.61,9231.21,3770.81,1920.645.7القنيطرة

5,4504.84,5653.510,4306.816,1369.117,8129.7226.810.4دمشق

26,54123.316,53412.622,85214.826,33514.927,88515.15.15.9حمص

3.6-12,76811.211,1368.517,31411.219,60311.118,90510.348.1حماه

4100.43390.33970.37700.47960.494.13.4الغاب

4,2213.75,9684.66,8204.46,1583.56,4093.551.84.1ادلب

2250.21500.11810.11970.12360.14.919.8طرطوس

580.1160.0270.01150.11210.1108.65.2الالذقية

18,92616.623,23617.817,00311.029,18716.531,28617.065.37.2حلب

2.1-13,88712.213,72810.521,41113.920,21111.419,79410.742.5الرقة

320.0320.0650.0440.01690.1428.1284.1حوض الفرات

15,50513.631,58724.226,58817.228,05315.929,04915.887.43.6دير الزور

11,86010.416,16012.422,16914.419,38911.020,31711.071.34.8الحسكة

00.000.0190.0680.0880.029.4منشأة األسد

00.0220.0570.0590.0620.05.1مدينة دمشق

113,805100.0130,732100.0154,234100.0176,744100.0184,137100.061.84.2االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

2000-19990 6-46 انتاج لحم االغنام حسب المحافظات الجدول

معدل النمو 19992000%
المحافظة 

199019951998



2000/19902000/1999%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري

21.7-6.3-7661.36070.77650.89170.97180.7السويداء

4,4477.46,3117.47,5747.84,4484.35,0514.713.613.6درعا

4.522.4-6821.13400.44640.55320.56510.6القنيطرة

5.4-8,36114.013,19115.512,49012.814,25313.713,48612.761.3دمشق

5,6529.512,21614.315,87616.317,23116.520,39219.1260.818.3حمص

2.3-5,9369.910,54712.412,85913.215,85915.215,49314.5161.0حماه

2.6-6081.01,0461.28310.97620.77420.722.0الغاب

15.7-5,3328.913,95016.311,45611.814,85114.212,52111.7134.8ادلب

6.4-4,2427.16,1467.27,9938.28,1647.87,6447.280.2طرطوس

18.1-1,5602.62,2032.62,3612.42,3312.21,9101.822.4الالذقية

18,46830.915,60118.320,98821.621,47620.621,94620.618.82.2حلب

18.6-32.9-6961.21,1931.48420.95740.54670.4الرقة

00.000.000.000.000.0حوض الفرات

5200.92590.37100.77600.78330.860.29.6دير الزور

2,4964.21,7552.12,0272.12,2162.14,7424.490.0114.0الحسكة

00.000.000.000.000.0منشأة األسد

50.000.070.060.060.020.00.0مدينة دمشق

59,77110085,36510097,243100104,380100106,60210078.42.1االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

 2000-19990 6-47 انتاج لحم الفروج حسب المحافظات الجدول
معدل النمو 19992000%

المحافظة 
199019951998



2000/19902000/1999%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري

65,0364.363,1793.069,8913.166,1012.772,3702.811.39.5السويداء

80,0095.354,7002.6111,1355.099,1894.0116,2774.645.317.2درعا

4.9-2,7300.213,7380.615,2060.719,9390.818,9530.7594.2القنيطرة

1.0-599,35239.4766,85935.9752,48733.8891,35636.0882,76834.747.3دمشق

160,84810.6325,26615.2316,44614.2385,58815.6444,04517.4176.115.2حمص

4.8-49,0123.294,0514.4106,7554.8104,0964.299,1373.9102.3حماه

14,8471.066,6133.112,8210.615,3830.617,6540.718.914.8الغاب

4.3-95,3766.3126,1805.9133,8936.0137,3265.5131,3795.237.7ادلب

26,5251.747,3272.253,3722.464,4172.666,1882.6149.52.7طرطوس

9.5-65,0794.375,9163.673,7463.378,2263.270,8202.88.8الالذقية

0.9-239,54715.8264,29412.4311,58314.0334,88013.5331,75213.038.5حلب

5.8-18,3921.228,5961.347,2012.149,3442.046,4701.8152.7الرقة

00.000.000.000.000.0حوض الفرات

27,2701.831,8901.532,4301.530,7401.231,1851.214.41.4دير الزور

75,0004.9175,0008.2190,6238.6201,8498.1216,1698.5188.27.1الحسكة

00.000.000.000.000.0منشأة األسد

7000.02,2600.18400.07300.07300.04.30.0مدينة دمشق

1,519,723100.002,135,869100.002,228,429100.02,479,164100.02,545,897100.067.52.7االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

2000-19990 6-48 انتاج البيض حسب المحافظات الجدول

معدل النمو 19992000%
المحافظة 

199019951998



العامالتعاونيالخاصاالجماليالعامالتعاوني الخاصالمشتركاالجماليالعامالتعاوني الخاصاالجمالي

19917805314314431700325318409313201409994285130

19928992314314431700431618404324331533994285254

19939127253567118644627337870117919651541300124

199410413570155918571544521343414094719501490303157

199511639383219321880205857435675142619501514324112

1996121283103972194418763554981155121926702235335100

199711778340310462340175802469910310002574216631593

199814328434715092805337231557110515552750238027199

199914171533816483690623349386512302600219231890

2000133693991115728331679723539913752581231517690

71.327.0-19.866.6108.9193.44.283.2132.9-38.2-30.8

-5.7-25.2-29.8-23.29.09.311.8-0.75.6-44.70.0

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

الجدول 6-49 انتاج االسماك في سورية 2000-1991 

معدل النمو 
2000/1991

معدل النمو 
2000/1999

االسماك البحرية
اجمالي االنتاج السنوات

اسماك المزارعاسماك االنهار و البحيرات و السدود



(%)(طن)العامالتعاونيالخاصاالجماليالعامالتعاوني الخاصالمشتركاالجماليالعامالتعاوني الخاصاالجمالي

السويداء

572235570.4درعا

1129425300.2القنيطرة

دمشق

مدينة دمشق

65659523721601.2حمص

80801701702501.9حماه

46174253364461734.5الغاب

10101151151250.9ادلب

404026872614363151217445.6طرطوس

65652044200214520005590241418.1الالذقية

55012043045245210027.5حلب 

_منشأة االسد

27885462242755265490354326.5الرقة

حوض الفرات

22022030302501.9دير الزور

1721116151771.3الحسكة

3991115728331679223539901375258123151769013369100.0االجمالي

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

 

الجدول 6-50 انتاج االسماك حسب المحافظات 

اجمالي االنتاج االسماك البحرية
المحافظة

اسماك المزارعاسماك االنهار و البحيرات و السدود



2000/19902000/1999%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري

00.000.000.000.080.0السويداء

00.000.000.01,0863.91,2633.716.3درعا

00.000.000.000.000.0القنيطرة

71.3-58.8-801.100.0440.81150.4330.1دمشق

15.9-941.33362.7841.52,5218.92,1216.32156.2حمص

57.1-00.06695.3561.0790.3340.1حماه

26.1-50.3-4506.22,23417.72504.53031.12240.7الغاب

25.4-1742.43963.1711.31,0723.88002.4359.8ادلب

1,84125.44033.22254.19,63934.29,79829.1432.21.6طرطوس

4,39760.88,55067.84,44680.812,95346.018,63055.3323.743.8الالذقية

2002.8210.23205.83601.37742.3287.2115.1حلب

00.000.000.000.000.0الرقة

00.000.000.000.000.0حوض الفرات

00.000.000.000.060.0دير الزور

44.7-00.000.040.1470.2260.1الحسكة

00.000.000.000.000.0منشأة األسد

00.000.000.000.000.0مدينة دمشق

7,236100.012,609100.05,499100.028,175100.033,717100.0366.019.7االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

2000-19990 6-51 انتاج االخشاب الصناعية حسب المحافظات  الجدول
معدل النمو 19992000%

المحافظة 
199019951998



2000/19902000/1999%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري

00.000.000.000.000.0السويداء

00.000.000.02052.42212.67.8درعا

00.000.000.000.000.0القنيطرة

74.21450.0-1200.500.010.120.0310.4دمشق

11.1-200.11122.7151.396911.386110.14206.5حمص

00.02235.315113.82593.04275.065.0حماه

81.8248.3-3,10013.374517.7302.71621.95646.6الغاب

55.635.5-1,0234.41323.1121.03353.94545.3ادلب

16.1-52.0-4,35618.71343.211710.72,49229.02,09224.5طرطوس

12.4-75.1-12,93055.62,85067.849445.03,67742.83,22037.7الالذقية

66.628.5-1,7007.370.226223.94425.15686.6حلب

00.000.000.000.000.0الرقة

00.000.000.000.000.0حوض الفرات

00.000.000.000.0140.2دير الزور

00.000.0171.5550.6810.947.3الحسكة

00.000.000.000.000.0منشأة األسد

00.000.000.000.0170.2مدينة دمشق

0.5-63.2-23,249100.04,203100.01,098100.08,598100.08,551100.0االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

2000-19990 6-52 انتاج خشب الوقود حسب المحافظات  الجدول

معدل النمو 19992000%
المحافظة 

199019951998



2000/19902000/1999%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري%طن متري

00.000.000.000.000.0السويداء

00.000.000.000.000.0درعا

00.000.000.000.000.0القنيطرة

100.0-300.500.000.000.000.0دمشق

3.2-50.1802.11012.31583.71534.62960.0حمص

00.02907.700.0541.3993.083.3حماه

89.3295.2-77513.3150.41082.5210.5832.5الغاب

62.731.9-2554.4952.5370.9721.7952.8ادلب

64.9-63.8-1,08918.773319.41,53935.41,12126.439411.7طرطوس

21.0-40.2-3,23255.61,80547.81,78141.02,44857.61,93357.6الالذقية

4257.364717.167015.43768.843212.91.614.9حلب

00.01092.91022.300.01664.9الرقة

00.000.000.000.000.0حوض الفرات

00.000.000.000.000.0دير الزور

00.000.070.200.000.0الحسكة

00.000.000.000.000.0منشأة األسد

00.000.000.000.000.0مدينة دمشق

21.1-42.3-5,811100.03,773100.04,344100.04,250100.03,355100.0االجمالي
المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية - أعداد مختلفة 

2000-19990 6-53 انتاج  الفحم النباتي حسب المحافظات  الجدول
معدل النمو 19992000%

المحافظة 
199019951998



الجدول7-1 الصناعات الغذائية في القطاع العام : الشرآات - المواقع- المنتجات ( 2000)
المبيعات 

 (الف ل.س )

5,059,451السكرعدة محافظاتشرآات السكر 

1,844الزيت- الصابون - السمنة - القشور و األعالف- النت حلبالشرآة السورية للزيوت

328زيت القطن- لنت القطن- الكسبةحماهشرآة زيوت حماه

379منتجات االلبان- البيرة- الشوآواله- البسكويتحلبشرآة الشرق للصناعات الغذائية

253منتجات االلبانحمصشرآة ألبان حمص

260منتجات االلبانريف دمشقشرآة ألبان دمشق

229المياه المعدنية- المشروبات غير الروحية- المياه الغازيةدمشقمعمل مياه بقين

201العرق- النبيذ- الرانديسويداءالشرآة العربية السورية لتصنيع العنب بالسويداء

167العرق- النبيذ- الرانديحمصالشرآة العربية السورية لتصنيع العنب بحمص

108البيرةدمشقشرآة بردى للبيرة

100المياه المعدنية- المشروبات غير الروحيةطرطوسمعمل مياه دريكيش

102البصل المجفف- الرغلحماهالبصل الجاف

46رب البندورة- البازالء- مربى المشمش- معلبات مختلفةريف دمشقالصناعات الزراعية و المعلبات الجديدة

42رب البندورة- البازالء- مربى المشمش- معلبات مختلفةالالذقيةالمعلبات الساحلية

24صابونريف دمشقالعربية لتصنيع الزيون و الصابون

27بسكويتدمشقالشرآة السورية لتصنيع بسكويت غراوي

33الفول السودانيطرطوسالشرآة العربية لتسويق و تصنيع الفول السوداني

23المعكرونةدرعاشرآة اليرموك للمعكرونة

20بسويتدمشقشرآة آاميليا للصناعات الغذائية

27رب البندورة- البازالء- مربى المشمش- معلبات مختلفةدرعاالشرآة السورية للكونسيروة

17رب البندورة- البازالء- مربى المشمش- معلبات مختلفةالحسكةشرآة الحسكة للكونسيروة

18رب البندورة- البازالء- مربى المشمش- معلبات مختلفةادلبشرآة ادلب للكونسيروة
المصدر : وزارة االصناعة - اداء و تقييم المؤسسة العامة للصناعات الغذائية - اعداد مختلفة 

المنتجات الرئيسيةالمحافظةالشرآة



الجدول7-2 الصناعات الغذائية في القطاع العام : الطاقة السمتخدمة لبعض المنتجات ( 2000)
الطاقة القصوى

1999200019992000طن

42,76536,03636,88584.386.3زيت القطن

13,3455,7829,43843.370.7رب البندورة

3,6768021,25021.834.0مربى المشمش

3,6832,0672,21556.160.1البازالء

15,95311,09514,15369.588.7الحليب المعقم

7,9742,4194,70530.359.0البسكويت

10,0789,6659,91695.998.4اللبنة 

23,2004,00723,20017.3100.0العنب الطازج

1,9602521,00012.951.0المعكرونة

1,5484571,10029.571.1الشعيرية

2,3501,2931,20055.051.1البصل الجاف

3,7765491,24014.532.8الفول السوداني غير المقشور

2,48837488915.035.7لب

المصدر : وزارة الزراعة و االصالح الزراعي - المجموعة االحصائية الزراعية السنوية -2000.

الطاقة السمتخدمة (%)االنتاح ( طن)
المنتج



المبيعات

(الف ل.س )

512,823السكر األبيض- الكحول-زيت الزيتون المكرر- صابون-خميرةحمصشرآة سكر حمص

353,226السكر األبيض- الكحول-زيت الزيتون المكرر- صابون-خميرةادلبشرآة سكر الغاب

1,081,376السكر األبيضحلبشرآة سكر مسكنة

988,472السكر األبيضالرقةشرآة سكر حماه

953,459السكر األبيضحماهشرآةسكر تل سلحب

953,459السكر األبيضدير الزورشرآة سكر دير الزور

104,763خميرةحلبمعمل خميرة حلب

91,228خميرةدمشقمعمل خميرة دمشق

20,645خميرةخمائر مختلفةمعمل خميرة حرستا

المصدر : وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - 2000

المنتجات الرئيسية المحافظة الشرآة

الجدول 7-3 الصناعات الغذائية في القطاع العام -2000



طن (2000-1990 ) تصنيع بذور القطن و إنتاج الزيوت : 7-4 الصناعات الغذائية في القطاع العام الجدول

القطن المحبوب المستهلكقشرة البذور لنتآسبةالزيوت المهدرجةالزيتالسنة

199021,4755,352107,69916,28326,087193,632

199530,4763,633106,71919,79652,233231,860

199823,068486121,33520,26964,103258,220

199925,261289117,22520,88357,230240,919

200039,46910123,21121,93165,758263,468

99.814.434.7152.136.1-83.8معدل النمو (%)

المصدر : وزارة الزراعة و اإصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -2000



2000- الطاقة التصنيعية  للبندورة و البازالء و المشمش : 7-5 الصناعات الغذائية في القطاع العام الجدول

%طن%طن%طن

10,00017.966024.633026.4دمشقدمشق

10,00017.945016.822017.6الالذقيةجبلة

15,00026.866024.625020.0درعامزيريب

7,00012.536013.420016.0ادلبادلب

7,00012.52509.31008.0الحسكةالحسكة

7,00012.530011.215012.0دير الزورالميادين

56,0001002,6801001,250100االجمالي

المصدر : بيانات غير منشورة من وزارة الزراعة و االصالح الزراعي 

المشمش

الطاقة السنوية من المواد الخام 

البازالءالبندورةالمحافظةاسم الشرآة



2000- 7-6 العدد اإلجمالي للشرآات الصناعية في القطاع الخاص الجدول
الوحدة الطاقة السنوية

(طن)القانون رقم 10اإلجمالي
طن1,236,804*813زيت الزيتون
طن5752,572,346التخزين المبرد

طن39076,500السكاآر
طن466,984*268الشوآوال
طن20274,818الحلويات
طن1376,435البوظة
طن1233,829القهوة

طن168116,053,191المشروبات
طن9710الخل

طن40,942*113المقبالت
طن49,963*106البسكويت

طن5220,780المساحيق الغذائية
طن4943,612النشاء
طن4233,233العلكة
طن53,007*39األلبان

طن37مكعبات الثلج
طن335,696*33المعلبات 

طن24,312*30السباغيتي 
طن193,720*29تصنيع الحبوب

طن2154,690الملح
طن1212,932السمن النباتي و الحيواني

طن913,230المرتديال
طن71,861,715اغذية أطفال

طن15,312*5الزيون النباتية 
طن3الجيالتين

طن3مربى الموز
طن31,222األعشاب الطبية

طن4,533*3زيت القطن
طن218*3العصير
طن27,570الغلوآوز

طن2390مكعبات السكر
طن1زبدة الفول السوداني

طن18حبة البرآة
طن1480ثاني اآسيد الكربون

طن11,300المواد الصناعية للصناعات الغذائية 
3,292327االجمالي

 غير محدودة *

عدد الشرآات
الصناعة

المصدر : وزارة الصناعة - تققيم أداء شرآات الصناعات الغذائية التابعة للقطاع الخاص - أعداد مختلفة



الجدول 7-7 إنتاجية الثروة الحيوانية و تصنيع الحليب ( 1990-2000) طن 
معدل النمو % 
2000/1990

األبقار
770,688888,8381,118,7751,143,4231,156,39350.0الحليب

395,083452,822542,411533,471517,08530.9المستهلك طازج 
2,8732,8624,0594,3274,18945.8سمن %4
1,5477661,7331,8951,79315.9زبدة %6

19,15725,92036,48137,63242,618122.5جبنة %17
160,092181,56723,436,311248,847253,99858.7لبنة 
32,29833,83243,39646,74247,07945.8لحم

األغنام
10.4-497,127453,843581,939445,913445,558الحليب

69,22267,005100,65572,87469,9211.0المستهلك طازج 
20.2-9,4627,7137,7316,8537,553سمن %6
45.5-1,7761,7911,5851,285968زبدة %8

5.1-42,04335,47854,76340,47139,891جبنة %22
48,34448,09483,78958,79856,32916.5لبنة 
113,805130,732154,234176,744184,13761.8لحم

15,69813,32114,95412,76515,9431.6الصوف المغسول
الماعز
62,81970,90378,70465,85370,32211.9الحليب

19,11121,66020,87920,56122,21116.2المستهلك طازج 
3.9-491485459379472سمن %6
11.0-200370189176178زبدة %8

4,0364,1146,3954,0674,80819.1جبنة %22
8,42210,15711,54411,6559,73715.6أخرى
22.5-5,9765,8385,8885,3044,633لحم
6046851,9171,05994756.8شعر

1,330,6341,413,5841,779,4181,655,1891,672,27325.7الحليب
483,416541,487663,945626,906609,21726.0المستهلك طازج 

4.8-12,82611,06012,24911,55912,214سمن 
16.6-3,5232,9273,5073,3562,939زبدة 
65,23665,51297,63982,17087,31733.8جبنة 
216,858239,81823,531,644319,300320,06447.6أخرى

152,079170,402203,518228,790235,84955.1اجمالي اللحم
المصدر : وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - 2000

2000المادة 1990199519981999



الجدول 7-8 انتاج و استخدام بعض االشجار المثمرة ( طن ) 
معدل النمو %
2000/1990

الزيتون

460,468423,358785,000400,509866,05288.1االنتاج

90,87891,498169,70577,751134,84148.4المستهلك الطازج

369,590331,860615,295322,758731,21197.8االنتاج الزيت

85,89384,852144,82080,104165,35492.5الزيت

المشمش

72,74030,39667,19262,91478,8738.4االنتاج الزيت

57,49627,34950,53647,53067,49617.4المربى الطازج

14.9-2,4911885,3495,3522,119للتجفيف

27.4-12,7532,85911,30710,0329,258القمر الدين

25.4-48432909910361مجفف

3,1227073,1242,7994,53045.1قمر الدين المجفف

التبن

36,92748,10647,04941,81844,07119.3االنتاج

22,14226,89731,77826,54531,70743.2المستهلك طازج

16.4-14,78521,20915,27115,27312,364للتجفيف

1.2-4,3576,0235,1145,0024,305المجفف

العنب

3.2-423,085383,979590,000386,986409,450االنتاج

23.3-339,905263,885418,344251,995260,595المستهلك طازج

22,94244,58350,26847,13332,22940.5للزبيب

24,67922,38129,00721,10048,77297.6للدبس

35,55953,13092,38166,75867,85490.8المشروبات الكحولية 

6,28913,59013,48712,17712,20694.1الزبيب 

6,3666,7139,3806,37410,70968.2الدبس
المصدر : وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - 2000

199819992000 19901995المنتج



التباين 90-00 (%)19901995199819992000الوحدةالمادة

822593102246201.8مليونإنتاج اللقاحات البيطرية

212826473567.8مليوناللقاحات الوقائية

1824145648172.2مليونمعالجة الطفيليات

1621842596961060554.3الفالمعالجات السريرية 

تقارير مديرية الصحة الحيوانية المصدر: وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - 

(2000-1990) 8-2 تطور إنتاج السائل المنوي واآلزوتي وعدد التلقيحات االصطناعية الجدول

1990199519961997199819992000البيـــان

358430488564557663659عدد التلقيحات االصطناعية المنفذة /ألف

494516585745728665543عدد جرعات السائل المنوي /ألف

763600570735545462482إنتاج السائل اآلزوتي

المصدر : وزارة الزراعة - مديرية اإلنتاج الحيواني - عدة تقارير

الجدول 8-1 تطور الرعاية البيطرية



8-3 تطور الطرق الزراعية و المساحة المخدمة  الجدول
المجموع

91- 2000
530614141881217418995الطول/ كم

704617874148974المساحة المخدمة (ألف هكتار)

المصدر : وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية الزراعية - أعداد مختلفة 

8-4 تطور انتاج الغراس ومساحات التحريج االصطناعي والطرق الحراجية الجدول

19901995199819992000البيـــان

28.230.830.334.637.8الغراس الحراجية/مليون 

26.922.525.921.89.8المساحات المحرجة/ ألف هكتار

1012108324501323.01265.0الطرق الحراجية وخطوط النار / آم

المصدر : وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - مديرية التحريج والغابات - تقارير متعددة 

19992000 199119951998البيـان



الجدول 8-5  تطور المساحات المستصحلة على مستوى المشروعات (1990-2000) (هكتار) 

التشجير الثاني بالقنيطرة

مجموعمحاصيلتشجير مجموعمحاصيلتشجير بالقنيطرة

1990114135797569514634535145859826504514531649

1995109416440475214134082707611525682270728389

1998113357097481529430633146620926604314629750

199990606861469023831013211631223950321127161

200086965909454821227762721549722141272124862

مجموع المساحة المستصلحة     
(1977-2000)   

268071130990667544579442406180910604951463461809576443

المصدر : وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - مديرية الشؤون الزراعية 

البيـــان
مجموع المشاريعتطوير الزراعة بالمنطقة الجنوبية

مشروع علي العلي الحزام األخضر التشجير المثمر



9-1 مقارنة بين أسعار المنتج الرسمية وأسعار المساواة الجدول

10,80011,80011,8007,50016,00017,80029,2902,150سعر المنتج الرسمي

6,4977,1997,0627,31618,79928,85222,291746سعر المساواة للمنتج

1.661.641.671.030.850.621.312.88نسبة السعر الرسمي لسعر المساواة
المصدر : ويستليك (2001)

القطن (مصدر) القمح القاسي 
(مستورد)

السكر 
(مستورد)

القمح الطري 
(مستورد)

القمح القاسي 
(مصدر)

الشعير 
(مستورد)

العدس 
الحمص (مصدر)(مصدر)



مليون ل.س) ) (2000-1990 ) 9-2 القروض حسب القطاعات الجدول

%اجماليعينينقدي%اجماليعينينقدي%اجماليعينينقدي

199053701231.41,9751,9823,95746.02,2482,2674,51552.58,595

1995981602581.73,3723,7567,12845.93,7154,4198,13452.415,520

1998251892141.72,6692,9975,66644.83,2013,5596,76053.512,640

1999691201891.92,1822,3064,48844.02,5922,9405,53254.210,209

2000571592162.51,4342,2693,70342.32,0462,7934,83955.38,758
المصدر: المكتب المرآزي لالحصاء- المجموعة االحصائية - اعداد مختلفة 

االجمالي السنوات
القطاع الخاصالقطاع التعاونيالقطاع العام



10,80011,80011,8007,50016,00017,80029,2902,150سعر المنتج الرسمي

6,4977,1997,0627,31618,79928,85222,291746سعر المساواة للمنتج

1.661.641.671.030.850.621.312.88

المصدر : ويستليك (2001)

الجدول 9-2 القروض حسب القطاعات ( 1990-2000) ( مليون ل.س)

%اجماليعينينقدي%اجماليعينينقدي%اجماليعينينقدي

199053701231.41,9751,9823,95746.02,2482,2674,51552.58,595

1995981602581.73,3723,7567,12845.93,7154,4198,13452.415,520

1998251892141.72,6692,9975,66644.83,2013,5596,76053.512,640

1999691201891.92,1822,3064,48844.02,5922,9405,53254.210,209

2000571592162.51,4342,2693,70342.32,0462,7934,83955.38,758

المصدر: المكتب المرآزي لالحصاء- المجموعة االحصائية - اعداد مختلفة 

الجدول 9-1 مقارنة بين أسعار المنتج الرسمية وأسعار المساواة (آانون الثاني 1997-حزيران 2000) (ل.س/طن)

القطن (مصدر) القمح الطري 
(مستورد)

القمح القاسي 
(مستورد)

القمح القاسي 
(مصدر)

االجمالي

نسبة السعر الرسمي لسعر 
المساواة

السكر (مستورد)

السنوات
القطاع الخاصالقطاع التعاونيالقطاع العام

الشعير 
(مستورد)

العدس 
(مصدر)

الحمص 
(مصدر)



الجدول 9-3 حصة انواع القروض من االجمالي ( الف ل.س ) (2000-1990)

الطويل%المتوسط%القصير %االجماليالطويلالمتوسطالقصيرالسنوات

19906,552,4661,762,754279,4708,594,69076.220.53.3

199512,597,7792,678,752243,37815,519,90981.217.31.6

199810,715,2261,743,400181,24112,639,86784.813.81.4

19998,750,1241,335,363123,41510,208,90285.713.11.2

20007,853,318745,370103,9158,702,60390.28.61.2

المصدر: المكتب المرآزي لالحصاء- المجموعة االحصائية - اعداد مختلفة 



%اجمالينقديعينيالنوع

856,8101,726,1592,582,96929.7القطن

3,460,50245,6203,506,12240.3الحبوب

202,00578,134280,1393.2الشوندر السكري

274,4767,409281,8853.2البطاطا

0117,538117,5381.4البيوت البالستيكية

850850.0الفول السوداني

83,45539,982123,4371.4الذرة الصفراء

0000.0التبغ

45,20251,04996,2511.1األعالف

31,472394,158425,6304.9المحاصيل األخرى

65,51386,663152,1761.7الزيتون

98,254236,158334,4123.8زراعة األشجار المثمرة

2,91328,01930,9320.4 الخضار

1,101242,882243,9832.8الدواجن

10,08258,20068,2820.8األبقار

07597590.0األسماك و المصائد السمكية

0000.0خاليا النحل

0000.0دودة القز

10,20649,75659,9620.7األغنام والحيوانات األخرى

0000.0تصنيع األلبان

18,09065,05683,1461.0اآلليات

8315,9956,8260.1آليات و مواد المكافحة

94949,12950,0780.6البناء

3,172254,819257,9913.0تحسين الـأراضي

5,165,1183,537,4858,702,603100.0االجمالي
المصدر: المكتب المرآزي لالحصاء- المجموعة االحصائية - اعداد مختلفة 

الجدول 9-4 القروض حسب النشاطات -2000 ( الف ل.س)


