


 



 شكر

 العدد الثاني للتقرير الدوري الذي يصدر مرة آل سنتين ويتضمن لمحة 2005يشكل تقرير واقع الغذاء والزراعة لعام 

 وقد تم إعداده من قبل قسم األغذية والزراعة .السوريةعن الواقع الحالي والقضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية الزراعية 

  .الزراعي التابع لوزارة الزراعة واإلصالح في المرآز الوطني للسياسات الزراعية

الزراعية الذي يستفيد من الدعم المقدم من خالل  للمرآز الوطني للسياسات ةالرئيسأحد النتاجات التقرير هذا ويشكل 

 الممول من قبل الحكومة اإليطالية والمنفذ من قبل الفاو بالتعاون الوثيق مع وزارة GCP/SYR/006/ITAمشروع 

 والذي يساعد ويعتبر هذا المشروع مثاًال للتعاون طويل المدى بين الجهات المشارآة .  واإلصالح الزراعيالزراعة

 . الحكومة السورية في البناء المؤسسي للمرآز الوطني للسياسات الزراعية 

ل األجل يلمشروع وعلى وجه الخصوص للتدريب طوهذا اوتتقدم وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بشكر 

 TCP/SYR/2906(A) آما تود أن تتقدم بالشكر لمشروع الفاو.المرآزوالمساعدة الفنية اليومية المقدمة لتشغيل 

  ".لهتعزيز إمكانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمؤسسات النظيرة "

 وزارة الزراعة ويود المرآز الوطني للسياسات الزراعية أن يعبر عن امتنانه العميق للمديريات والعناصر في

واإلصالح الزراعي ووزارة االقتصاد والتجارة والمكتب المرآزي لإلحصاء وجميع الجهات األخرى التي ساعدت 

  .الالزمةهذا التقرير وسهلت الحصول على البيانات والمعلومات إصدار على 

 





 تمهــيــد

جتماعية في سورية من خالل المساهمة في تشغيل ما يلعب القطاع الزراعي دورًا هامًا في عملية التنمية االقتصادية واال

على صعيد األمن القطاع بدور هام هذا ساهم يآما  .القطريزيد على ربع اليد العاملة وتوفير أآثر من ربع الدخل في 

  .األخرىالغذائي الوطني والمساهمة في تعزيز موقف سورية التجاري ودعم تنمية القطاعات االقتصادية 

واقع الغذاء والزراعة في فإن المرآز الوطني للسياسات الزراعية يقوم بنشر تقرير مية القطاع الزراعي ألهونظرًا 
ليزود صانعي السياسات والباحثين والجهات المعنية بالمراجعة المحدثة للقضايا الزراعية والمعلومات الهامة سورية 

  .الحاليةصادي  االنفتاح والتحرر االقتتعيق عمليةلمعالجة التحديات التي 

 اإلنجاز األول لقسم األغذية والزراعة الذي تم إنشاؤه مؤخرًا في 2005لعام والزراعة ويشكل تقرير واقع الغذاء 

وقد قام .  وقد وفر إعداده فرصة قيمة للتدريب على الوظيفة لعناصر فريق العمل .الزراعيةالمرآز الوطني للسياسات 

 السيد بشير – السيد معضاد قرقوط - اآلنسة وداد شحادة -ة من اآلنسة باسمة عطية بإعداده مجموعة من الباحثين مكون

   عموريإبراهيم والمنسق السيد هيثم األشقر تحت إشراف السيد – السيد سمير جراد – اآلنسة سميرة الزغبي –الحموي 

مساهمة قسم  آما أن  .GCP/SYR/006/ITA و TCP/SYR/2906(A)خبير الفاو الدولي في مشروعي 

 . المعلومات واالتصاالت في المرآز الوطني للسياسات الزراعية تستحق الشكر وذلك لتوفير البيانات واستكمال التقرير 

خبير االقتصاد –وقد تمت مراجعة التقرير من قبل السيد هيثم األشقر والسيد سمير جراد بمساعدة السيد توماسو بيري 

 التقرير أيضًا من مساهمة السيد فريدريك النسون من مرآز التعاون الدولي في  آما استفاد.المشروعالزراعي في 

 لتقديم المساعدة GCP/SYR/006/ITAحيث تم التعاقد معها من خالل مشروع ) سيراد(األبحاث الزراعية للتنمية 

 . الفنية لدراسة الميزات النسبية التي تم تلخيصها في الفصل الخاص من التقرير 

 مدير – التنسيق والتوجيه واإلشراف العام في مختلف مراحل العمل فقد تمت من قبل السيد عطية الهندي  أما عملية

 رئيس المستشارين الفنيين في مشروع –المرآز الوطني للسياسات الزراعية والسيد شيرو فيوريللو 

GCP/SYR/006/ITAستوى في الفاو ومسؤولة  مسؤولة دعم السياسات رفيعة الم– ماريا غراسيا آويتي ة والسيد

  .للمشروعالدعم الفني 

 المدققة –مساعدة االرتباط واآلنسة آارميال غريلوني /  المترجمة –آما وفر المشروع خدمات السيدة أسماء المطر 

  .رلتقرياإعداد  حيث آانت مساهمتهم ضرورية في مختلف مراحل اإلداري،وآذلك مساعدة فريق العمل 
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  مقــدمة

لزراعة في سورية الذي يصدر من قبل المرآز الوطني يشكل التقرير الحالي العدد الثاني من تقرير واقع الغذاء وا

  .1 2003للسياسات الزراعية مرة آل سنتين حيث تم إصدار العدد األول في عام 

يسعى هذا التقرير إلى تزويد الباحثين وصانعي السياسات والمعنيين بالمعلومات الشاملة المتعلقة بالتنمية الزراعية 

 آما أنه يسعى إلى عرض .الزراعية والسياسات الزراعية وآذلك مراجعة القضايا والمفيدة لمناقشة وتدعيم الخطط

مسائل سياسات مختارة في فصل خاص اعتمادًا على الدراسات التي تم تنفيذها مؤخرًا والبحوث التي تم تنفيذها من قبل 

  .الزراعيةالمرآز الوطني للسياسات 

 الذي آانت المعلومات 2002 الواقع الزراعي حتى عام 2003ام استعرض العدد األول من التقرير الذي صدر في ع

مما أدى إلى  آبيرة على مواعيد إصدار البيانات منذ ذلك الوقتتعديالت  وقد تم إجراء .فيهوالبيانات المطلوبة متاحة 

الحالي من  وبهدف االستفادة من هذا التطور فإن العدد .2004 للمستخدمين في منتصف عام 2003توفر بيانات عام 

  .مقررًا بدًال من سنتين آما آان 2003-2001التقرير سوف يشمل فترة السنوات الثالث 

 وآما هي واردة في المطبوعات الرسمية و قاعدة 2004وقد تم استخدام البيانات الرسمية المتاحة في نهاية حزيران 

ن العرض و التحليل قد اعتمدا على المعلومات غير  وفي بعض الحاالت فإ..2البيانات اإللكترونية المعدة من قبل المرآز

  .المتخصصينالمنشورة التي تم الحصول عليها بشكل مباشر من الجهات المعنية أو من 

ونظرًا لطبيعة التقرير الدورية فإن هذا العدد سوف لن يعالج المسائل التي تم طرحها في العدد السابق إذا لم يكن هناك 

 وينطبق هذا األمر على سبيل المثال على بعض المسائل مثل استخدامات .2003-2001رة تحديث للبيانات في الفت

ات إضافية أو بيانات هامة خالل حيث لم تتوفر معلوماألراضي وبنية المزرعة و إنفاق األسرة على المواد الغذائية 

   . 2003-2001ترة المرجعية الف

وآلما آان ذلك . 2003-2001 على القطاع الزراعي في السنوات وسوف يرآز هذا التقرير على التغيرات التي طرأت

ممكنًا فسوف تتم مقارنة بيانات تلك الفترة مع السنوات الثالث السابقة بهدف توفير صورة عن تطور الزراعة على مدى 

  .أطولفترة 

                                                 
  1 .2002 واقع الغذاء والزراعة في الجمهورية العربية السورية -
راص المضغوطة وعلى موقع  يعمل المرآز على التحديث المستمر لقاعدة البيانات اإللكترونية التي تغطي جميع مجاالت الزراعة وهي متاحة على األق- 2

  . htm.sad/org.napcsyr.wwwاإلنترنت 
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راعة ووضعها الحالي ويتكون التقرير من جزأين يشكل األول منهما الجزء الرئيسي وهو مخصص الستعراض أداء الز

  .مختارةبينما يعرض الجزء الثاني نتائج دراسة تم تنفيذها من قبل المرآز حول الميزات النسبية لسالسل سلعية زراعية 

ويقسم الجزء األول إلى ستة فصول حيث يتضمن الفصل األول عرضًا موجزًا للموارد الطبيعية المتاحة لفعاليات 

بينما يزود الفصل .  موجزًا للظروف المناخية التي آانت سائدة خالل الفترة المدروسةاإلنتاج الزراعي وآذلك عرضًا

الثاني القارئ بالمعلومات الالزمة حول األداء االقتصادي للزراعة ومساهمتها في االقتصاد الوطني باستخدام بيانات 

 . الحسابات الوطنية المتاحة 

 وتعرض .الزراعةلسياسات االقتصادية والمؤسسية المؤثرة على يعرض الفصل الثالث التغيرات التي طرأت على ا

السياسات االقتصادية الشاملة التي تؤثر على الفعاليات الزراعية والسياسات الخاصة بالقطاع بهدف توفير إطار مرجعي 

  .المدروسةالستخدامه آلما آان ذلك ممكنًا في شرح أداء الزراعة في الفترة 

 حيث تم تحليل التغيرات التي 2003-2001تعراض وتحليل اإلنتاج الزراعي في الفترة الفصل الرابع السوخصص 

 ).2000-1998(طرأت خالل هذه الفترة ومقارنتها مع المستويات التي تم التوصل إليها في السنوات الثالث الماضية 

ات المتعلقة بالهطول المطري وأدوات وآلما سمحت البيانات فيتم تحديد العوامل المسببة لهذه التغيرات باستخدام البيان

 .والغابات وهو يغطي المحاصيل والثروة الحيوانية واألسماك .للحوافزالسياسات والتقانات وآذلك استجابات المزارعين 

 .  استعراض بيانات المساحة والمردود واإلنتاج بالتمييز بين الزراعة المروية والبعليةفقد تموبالنسبة للمحاصيل 

لفصالن األخيران استعراضًا لبعض نواحي استخدام اإلنتاج الزراعي الغذائي حيث يصف الفصل الخامس ويتضمن ا

آخر التطورات في قطاع األغذية الزراعية ويتضمن معلومات حول أدوار القطاعين العام والخاص في تصنيع السلع 

 آما يناقش والتجارة، في ضوء بيانات اإلنتاج  أما الفصل السادس فيعرض تطور توفر المواد الغذائية.المحليةالغذائية 

 . مع دول أخرىومقارنته سورية في االستهالك الغذائي 

توفر البيانات إلى بعض المعوقات على مدى التحليل في بعض أجزاء التقرير وينطبق هذا األمر عدم وقد أدت مسألة 

ة أولية لمعالجة بعض القضايا مثل االستهالك  ومع ذلك فهما يمثالن خطو.والسادسبشكل خاص على الفصلين الخامس 

  .البيانات ويمكن أن يشكال المرجع األساسي للمزيد من الدراسات وتجميع .الغذائيالغذائي واألمن الغذائي و التصنيع 
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 الظروف المناخية والموارد الطبيعية - الفصل األول

 مناخية  ال الظروف1 -1

وينطبق هذا . يتمتع معدل الهطول المطري و توقيته ومكانه بآثار آبيرة على الفعاليات الزراعية واإلنتاج الزراعي

من إجمالي المساحات المزروعة ، لذا فمن المهم % 75الحال بشكل خاص على سورية حيث تشكل الزراعة البعلية 

  . 2003-2001دة في الفترة استعراض الخصائص المناخية لسورية والظروف السائ

وهي تتميز بالشتاء .  ملم 250تعتبر سورية من الدول شبه الجافة والتي يقل معدل الهطول المطري السنوي فيها عن 

 وباإلضافة إلى ذلك تهطل الثلوج بشكل منتظم في الشتاء على .انتقاليانالماطر والصيف الحار يفصلهما فصالن 

  .البحر مترًا عن سطح 1500ها المناطق التي يتجاوز ارتفاع

التي والمنطقة الجبلية  التي تقع بين الجبال والبحر المنطقة الساحلية :جغرافيةويمكن تقسيم سورية إلى أربعة مناطق 

 المكونة من السهول والمنطقة الداخليةتضم الجبال التي تمتد من الشمال إلى الجنوب في القسم الغربي من سورية 

 الواقعة في الجنوب والشرق والتي تتكون من السهول شبه الباديةة إلى الشرق من المنطقة الجبلية و الداخلية الواقع

و ارتفاع  وتتميز المنطقة الساحلية بارتفاع معدل الهطول المطري في الشتاء والحرارة المعتدلة في الصيف .الصحراوية

 ملم سنويًا ويكون المناخ معتدًال في 600ل الهطول المطري أما المنطقة الجبلية فقد يتجاوز معد. معدل الرطوبة النسبية

وتتميز المنطقة الداخلية بالشتاء الماطر والصيف الحار والجاف مع اختالفات آبيرة بين درجات اليومية . الصيف 

ف  وفي منطقة البادية تكون معدالت الهطول المطرية منخفضة ويكون فصل الصي.والدنياالقصوى اليومية الحرارة 

  .1-2-1 المناطق الجغرافية حسب مناطق االستقرار الزراعي الخمس المبينة في الفقرة 1-1وتبين الخارطة . جافًا 

 درجة في الصيف في 23يخضع جزء آبير من سورية لفوارق آبيرة في درجات الحرارة اليومية قد تصل إلى 

في الصيف درجة مئوية  48صل درجات الحرارة إلى  ويمكن أن ت.الساحلية درجة في المنطقة 13األراضي الداخلية و 

 .المناخيةاهر وبعض المؤشرات حول الظالمرفق  1-1 ويتضمن الجدول .الشتاءوتنخفض إلى أقل من الصفر في 

 انخفضت الحرارة في 2003 وفي عام .الوسطي آانت درجات الحرارة قريبة من معدلها 2003-2001وخالل الفترة 

وقد أثرت هذه .  أما في أيار فقد آانت أعلى بحوالي سبع درجاتالعام،رجات تحت المعدل شهر شباط بحوالي ست د

الحرارة غير العادية والتي ترافقت مع الرياح الحارة الجافة ورطوبة التربة المنخفضة على مراديد بعض المحاصيل 

  .والزيتونوخاصًة الحبوب واألشجار المثمرة مثل الحمضيات 
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 ملم في الفترة 198 ملم مقارنًة بـ 266 وقد وصلت إلى 2003-2001باينت الهطوالت المطرية بشكل آبير في الفترة ت

 بارتفاع معدل الهطول المطري والذي تجاوز 2002/2003 وقد تميز الموسم ).2-1الجدول المرفق  (1999-2000

على ذلك فقد أدى الهطول الثلجي إلى تحسن آبير في المناسيب  وعالوًة .سوريةالمتوسط السنوي في جميع مناطق 

 ومع ذلك فقد أثر الهطول المطري الغزير والهطول الثلجي .المائيةالمائية وأدى إلى زيادة معدل التصريف في الموارد 

  .والغاببشكل سلبي على المحاصيل الشتوية وخاصًة في الحسكة ودرعا وحلب والقنيطرة وحمص وحماه 

فإن الظروف المناخية آانت أفضل في الفترة المدروسة منها في أواخر التسعينات مما أدى إلى انعكاسات كل عام وبش

  ).الرابعأنظر الفصل (إيجابية على المراديد وخاصًة الزراعة البعلية وعلى توسيع المساحات المروية 

 الموارد الطبيعية  1-2

  الموارد األرضية 1-2-1

% 20أراٍض قابلة للزراعة و %) 32( مليون هكتار 5.9 مليون هكتار منها 18.5ساحة تمتد سورية على م

 وتغطي المراعي ).وبحيراتانهار  –ومرافق عامة  مباني – صخرية ورملية(أراٍض غير قابلة للزراعة 

 ).1-1المخطط % (3من إجمالي المساحة أما مساحة الغابات فتصل إلى % 45

  2003 –(%) راضي وترآيبة األراضي المزروعة  استخدامات األ1-1المخطط 

 

 

 

 

 

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

 نظرًا لتوسع مساحة المراعي 2003-2001 و 2000-1998انخفض معدل المساحة القابلة للزراعة بين الفترتين 

 وقد أدى .المناطقلة للزراعة فقد ارتفعت في جميع  أما أراضي السبات والتي تشكل جزءًا من األراضي القاب.والغابات

 1.2 وقد ازدادت المساحات المروية من .األراضيتدهور والحد من هذا إلى انعكاس هام على حماية خصوبة التربة 

 وذلك نتيجة لتوسع مشاريع الري الحكومية وزيادة 2003-2001 مليون في الفترة 1.3 إلى 1998مليون هكتار في عام 

  .المحافظاتآلبار في القسم األآبر من عدد ا

32%

20 %

3 % 

45 % 

غابات ومراعيمروج  مزروعةغير مزروعة

25 % 

60%

15%

مروي بعل سليخ
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ويتباين استخدام األراضي الزراعية من سنة إلى أخرى اعتمادًا على خطط اإلنتاج الزراعي السنوية والظروف المناخية 

 شكلت األراضي 2003 وتشير البيانات الرسمية إلى أنه في عام .والسياساتواستجابة المزارعين لظروف السوق 

% 75و مروي % 25 :يلين إجمالي األراضي القابلة للزراعة وتوزعت األراضي المزروعة آما م% 93المزروعة 

 )3-1الجدول المرفق  (،)سبات% 15و % 60يزرع منها (بعل 

 مناطق االستقرار الزراعي وحجم الحيازة

ويمثل .  الزراعيتستخدم في إعداد خطة اإلنتاج) 1-1أنظر الخارطة (تقسم سورية إلى خمسة مناطق استقرار زراعي 

 : أدناه1-1الهطول المطري المعيار الرئيسي لذلك التقسيم وهو مبين في الجدول 

 %) هكتار و 1000 (2003 – إجمالي المساحة والمساحة المزروعة حسب منطقة االستقرار الزراعي 1-1الجدول 
منطقة االستقرار 

 الزراعي
 وسطي األمطار

 ملم
إجمالي 
 المساحة

من إجمالي % 
من إجمالي %  األرض المزروعة احةسالم

 األرض المزروعة

1 350 < 2,689 15 1,538 28 

2 350-250 2,444 13 1,810 33 

3 250 1,325 7 816 15 

4 250-200 1,842 10 985 18 

5 200 > 10,217 55 329 6 
  قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية :المصدر

 إلى حد آبير توزع األراضي على المحاصيل البعلية ضمن آل منطقة من مناطق ويحدد معدل الهطول المطري

وعلى سبيل المثال فإن األراضي الواقعة في منطقة االستقرار الزراعي الخامسة تستخدم آمراٍع . االستقرار الزراعي

نتجة الرئيسية للقمح  غير مناسبة للزراعة البعلية، بينما أراضي منطقة االستقرار األولى فهي المنطقة الميوه

 . والبقوليات والمحاصيل الصيفية

إن البيانات المتاحة حول توزع األراضي حسب حجم الحيازة تظهر أن المزارع الصغيرة والمتوسطة هي األآثر 

 وقد تزايد عددها خالل العقود الماضية نتيجة الرتفاع معدل النمو السكاني الذي أدى إلى زيادة .سوريةانتشارًا في 

وقد ازداد عدد الحائزين خالل . 3)1994و1981(لضغط السكاني على األراضي آما هو مبين في التعداد الزراعي ا

ونظرًا ألن إجمالي المساحة القابلة للزراعة % . 26 مما يشكل زيادة بنسبة  ألف 614إلى ألف  486من فترة التعداد 

 هكتار أو أقل في عام 2آثر من ثلث الحيازات آان يساوي  وبالتالي فإن أانخفض،ثابت نسبيًا فإن حجم الحيازة قد 

1994.  

ومن المتوقع أن تستمر هذه االتجاهات حيث من المحتمل أن يزيد عدد الحيازات مما يؤدي إلى المزيد من انخفاض 

لي حيث آان يتزايد بنفس معدل إجمالي السكان اإلجماالريفيين  وفي الواقع فإن عدد السكان .الحيازةوسطي مساحة 

 محافظًا على حصته من إجمالي عدد السكان 2003 مليون في عام 8,744 إلى 1998 مليون في عام 7,760ازداد من 

  من إجمالي قوة العمل% 30 شكلت القوة العاملة حوالي 2003وفي عام ). 5-1الجدول المرفق % (50التي تساوي 

                                                 
 .  ولكن البيانات ذات العالقة غير متوفرة بعد2004 تم تنفيذ التعداد األخير في عام -3
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نتيجة لسرعة (حتمل أن يكون عدد المزارعين الغائبين ومن الم).  مليون17.5(من عدد السكان في سورية % 8.5و 

  .أيضًاوالمزارعين غير المتفرغين في المناطق القريبة من المدن قد ازداد ) الهجرة من الريف إلى المدينة

إن صغر حجم المزارع وتشتت األراضي قد خلق مشكلة حاسمة أمام االستخدام الكفء للموارد ومكننة الزراعة مما 

امة توليد الدخل أمرًا صعبًا على المزارعين الصغار الذين يعتمدون بشكل آبير على الزراعة آمصدر رئيسي جعل استد

  .للعيش

 أن 2-1 ويبين الجدول .الزراعيوتنطوي المتوسطات المشار إليها أعاله على فروقات بين المناطق ومناطق االستقرار 

 وقد يفسر .األخرى االستقرار الزراعي األولى منه في المناطق وسطي الحيازة وقطع األرض أآثر انخفاضًا في منطقة

. هذا في ارتفاع الضغط السكاني في هذه المنطقة والذي يدعمه ارتفاع اإلنتاجية الناجم عن وفرة  الهطول المطري

الستخدام ويجب مالحظة أن منطقتي االستقرار الرابعة والخامسة تحتويان على مساحات آبيرة من المراعي المفتوحة ا

  .من قبل مربي الثروة الحيوانية 

 )هكتار (1994 – الحيازات والقطع والمساحة حسب مناطق االستقرار الزراعي 2-1الجدول 

 اإلجمالي 5المنطقة  4المنطقة  3المنطقة  2المنطقة  1المنطقة  البند

 573193 73097 28968 35582 128692 306854 عدد الحيازات

 1758974 149973 74535 103050 393251 1038163 عدد القطع

 4687547 570516 409651 542761 1692050 1472569 إجمالي المساحة

 8.18 7.80 14.14 15.25 13.15 4.80 وسطي الحيازة

 2.66 3.80 5.50 5.27 4.30 1.42 وسطي حجم القطعة
  قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية :المصدر

 ارد األرضية وحمايتهاتدهور المو

ويقدر أن . ي ئايالتدهور المائي والتدهور الريحي والتدهور الكيم: تتأثر التربة السورية بثالثة أنواع من التدهور وهي 

سنة من التربة يتعرض للحت في البادية / هكتار /  طن 12من سورية تتأثر بنوع من أنواع التدهور وأن نسبة % 17

ويتم تنفيذ عدد من البرامج لحماية الموارد األرضية وإعادة اإلحياء لمعالجة القضايا البيئية  . )2001جونز  (لوحدها

وفي الواقع فإن التدهور الحاصل في البادية السورية آان نتيجة الرعي الجائر واالستنزاف . واالقتصادية الرئيسية 

وقد تم ) . حد وآذلك انخفاض نسبة النباتات الرعويةنتيجة الرتفاع آثافة األغنام في الهكتار الوا(المفرط في البادية 

فعلى سبيل المثال تم . 4إصدار العديد من القرارات والتشريعات المتعلقة بتحسين هذا الوضع وحماية المراعي الطبيعية

تنمية آما قامت الدولة بتنفيذ عدد من مشاريع . في الباديةالبعلية منع زراعة المحاصيل إنشاء المحميات الرعوية و

  آما يتم تنفيذ برامج الستصالح األراضي خارج البادية تعمل على استصالح.للسكانالبادية وتعزيز الظروف المعاشية 

 وباإلضافة إلى ذلك فهناك بعض ).4-1الجدول المرفق  (2003-2001 هكتار سنويًا من في الفترة  آالف10 حوالي

 .)4-2-1أنظر الفقرة (ربة والمياه فعاليات إعادة التحريج التي تساهم في حماية الت

                                                 
 . من إجمالي مساحة سورية% 40 تشكل المراعي الطبيعية في البادية أآثر من - 4
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  المصادر المائية 1-2-2

 وتصل آمية المياه المتاحة من آامل المصادر إلى .القطرإن المصادر المائية في سورية محدودة مقارنًة باحتياجات 

   لمياه أآثر من ثلثي ابيساهم  ويشكل الهطول المطري المصدر الرئيسي للمياه حيث .السنة مليار متر مكعب في 67

الينابيع واآلبار الجوفية أقل من تشكل و ، بينما تساهم األنهار في حوالي خمس المياه،)السنة مليار متر مكعب في 46(

  ).2002تقرير واقع الغذاء والزراعة في سورية (العشر 

المستمر على المياه وتنطوي األرقام المذآورة أعاله على تزايد في عجز المياه في سورية وذلك نتيجة لتزايد الطلب 

من الهطول المطري السنوي يجري على شكل مياه سطحية حيث إما أن % 9 وفي الواقع فإن .الجفافوتكرار موجات 

  .الجوفيةيتبخر القسم األآبر أو يرشح إلى الطبقات المائية 

صل معدل و والذي  آم680سورية إلى ال األراضي نهرًا في سورية أآبرها الفرات الذي يصل طوله داخل 17هناك 

 آم والذي  552الذي يصل طوله إلى وروافده نهر الخابور ويليه ثانية /3م 564إلى  2003في عام الوسطي تدفقه 

وعالوًة على ذلك فإن سورية تمتلك سدًا آبيرًا هو سد . ثانية /3 م6.6إلى في نفس العام الوسطي صل معدل تدفقه و

 سدًا صغيرًا منها 154وعالوًة على ذلك فهناك . ن وقطينة وتلدو ومحردةالرست: الفرات وأربعة سدود متوسطة هي 

  .التخزينية تهامن إجمالي طاق% 87ثالثة تشكل 

 وقد ازدادت المياه الجوفية من وسطي .المناخيةوتتباين المياه المتاحة بشكل آبير من سنة إلى أخرى حسب الظروف 

 مليار 4.7إلى الوسطي السنوي ) فترة سنوات الجفاف (2000-1998 مليار متر مكعب في الفترة 3.8سنوي يساوي 

 مليار متر 7.1 إلى 6.7 وبشكل مشابه فإن مصادر المياه السطحية قد ازدادت من .2003-2000متر مكعب في الفترة 

  ).3-1الجدول (مكعب 

 بعضها من حيث الحجم تختلف عن) 1-1أنظر الخارطة (تتوزع المصادر المائية السورية على سبعة أحواض مائية 

يشكل (وعلى سبيل المثال فإن حوض البادية هو أآبر األحواض من حيث المساحة . والهطول المطري وآمية المياه

 الوارد المائي إجماليمن % 2.1(، ولكنه يتلقى أقل آمية من المياه السطحية والجوفية )من إجمالي مساحة القطر % 38

من إجمالي مساحة القطر % 2.8ك فإن حوض الساحل وهو األصغر حجمًا يشكل وعلى العكس من ذل). 2003في عام 

 ).أ6-1الجدول المرفق . (2003من إجمالي الوارد المائي في عام % 14 بنسبة وحظي

 )3مليون م (2003-1998 مصادر المياه المتاحة 3-1الجدول 
 2003 2002 2001 2000 1999 1998 البند

 6.11 4.37 3.75 3 3.55 4.7 المياه الجوفية

 7.48 7.13 6.67 6.42 6.68 7.02 المياه السطحية

 13.59 11.5 10.42 9.42 10.22 11.71 سطحي+  جوفي :اإلجمالي

 3.51 3.41 3.24 3.1 3.01 3.02 *مصادر أخرى

 17.1 14.91 13.66 12.52 13.23 14.73 إجمالي المياه
 2003-1992 للقطاع الزراعي الراهنقع  الوا– وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي :المصدر

 .غيرها و  الزراعي و مياه الصرفالصحي مياه الصرف* 
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 ويترآز .الجفافوتواجه سورية مشكلة عجز مائي متزايدة نظرًا لتوسع الطلب على هذا المصدر النادر وتكرر موجات 

 أن تتجاوز معدالت استنزاف حيث يمكن) ب6-1الجدول المرفق (العجز بشكل رئيسي في حوض الخابور والفرات 

 . 5)2-1المخطط (من المياه الجوفية % 500) االستخدام المائي السنوي على المياه المتوفرة(المياه 

  ).4 -1جدول ال( تستهلك الزراعة النصيب األآبر من المياه على المستوى الوطني ومستوى األحواض المائية 

  (%)2003من المياه المتاحة سنويًا،  استخدام المياه الجوفية آنسبة 2-1المخطط 

 

  .6-1 الجدول المرفق :المصدر

 %) و 3مليون م (2002-2001 استخدامات المياه حسب األحواض 4-1الجدول 

 (%)الزراعة  إجمالي تبخر منزلي الصناعة الزراعة لحوضا

 62.2 928.6 6 269 76 577.6 بردى واألعوج

 71.3 505.1 31 76 38 360.1 كاليرمو

 94.2 1,044.6 15 44 2 983.6 البادية

 73.8 2,352 148 240 229 1735 العاصي

 71.6 640.9 16 81 85 458.9 الساحلي

 94.9 4,232.7 132 38 45 4,017.7 الخابور

 73.1 7,520.2 1,614 322 86 5,498.2 الفرات

 79.1 17,224.1 1,962 1,070 561 13,631.1 اإلجمالي
  قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية :المصدر

                                                 
  حوض الباديةبيانات عن ال يتضمن - 5
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  تطور المساحات المروية 1-2-3

نتيجًة للسياسات  2003 مليون هكتار عام 1.36حتى وصل إلى استمر توسع المساحات المروية في الفترة المدروسة 

النعكاسات السلبية لتذبذب الهطول المطري على اإلنتاج الحكومية الهادفة إلى زيادة اإلنتاجية وتنويع اإلنتاج وتخفيض ا

  .المحليالزراعي وزيادة العرض 

آبيرًا لكفاءة استخدام ونظرًا لمحدودية توفر المصادر المائية والعجز المائي لبعض األحواض فإن الدولة تولي اهتمامًا 

 لذا فقط تم إصدار عدد من التشريعات .الجوفيةومن المياه السطحية % 85 نظرًا ألن الزراعة تستهلك حوالي مياه الري

وقد تم منح القروض للمزارعين لشراء تجهيزات . استخدام تقانات الري الحديثةللتحول إلى  6حيث أعدت الدولة خطة

 إلى 12400الري الحديث ويكمن الهدف الرئيسي من تحديث سياسات الري في تخفيض االستهالك المائي للهكتار من 

 وقد وصلت المساحات المروية بتقانات .والماليةمع ذلك فإن تنفيذ الخطة يواجه الكثير من المعوقات الفنية  و.3م 7000

 القسم الباقي تحت الري ال يزالبينما ) من إجمالي المساحات المروية% 15(هكتار ألف  204الري الحديث حاليًا إلى 

  .التقليدي

من إجمالي المساحة % 31رى حيث تشير األرقام الرسمية إلى أن وتختلف المساحات المروية من محافظة إلى أخ

الجدول (في الغاب % 5.8في دير الزور و % 11في حلب و % 13في الرقة و % 14المروية يقع في الحسكة و 

 ففي السويداء التقليدي،وفي بعض المحافظات يغطي الري الحديث مساحات أآبر من مساحات الري ) . 7-1المرفق 

 المروية علمًا بأن المساحة المروية في هذه المحافظة تشكل أقل من إجمالي المساحة% 92ل المثال تم تحديث على سبي

 . )3-1المخطط (% 49ودرعا % 50و حماه % 69 وفي إدلب من إجمالي المساحة المروية في سورية، % 1من 

  (%)2003ية في محافظات مختارة  المساحات المروية بالري الحديث من إجمالي المساحات المرو3-1المخطط 

 
                                                 

  . 30/4/2001 تاريخ 23 قرار المجلس الزراعي األعلى رقم - 6
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  الغابات 1-2-4

وفي السنوات . من إجمالي مساحة الجمهورية العربية السورية % 3.2تغطي الغابات الطبيعية والصناعية حوالي 

 ألف 590 إلى 1998 ألف هكتار في عام 537 سنويًا حيث ازدادت من 7%1.8األخيرة ازدادت مساحة الغابات بنسبة 

ويرجع هذا التوسع إلى زيادة الجهود في مجال . ) 2004وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ( 2003هكتار في عام 

 17 و 21 و 23 تمت زراعة 2003 و2002 و 2001وفي األعوام  .  الحراجية استصالح األراضي وزراعة األشجار

 ). 8-1الجدول المرفق (ألف هكتار على التوالي 

 

                                                 
  . 2003-1992  للقطاع الزراعي تحليل الوضع الراهن- 7
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 الوطنيفي االقتصاد  الزراعة - الفصل الثاني

  االتجاهات األخيرة :الوطنيمساهمة الزراعة في االقتصاد   2-1

يتضح هذا فقط من خالل مساهمتها في إجمالي  واالجتماعية والاالقتصادية تلعب الزراعة دورًا هامًا في عملية التنمية 

وإنما يظهر من انعكاساتها على تطوير الفعاليات غير ) 1-2الجدول (الناتج المحلي وتوفير فرص العمل والتجارة 

لتطوير قطاع  التحويلية والالزمة للصناعات وفي الواقع فإنها توفر المواد الخام .والتصنيعالزراعية مثل التسويق 

الزمة التصنيع الزراعي وتشجع على تطوير القطاعات األخرى من خالل الطلب على السلع والخدمات غير الزراعية ال

  ).الخامسأنظر الفصل (تحقيق األمن الغذائي الوطني للزراعة دور هام في  وعالوًة على ذلك فإن .الزراعيلإلنتاج 

 2003-1995 حصة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي والعمالة والتجارة للفترة 1-2الجدول 

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1995 البند

  الناتج المحلي حصة الزراعة من إجمالي
 )2000األسعار الثابتة لعام (

23.4 25.9 22.8 24.7 25.9 26.9 25.5 

 26.2 30.3 29.6 32 27.9 28.0 28.0  حصة الزراعة في تشغيل اليد العاملة

 18.2 18.3 16.3 18.6 24.2 26.6 18.3 حصة الزراعة من التجارة الخارجية

 16.8 18.2 15.6 16.7 22.8 32.4 19.7 حصة الزراعة من الصادرات
 2004 محسوب بناًء على البيانات من المكتب المرآزي لإلحصاء :المصدر 

  مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي 2-1-1

حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع % 26 آانت حصة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي 2003-2001خالل الفترة 

يليه التخزين والنقل والمواصالت بنسبة ) 1-2المخطط % (28الذي سجل حصة ) يه النفطبما ف (التعدين والتصنيع

 وقد ازداد إجمالي الناتج المحلي الزراعي باألسعار الثابتة %.9و القطاعات األخرى % 9والخدمات الحكومية % 13

وهكذا فقد %. 6.8لي بنسبة  مقارنة بنمو إجمالي الناتج المح2003-2001 و2000-1998بين الفترتين % 13.7بنسبة 

  ).3-2 وحتى 1-2الجداول المرفقة من % (26.1إلى % 24.5ازدادت حصة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي من 
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 2003-2001 توزع إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات 1-2المخطط 

 

ي الناتج المحلي الزراعي وإجمالي الناتج المحلي العام ويتضح هذا  العالقة الواضحة بين نمو إجمال2-2يبين الشكل 

 عندما ترافق انخفاض قيمة إجمالي الناتج المحلي الزراعي مع 1999على وجه الخصوص في سنوات الجفاف مثل عام 

وابط التي يتمتع  ويعتبر هذا مؤشرًا على الر).2-2الجدول المرفق (انخفاض آبير أيضًا في إجمالي الناتج المحلي العام 

  .الزراعيبها القطاع الزراعي مع القطاعات األخرى واالعتماد الكبير للنمو االقتصادي السوري على تطور القطاع 

  العالقة بين إجمالي الناتج المحلي الزراعي وإجمالي الناتج المحلي العام2-2المخطط 

 ي لإلحصاءبيانات المكتب المرآز: المصدر
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   المساهمة في تشغيل اليد العاملة2-1-2 

ووسطيًا وفر قطاع الزراعة . من إجمالي اليد العاملة% 30 مليون تعادل حوالي 1.4تقدر اليد العاملة الزراعية بحوالي 

% 26 إلى 2000في عام % 31من إجمالي فرص العمل خالل السنوات المدروسة الثالث حيث انخفضت من % 29

 فإن مساهمة الزراعة في فرص العمل بقيت أعلى منها في أي قطاع آخر االنخفاضوبالرغم من هذا . 2003 في عام

%) 14(والتعدين والتصنيع %) 15(وهي تساوي لفرص العمل في قطاع الخدمات يليها الفنادق والمطاعم والنقل 

 ). 4-2أنظر الجدول المرفق %) (6(والنقل واالتصاالت %) 11(والبناء 

منهن في القطاع الزراعي في عام % 50فقط من فرص العمل ويعمل % 30حظ أن قوة العمل النسائية نشغل يال

 .النسائية وبمعنى آخر فإن القطاع الزراعي مقارنًة بالقطاعات األخرى شكل أعلى حصة من تشغيل اليد العاملة .2003

فقط من إجمالي % 13 نسبة 2002لت الزراعة في عام وفي الواقع فقد شغ. آما تتميز الزراعة بانتشار العمل العائلي

 ). 7-2 إلى 5-2الجداول المرفقة (في آامل القطاعات االقتصادية % 48العمالة المؤجرة مقابل 

 ويشكل .)2002المكتب المرآزي لإلحصاء  (2002من إجمالي قوة العمل في عام % 11.7وقدرت البطالة بنسبة 

وتواجه سورية تحديًا آبيرًا في توفير فرص العمل لقوة العمل . على التوالي% 24.1و% 8.3الذآور واإلناث نسبة 

إلى أن معدل النمو إلجمالي السكان ) 2002سالم ( 2020-2010المتزايدة وفي الواقع فتشير توقعات السكان للفترة 

. 2020لثين بحلول عام ، لذا فسوف يرتفع عدد السكان بحوالي الث% 2.7-2.2سوف يكون مرتفعًا وسوف يتراوح بين 

وسوف يؤدي هذا إلى زيادة الضغط على الموارد الحالية وخاصًة إذا رغبت سورية على األقل بتغطية احتياجاتها من 

 فقد قدر النمو السكاني وعالوًة على ذلك ونظرًا الرتفاع معدل .المحليالسلع الغذائية والزراعية بشكل جزئي من اإلنتاج 

  .السنة على األقلفرصة عمل جديدة في  ألف 200تقبلية للبطالة يتطلب خلق أن منع الزيادات المس

وبينما يمكن تحقيق هدف خلق عدد إضافي آبير من فرص العمل من خالل تطوير القطاعات األخرى فسوف تساهم 

ات االقتصادية  بشكل مباشر و غير مباشر من خالل تأثيرها على القطاعةالزراعة في تغطية تحديات تشغيل اليد العامل

  . وتعزيز الروابط معهااألخرى

 أي أن هناك حاجة األخرى،يجب النظر إلى النمو الزراعي على أنه متكامل و ليس متنافس مع تطوير القطاعات 

 ويجب أن يكون توفير فرص العمل أحد األهداف الرئيسية لبرامج التنمية الزراعية التي تنفذ .الزراعيلتسريع النمو 

التكامل بين تشجيع على تعزيز التسويق والتصنيع الزراعي وآذلك تشجيع السياسات السعرية القادرة على بالترآيز 

 وفي هذا الخصوص يجب مالحظة أن الدولة تولي اهتمامًا آبيرًا لهذه النواحي .االقتصاديةالفعاليات االقتصادية وغير 

ى سبيل المثال فإن توفير فرص العمل يعتبر أحد المكونات وعل. في عملية صنع السياسات و في إعداد البرامج التنموية

 بينما تم تعديل سياسات تسعير القطن بشكل يعزز مساهمة إنتاج القطن المحلي في االستثمار،الرئيسية لسياسات تشجيع 

عي بطريقة  ويجب الترآيز على التنمية الريفية باإلضافة إلى القطاع الزرا).الثالثأنظر الفصل (نمو صناعة النسيج 

تزيد من فرص العمل و تنوع مصادر العيش للسكان العاملين حاليًا في الزراعة وبشكل يحقق التوافق بين توفير فرص 

  .المدينةالعمل وتزايد الهجرة من الريف إلى 
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  مساهمة الزراعة في التجارة 2-1-3

ات التجارية في العديد من االتفاقيات آانت سياسات التحرير التجاري التي قامت الدولة بوضعها و آذلك المفاوض

  .األخيرةالتجارية هامة في توسيع التجارة الزراعية في السنوات 

-2مخطط  (2003في عام % 18 إلى 2001في عام % 16.3من  8وقد ازدادت حصة الزراعة من التجارة اإلجمالية

  من الواردات اإلجماليةصة الواردات الزراعية وفي الواقع فإن ح.الزيادة وقد ساهمت الواردات والواردات في هذه .)3

 ومع %.17إلى % 15.6 بينما ازدادت حصة الزراعة من إجمالي الصادرات من ،%20إلى % 17.1قد تغيرت من 

عندما وصلت حصص  2000-1998ذلك فال تزال هذه األرقام أقل من المعدالت التي تم الوصول إليها في الفترة 

 ويرجع االنخفاض إلى .)2002واقع الغذاء والزراعة في سورية  (وسطيًا% 23.3إلى رة إجمالي التجاالزراعة من 

 وفي الواقع فإن إجمالي التجارة الزراعية قد .النفطيةارتفاع نسبة صادرات السلع األخرى بما في ذلك النفط والمنتجات 

بشكل رئيسي إلى استمرار زيادة ويرجع ذلك %) 11.3 (2003-2001 و 2000-1998ازداد بشكل آبير بين الفترتين 

 .مما يعكس تطورًا في إجمالي اإلنتاج الزراعي %) 2.3( نمو الواردات بشكل آبير تتجاوزوالتي %) 20(الصادرات 

  (%)2002-1995 نسبة التجارة الزراعية من التجارة اإلجمالية 3-2المخطط 
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 مرآز الوطني للسياسات الزراعية بيانات المكتب المرآزي لإلحصاء و قاعدة بيانات ال:المصدر

 نتيجة لزيادة 2003-2001 و 2000-1998بين الفترتين % 43.8وقد ازدادت قيمة التجارة اإلجمالية بحوالي 

-2والمخطط ) . 10-2 إلى 8-2الجداول المرفقة من % (27و زيادة إجمالي الواردات بنسبة % 61.9الصادرات بنسبة 

 .والزراعية يوضح تطور التجارة اإلجمالية 4

                                                 
 . 2005 المرآز الوطني للسياسات الزراعية –" 2004التجارة الزراعية السورية " للمزيد من التفاصيل أنظر - 8
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  تطور التجارة الزراعية والتجارة اإلجمالية4-2المخطط 

 
  بيانات المكتب المرآزي لإلحصاء:المصدر

والتوابل والكمون %) 16.5(و القطن %) 28.2( األغنام الحية  2002من أهم السلع الزراعية المصدرة في عام 

ومن بين السلع الرئيسية %). 8.9(والفواآه %) 10.1(والحبوب %) 10.6(والخضار %) 11.3(واليانسون 

والبذور %) 10.2(والبن والشاي والتوابل %) 18.9(والسكر والمنتجات السكرية %) 20.1(المستوردة الحبوب 

 %). 7.9(وبقايا الصناعات الغذائية %) 8.1(الزيتية 

  االستثمار في الزراعة 2-1-4

يرآز هذا القسم على تطور حصة و . وخلق فرص العملارية العامل المحدد الرئيسي للنموتشكل التدفقات االستثم

 لذا فقد تم استخدام بيانات .القطاعاتالزراعة من إجمالي االستثمارات بهدف تقييم األولوية التي يتمتع بها آل قطاع من 

) مال الثابت واإلنفاق وإجمالي الناتج المحليثر دقة تلك المتعلقة بإجمالي تشكيل رأس الآوبشكل أ(الحسابات القومية 

 . وآذلك بيانات اإلنفاق الحكومي

بين % 28قد ازداد بنسبة ) 2000باألسعار الثابتة لعام (تظهر البيانات الرسمية أن إجمالي تشكيل رأس المال الثابت 

بنسبة ) بما فيه الري( الزراعة  بينما ازداد إجمالي تشكيل رأس المال الثابت في2003-2001 و 2000-1998الفترتين 

في عام % 7.3 فعلى سبيل المثال ازداد بنسبة الكبيرة،السنوية بالتباينات  وقد تميز حجم ذلك اإلجمالي .فقط% 9.1

  ).11-2الجدول المرفق (في السنة التالية % 1.4 و تناقص بنسبة 2001

 حصة القطاعين العام والخاص من االستهالك إجمالي وتوفر بيانات اإلنفاق على إجمالي الناتج المحلي معلومات حول

 وتظهر األرقام أن معدالت نمو االستثمارات المحلية اإلجمالية في القطاع العام قد آانت أعلى منها .المحلياالستثمار 

  ).12-2الجدول المرفق (في القطاع الخاص بشكل دائم 
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 حوالي 2003-2001س المال الثابت في السنوات من إجمالي تشكيل رأوالري الزراعة قطاع وقد آانت حصة 

وينطبق األمر ذاته على اإلنفاق على . 9وهي نسبة أقل بكثير من الحصة الزراعية من إجمالي الناتج المحلي% 12.6

وتشير هذه ) . 13-2الجدول المرفق (والري من إجمالي اإلنفاق مخصص للزراعة % 10أقل من : الميزانية اإلجمالية 

لهذا في الخطط التنموية وهو أمر ال ينعكس في مخصصات االستثمارات والري إعطاء األولوية للزراعة أن ى النسب إل

 لتخصيص الزراعة والري ويجب أن يحظى هذا الوضع باهتمام آل من محللي السياسات وصانعيها. القطاع 

أنظر الفصل (بيرة في فتح وتحرير االقتصاد  تحديات آباالستثمارات الكافية ليستمر نموها بمعدالت مرتفعة ألنها تواجه

 .  الصناعية– وهي يجب أن تلعب دورًا قياديًا في األمن الغذائي وتوفير فرص العمل والتنمية الزراعية ).3

 من خالل تنفيذ  الزراعةالبنية التحتية المناسبة لتطوير قطاعب  الخدمات الخاصة الحكومية إلى تامينتهدف االستثمارات

 الطرق الزراعية والحراجية إقامةهذه الخدمات تلحظ آما . إنتاجيتهاستصالح وري األراضي بهدف زيادة مشاريع 

 بلغ  ففي مجال الزراعة بدون مشاريع وزارة الري. وغيرها من الخدمات المساعدةواإلرشاديةوتقديم الخدمات البحثية 

 تطور 2-2 ويبين الجدول رقم .2003 عام فيس . ل مليون8070  مشروعًا واإلنفاق عليها68عدد المشاريع المنفذة 

المؤسسات أهم  علما أن 2003-1995اإلنفاق على أهم المشاريع الحكومية الخدمية واإلنتاجية الزراعية خالل الفترة 

ة  والمؤسسة العامالمؤسسة العامة للدواجن والمؤسسة العامة للمباقر: اإلنتاجية والخدمية ذات الطابع االقتصادي تشمل

 المشاريع االستثمارية الحكومية بهدف رفع آفاءة ىيالحظ تزايد اإلنفاق علو.  والمؤسسة العامة إلآثار البذارلألعالف

 .القطاع الزراعي

                                                 
والنقل %) 30.2(لقطاعات على المزيد من االستثمارات مقارنًة بحصتها من إجمالي الناتج المحلي وهذا هو حال التعدين والتصنيع  حصلت بعض ا- 9

 %) . 16.6(واالتصاالت 
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 )س.مليون ل (2003 و 2000-1995، الزراعية على االستثمارات الحكومي  اإلنفاق تطور 2-2دول الج

 2003 2000 1995 المشروع

 7490 5725 2465 ت الخدمية  الزراعية العامةمجموع االستثمارا

 1209 750 327 الطرق الزراعية

 1612 2288 728 المحاصيل واألشجار المثمرة

 780 624 312 بحوث اإلنتاج النباتي والحيواني

 26 43 42 حصر وتصنيف األراضي

 115 70 44 بحوث الري

 162 72 79 تطوير وتعميم الرعاية البيطرية

 89 114 33 حسين األبقار المحليةتدريج وت

 237 158 90 تطوير اإلرشاد الزراعي

 401 154 95 دعم المكافحات العامة

 379 274 270 مشاريع البادية

 1534 849 399 مشاريع الحراج والغابات

 946 329 46 المشاريع الخدمية األخرى

 580 322 354 مجموع االستثمارات اإلنتاجية  الزراعية العامة

 21 26 52 المؤسسة العامة للدواجن

 0.3 10 16 المؤسسة العامة للمباقر

 88 47 57 المؤسسة العامة إلآثار البذار

 471 239 229 مؤسسات أخرى

 8070 6047 2819 مجموع اإلستثمارات الزراعية العامة
 مديرية اإلحصاء والتخطيط-وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي: المصدر

 فكرة عن مشاريع 3-2ويعطي الجدول . تثمارات الخاصة األنشطة الخاصة باإلنتاج النباتي والحيوانيوتشمل االس

 ).الفصل الثالث (2003-1991 خالل الفترة 1991 لعام 10خاصة زراعية تأسست على أساس القانون رقم 

 2003-1991 خالل الفترة 1991عام ل 10مار رقم  استثمارات القطاع الخاص الزراعي الموافق عليها من خالل قانون االستث3-2جدول ال
 باألسعار الجارية

 المعدات المستوردة إجمالي االستثمارات
 عدد البيان

 المشاريع
 مليون دوالر س.مليون ل مليون دوالر س.مليون ل

 فرص
 العمل

 3598 91 4726 256 13305 47 اإلنتاج الزراعي وتربية الحيوان

 1808 57 2980 147 7634 30 الحيواناتتربية وتسمين المواشي و

 409 34 1793 40 2094 8 الري وحفر اآلبار والخدمات الزراعية

 5815 182 9499 443 23033 85 إجمالي القطاع الزراعي
 المرآز الوطني للسياسات الزراعية، الزراعة السورية على مفترق الطرق: المصدر
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 إنتاجية اليد العاملة والدخل 2-2 

بشكل مضطرد خالل ) إنتاجية العمل الزراعي( نسبة إجمالي الناتج المحلي الزراعي إلى قوة العمل الزراعية تحسنت

مما  .2003 وآانت مساوية تقريبًا لنسبة إجمالي الناتج المحلي الكلي إلى إجمالي قوة العمل في عام 2003-2001الفترة 

أن "  علما)14-2الجدول المرفق ( أعلى منه في القطاعات األخرى  بمعدل نمو إنتاجية اليد العاملة في الزراعةأدى إلى

  .)أنظر الفصل الثالث (.إنتاجية العمل الزراعية أخفض منها في القطاعات غير الزراعية

أنظر الفصل (إن زيادة مردود الكثير من المحاصيل خالل الفترة المدروسة قد ساهم في الوصول إلى هذا الوضع أيضًا 

% 12د ازدادت إنتاجية األرض المقاسة آنسبة قيمة إنتاج المحاصيل إلى األراضي القابلة للزراعة بنسبة  وق).الرابع

  %.2.9 حوالي 2003 و 2001 وآانت زيادة اإلنتاجية بين عامي .2003-2001 و 2002-1998بين الفترتين 

 هناك تفاصيل لهذه األرقام حسب من إجمالي السكان وليس% 50وحسب البيانات المتاحة فإن سكان الريف يمثلون 

 .الزراعي لذا فليس هناك إمكانية لحساب حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي الزراعيين،السكان الزراعيين وغير 

% 60وسطيًا من إجمالي الناتج المحلي وبافتراض أن % 27ومع ذلك ونظرًا ألن إجمالي الناتج المحلي الزراعي يمثل 

 أن يصنفوا على أنهم سكان زراعيين فإن الدخل في القطاع الزراعي يكون مساويًا تقريبًا لحصة من سكان الريف يمكن

الجدول (ويتماشى هذا مع ما تبين حول إنتاجية اليد العاملة المشار إليها سابقًا . الفرد من إجمالي الناتج المحلي العام

).الفصل الثالث (ة الزراعية على دخل المزارعينويتوافق مع اآلثار اإليجابية للسياسات الحكومي) 5-1المرفق 
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 تطورات السياسات الزراعية والخدمات المساندة - الفصل الثالث

بدأت سورية في النصف الثاني من الثمانينات عملية تعديل السياسات بهدف تشجيع مشارآة القطاع الخاص في تنمية 

-1986( وقد بدأت التعديل مع الخطة الخمسية السادسة .التأشيريتحرك باتجاه التخطيط الاالقتصاد الوطني وفي 

الدولة وتم منحه محصورة ب وضمن هذا اإلطار تم السماح للقطاع الخاص بالعمل في الفعاليات التي آانت سابقًا ).1990

  .الخاصةمن الحوافز لتشجيع االستثمارات مجموعة 

تقال من التخطيط المرآزي إلى التخطيط التأشيري والذي وقد تم تسريع عجلة التعديالت في نهاية التسعينات مع االن

 ونتيجة لذلك فقد تم تنفيذ .المتغيرتعزز بزيادة الترآيز على قدرة االقتصاد على التكامل مع المناخ االقتصادي العالمي 

 أسعار  فعلى صعيد االقتصاد الشامل غطت التعديالت.والزراعي الكلي عدد من تغيرات السياسات على المستويين 

الصرف و قوانين العملة والنظام المصرفي و نظام القروض والرسوم الجمرآية واإلجراءات وآذلك تشجيع التجارة من 

خالل المشارآة في العديد من االتفاقيات والمفاوضات بما فيها تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 

 وعلى المستوى .العالميةوروبي و التقدم بطلب االنضمام إلى منظمة التجارة  الشراآة مع االتحاد األوالتحضير التفاقية

القطاعي فإن التعديالت قد أدخلت حوافز األسعار والدعم والقروض لتشجيع القطاع الخاص على المشارآة في فعاليات 

ه نحو االعتماد على الذات قد  وبشكل عام فإن التوج.واإلرشاداإلنتاج والتسويق وتطوير الخدمات المساندة مثل البحوث 

بدأ يحل محل استراتيجية االآتفاء الذاتي مما يشير إلى تزايد الترآيز على االستخدام األمثل للموارد على أساس الميزات 

 وقد تميز منهج تنفيذ التعديالت بالتدرج استجابة لتغير الظروف المحلية .العالميةالنسبية وتعزيز التكامل مع األسواق 

  .االقتصاديةلمية والعا

 .2003-2001ويعرض هذا الفصل أهم تغيرات السياسات المؤثرة على أداء القطاع الزراعي التي طرأت في الفترة 

ويسعى إلى تحديد إطار السياسات الذي يمكن أن يعمل من خالله المزارعون والمتعاملون اآلخرون ويميز بين 

 .الزراعي بالقطاع والسياسات الخاصة) الشاملة(السياسات العامة 

  تطورات السياسات العامة المؤثرة على الزراعة1-3 

  سياسات أسعار الصرف3-1-1

عمدت الحكومة السورية إلى إيالء االهتمام بسبب تأثير أسعار الصرف على الصادرات والواردات إلى حد آبير فقد 

لق بيئة األعمال المحلية وتشجيع تكاملها مع اإلطار المتزايد لتبني قوانين أسعار الصرف واستخدام العملة القادرة على خ

 إلى تبسيط نظام أسعار الصرف وقوانين استخدام 2003-2001 وقد أدت التعديالت التي تم تنفيذها في الفترة .العالمي

وقد تم إلغاء . العملة وأدت إلى تخفيض االنعكاسات السلبية للسياسات السابقة وآذلك حماية القوة الشرائية لليرة السورية 
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وعالوًة على ذلك . 10 باتجاه توحيد أسعار الصرف2003سياسات سعر الصرف المتعدد واتخاذ خطوات هامة في عام 

 11 اتخاذ خطوات هامة في باتجاه تسهيل المعامالت الخارجية وتطوير شفافية النظام السوري2002فقد تم في عام 

آما تم . فقط للمصرف التجاري% 10 من عوائد التصدير وبيع %90التجاري مما يسمح للمصدرين باالحتفاظ بنسبة 

  .2003 في عام 12اتخاذ خطوة هامة أخرى تمثلت بإلغاء التزام تمويل الواردات من خالل أرباح التصدير

 ). أنظر اإلطار أدناه( بتبني منهج مرن لتعديل أسعار الصرف 3رقم رئيس مجلس الوزراء  قرارصدر  2004وفي عام 

  تحقيق المرونة في تثبيت أسعار الصرف 1-3اإلطار 

  3/1/2004 تاريخ 3رقم القرار 

  .للمبيعدوالر /س. ل48.65دوالر للشراء و/س. ل48.5يتم تحديد سعر الصرف للمعامالت الحكومية ومعامالت القطاع العام بـ 

 الصرف في األسواق المجاورة للمعامالت غير قائمة أسعار"تتغير تسمية قائمة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف التجاري السوري 

  ".األجنبيةقائمة أسعار الصرف الحرة للعمالت "لتصبح " التجارية

ة ليسوف يقوم المصرف التجاري السوري بتحريك أسعار الصرف في القائمة المذآورة بشكل مستمر وبطريقة مرنة بحيث تعكس القيمة الفع

  .السوقلليرة السورية في 

  .المجاورةلرسوم الجمرآية باستخدام سعر صرف الدولة والقطاع العام بدًال من سعر صرف األسواق يتم حساب ا

  :13وحاليًا فإن نظام سعر الصرف مكون من

 دوالر للشراء /س. ل11.20المثبت عند (سعر الصرف الرسمي المستخدم لتسديد المديونية الخارجية  -

  ).للمبيعدوالر /س. ل11.25و

 48.65دوالر للشراء و /س. ل48.5طبق على المعامالت الحكومية الذي يساوي سعر الصرف الم -

دوالر /س. ل46وقد حلت هذه األسعار محل سعر صرف الدول المجاورة المثبت عند (دوالر للمبيع /س.ل

  ).للمبيعدوالر /س. ل46.5للشراء و 

لتعاون مع المصرف المرآزي سعر صرف القطع األجنبي الحر المثبت من قبل المصرف التجاري السوري با -

  ).2004دوالر في عام /س. ل53-51بين (على أساس سعر الصرف المسجل في بيروت وعمان 

 السياسات النقدية والتمويلية  3-1-2

لتشجيع النمو االقتصادي من خالل تجميع  تشريعاتآجزء من تعديل السياسات أصدر مجلس النقد والتسليف عدة 

المطبقة من ومن أهم المسائل التي تعالجها هذه التشريعات هي توحيد جميع أسعار الفائدة  .اراالستثمالموارد وتشجيع 

 وعلى وجه الخصوص فقد تم تخفيض .والغرضقبل مصارف القطاع العام على القروض المتشابهة من حيث األجل 

                                                 
 .للسياسات الزراعية الصادرين عن المرآز الوطني 2004 و 2003 للمزيد من المعلومات يمكن اإلطالع على تقريري التجارة الزراعية السورية لعامي - 10
  . 19/9/2002 تاريخ 1184 قرار رقم - 16

   15/7/2003 تاريخ 1100 قرار رقم - 12
 . 2004 – المرآز الوطني للسياسات الزراعية – للمزيد من التفاصيل أنظر التجارة الزراعية السورية - 13
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وقد تم  . 2003 في عام 14%5.5إلى % 9أسعار الفائدة على الحسابات الجارية وإيداعات المدخرات بشكل تدريجي من 

والتكنولوجيا الحواسب السماح لمجالس إدارة المصارف بتقديم القروض للمشاريع ذات التقانات العالية في مجاالت 

 . بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المرآزي % 5.1الحيوية واألدوية والبيئة وبأسعار فائدة تقل عن 

 2004 وفي عام .2002 فقد تم السماح بإنشاء المصارف الخاصة في عام وبهدف تشجيع تحديث القطاع المصرفي

  .العامبدأت أربعة من المصارف الخاصة العمل في ظل نفس القوانين التي تخضع لها مصارف القطاع 

 المصرف – مصرف سورية المرآزي :فقطويجب مالحظة أن القطاع المالي آان سابقًا يتكون من مؤسسات الدولة 

 المصرف الزراعي التعاوني ومصرف :هي أربعة مصارف متخصصة  و- صندوق توفير البريد –السوري التجاري 

 ويمول المصرف الزراعي التعاوني القسم األآبر من .والمصرف الصناعيالتسليف الشعبي و المصرف العقاري 

عليهم حسب خطة تفصيلية تعدها فعاليات اإلنتاج الزراعي ويتعامل مباشرًة مع المزارعين وينظم توزيع المستلزمات 

  .الزراعيوزارة الزراعة واإلصالح 

  السياسات المالية 3-1-3

 في تطوير وتحديث القوانين المتعلقة بالضرائب على الدخل والثروة  الماليةتعديل السياساتليكمن الهدف الرئيسي 

ضمان عدالة التكليف الضريبي وزيادة برنامج إصالح ضريبي خالل الفترة المدروسة ل اعتماد وقد تم .المالورأس 

  .الضرائبعوائد 

يزال الدخل  وال. وقد تم تعديل نظام اإلعفاءات الضريبية بما يتماشى مع األهداف االقتصادية واالجتماعية في الدولة 

  .الدخلالزراعية معفى من ضرائب التعاونيات المزرعي ودخل 

 جميع الرسوم الجمرآية والرسوم األخرى وتم تبني النظام المنسق لتبسيط وفيما يتعلق بالضرائب التجارية فقد تم توحيد

 . 15حساب التعريفة الجمرآية

  سياسات التسويق والتجارة 3-1-4

 آما .االستيرادهدفت السياسات التجارية المنفذة في السابق إلى تطوير اإلنتاج المحلي وتشجيع التصدير وتخفيض 

 ولتحقيق هذه األهداف فقد آانت الدولة .والتصنيعميات آافية من السلع لالستهالك عملت تلك السياسات على توفير آ

 آما آانت توفر الدعم على مستلزمات المصنعة،تحتكر تجارة القسم األآبر من السلع وتوفر الحوافز لتصدير السلع 

  .اإلنتاج

                                                 
 . 5/1/2004 تاريخ 43 القرار رقم – 28/5/2003 تاريخ 4 المرسوم رقم – 3/12/2003 تاريخ 39 القرار رقم - 14
 . 2001 لعام 265مرسوم رقم - 15
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وفي .  الخاص في الفعاليات التجاريةمشارآة القطاعضعف وقد بدأ هذا النظام بمواجهة سلسلة من المشكالت بسبب 

الواقع فإن خدمات التصدير والرقابة على نوعية السلع المصدرة لم تتطور آما آان مطلوبًا وبالتالي فقد بدأت قدرة 

  .بالتراجعبعض المنتجات على المنافسة 

خضعت تلك السياسات للتعديل تمت مراجعة السياسات التجارية في الثمانينات لمعالجة هذه المشكالت ومنذ ذلك الوقت 

 وفي هذا اإلطار فقد تم إلغاء دعم استيراد المستلزمات وتم إلغاء بعض .الجاريةضمن إطار عملية التعديل االقتصادي 

أنظر ( وتم السماح للقطاع الخاص بتصدير واستيراد السلع التي آانت سابقًا تحت سيطرة القطاع العام .االستيرادقيود 

  ).ناهأد 4-2-3الفقرة 

  االتفاقيات التجارية 3-1-5

قامت سورية بتنفيذ عدد من االتفاقيات التجارية في إطار سعيها للتحرير التجاري آما بدأت المفاوضات مع االتحاد 

 وتسعى االتفاقيات إلى تخفيض الرسوم الجمرآية وإلغاء جميع القيود غير الجمرآية .العالميةاألوروبي ومنظمة التجارة 

 . 16طوير التبادل التجاري مع الشرآاء التجاريينلتسهيل ت

وتعمل سورية على توسيع عالقاتها مع الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية وذلك من خالل المشارآة في 

سم  وقامت بتوقيع اتفاقيات التجارة الثنائية مع الق.1998تأسيس منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي بدأت في عام 

 وتم التوقيع على اتفاقيات التعاون االقتصادي مع مصر ولبنان في .األخرىاألآبر من الدول العربية ومع عدد من الدول 

إلغاء تم  2005عام بداية في و .2001 ومع األردن والسعودية واإلمارات العربية المتحدة والسودان في عام 2000عام 

 .الكبرىع المنتجة في دول منطقة التجارة العربية الحرة جميع الرسوم الجمرآية المفروضة على السل

وقد . ا التجارية مع أعضاء تلك المنظمةوتسعى سورية إلى االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية بهدف تطوير عالقاته

تجارية مع وهي تعمل أيضًا على توسيع فعالياتها ال.  و أآدت عليه مؤخرًا 2001تقدمت سورية بطلب االنضمام في عام 

 وقد تم استكمال المفاوضات على اتفاقية الشراآة مع االتحاد األوروبي وتم توقيعها باألحرف .األوروبيأعضاء االتحاد 

  .2004 تشرين األول 19األولى في 

ات  وفي الواقع فهي تدعم فتح األسواق الخارجية للمنتج.اإلجراءاتويتوقع أن تكون الزراعة المستفيد الرئيسي من هذه 

والمساهمة في تعزيز تنويع وتنافسية اإلنتاج الزراعي من خالل خلق الحوافز ) المصنعة والخام(الزراعية السورية 

 وعالوًة على ذلك فمن المتوقع أن يشجع تطور التجارة على التطور التقني في .للموارداالقتصادية للتوزيع األفضل 

 ومن ناحية أخرى فإن تكاليف التعديل .العالميةومواصفات األسواق السالسل السلعية التي تسعى إلى تحقيق متطلبات 

ويجب على المتعاملين . للتكيف مع المناخ التجاري الجديد قد ترتفع مع زيادة المنافسة من المصدرين الخارجيين

يز مناخ السوق السوريين التكيف مع ظروف التجارة العالمية المفتوحة مثل تحمل مخاطرة عدم موثوقية األسعار التي تم

  .المفتوح

                                                 
 .  الصادرين عن المرآز الوطني للسياسات الزراعية 2004 و 2003 للمزيد من التفاصيل أنظر التجارة الزراعية السورية - 16
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 وتتضمن .منهلذا فقد تم وضع سياسات معينة متعلقة بالقطاع موضع التنفيذ لتسهيل تحرير التجارة العالمية واالستفادة 

  .السياساتالفقرات التالية عرضًا لتلك 

  السياسات المتعلقة بالزراعة تطور3-2

 ويتم التخطيط للتنمية الزراعية على ثالثة .التنموييط يتم تحديد وصياغة السياسات الزراعية ضمن إطار التخط

 وتحدد الخطة طويلة األجل توجهات واستراتيجية التنمية .والسنوي التخطيط على المدى الطويل والمتوسط :مراحل

 ويتم تنفيذ الخطة الخمسية من ).الخمسيةالخطة (الزراعية التي تعمل بدورها آإطار إلعداد الخطة متوسطة األجل 

 وتشارك جميع الجهات المعنية في عملية التخطيط ابتداًء من القرية وحتى المحافظة ومن ثم .السنويةخالل الخطط 

ومكتب الفالحين  وتساهم وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي و وزارة الري وهيئة تخطيط الدولة .الوطنيالمستوى 

ثائق التخطيط ذات العالقة والتي يتم في النهاية إقرارها في  واتحاد الفالحين في هذه الفعالية وفي استكمال والقطري

  .الوزراءمجلس 

األساس لعملية التخطيط على المدى المتوسط ) 2010-2001(توجهات استراتيجية التنمية الزراعية "وتضم وثيقة 

تراتيجية المتاحة لتحقيق تلك الجارية حاليًا حيث أنها تحدد األهداف بعيدة المدى للتنمية الزراعية وتبين الخيارات االس

 آما أنها ).القطاع واإلمكانات والمعوقات التي تواجه ذلك 1999-1995على أساس تحليل الوضع في الفترة (األهداف 

 آما تتضمن .حاليًاتحدد توجهات السياسات الواجب تنفيذها بما يتماشى مع عملية التحرير االقتصادي التدريجي الجارية 

  .والتسويقيا تطوير التصنيع الزراعي تلك الوثيقة قضا

  :يليوتتمثل أهداف التنمية الزراعية بعيدة المدى للعقد الحالي فيما 

  .المحليتحسين دخل المنتجين وزيادة مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج  -

يزات النسبية في إنتاج تحقيق االآتفاء الذاتي من المواد الغذائية الرئيسية وضمان األمن الغذائي باالستفادة من الم -

  .المحاصيل

  .الحديثةتعزيز تنافسية السلع السورية في األسواق المحلية والدولية وإدخال المحاصيل البديلة وتبني التقانات  -

  .التصديرتشجيع التصنيع الزراعي والتسويق لالستفادة من القيمة المضافة وتشجيع  -

 وهي تحدد بشكل 2005-2001 الخمسية التاسعة التي تغطي الفترة وتتمثل الخطة الحالية متوسطة األجل في الخطة

 وهي تحدد أيضًا األهداف .المرجوةأآثر دقة البرامج واإلجراءات والسياسات الواجب تنفيذها بهدف تحقيق األهداف 

  ).1-3الجدول الملحق (الكمية للقطاع الزراعي 

 .اإلداريةة على مستوى القرية وهي أدنى المستويات وتحدد الخطط السنوية مساحات وإنتاج المحاصيل الزراعي

 وهناك عدد من .معينةوبموجب تلك الخطط يمنح المزارعون تراخيص الزراعة الستخدام األرض في زراعة محاصيل 

أدوات السياسات مثل األسعار الدعم والقروض وتوفير البذار والمستلزمات األخرى لتشجيع المزارعين على تنفيذ تلك 

  .الخطط
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  المستلزمات والقروض 3-2-1

  البذار 3-2-1-1

 ويتم .البذار البطاطا من قبل المؤسسة العامة إلآثار  من بذار وجزء هام والشوندر السكرييتم توفير آامل بذار القطن

عامة  وفيما يتعلق بالتبغ فتقوم المؤسسة ال.السنويةتوزيعها حسب المساحة المرخصة لكل مزارع بما يتماشى مع الخطة 

  .المرخصةللتبغ بتوفير البذور والمبيدات الفطرية الالزمة حسب المساحات 

 أما القسم الباقي وآامل بذار .والحمصوتقدم المؤسسة العامة إلآثار البذار جزءًا من بذار القمح والشعير والعدس 

  .المحليةأو من األسواق المحاصيل األخرى فيقوم المزارعون بالحصول عليها من إنتاجهم في السنوات السابقة 

يتم تحديد أسعار البذار من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة إلآثار البذار ويتم إقرارها من قبل وزارة الزراعة 

  .2003 عرضًا ألسعار البذار لعام 1-3 ويتضمن الجدول .الزراعيواإلصالح 

  2003 – البذار  أسعار البذار المحددة من قبل المؤسسة العامة إلآثار1-3الجدول 

 السعر الوحدة المحصول

 10 آغ/س.ل القطن

 12.5 آغ/س.ل البطاطا

 4200 *وحدة البذار/س.ل الشوندر السكري وحيد الجنين

 320 آغ/س.ل الشوندر السكري متعدد األجنة

 16 آغ/س.ل القمح القاسي

 15 آغ/س.ل القمح الطري

 12.1 آغ/س.ل الشعير

 25 آغ/س.ل العدس

 27 آغ/س.ل الحمص
 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي: المصدر 

 .  آغ 1.5وحدة البذار هي * 

-2001 و2000-1998انخفضت الكميات اإلجمالية من بذور القطن و آذلك آميات بذور القطن المحسنة بين الفترتين 

بناًء على (لزراعية  نتيجة النخفاض وسطي الكميات المستخدمة للهكتار وذلك نظرًا لتحسن الممارسات ا2003

 آما آان هناك انخفاض أيضًا في حصة البذور المحسنة للقمح نظرًا الستخدام المزارعين ).القطنتوصيات مكتب 

% 26 وانخفضت إلى 2000في عام % 58البذور التي يقومون بإنتاجها في السنوات السابقة والتي وصلت نسبتها إلى 

في الفترة % 39حصة المتوسطة لبذور البطاطا المحسنة ازدادت من  وعلى العكس من ذلك فإن ال.2003في عام 

أما آميات بذار العدس والحمص فقد آانت تتباين بشكل ملحوظ من  . 2003-2001في الفترة % 43 إلى 1998-2000

بذار  البيانات المتاحة حول آميات ال2-3 ويبين الجدول المرفق ).الجفاف(سنة إلى أخرى وذلك حسب الظروف الجوية 

  .2003-1995المستخدمة في الفترة 
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  األسمدة 3-2-1-2

يقوم المصرف الزراعي التعاوني بتوزيع األسمدة المنتجة محليًا والمستوردة إما بشكل مباشر أو من خالل الجمعيات 

مزارعين  على اليةوالفوسفاتوالبوتاسية  يةاآلزوتاألسمدة  ويقوم المصرف بتوزيع .عينيةالتعاونية على شكل قروض 

 أما القسم المتبقي من األسمدة فيتم تأمينه عن طريق القطاع الخاص .المرخصةحسب جدول االحتياج وحسب المساحات 

  .المجالالذي يلعب دورًا متزايدًا في هذا 

 250 إلى 2000-1998في الفترة صافية وحدة سمادية  ألف طن 185وقد ازدادت واردات األسمدة من المعدل السنوي 

المصرف الزراعي فقد وفر  ويالشتالموسم  و2003 وحسب إحصاءات عام .2003-2001طن في الفترة ألف 

للمساحة البوتاسية من % 100 و يةمن الفوسفات% 98من الكمية الالزمة من األسمدة اآلزوتية و % 106التعاوني 

  .الصيفيلموسم ل وحدة في السماد اآلزوتي الالزمألف طن  28المرخصة بينما آان هناك عجز بكمية 

 فإن آمية األسمدة اآلزوتية المتاحة لدى المصرف الزراعي التعاوني 2003ويجب مالحظة أنه بغض النظر عن عام 

مالية المتاحة جوآانت آميات الفوسفات المستخدمة أقل من الكميات اإل. بكثير من الكميات المستخدمة فعليًاأآثر آانت 

وعالوًة على ذلك فإن إجمالي آمية األسمدة المستخدمة في الفترة  . 2003 و 2002خالل تلك الفترة باستثناء عامي 

لألسمدة % 20 وقد وصل االنخفاض إلى .2000-1998 آانت أقل من الكمية المستخدمة في الفترة 2001-2003

حسين استخدام مثل ت( وتستحق هذه األمور التحليل لتحديد العوامل .يةللبوتاس% 4 و يةللفوسفات% 14اآلزوتية و 

المحددة للطلب على األسمدة ولتوجيه السياسات لضمان االستخدام الكفء لهذه ) األسمدة واألسعار والتوزيع واإلرشاد

 وعالوًة على ذلك فإن الكميات المستخدمة لكامل أنواع األسمدة تقل آثيرًا عن تلك المشار إليها في .الهامةالمستلزمات 

 ).3-3فق الجدول المر(الخطط السنوية 

  مكافحة اآلفات واألعشاب 3-2-1-3

تقوم لجنة المبيدات بتقييم احتياج القطر من المبيدات آخذة بعين االعتبار المساحات المخطط زراعتها واألمراض 

  ومبيدات األعشاب وفأر الحقلاإلجباريةيقوم القطاع العام باستيراد مواد المكافحة  .إصابتهاالمتوقعة والمساحة المتوقع 

 . وغيرها ويستورد القطاع الخاص باقي المبيدات تحت رقابة الدولة

، 2003-2001 و 2000-1998بين الفترتين % 16وقد انخفضت قيمة المبيدات المستخدمة في الزراعة السورية بنسبة 

ى العديد من المكافحة الحيوية التي تطبق عل المتكاملة لمكافحة اآلفات والترآيز على اإلدارة مبدأ العتمادنظرًا 

 وقد وصل المتوسط .أدناه 3-3-3المحاصيل وخاصًة محاصيل األشجار المثمرة مثل الحمضيات آما هو مبين في الفقرة 

% 25 وآانت نسبة المساحة المعالجة 2003-2001 ألف هكتار خالل الفترة 900السنوي لمكافحة األعشاب إلى حوالي 

حكومية األخرى مثل مكافحة األمراض والحشرات فقد بقيت المساحات  أما بالنسبة للتدخالت ال.الفترةخالل تلك 

  .ثابتةالمعالجة 



2005واقع الغذاء والزراعة   

 

 26

  األعالف 3-2-1-4

تقدم المؤسسة العامة لألعالف قسمًا من األعالف الالزمة للثروة الحيوانية بينما تترك الدور الرئيسي لتجار القطاع 

 المؤسسة العامة لألعالف على المنتجات الخام من  وتحصل.1987الخاص الذين سمح لهم دخول هذا المجال في عام 

 الشعير من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والنخالة من الشرآة العامة :والخاصآل من القطاعين العام 

 وهي تقوم ببيع األعالف المصنعة لمربي األغنام .العامللمطاحن وآسبة الزيوت من معامل الزيوت النباتية في القطاع 

 . على مدار العامألبقار وا

-1998على التوالي بين الفترتين % 17و % 30بنسبة المصنعة من األعالف المرآزة والمباعة وقد تناقصت الكميات 

 ).5-3الجدول المرفق ( ويرجع ذلك إلى المنافسة الكبيرة من قبل القطاع الخاص .2003-2001 و 2000

  اآلليات الزراعية 3-2-1-5

فقد . ملحوظة في عدد اآلليات الزراعية خالل الفترة المدروسة وذلك نظرًا لتوسع المساحات المزروعةآان هناك زيادة 

) اآللية واليدوية(المرشات  أما .2003-2001 و 2000-1998بين الفترتين % 9بنسبة الجرارات أعداد ازدادت 

وارتفع عدد مضخات ). 6-3لجدول المرفق ا(تقريبًا % 3.3المستخدمة في زراعة األشجار المثمرة فقد ازدادت بنسبة 

التي ( الدراسات –آما يمكن مالحظة أن التجهيزات الثقيلة مثل الحصادات . نتيجة لزيادة ضخ المياه % 6.4الري بنسبة 

  .الصغارتستأجر عادًة و خاصة من قبل المزارعين ) انخفض عددها

  القروض 3-2-1-6

 الزراعي التعاوني الذي يقدم القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل تمول الفعاليات الزراعية من قبل المصرف

 وتستخدم تلك القروض لتمويل اإلنتاج النباتي والحيواني ومزارع الدواجن والري .والتعاونيللقطاعات العام والخاص 

 آما يعنى .األخرىعية والحصادات واآلليات والتجهيزات الزراوالجرارات واستصالح األراضي والبيوت البالستيكية 

المصرف الزراعي التعاوني بتطوير الموارد الطبيعية وحمايتها فهو يمول الفعاليات التي تشجع على تبني تقانات الري 

أو /  ويتم تقديم القروض العينية و .اآلباروآذلك إنشاء خزانات المياه لألراضي المروية من ) الرذاذ والتنقيط(الحديث 

قروض العينية للفعاليات الموسمية والقروض النقدية لالستثمارات متوسطة وطويلة األجل في مجال  وتقدم ال.النقدية

  .الزراعة

. تنفيذ بعض العمليات الزراعيةلتمويل بشكل عيني مثل البذار واألسمدة وبشكل نقدي القروض القصيرة األجل تقدم 

ائدة حسب حجم القرض وهي تختلف بين التعاونيين وتتباين معدالت الف.  يومًا300تتجاوز  وهي تمنح لفترات ال

ألف  50مقابل القروض التي ال تتجاوز % 5.5بينما األفراد فيدفعون % 4القطاعين العام والتعاوني واألفراد حيث يدفع 

 ويتوجب تسديد تلك القروض في أول .س.لألف  50على التوالي مقابل القروض التي تتجاوز  % 7.5و % 6س و .ل

 . للموسم الشتوي و أول شهر آانون األول للموسم الصيفيشهر آب 
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لتمويل إنشاء البيوت البالستيكية وشراء ) التي تصل مدتها إلى خمس سنوات(وتستخدم القروض متوسطة األجل 

وزراعة والمدرجات الحيوانات وبناء قنوات الري وتجهيزات مزارع الدواجن واستصالح األراضي وإنشاء األسيجة 

  %.5.5تخضع تلك القروض لمعدل فائدة  و.الموز

األراضي وبناء مستودعات التخزين بما في ذلك وحدات الستصالح  سنوات وهي تقدم 10أما القروض طويلة األجل 

  %.5.5 وتخضع تلك القروض لمعدل فائدة .المثمرةالتخزين المبرد ومشاريع التحريج وزراعة األشجار 

 بحيث تشمل إنتاج البطيخ األحمر في البيوت 17التعاوني بتعديل مجال فعالياته قام المصرف الزراعي 2002وفي عام 

البالستيكية وأشجار الكاآي والنخيل في الحزام األخضر والكيوي ودودة القز والمشمش الهندي واألفوآادو ضمن 

مخلفات عصر (رين آما بدأ بتمويل إنشاء البيوت البالستيكية التي تستخدم نظم البي. مشاريع استصالح األراضي 

لبالستيكية  ونظرًا لالنخفاض الكبير في تكاليف إنشاء البيوت ا.التبغفي التدفئة ومزارع الدواجن وأفران ) الزيتون

ألعضاء  18 آما ألغى المصرف متطلبات الضمانة.الغرضتخفيض القروض الممنوحة لهذا  للخضار والموز فقد تم

 . تفيدين من فعاليات اإلقراض الجمعيات التعاونية بهدف زيادة عدد المس

وبهدف مساعدة المزارعين على التغلب على آثار الجفاف فقد قام المصرف بإعادة جدولة القروض متوسطة األجل 

 بحيث تم إعادة توزيعها على أقساط متساوية 2000 لعام 57 تنفيذًا للقانون 2002/-2001 إلى 1999/2000للمواسم 

 1/1/2003وقد بدأ تطبيق معدالت الفائدة في . 1/8/200319سديد القسط األول في خالل خمس سنوات على أن يتم ت

 وباإلضافة إلى ذلك فقد تم إلغاء جميع الفوائد المتراآمة وغرامات .المتوسطةوهي مساوية ألسعار الفائدة على القروض 

  .التأخير

 أما القروض .2002يار في عام  مل6.7 إلى 2001س في عام . مليار ل7.5انخفض حجم القروض اإلجمالي من 

 مليار على التوالي بينما القروض المتوسطة 0.836س و . مليار ل1.3 وطويلة األجل فقد انخفضت بحوالي القصيرة

عدم تمكن المزارعين من الحصول على قروض ويعود هذا االنخفاض إلى  .س. مليار ل0.576بحوالي زادت فقد 

إعادة التدقيق في الغايات التي تمنح من أجلها و. القروض السابقة بسبب الجفافجديدة نتيجة عدم قدرتهم على تسديد 

، بينما بقي  فإن توزع القروض حسب األجل سجل بعض التغيرات الملحوظة2-3وآما هو مبين في الجدول القروض 

 .توزيع القروض ثابتًا حسب القطاعات 

                                                 
 ) . قرار مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني (31/12/2003 تاريخ 246 قرار رقم - 17
  . 2/11/2000 تاريخ 41بالغ رقم  - 18
  . 2000 لعام 57 القانون رقم - 19
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  (%)2002 و 2001ب اآلجال  توزع قروض المصرف التعاوني الزراعي حس–أ 2-3الجدول 

 2002 2001 البيان

 77 87 القروض قصيرة األجل

 22 12 القروض متوسطة األجل

 1 1 القروض طويلة األجل
 المصرف التعاوني الزراعي : المصدر 

  السياسات السعرية والتسويقية3-2-2

لة في التسعير والتسويق إلى محاصيل فيما يتعلق بسياسات المنتجات فإن المنتجات الزراعية تصنف حسب تدخل الدو

 .استراتيجية وغير استراتيجية

  المحاصيل االستراتيجية3-2-2-1

وهي تضم سبعة محاصيل تقوم الدولة بتحديد أسعارها وهي القطن والقمح والشعير والشوندر السكري والتبغ والعدس 

 حيث يتوجب بيع القطن .تسويقهاي في  وهي تقسم إلى مجموعات فرعية في ضوء فروقات التدخل الحكوم.والحمص

 أما القمح والشعير والعدس .والتصنيعوالشوندر السكري والتبغ إلى مؤسسات القطاع العام التي تحتكر التسويق 

شراء تلك المنتجات بأسعار الشراء وتقوم مؤسسات الدولة ب .الخاصوالحمص فيمكن بيعها إما إلى القطاع العام أو 

آما هو (ون أسعار الشراء أعلى من أسعار السوق يلعب القطاع العام الدور الرئيسي في التسويق  فعندما تك.المحددة

آما هو حال (بينما تلعب الدولة دور المشتري األخير عندما تكون األسعار أقل من أسعار المساواة ) الحال بالنسبة للقمح

  .هحدن تلك المحاصيل على  وفيما يلي عرض لتغيرات السياسات الخاصة بكل م).والحمصالعدس 

 القطن 

بين صادرات األولى يعتبر محصول القطن من أهم المحاصيل المزروعة من الناحية التصديرية حيث يحتل المرتبة 

ويتوجب تسليم اإلنتاج إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان وهي المؤسسة الحكومية التي تحتكر . السلع الزراعية

  .سوريةن في حلج وتسويق األقطا

  نظام تسعير القطن حسب موعد التسليم – 3-3الجدول 

 السعر الفترة

 30.75  تشرين الثاني15من بداية الموسم وحتى 

 26.25  تشرين الثاني30 تشرين الثاني و حتى 16من 

 19.75  آانون األول و حتى نهاية الموسم1من 
 المؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان : المصدر 
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 آما هو 20 وتتباين األسعار حسب موعد التسليم).التالي في الفصل 1-4أنظر الفقرة (قوم الدولة بتحديد أسعار القطن ت

 القاضي بشراء األقطان المنتجة 2002 لعام 60وقد تضمن قرار المجلس الزراعي األعلى رقم  . 3-3مبين في الجدول 

السياسة إلى تخفيض إنتاج القطن في مساحات إضافية للمساحات وتهدف هذه . من المساحات المخالفة بالسعر العالمي

المرخصة حسب خطة اإلنتاج السنوية وذلك لتجنب الضغط على الموازنة الحكومية وتجنب االستخدام غير المستدام 

  .والمياهلألرض 

 الشوندر السكري

واقعة في دير الزور والرقة ومسكنة تقوم المؤسسة العامة للسكر بشراء الشوندر السكري وتصنيعه في خمسة معامل 

  .سورية ويغطي السكر المنتج في هذه المعامل حوالي خمس االحتياج في .والغابوتل سلحب 

 ويتم تحديد .اإلنتاجويلزم المزارعون بتسليم إنتاجهم مباشرًة إلى المعمل حيث يتم حساب محتوى السكر بأخذ عينة من 

 ويتم تعديل السعر .السكروزذي يتم تحديده آل سنة حسب محتوى الشوندر من األسعار استنادًا إلى سعر األساس ال

  .4-3المدفوع للمزارعين حسب محتوى الشوندر الفعلي من السكروز على أساس الجدول 

 التبغ 

يد ويتم تزو. يتوجب على المزارعين تسليم آامل إنتاجهم إلى اللجان التابعة للمؤسسة العامة للتبغ في مناطق اإلنتاج

وتقوم المؤسسة بتصنيع التبغ في معاملها الواقعة في الالذقية وحماه . اديق الالزمة لتعبئة أوراق التبغالمزارعين بالصن

 . وحلب ودمشق

فعلى سبيل المثال يبلغ سعر النوعية المتوسطة من الصنف . ويتباين السعر الذي تحدده المؤسسة حسب الصنف والنوعية

 . آغ/س. ل101آغ والنوعية الممتازة /س. ل75ا سعر النوعية الجيدة آغ بينم/س. ل45فيرجينيا 

  تطور معايير تسعير الشوندر السكري 4-3الجدول 

نسبة األساس لمحتوى  الموسم
تباين األسعار لكل نقطة من محتوى األساس  سعر األساس السكروز

 من السكروز
محتوى السكروز الذي 
 يرفض عنده المنتج

قبل 
 س لكل نقطة أقل. ل25 - 2250 16% 2002/2003

 - س لكل نقطة أعلى. ل100+ 

 س لكل نقطة أقل. ل25 - 2250 14% 2002/2003
 - س لكل نقطة أعلى. ل100+ 

 س لكل نقطة أقل. ل150 - 2250 14% 2003/2004
 %10 س لكل نقطة أعلى. ل150+ 

 س لكل نقطة أقل. ل250 - 2250 15% 2004/2005
 %11 علىس لكل نقطة أ. ل250+ 

 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر 

                                                 
  . 28/5/2001 تاريخ 40 المرسوم رقم - 20
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 المحاصيل االستراتيجية األخرى 

 وتقوم الدولة بتثبيت أسعار الكميات المسلمة إلى المؤسسة .والحمصتشمل هذه المجموعة القمح والشعير والعدس 

تمد على تكلفة اإلنتاج باإلضافة إلى  وهي تع1996 ولم يتم تغيير تلك األسعار منذ عام .الحبوبالعامة لتجارة وتصنيع 

  ).5-3الجدول (الربح هامش 

  أسعار المحاصيل االستراتيجية المختارة 5-3الجدول 

 آغ/س.التسليم لمكافأة  آغ/س.السعر ل المحصول

 0.5 11.30 القمح القاسي

 0.5 10.30 القمح الطري

  7.50 الشعير

  17.80 الحمص

  16 العدس األحمر

  17 بيضالعدس األ
 المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب : المصدر 

وعلى عكس القطن والشوندر السكري و التبغ فيمكن بيع القمح والشعير والعدس والحمص بشكل حر في السوق وقد 

% 70وتصل حصة المؤسسة اآلن إلى . أدت منافسة القطاع الخاص إلى تخفيض حصة المؤسسة من إجمالي المشتريات

ويتم تسليم آميات قليلة من الحمص والعدس إلى المؤسسة نظرًا لرغبة الدولة في . 21من الشعير% 50مح و من الق

وفي الواقع فإن سعر الشراء أقل من أسعار السوق وبالتالي . تشجيع القطاع الخاص عن طريق عدم رفع أسعار الشراء

 .تعمل المؤسسة عمل المشتري األخير

 راتيجية  المحاصيل غير االست3-2-2-2

لم يطرأ أي تغير على سياسات المحاصيل غير تشمل هذه المجموعة الخضار والفواآه والمنتجات الحيوانية، 

 ويقوم .المرآزيةاالستراتيجية فبالنسبة للخضار والفواآه يتم التسويق بشكل حر في األسواق المحلية أو أسواق الجملة 

من القيمة % 5أو يطلبون من التجار تسويق منتجهم مقابل عمولة تعادل المزارعون إما بتسليم إنتاجهم مباشرة للتجار 

التي (الخضار والفواآه من خالل المؤسسة العامة للخضار والفواآه بعض  آما يقوم القطاع العام بشراء .اإلجمالية

  .المدنوبيعه من خالل منافذها في ) أصبحت اآلن جزءًا من المؤسسة العامة للخزن والتسويق

 ويتم جمع الحليب الطازج من .المرآزيةبشكل حر في األسواق المحلية أو ) اللحم والحليب(ع المنتجات الحيوانية وتبا

  .المفرققبل التجار مباشرًة ومن ثم يتم بيعه إما إلى الشرآات العامة أو الخاصة أو لباعة 

                                                 
  . 2003/2004 قامت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بشراء آمية قليلة من الشعير ثم توقفت عن الشراء في موسم - 21
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 22من هذا السعرأو أآثر  في السوق فيكون أقل أما السعر الفعلي) . آغ/س. ل13(تحدد الدولة األسعار التأشيرية للحليب 

  . حسب الموسم

  سياسات تشجيع االستثمار 3-2-3

 وتعديالته بموجب 1991 لعام 10تم إنشاء القسم األآبر من المشاريع االستثمارية بموجب قانون االستثمار رقم 

  .لمستثمرينل حيث يتضمن القانون مجموعة من الحوافز المقدمة 2000 لعام 7المرسوم رقم 

المواد الخام (وبموجب هذا القانون يسمح للمشاريع االستثمارية الجديدة باستيراد آامل التجهيزات والمستلزمات 

 آما تستثنى .استيراد بشكل معفى من أية ضرائب اعهي وتوسا وتطويرهاالالزمة لتنفيذه) والمصنعة ونصف المصنعة

تلك الضرائب المرآزية أو البلدية األخرى شريطة استخدامها في تلك المواد من الضرائب والرسوم الجمرآية و

  .حصرًاع يراالمش

 على آامل االستثمارات الزراعية التي تشمل اإلنتاج النباتي والحيواني وجميع الفعاليات ذات 10ويطبق القانون رقم 

 آما أنه .والحيوانيةالمنتجات النباتية والتخزين المبرد والتصنيف والتعبئة وتصنيع ) مثل البيوت البالستيكية(العالقة 

يطبق على المشاريع الصناعية المنشأة بشكل خاص أو بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص وآذلك على مشاريع 

  .لالستثمارالنقل وجميع المشاريع التي يوافق عليها المجلس األعلى 

 2002في مكتب االستثمار في عام " النافذة الواحدة"ى وبهدف المزيد من تسهيل االستثمارات فقد تم إنشاء ما يسم

حيث " النافذة"لتسهيل الموافقة على مقترحات المشاريع حيث يقدم المستثمرون طلباتهم والوثائق ذات العالقة إلى تلك 

 الستثمارل يقوم ممثلو الوزارات المعنية بتنفيذ اإلجراءات الالزمة ويعرضون مقترح المشروع لموافقة المجلس األعلى

  .الالزمةفي أسرع ما يمكن مرفقًا بالوثائق 

 بينما ،2002 في عام 981 إلى 2000 في عام 227 من 10وقد ازداد عدد المشاريع المرخصة بموجب القانون رقم 

 7 بالتسهيالت التي قدمها المرسوم رقم 2002التي طرأت في عام  الزيادة  تفسرو 2003 في عام 572انخفضت إلى 

ومع ذلك فقد . في سورية التحسن في المناخ االقتصادي  وآذلك 10 الذي عدل قانون االستثمار رقم 2000لعام 

 .  ويرجع ذلك إلى عدم استقرار المناخ االقتصادي في المنطقة 2003تراجعت االستثمارات في عام 

 مشروعًا يتعلق 85منها  3575 إلى 2003-1991وصل العدد اإلجمالي للمشاريع التي تمت الموافقة عليها في الفترة 

آما بلغ عدد  ).اإلجماليمن % 4.5حوالي (س . لار ملي23حوالي وصل إجمالي االستثمارات فيها إلى وبالزراعة 

 .س. مليار ل69 بقيمة قدرها  مشروعًا267مشاريع تعبئة وتجفيف المواد الغذائية ومشاريع التصنيع الزراعي األخرى 

                                                 
 . ي الصيف  تكون أسعار الحليب في الشتاء أعلى منها ف- 22
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 راعيةسياسات التجارة الز. 4-2-3

ضمن إطار سياسات التحرير التجاري المبينة أعاله آانت الدولة تتخذ إجراءات هامة في مجال تشجيع التجارة 

  .الزراعية

 وتم استبدال سعر الصرف المطبق على عوائد 23تم إعفاء المنتجات الزراعية من ضرائب الدخل واإلنتاج الزراعي

وباإلضافة إلى ذلك فقد  . 24السوري بأسعار صرف الدول المجاورةالتصدير التي يجب بيعها إلى المصرف التجاري 

ويطلب من .  النوعية ومراقبة نوعية الصادرات لمتابعة احترام مقاييس25صدرت تعليمات واضحة للجنة التصدير

مصدري المنتجات المصنعة وضع لصاقة على العبوات تبين طبيعة المنتج المصدر ومكوناته واسم وعنوان المعمل 

وعالوًة على ذلك فيلزم المصدرون بااللتزام بالمواصفات والمقاييس التي تحددها الوجهة . 26"معد للتصدير"ارة وعب

 .التصديرية

  إجراءات خاصة بالصادرات 3-2-4-1

 بتخفيض الضرائب والرسوم األخرى 2001بهدف تشجيع الصادرات الخاصة لزيت الزيتون فقد قامت الدولة في عام 

وباإلضافة إلى ذلك فقد تم إلغاء جميع الضرائب والرسوم المفروضة على . 27لشرآات المصدرةالمفروضة على ا

 طن باليوم وتم توفير القروض طويلة األجل لتحديث معاصر /2شرآات تصنيع زيت الزيتون التي تنتج أقل من 

  .التقليديةالزيتون 

% 1إلى % 1.9 صادرات الخضار والفواآه من وبهدف تشجيع تصدير الخضار والفواآه فقد تم تخفيض ضريبة أرباح

 آما تم فك االرتباط بين استيراد الموز .السوريآما تم تقديم التسهيالت المالية للمصدرين من قبل المصرف التجاري 

وفي الواقع فقد آان مصدرو الحمضيات والتفاح هم الوحيدين القادرين . 200328وتصدير التفاح والحمضيات في عام 

  .الفائضاد الموز وذلك بهدف تشجيع تصدير اإلنتاج على استير

فيما يتعلق بصادرات األغنام فقد سمحت الدولة للمؤسسة العامة للحوم وجمعيات التربية والتسمين والمربين من القطاع 

 .الزراعةالخاص والمشترك بتصدير ذآور األغنام بما يتوافق مع الكمية والجدول الزمني المحدد من قبل وزارة 

 شريطة إعادة عوائد التصدير إلى 200329واستجابة لطلب مصدري األغنام فقد تم إلغاء القيود على الكمية في عام 

 . المصرف التجاري السوري لتمويل الواردات 

لم يطرأ تغيير على السياسات التجارية للمحاصيل االستراتيجية حيث التزال صادرات القمح والقطن والتبغ حكرًا على 

 .أو الطحنلغرض التصنيع  ومع ذلك فيمكن لتجار القطاع الخاص إعادة تصدير القمح المستورد .الحكوميةت المؤسسا

                                                 
  . 3/7/2001 تاريخ 15 المرسوم التشريعي رقم - 23
 ) . مكتب رئاسة مجلس الوزراء (21/8/2001 تاريخ 4667 قرار رقم - 24
  . 2001 تاريخ 3356 التعليمات رقم - 25
 .  تم إعفاء مصدري النسيج من شرط آتابة اسم و عنوان المعمل آإجراء لتشجيع التصدير - 26
  . 19/11/2001 تاريخ 69 القرار رقم - 27
  . 15/7/2003 تاريخ 1100 القرار رقم - 28
  . 20/8/2003 تاريخ 8573/4/9 التعليمات رقم - 29
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  إجراءات خاصة بالواردات 3-2-4-2

وتم تبني النظام ) . التعريفة الموحدة( في جدول التعريفة 2001تم توحيد الرسوم الجمرآية والضرائب المتعددة في عام 

 تاريخ 265المرسوم رقم (س السنة لضمان التوافق بين النظام التجاري السوري والنظم العالمية الجمرآي المنسق في نف

 ).2001 أيار 9

القيود غير الجمرآية على استيراد السلع الزراعية حيث تم إلغاء شرط الحصول بعض آما بدأت سورية تدريجيًا بإلغاء 

على جميع السلع ) ابقًا من وزارة التموين والتجارة الداخليةس(على ترخيص االستيراد من وزارة االقتصاد والتجارة 

 .30باستثناء القمح والدقيق والشعير والعدس والحمص

 إيقاف استيراد القمح والشعير 2002 في عام 31 وفيما يتعلق بالحبوب فقد قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية

 .  اإلنتاج والتسويق المحلي  أيلول وهي فترة ذروة1 – أيار 1والعدس خالل الفترة 

ويطلب من مستوردي القمح إيداع مبلغ بالليرات السورية يعادل قيمة القمح المستورد يتم استرداده عند إبراز وثيقة تثبت 

 وتسعى هذه السياسة إلى استخدام المطاحن المحلية وطاقة .المحليإعادة تصدير القمح أو طحنه محليًا وبيعه لالستهالك 

تاج المعكرونة المحلية آما أنها تسعى إلى تجنب بيع القمح المستورد محليًا إلى المؤسسات الحكومية باألسعار معامل إن

  .االستيرادالمحلية التي تفوق عادة سعر 

 باستيراد الشعير بينما آان يشترط سابقًا أن يتم تلوين 2002 تشرين الثاني 14 الصادر في 74وقد سمح البالغ رقم 

 .محليًاستورد لتمييزه عن الشعير المنتج الشعير الم

فبينما بقي االستيراد ممنوعًا بشكل عام فقد بدأت عملية التحرير بموجب عدد من الخضار والفواآه وفيما يتعلق ب

 . االتفاقيات وخاصًة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 

قق الشروط الصحية والصحية النباتية وذلك بموجب وباإلضافة إلى ما ذآر أعاله فإن الواردات الزراعية يجب أن تح

  .الزراعيشهادة تصدر عن وزارة الزراعة واإلصالح 

 آما سمح له .والبطاطاوفيما يتعلق بالمستلزمات الزراعية فقد سمح للقطاع الخاص باستيراد البذار باستثناء بذار القطن 

  .الصحةة الزراعة واإلصالح الزراعي ووزارة باستيراد األسمدة والمبيدات بعد الحصول على موافقة وزار

   المساندة للزراعةالخدمات 3-3

 يبين أهم 6-3الجدول و.  لتحقيق حزمة من األهداف الوسيطة بهدف رفع آفاءة القطاع الزراعي الحكوميةتقدم الخدمات

 . المنفذةاألهداف الوسيطة

                                                 
 .  وزارة االقتصاد والتجارة– 12/12/2002 تاريخ 1515 القرار رقم - 30
  . 11/11/2002 تاريخ 74 ورقم 9/10/2002 تاريخ 9 التعليمات رقم - 31
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  البحوث الزراعية 3-3-1

 دورًا هامًا في تطوير 2001 لعام 42ية الزراعية التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم تلعب الهيئة العامة للبحوث العلم

وهي تضم جميع مديريات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي التي تعمل في مجال . البحوث الزراعية في سورية 

القطن والزيتون  مكاتب – الري – األراضي –مديريات البحوث العلمية الزراعية : البحوث الزراعية وهي 

 وتسعى الهيئة إلى تنسيق فعاليات البحوث الزراعية وتطوير نوعية البحوث . والحمضيات والتفاح والشوندر السكري 

وهي تضم مديريات تعمل في مجال المحاصيل والبستنة والقطن والموارد الطبيعية والدراسات . و مهارات الباحثين 

أما أقسامها البحثية فتضم .  والثروة الحيوانية والشؤون المالية واإلدارية و الفنية االجتماعية ووقاية النبات-االقتصادية

 . التقنيات الحيوية والتقنيات الغذائية والمصادر الوراثية ونقل التقانات 

  األهداف الوسيطةأهم 6-3جدول ال

 2003 1995 1992 البيان

    البحوث العلمية الزراعية

 1104  627 إلجماليةعدد األبحاث والتجارب ا

 106 59 35 عدد أبحاث الري

    تطوير اإلرشاد الزراعي

 1043 816 760 عدد الوحدات اإلرشادية

    دعم المكافحات العامة

 1547 1613 973 )ألف هكتار (المساحات المكافحة

    تطوير الرعاية البيطرية

 120 20.2 94.7 )مليون ( لقاحات منتجة

    ألبقار المحليةتدريج وتحسين ا

 787 430 400 )ألف (تلقيحات اصطناعية

    الطرق الزراعية

 1578 614 347 )آم (طول الطرق

 167 46 34 )ألف هكتار (المساحة المخدمة

    مشاريع االستصالح

 7090 25682  )هكتار (مساحة األشجار

 2848 2707  )هكتار (مساحة المحاصيل
  والتخطيطاإلحصاءمديرية - الزراعياإلصالحووزارة الزراعة : المصدر

ويشرف على عمل الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الزراعة واإلصالح الزراعي وعضوية ممثلين عن مديرية 

  .واإلدارية آما أنها تتمتع باالستقاللية المالية .الفالحيناإلرشاد الزراعي وهيئة تخطيط الدولة والجامعات واتحاد 

 آما أنها توسع تعاونها مع ).الوراثيةمثل قانون المصادر ( بإعداد التشريعات المتعلقة بتطوير الزراعة وتساهم الهيئة

منظمة األغذية  و )أآساد(المؤسسات البحثية اإلقليمية والدولية مثل المرآز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 

  .)الفاو(والزراعة 
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 مليون في عام 950 إلى 2001س في عام . مليون ل458 على البحوث الزراعية من وقد ازداد اإلنفاق االستثماري

  .الزراعيةسنويًا المحددة في استراتيجية التنمية % 15-10 بما يتماشى مع أهداف النمو السنوي بنسبة 2003

مح والشعير والعدس والقطن  صنفًا عالي اإلنتاجية من الق17ومن أهم النتائج التي تم تحقيقها في السنوات األخيرة تبني 

 وتوزيع مئات من السالالت الحيوانية المحسنة وخاصًة 2003-2001والذرة الصفراء والذرة البيضاء خالل الفترة 

 على جائزة 2003وقد حصلت الهيئة في عام . أغنام العواس والماعز الشامي بهدف تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية 

  .المياهزراعية لالبتكار العلمي في مجال حصاد ونشر المنظمة العربية للتنمية ال

 بحثًا وتجربة في مجاالت تتمتع باألولوية في التنمية الزراعية مثل إدارة الجفاف 1017 تنفيذ 2004وتضم خطة عام 

 –د  زيادة المرادي– اإلنتاج العضوي – المكافحة الحشرية المتكاملة – تطوير النوعية – حماية الموارد –والمياه 

  .اإلنتاجتخفيض تكاليف 

  اإلرشاد والتدريب والتعليم الزراعي3-3-2

يتم تنفيذ اإلرشاد الزراعي من قبل مديرية اإلرشاد الزراعي في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي وذلك بهدف نقل 

شادية الحكومية بشكل مجاني  ويتم تقديم الخدمات اإلر.والحيوانيالمعرفة والتقانات للمزارعين لتطوير اإلنتاج النباتي 

إلى جهاز اإلرشاد  ويسعى ).2003وحدة في عام  1043التي تضم (من خالل شبكة منتشرة في مختلف أنحاء القطر 

تياجات المزارعين وأخذها بعين االعتبار بهدف إشراك المزارعين في تحديد مشكالتهم والتوصل إلى حلول حفهم ا

 231 حقل إرشادي و 143(رشادية من خالل الحقول اإلرشادية والزيارات الحقلية  ويتم تنفيذ الفعاليات اإل.مناسبة

  ).2003زيارة حقلية في عام 

ويتم إعداد خطة عمل مديرية اإلرشاد الزراعي بالتعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والجامعات 

القمح والذرة الصفراء والشوندر (ية محاصيل رئيسية  وتغطي البرامج اإلرشادية ثمان.الدوليةوالمؤسسات البحثية 

 . وآذلك األبقار واألغنام ) السكري والقطن والزيتون والحمضيات والعنب والفستق الحلبي

 بهدف زيادة مشارآتهن في تطوير المجتمعات المحلية بشكل عام والتنمية الزراعية باالهتماموتحظى النساء الريفيات 

 وعالوًة .2003 في عام 2763 إلى 2001 في عام 2482عدد الندوات الموجهة للنساء من  وقد ازداد .خاصبشكل 

القروض لتمويل مشاريع توليد الدخل  منح بإدارةعلى ذلك فيقوم قسم المرأة الريفية في مديرية اإلرشاد الزراعي 

 .فعليقرض منها بشكل  /15000تم تقديم في حين  قرض /25000 آان من المقرر تقديم 2003 وفي عام .الصغيرة

  .الحيوانيةمن القروض تمول الفعاليات المتعلقة بالثروة % 80ويالحظ أن 

وفيما يتعلق بفعاليات التدريب وتعزيز المهارات فهناك خمسة مراآز تدريبية واقعة في مختلف المحافظات وهي تنفذ 

 1340 تم تنفيذ 2003 وفي عام .التقنيل التطور الدورات والبرامج التدريبية حول القضايا الزراعية ذات األولوية وحو

 32 وفي نفس السنة تم تنفيذ .طالبًا 10000 زراعيًا و حوالي  مهندسًا16741 مزارعًا و 17457دورة داخلية بمشارآة 

 تم إنشاء أربعة مدارس ثانوية زراعية جديدة 2004-2003 وعالوًة على ذلك ففي الفترة .متدربًا 46 لـ  خارجيةدورة
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ي جميع مجاالت الزراعة بما فيها الخدمات البيطرية واآلليات الزراعية في محافظات إدلب وطرطوس ودير الزور ف

  .47حيث أصبح إجمالي الثانويات 

  خدمات وقاية النبات 3-3-3

وعات تقوم مديرية وقاية المزروعات التابعة لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بتنفيذ برنامج شامل لوقاية المزر

 وهناك نظام لمتابعة ومراقبة اإلصابات المحتملة ويتم تنفيذ .النباتلتخفيض الخسائر الناجمة عن الحشرات التي تصيب 

  .البيئةالمعالجات على أساس أحدث المعلومات العلمية المتوفرة مع االهتمام بالصحة البشرية وحماية 

دات آخذة بعين االعتبار المناطق المقرر زراعتها واإلصابات المحتملة وتقوم لجنة المبيدات بتقييم احتياج الدولة من المبي

  .مجانًا ويتم تقديم المبيدات الالزمة للمكافحة اإلجبارية لإلصابات العامة من قبل الدولة .إصابتهاوالمساحات المتوقع 

كاملة لحماية النظم البيئية بما في وتسعى الدولة إلى تخفيف استعمال المبيدات الكيماوية وتشجع على تبني المكافحة المت

 وقد تم إنشاء مرآز تربية وإآثار األعداء الحيوية في المنطقة الساحلية .الحيويةذلك الطفيليات التي تستخدم في المكافحة 

 آما بدأت وزارة الزراعة .الوقاية حيث قام بإجراء التجارب على األعداء الحيوية لتقييم فعاليتها في 1996عام 

 في مختلف مراحل إنتاج المحصول ابتداًء من 1992الح الزراعي بتنفيذ برامج المكافحة المتكاملة في عام واإلص

 وضمن هذا اإلطار يتم تشجيع المزارعين على تنفيذ الممارسات الزراعية الخاصة والعمليات .القطافالزراعة وحتى 

  .المناسبةالميكانيكية والمكافحة الحيوية واستخدام المبيدات 

وقد تم تطبيق برنامج المكافحة المتكاملة بشكل واسع على محصول الحمضيات السورية وهو يعتبر اآلن خاليًا من أية 

 وتم تصنيف عشرين عدو .هكتارألف  30 وهو يغطي حاليًا مساحة 1992وقد بدأ البرنامج في عام . آثار آيماوية 

 .  الطريقة نفسها في حماية زراعة التفاحإتباع ويتم .تالحمضياحيوي محلي أثبتت فعاليتها الكبيرة في حماية 

وقد شجع التنفيذ الناجح لبرامج المكافحة المتكاملة وزيادة الطلب على المنتجات الزراعية العضوية وزارة الزراعة 

 حيث .المتكاملةواإلصالح الزراعي على زيادة مساحات المحاصيل الحقلية واألشجار المثمرة ضمن برنامج المكافحة 

 ليغطي مساحة مليون هكتار في مختلف أنحاء القطر لفترة ثالث 2003تم تحضير مشروع للمكافحة المتكاملة في عام 

 وعالوًة على ذلك تقوم الدولة باتخاذ الخطوات الالزمة لتوسيع فعاليات المكافحة المتكاملة في سورية و زيادة .سنوات

  .المجاورةتعاونها مع الدول 

 ة البيطرية واللقاحات  الرعاي3-3-4

يتم تقديم خدمات الرعاية البيطرية واللقاحات بشكل مجاني من قبل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي من خالل 

 ويتم استخدام اللقاحات .الغرضمديرية الصحة الحيوانية حيث تم إنشاء شبكة من المستوصفات والمراآز البيطرية لهذا 

  .الدواجنالتي تقدم مجانًا لكامل الثروة الحيوانية باستثناء المنتجة محليًا والمستوردة و
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 وبهدف .االصطناعيوباإلضافة إلى ذلك فإن وزارة الزراعة تقوم بتنفيذ مشروع لتحسين األبقار من خالل التلقيح 

من المشاريع  و.دوليةتحسين الخدمات البيطرية فإن الدولة تقوم أيضًا بتنفيذ عدد من المشاريع بالتعاون مع منظمات 

 بمساعدة الفاو لتنفيذ مسوحات أمراض الثروة الحيوانية وخاصًة 2001الناجحة المشروع الذي تم تنفيذه في عام 

 وقد تم البدء بمشروع آخر مع الفاو .وغيرهااألمراض السارية مثل طاعون المجترات الصغيرة والحمى القالعية 

 آما يتم إجراء البحوث على .لألبقار ألف جرعة 160رعة لألغنام و  ماليين ج4إلنتاج لقاح البروسيال بهدف توفير 

وعالوًة على ذلك . 32مرض جنون البقر بمساعدة الحكومة الفرنسية من خالل التشخيص السريري واالستبيانات الحقلية

  .الدولةفهناك مشروع وطني لدراسات األمراض السارية قيد المناقشة في هيئة تخطيط 

ه الدولة في تأآيد خلو المنتجات الحيوانية المصدرة من أي أثر متبٍق للهرمونات واألدوية البيطرية وتماشيًا مع توج

  .2005فسيتم إنشاء مختبر جديد في نهاية عام 

  البنية التحتية 3-3-5

بيانات المتاحة  ال7-3 ويبين الجدول .الزراعيةالحكومة اهتمامًا آبيرًا لتطوير البنية التحتية الريفية مثل الطرق تعطي 

 ومن الجدير بالذآر أن مسؤولية إنشاء .2003-1995حول شق الطرق الزراعية والمساحات التي تخدمها خالل الفترة 

 وذلك نظرًا لألثر اإليجابي لتطوير البنية التحتية 2003الطرق الزراعية آانت على عاتق وزارة الزراعة حتى عام 

 وحاليًا أصبح هذا األمر من .الريفيةك على الظروف المعيشية في المناطق على اإلنتاج والتسويق الزراعيين وآذل

 .  ووزارة اإلدارة المحليةمسؤولية وزارة المواصالت

                                                 
 .  مشكوك فيها حسب تصنيف مكتب األوبئة الدولي  تصنف سورية آدولة- 32
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 اإلنتاج الزراعي - الفصل الرابع

 وتتضمن .القريةإلنتاج على مستوى لهذا ايتم إعداد خطة اإلنتاج الزراعي بشكل سنوي تتضمن األهداف الكمية 

 هي .الزراعيرة المحصولية الواجب تطبيقها في األراضي المروية والبعلية وحسب مناطق االستقرار خطة الدو

 آما أنها تشكل أداة تحقيق السابق،الذي تم شرحه في الفصل وفي سورية المتبع تشكل أداة هامة في نظام التخطيط 

  . الخمسيةية في الخطط المحددة للمحاصيل الفرد) بناًء على المراديد(أهداف اإلنتاج الكمية 

 ويتم تبني المنهج التشارآي لضمان االستفادة من .المدروسةولم يطرأ تغيير على آلية إعداد الخطة السنوية في الفترة 

لنسب المحاصيل  ويبدأ إعداد الخطة بإصدار وزارة الزراعة لألرقام التأشيرية .المعنيةمعرفة وآراء جميع األطراف 

 .األجلتأخذ بعين االعتبار األهداف الخاصة المحددة للزراعة في الخطط المتوسطة وطويلة ي العامة في الخطة الت

 وتناقش األرقام على جميع .المحافظاتوتستخدم هذه األرقام التأشيرية آمرجع لتطوير الخطط على مستوى 

 ويتم بالتالي تقديم جميع .لمعنيةاالقرية ويتم االتفاق عليها من قبل جميع األطراف اعتبارًا من المستويات اإلدارية 

الخطط إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لمراجعتها على المستوى الوطني بمشارآة االتحاد العام للفالحين 

 وأخيرًا يتم تجميع تلك الخطة ليصار إلى تقديمها إلى لجنة .الزراعةووزارة الري والمديريات المعنية في وزارة 

 آانت الخطة تقر 2002قبل عام (ر الزراعة ومن ثم إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء إلقرارها المتابعة برئاسة وزي

  ).األعلىمن قبل المجلس الزراعي 

 33ويأخذ تحضير الخطة السنوية لألراضي المروية بعين االعتبار إمكانية الري في آل حوض من األحواض المائية

وتم في عام . عي وآذلك الحتياجات المحاصيل من المياه حسب تقدير وزارة الري في بداية الموسم الزرا

 ونتيجًة لذلك فقد تم استثناء .المستخدمة تنفيذ استبيان حقلي على المساحات المروية ومصادر المياه 2002/2003

اآلبار الجافة في المنطقتين الرابعة والخامسة واآلبار المتواجدة في المصادر ذات العجز المائي من خطة الري 

  .السنوية

 وتسمح تلك .والتعاونيين وتستخدم الخطط السنوية المقرة آمرجع إلصدار التراخيص الزراعية للمزارعين األفراد

 ويتم الحصول في هذه .الخطةالتراخيص بزراعة محاصيل معينة في األراضي المروية والبعلية وبما يتوافق مع 

 ويلتزم المزارعون قانونيًا بالتقيد بتلك التراخيص .الحكوميةالحالة على القروض والمستلزمات والخدمات 

  .المعنيةللعقوبات فيما لو تجاوزوها دون موافقة الجهات الحكومية ) نظريًا(ويخضعون 
                                                 

 :  مليار متر مكعب موزعة آما يلي 16 آان إجمالي المياه المتوفرة حوالي 2003-2002 في الفترة - 33
 % . 302 مليار من المياه الجوفية بمعدل استخدام 6* 
 % . 54 مليار من المياه السطحية بمعدل استخدام 8* 
 .  المائية المختلطة  مليار من المصادر2* 

 . من اإلجمالي % 87) بما فيها المحاصيل الشتوية والصيفية التكثيفية واألشجار المثمرة(وتشكل احتياجات الزراعة من المياه 
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يعمل نظام المتابعة على ضمان تنفيذ الخطة والتزام المزارعين بتراخيص الزراعة الممنوحة لهم وتبدأ عملية 

 ويتم اتخاذ .موسمي يومي و شهري و :دوري الزراعية مباشرًة ويتم تنفيذها بشكل المراقبة بعد إصدار التراخيص

  .المتوقعةإجراءات المتابعة الخاصة في الحاالت االستثنائية مثل الجفاف و األمراض السارية غير 

ل وتحدد الخطة السنوية إلى حد آبير توزيع المساحات القابلة للزراعة بمحاصيل معينة وخاصًة المحاصي

 وتلعب التراخيص دورًا هامًا في هذا الخصوص وآذلك في استخدام المستلزمات الزراعية .الرئيسيةاالستراتيجية 

  .الحديثةوتطبيق الممارسات الزراعية 

 – اإلنتاج الحيواني – النباتياإلنتاج :هيفي سورية إلى أربعة قطاعات فرعية الزراعي ويصنف هذا التقرير اإلنتاج 

من % 0.5أقل من ( وتتميز مساهمة األسماك والغابات في اإلنتاج الزراعي بصغر الحجم .لغاباتا –األسماك 

% 27حوالي فيمثل اإلنتاج الحيواني أما من إجمالي اإلنتاج الزراعي % 54يمثل اإلنتاج النباتي ). اإلجمالي

  ).1-4الجدول (

 34 (%)2003-2001 و 2000-1998 وسطي –صة اإلنتاج الزراعي حسب القطاعات ح 1-4الجدول 

 وسطي البيان
1998-2000 

 وسطي
2001-2003 2001 2002 2003 

 53.9 56.1 54.9 54.9 53.2 النباتينتاج اإل

 26.0 27.3 28.7 27.3 27.7 اإلنتاج الحيواني

 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 األسماك

 19.7 16.3 16.1 17.5 18.7 35أخرى

 100 100 100 100 100 اإلجمالي
 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

 وقد ازدادت قيمة اإلنتاج 2003-2001 و 2000-1998بين الفترتين % 12ازدادت قيمة اإلنتاج الزراعي بنسبة 

من اإلجمالي قد ارتفعت بينما بقيت اإلنتاج النباتي  وفي الواقع فإن حصة .الحيوانيالنباتي بمعدل أعلى من اإلنتاج 

 وعالوًة على ذلك فقد ازدادت ).1-4الجدول المرفق (همة الثروة الحيوانية مستقرة تقريبًا في الفترة المدروسة مسا

فقط وهو مؤشر على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي خالل % 4المستلزمات المستخدمة لإلنتاج الزراعي بنسبة 

  .2000-1998 مقارنًة بالفترة 2003-2001الفترة 

وهو يرآز على  وصفًا تفصيليًا ألداء مختلف القطاعات الفرعية في قطاع الزراعة في سورية الفصلويتضمن هذا 

 . المخرجات نظرًا لعدم توفر البيانات المتعلقة بالمدخالت

                                                 
 .  الغابات غير داخلة - 34
 .  النباتية األخرى  يتضمن هذا البند البذار والغراس والصناعات الريفية وحلج القطن ومنتجات القطاع العام والمنتجات- 35
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 اإلنتاج النباتي 4-1

-1998ة س في الفتر. مليار ل215من وسطي سنوي يساوي % 15 بنسبة 36ازدادت القيمة اإلجمالية لإلنتاج النباتي

وآانت قيمة إنتاج النباتي  . 2003-2001س في الفترة . مليار ل247.5 إلى الوسطي السنوي الذي يساوي 2000

وترجع هذه الزيادة إلى التغيرات التي تطرأ على توزيع %. 12 بنسبة 2000 أعلى منها في عام 2003في عام 

، وآذلك التطور في وسطي المردود %16نسبة األرض على مختلف المحاصيل والتي سببت زيادة قيمة اإلنتاج ب

مما يدل على أن التوسع الرأسي يولى اهتمامًا . من الزيادة المذآورة في قيمة اإلنتاج النباتي% 38للهكتار الذي شكل 

%. 30أما انخفاض األسعار فقد أدى إلى انخفاض القيمة بحوالي . آبيرًا من قبل الحكومة والمزارعين على حد سواء

هكتار في عام /س. ألف ل40 إلى 2000هكتار في عام /س. ألف ل37تيجة فقد زادت إنتاجية األرض من وبالن

2003 . 

 – المحاصيل العلفية – البقوليات –الحبوب : يمكن تقسيم المحاصيل التي تزرع في سورية إلى المجموعات التالية

 أهم المجموعات حيث يساهم آل منهما بحوالي وتشكل الحبوب والفواآه.  الفواآه– الخضار –المحاصيل الصناعية 

وقد ازدادت مساهمة . من هذه القيمة% 3وقد شكلت المحاصيل العلفية والبقوليات أقل من . ربع قيمة اإلنتاج النباتي

 بينما انخفضت حصة الفواآه والمحاصيل الصناعية من 2003-2001 إلى 2000-1998الحبوب والبقوليات من 

 ).2-4 والجدول المرفق 2-4الجدول (اتي خالل نفس الفترة قيمة اإلنتاج النب

  (%)2003-2001 و 1998/2000 وسطي – قيمة إنتاج المحاصيل 2-4الجدول 

 2003 2002 2001 2003-2001وسطي  2000-1998وسطي  البند

 26.4 25.5 31.2 27.7 20.5 الحبوب

 2.4 2.2 2.6 2.4 1.7 البقوليات

 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 المحاصيل الرعوية

 12.7 14.6 15.6 14.3 16.2 المحاصيل الصناعية

 7.1 6.8 5.9 6.6 6.0 الخضار

 21.3 27.5 21.60 23.5 27.6 الفواآه

 29.5 22.9 22.7 25.1 27.3 37أخرى

 100 100 100 100 100 اإلنتاج النباتي
 )2004(وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر 

 إلى 2000-1998 ألف هكتار في الفترة 4778جمالية المخصصة سنويًا للمحاصيل من وانخفضت المساحة اإل

أما توزع إجمالي مساحات المحاصيل حسب المجموعات لم يتغير  . 2003-2001 ألف هكتار في الفترة 4722

ولدرجة واليزال قسم آبير من تلك المساحات يخصص للحبوب .  أدناه 1-4بشكل ملحوظ آما هو مبين في المخطط 

 . أقل أهمية للمحاصيل العلفية 

                                                 
  . 2003-1992 تحليل الواقع الراهن لقطاع الزراعة – وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - 36

 . تضم مجموعة المحاصيل األخرى المحاصيل غير الواردة في المجموعات المذآورة  37 -
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 (%) المحاصيل حسب مجموعات المحاصيل ة توزع مساح1-4المخطط 
 2003-2001 -ب             2000-1998 -أ  

  
 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 

رات التالية على أداء المحاصيل الرئيسية و يتضمن جزء من هذا التحليل تحليًال يتعلق بالرقم القياسي أو وترآز الفق

ويلخص .  السعر – المردود –المساحة :  الذي يفكك قيمة اإلنتاج الزراعي إلى المحددات الرئيسية 38تحليل العوامل

 2000 بعام 2003ت الزراعية من خالل مقارنة عام نتائج هذا التحليل لمجموعة مختارة من المنتجا 3-4الجدول 

 .وسنناقش النتائج في الفقرات الخاصة بالمحاصيل الفردية. بينما يتضمن اإلطار المبين أدناه ملخصًا للمنهجية

                                                 
 .  إال إذا ذآر غير ذلك 3-4 تشير الورقة إلى البيانات الرسمية وليس للجدول - 38

3

8
2

6

16

65 

حبوب  بقوليات
محاصيل رعوية ناعيةمحاصيل ص  
خضار  فاآهة

17 
3 

8 
1 

6 65

بوليات حبوب
محاصيل صناعية محاصيل رعوية
 فاآهة خضار
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  2003 و 2000تحليل مجموعة مختارة من المنتجات الزراعية  3-4الجدول  

 اإلنتاجية الرقم القياسي
 البند

هكتار/س.ل000 األثر اإلجمالي أثر السعر أثر المردود ةأثر المساح
2000    2003 

 40 37 1.12 0.70 1.38 1.16 نتاج النباتياإل

 32 21 1.58 1.00 1.48 1.07 القمح

 49 40 1.43 1.00 1.22 1.17 المروي

 18 8 2.11 1.00 2.11 1.00 البعلي

 7 1 5.09 1.00 5.35 0.95 الشعير

 22 12 1.96 1.07 1.44 1.27 البقوليات

 22 11 2.32 1.18 1.74 1.13 العدس

 15 11 1.36 1.01 1.37 0.98 الحمص

 9 4 2.41 1.00 2.65 0.91 المحاصيل العلفية

 8 3 3.03 1.00 2.94 1.03 محاصيل األعالف الجافة

 25 19 0.85 1.03 1.35 0.61 المحاصيل الرعوية

 91 100 0.88 1.00 1.02 0.86 المحاصيل الصناعية

 108 110 0.75 1.00 0.99 0.76 القطن

 102 102 1.03 1.00 1.00 1.03 الشوندر السكري

 118 109 1.00 1.00 1.08 0.93 التبغ

 44 46 1.81 0.95 0.95 2.00 السمسم

 286 138 1.48 0.86 2.07 0.83 اليانسون

 48 37 3.67 0.96 1.28 2.99 الكمون

 188 134 1.15 0.77 1.41 1.06 الحبة السوداء

 137 142 1.31 0.29 4.01 1.14 الخضار

 236 255 1.00 1.00 0.92 1.09 البطاطا

 221 158 1.13 1.00 1.40 0.81 البندورة

 66 83 0.82 1.00 0.81 1.01 الفواآه

 41 69 0.64 1.00 0.59 1.08 الزيتون

 112 92 1.07 1.00 1.22 0.88 التفاح

 218 286 0.81 1.00 0.76 1.07 الحمضيات

 79 79 0.75 1.00 1.00 0.75 العنب
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 منهجية تحليل الرقم القياسي  1-4 اإلطار

 . تشير المنهجية إلى الرقم القياسي لتغير القيمة في اإلنتاج الزراعي وهي تستخدم طريقتي السبير و باش لتفسير المكونات 
 وعندها يمكن التعبير على 0 وللقيم في سنة األساس بـ 1م  في السنة الحالية بـ ولدى توفر الكميات واألسعار للمحاصيل الزراعية نرمز للقي

 : IVالتغير في قيمة اإلنتاج الزراعي بـ 
 IV = ∑ q1  p1 / ∑ q0 po حيث 

q و pهما الكمية والسعر لمحصول ما  . 
∑ q1  p1  هي قيمة اإلنتاج الزراعي في السنة الحالية . 
∑ q0 po   ج الزراعي في سنة األساسهي قيمة اإلنتا. 

 : آما يلي Iv وإعادة الترتيب الجبري يمكن إعادة آتابة q1 p0 ∑ على نفس العامل IVوبضرب وتقسيم 
IV = ∑ q1 p0 / ∑ q0 p0 . ∑ q1 p1 / ∑ q1 p0 

 حيث
∑ q1 p0 / ∑ q0 p0  القياسي المطبق على الكمية بينما يشكل   السبيريشكل  رقم ∑ q1 p1 / ∑ q1 p0لرقم القياسي لباش المطبق على  ا

 : ويقيس األول أثر تغير الكمية على تغير القيمة بين السنة الحالية وسنة األساس ويقيس األخير أثر تغير السعر . األسعار 
 وبفرض 

IQ  = ∑ q1 p0 / ∑ q0 p0 

IP  =  ∑ q1 p1 / ∑ q1 p0 
 :  آما يلي IVيمكن التعبير عن 

IV  = IQ  . IP 
 :  آما يلي IQالكمية المنتجة من محصول معين تنتج عن ضرب المساحة المزروعة بالمردود فيمكن أيضًا التعبير عن ونظرًا ألن 

IQ = ∑ a1 y1 p0 / ∑ a0 y0 p0 
 حيث 

a و y هما مساحة ومردود محصول ما  . 
 :  يلي   آما Iv وإعادة الترتيب الجبري يمكن آتابة a1 y0 p0 ∑ على نفس العامل IQوبضرب وتقسيم 

IV  = ∑ a1 y0 p0 / ∑ a0 y0 p0 . ∑ a1 y1 p0 / ∑ a1 y0 p0 . ∑ a1 y1 p1 / ∑ a1 y1 p0 

 وبفرض
IA = ∑ a1 y0 p0 / ∑ a0 y0 p0 

IY = ∑ a1 y1 p0 / ∑ a1 y0 p0 

IP = ∑ a1 y1 p1 / ∑ a1 y1 p0  
 : يمكن آتابة تغير قيمة اإلنتاج الزراعي آما يلي 

IV  = IA . IY . IP 

 ن حيث أ
 Ii > 0  i = V, A, Y, P 

الزراعي بين السنة الحالية وسنة األساس مع المحافظة على ثبات المردود والسعر و اإلنتاج  أثر تغير المساحة على التغير في قيمة  IAوتقيس 
 . لى ثبات المساحة والمردود  أثر تغير السعر مع المحافظة عIP أثر تغير المردود مع المحافظة على ثبات المساحة والسعر و تقيس IY تقيس

  .100 * (Ii - 1)آما يمكن التعبير أيضًا عن األثر بالنسبة المئوية التي تساوي 
 : إذا آان 

0 < Ii < 1  فإن أثر العامل i على التغير في قيمة اإلنتاج الزراعي سالب  . 
Ii = 1 فإن العامل iليس له أثر على التغير في قيمة اإلنتاج الزراعي  . 
Ii > 1 فإن أثر العامل i على التغير في قيمة اإلنتاج الزراعي موجب  . 
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  الحبوب 4-1-1

 4-4الجدول (يشكل القمح والشعير المحاصيل الحبية الرئيسية المزروعة في سورية يليها الذرة الصفراء والبيضاء 

في وسطيًا  ألف هكتار 3156من  وانخفضت األراضي المخصصة سنويًا للحبوب ).3-4 و 2-4والجدوالن المرفقان 

وقد سجل هذا االنخفاض بالرغم من  . 2003-2001في الفترة وسطيًا  ألف هكتار 3048 إلى 2000-1998الفترة 

 من %72إلى % 76 وانخفضت حصة الحبوب البعلية من .الفترتينبين هاتين % 14زيادة الحبوب المروية بنسبة 

 .إجمالي مساحة الحبوب

 (%)حسب المحصول الحبوب مساحة وقيمة  ع إجمالي توز4-4الجدول  
 البند 2003-2001الوسطي  2000-1998الوسطي 

 القيمة المساحة القيمة المساحة 

 81.5 56.4 86.5 52.9 القمح

 15.7 41.5 9.4 45.1 الشعير

 2.8 2.1 4.1 2.0 الذرة الصفراء والبيضاء

 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي
 3-4 و 2-4لجداول المرفقة ا: المصدر 

 القمح 

يشكل القمح أحد المحاصيل الشتوية الرئيسية وهو المحصول االستراتيجي الذي يتمتع بأهمية آبيرة لألمن الغذائي 

 وفي عام .تقريبًا ويزرع في سورية آل من القمح القاسي والطري وهما يتوزعان على مساحات متساوية .سوريةفي 

من % 84و النباتي نتاج اإلمن قيمة % 22من القيمة اإلجمالية لإلنتاج الزراعي و % 12 آان القمح يشكل 2003

من إجمالي مساحة % 37 وقد غطى هذا المحصول حوالي ).2-4 و 1-4الجدوالن المرفقان (قيمة إنتاج الحبوب 

  .الحبوبمن إجمالي مساحة % 58المحاصيل وحوالي 

 وذلك نتيجة لسياسات دعم 2003-2001 و 2000-1998بين الفترتين % 3.1ووسطيًا ازدادت مساحة القمح بنسبة 

% 24 وقد توسعت المساحة المزروعة بالقمح الطري بنسبة ).3الفصل (األسعار التي تشجع على زراعة القمح 

ر  ومن ناحية المردود فقد ارتفع إنتاج الهكتا).3-4الجدول المرفق % (12بنسبة القاسي بينما انخفضت مساحة القمح 

بشكل ملحوظ نتيجة لنشر األصناف الجديدة والبذار المحسن وتوسع المساحات المروية وتحسين المعرفة الفنية لدى 

خالل الفترة ) المروي والبعلي( وقد ازداد مردود المساحات المزروعة بالقمح الطري والقاسي .المزارعين

بينما % 86وازداد إنتاج القمح الطري بنسبة . ) 4-4الجدول المرفق (على التوالي % 38و % 49المدروسة بنسبة 

% 46ونتيجة لذلك فإن إجمالي إنتاج القمح ازداد بنسبة . فقط % 20إنتاج القمح القاسي بلغت نسبة الزيادة في 

 التطور الذي طرأ على مساحة ومردود وإنتاج القمح خالل الفترة 2-4 ويبين المخطط ).5-4الجدول المرفق (

1995-2003.  
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وازدادت حصة . 2003من إجمالي المساحة المروية في سورية في عام % 55 مساحة القمح المروي إلى وصلت

 مقابل انخفاض 2003-2001 و 2000-1998بين الفترتين % 32المساحة المروية المستخدمة للقمح الطري بنسبة 

تحسن مردود وإنتاج القمح المروي وفيما يتعلق بنفس الفترات فقد ). 6-4الجدول المرفق (للقمح القاسي % 5بنسبة 

وقد نجمت زيادة مردود القمح المروي عن ). 8-4 و 7-4الجدوالن المرفقان (على التوالي % 36و % 24بنسبة 

اختيار البذار المناسبة لكل منطقة من المناطق و استخدام األصناف ذات المردودية المرتفعة وخبرة : العوامل التالية

حة الحشرات وخدمات اإلرشاد الخاصة بالمحصول وزيادة آفاءة الري من خالل تحسين المزارعين وتطوير مكاف

س في عام . ألف ل49ووصلت قيمة إنتاج الهكتار من القمح المروي إلى ). الري بالرذاذ(آفاءة استخدام المياه 

 ). 3-4الجدول  (2003

 حيث وصلت 2003رئيسية في عام ويظهر توزع القمح المروي حسب المحافظات أن الحسكة هي المحافظة ال

، بينما فيما يتعلق باإلنتاجية فقد سجلت محافظة الغاب )9-4الجدول المرفق (من إجمالي المساحة % 43مساحته إلى 

 ) . هكتار/ طن3.2(والقنيطرة آانت األدنى ) هكتار/ طن5.1(أعلى مردود 

 2003-1995 مساحة ومردود وإنتاج القمح 2-4المخطط 
 

 5-4 و 4-4 و 3-4الجداول المرفقة : المصدر

ويعزى سبب الزيادة . 2003-2001 و 2000-1998بين الفترتين % 68 القمح البعلي بنسبة اإلنتاجازدادت قيمة 

 الناتجة عن التغيرات في معدالت واإلنتاجبشكل رئيسي إلى زيادة المردود على الرغم من التذبذبات في الغلة 

قمح % 13قمح طري و% 17( المساحة المزروعة بعًال من% 30 شكل القمح البعلي 2003وفي عام . ألمطارا

وبمقارنة نفس الفترتين يالحظ ). 12-4، 11-4، 10-4الجدول المرفقة (من المساحة المحصولية % 20و) قاسي

بينما مساحة القمح القاسي % 19زادت مساحة القمح الطري بنسبة ي بشكل آبير حيث عدم تغير مساحة القمح البعل

الجدول (للقمح الطري والقاسي على التوالي % 60و % 89فقد قفز بنسبة أما المردود %. 18انخفضت بنسبة 

% 40س مشكلة أقل من . ألف ل18أما قيمة إنتاج الهكتار الواحد من القمح البعلي فقد وصلت إلى ). 11-4المرفق 

  . )3-4ول الجد ( القمح المرويإنتاجمن قيمة 
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-4الجدول المرفق % (22تلتها حلب بنسبة البعلي من إجمالي مساحة القمح % 47 شكلت الحسكة 2003وفي عام 

 وسجلت الغاب أعلى معدل لإلنتاجية .المحافظاتآما أن هناك فوارق آبيرة في مردود الهكتار بين مختلف ) . 13

ويعكس هذا الفارق الفوارق في الهطوالت ) . هكتار/ طن0.7(بينما سجلت الرقة أدنى المستويات ) هكتار/ طن3.3(

 وفي الواقع فإن الغاب تقع بشكل آامل في منطقة االستقرار األولى بينما .الزراعيالمطرية بين مناطق االستقرار 

  ).5-4-3-2(الرقة فتتوزع بين أربعة مناطق استقرار 

 الشعير 

من إجمالي قيمة % 3.5 شكلت قيمة إنتاج الشعير 2003في عام  و.سوريةيشكل الشعير أهم المحاصيل العلفية في 

 . من قيمة إنتاج الحبوب% 13.2و النباتي نتاج اإل

من إجمالي مساحة المحاصيل العلفية البعلية وهي تتوسع في المساحات % 96وتغطي مساحة الشعير أآثر من 

% 36(ي المساحة المزروعة بالمحاصيل من إجمال% 26 شكلت 2003 وفي عام ).10-4الجدول المرفق (المروية 

 ويجب مالحظة أن ).3-4الجدول المرفق (من مساحة الحبوب % 40و ) إذا تم استثناء مساحة الخضار والفواآه

 نظرًا الستبدال الشعير بمحاصيل 2003-2001 و 2000-1998بين الفترتين % 11مساحة الشعير انخفضت بنسبة 

ة الشعير في بعض المناطق ومنع زراعة البادية وإدخال السبات ضمن الدورة أخرى وأثر الجفاف الذي أعاق زراع

 والظروف المناخية نتيجة الهطوالت المطرية% 205 وخالل نفس الفترة ازداد مردود الهكتار بنسبة .الزراعية

-4جدول ال (2003س في عام . ل7000 ووصلت قيمة إنتاج الشعير للهكتار إلى ).4-4الجدول المرفق (المناسبة 

 .2003-1995 تطور مساحة ومردود وإنتاج الشعير خالل الفترة 3-4ويبين المخطط ). 3

 2003-1995 مساحة ومردود وإنتاج الشعير 3-4المخطط 

 5-4 و 4-4 و 3-4الجدوالن المرفقان : المصدر 

 ويبين %).23(تالها الرقة %) 26(ير البعلي محافظتا حلب والحسكة أعلى مساحة للشعاحتلت  2003وفي عام 

 وفيما يتعلق .المحافظات توزع مساحة الشعير البعلي على مستوى المحافظات مما يعكس التباين بين 4-4الشكل 

 0.4(بينما سجلت الرقة أدنى مستوى ) هكتار/ طن2(بالمردود فإن إدلب سجلت أعلى من مستوى لإلنتاجية 
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 الفارق في 5-4ويبين المخطط ). 14-4الجدول المرفق (نظرًا لموقع المحافظتين آما هو متوقع ) هكتار/طن

 .الزراعياإلنتاجية بين مناطق االستقرار 

 2003 و 1995عامي (%)  المساحة المزروعة بالشعير حسب المحافظات 4-4المخطط 

 1995 -أ 2003 -ب

  
 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 

 )هكتار/طن (2003 مردود الشعير البعلي للهكتار حسب مناطق االستقرار الزراعي 5-4المخطط 

 
 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 

  البقوليات 4-1-2

 أهم البقوليات المزروعة في سورية ، آما تزرع بعض األنواع األخرى مثل الفول يشكل العدس والحمص

فقط من المساحة المزروعة بالبقوليات في عام % 19والفاصولياء والبازالء والبيقية والكرسنة والشوفان التي شكلت 

نوية وازدياد اهتمام ونتيجة االهتمام بهذه المحاصيل في الخطة الزراعية الس) . 3-4الجدول المرفق  (2003

 توزع 5-4المزارعين بزراعتها من أجل خصوبة التربة فإن نسبتها تتزايد في الدورة الزراعية، ويبين الجدول 

 . مساحة البقوليات وقيمة إنتاجها حسب المحصول 
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 (%)المحصول  توزع إجمالي مساحة و قيمة البقوليات حسب 5-4الجدول 

 2003-2001وسطي  2000-1998وسطي 
 المادة

 القيمة المساحة القيمة المساحة

 48.5 45.7 44.2 50.3 العدس

 22.4 33.1 27.3 31.7 الحمص

 29.1 21.1 28.5 18.0 البقوليات األخرى

 100 100 100 100 اإلجمالي
 3-4 و 2-4الجدوالن المرفقان : المصدر 

من إجمالي المساحة % 6ا يشكل حوالي  ألف هكتار مم258 آانت مساحة البقوليات حوالي 2003وفي عام 

% 2.4 ويزرع القسم األآبر من البقوليات في المناطق البعلية وقد شكل إجمالي إنتاج البقوليات حوالي .المزروعة

% 61و% 6.3وازدادت مساحة وقيمة البقوليات بنسبة . من إجمالي اإلنتاج الزراعي % 1.3و النباتي نتاج اإلمن 

 ). 3-4 و 2-4الجدوالن المرفقان  (2003-2001 و 2000-1998ترتين على التوالي بين الف

 العدس

-2001 وبمقارنة وسطي الفترة .هامةيشكل العدس أحد أهم المحاصيل الغذائية في سورية وهو سلعة تصديرية 

س في الفترة . مليون ل1633من % (77 فإن قيمة إنتاج العدس ارتفعت بنسبة 2000-1998 مع الفترة 2003

 نتيجة زيادة %3.4بالرغم من انخفاض المساحة المزروعة بنسبة )  مليون في الفترة الثانية 2890ولى إلى األ

  . السعرزيادة  واإلنتاجية بسبب الظروف الجوية

 في المحصولي وخاصًةنتيجة زيادته في الترآيب  2003 و 2000بين عامي % 13ازدادت مساحة العدس بنسبة 

 . ة وذلك بهدف تحسين نوعية التربة من خالل زيادة استخدام األسمدة الطبيعية منطقة االستقرار الثاني

 2003-2001 و2000-1998الفترتين وسطيًا بين % 81ازداد بنسبة حيث الظروف المناخية بويتأثر مردود العدس 

تالي فإن إنتاج وبال) . 4-4الجدول المرفق (نظرًا لتحسن الهطول المطري و الخدمات المساندة إلنتاج المحصول 

 ويبين .2000 و 2003بمقارنة عامي % 131بمقارنة الفترتين المرجعيتين وبنسبة % 77العدس ازداد بنسبة 

  .2003-1995 التغير في مساحة ومردود وإنتاج العدس خالل الفترة 6-4المخطط 

 حيث تشكل المساحة )15-4الجدول المرفق (ومن حيث المساحة فتترآز زراعة العدس في الحسكة وحلب وإدلب 

وتعرض المردود لتفاوت آبير . من إجمالي المساحة المزروعة% 90المزروعة في تلك المحافظات الثالث حوالي 

 . هكتار في الغاب / طن1.4هكتار في الالذقية و / طن0.2 حيث تراوح بين 2003حسب المحافظات في عام 
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 ) طن–هكتار / آغ–هكتار  (2003-1998 و 1995 – مساحة ومردود وإنتاج العدس 6-4المخطط 

  .4.5 – 4-4 و 4-3الجداول المرفقة : المصدر

 الحمص 

 وبمقارنة وسطي الفترة .والتصديرالغذائي الرئيسي الثاني لالستهالك المحلي  البقولي يشكل الحمص المحصول

وازدادت قيمة إنتاج الحمص ) 5-4 و 4-4 و 2-4قة الجداول المرف (2000-1998 مع وسطي الفترة 2001-2003

وفي نفس الفترة ازداد إنتاج الحمص بحوالي نفس ) . س. مليون ل1334س إلى . مليون ل1007من % (32بنسبة 

  %).21(ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مردود الهكتار % 33النسبة 

 .2003-1995ل الفترة  تطور مساحة وإنتاجية وإنتاج الحمص خال7-4ويوضح المخطط 

وآما هو %). 16( ساهمت آل من درعا و السويداء بثلث المساحة المزروعة بالحمص تلتهما حلب 2003وفي عام 

هكتار في الرقة و / طن0.1بالنسبة للعدس والمحاصيل البعلية األخرى فيتباين المردود بشكل آبير حيث وصل إلى 

 ) . 10-4الجدول المرفق (هكتار في الغاب / طن2.3

  المحاصيل العلفية 4-1-3

من أهم المحاصيل العلفية التي تزرع في سورية الشعير و الفصة، أما المحاصيل العلفية األخرى فتضم الكرسنة 

وهي تلعب دورًا هامًا في مجال الثروة الحيوانية وفي تحقيق التكامل بين ) 3-4 و 2-4الجدوالن المرفقان (والبيقية 

فقط من إجمالي مساحة % 1وتزرع تلك المحاصيل في مساحات صغيرة جدًا تمثل حوالي . والنباتياإلنتاج الحيواني 

 . المحاصيل ، أما قيمة اإلنتاج الكلية فهي أقل
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 ) طن–هكتار / آغ–هكتار  (2003-1998 و 1995 مساحة وإنتاج ومردود الحمص 7-4المخطط 

 
  .5-4 و 4-4 و 3-4مرفقة الجداول ال: المصدر 

 الشعير الرعوي

بنسبة  المزروعة بهذا المحصول اإلجمالية ةمساحال انخفضت .الشعير الرعوي آمحصول مروي وبعلييزرع 

بينما ازداد المردود ) نتيجة الستبداله بالمحاصيل األآثر تنافسية (2003-2001 و2000-1998بين الفترتين % 38

وآما هو مبين في % . 1.6بنسبة فقط مما أدى إلى انخفاض في اإلنتاج ية المالئمة بسبب الظروف الجو% 58بنسبة 

تعدل بانخفاض مساحات %) 26( فإن توسع المساحة المزروعة بهذا المحصول المروي 10-4 و 6-4الجدولين 

  .المردودمما أدى إلى انخفاض في اإلنتاج بالرغم من الزيادة الكبيرة في %) 90(الزراعة البعلية 

 وحسب الجدول %).16.6(والرقة %) 56.4( ترآزت زراعة الشعير الرعوي في دير الزور 2003وفي عام 

 25( فإن هناك فوارق آبيرة في المردود بين المحافظات حيث لوحظ أعلى مردود في حمص 17-4المرفق 

 ) . هكتار/ طن0.48(القنيطرة و أدنى مردود في ) هكتار/طن

 الفصة 

 وانخفضت المساحة المزروعة بالفصة %).74(زرع بشكل رئيسي في محافظة دمشق وهي محصول مروي ي

مما أدى % 13 وترافق ذلك مع انخفاض في المردود بنسبة 2003-2001 و 2000-1998بين الفترتين % 8بنسبة 

  %.21إلى انخفاض اإلنتاج بنسبة 

 .اإلجماليما يؤثر بدوره على اإلنتاج وتؤدي فوارق المردود بين المحافظات إلى اختالف مستويات اإلنتاج م

  المحاصيل الصناعية 4-1-4

تضم هذه المجموعة ثالثة محاصيل استراتيجية هي القطن والشوندر السكري والتبغ وآذلك عددًا من المحاصيل 

سم الثانوية نسبيًا مثل فول الصويا و عباد الشمس الزيتي و الفول السوداني واليانسون والحبة السوداء والسم

  .تفصيلي ويعتبر بعض هذه المحاصيل ذي قيمة آبيرة وسوف يتم التعرض لها بشكل .والكمون
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-1998من اإلنتاج الزراعي خالل الفترة المدروسة وقد ازدادت بين الفترتين % 10تمثل المحاصيل الصناعية 

-4 و 2-4مرفقان الجدوالن ال(من حيث المساحة % 4.9من حيث القيمة و % 1.6 بنسبة 2003-2001 و 2000

 و 2000-1998 يبين تطور المحاصيل الصناعية من حيث المساحة والقيمة خالل الفترتين 6-4والجدول  ).3

2001-2003. 

  (%)المحصول  توزع إجمالي المساحة و القيمة إلجمالي المحاصيل الصناعية حسب 6-4الجدول 

 2003-2001وسطي  2000-1998وسطي 
 البند

 القيمة المساحة مةالقي المساحة

 67.8 57.8 79.4 72.2 القطن

 8.9 7.4 8.5 7.9 الشوندر السكري

 5.3 4.2 4.9 4.4 التبغ

 18.0 30.6 7.1 15.5 أخرى

 100 100 100 100 اإلجمالي
 3-4 و 2-4الجدوالن المرفقان : المصدر 

 وذلك 2003-2000 بين عامي %12فإن قيمة المحاصيل الصناعية انخفضت بنسبة  3-4وفيما يتعلق بالجدول 

 2003 و 2000 وفي الواقع فبين عامي .المردودنتيجة النخفاض المساحة المزروعة والتي لم تعوض بزيادة 

نتيجة للسياسات المائية التي ) 22-4الجدول المرفق % (2.6انخفضت المساحة المزروعة بهذه المحاصيل بنسبة 

المالحظة أن هذه المحاصيل هي محاصيل صيفية مما تطلب آميات  آما تجدر .المرويةحدت من توسع المساحات 

 ويفسر هذا األولوية الكبرى التي تولى لتبني تقانات الري الحديث .الشتويةأآبر من المياه للهكتار مقارنًة بالمحاصيل 

  %.32من المياه و تحقق زيادة في المردود تعادل % 50 -32والتي تسمح بتوفير 

 القطن 

 وهو محصول .سورية في  الرئيسالصيفية المرويوالمحصول أهم المحاصيل النقدية التصديرية من ن القطيعتبر 

أنظر (استراتيجي يحظى باهتمام الدولة من حيث خطط اإلنتاج الزراعي و سياسات تطوير التصنيع الزراعي 

من قيمة % 68و اتي النبنتاج اإلمن قيمة % 8.7 وصلت قيمة اإلنتاج إلى 2003 وفي عام ).الثالثالفصل 

 ووصلت حصة القطن من القيمة اإلجمالية للمحاصيل الصناعية إلى ).2-4الجدول المرفق (المحاصيل الصناعية 

  .2003-2001في الفترة % 68 و 2000-1998في الفترة % 79

مروية و من إجمالي المساحة ال39على التوالي من المساحة المحصولية% 14و % 4.3 شكل القطن 2003وفي عام 

 آان هناك 2003-2001 و 2000-1998ووسطيًا وبين الفترتين ) . 6-4 و 3-4الجدوالن المرفقان (في سورية 

وذلك نظرًا النخفاض معدالت المياه والسياسات ذات العالقة التي تعالج % 16انخفاض في مساحة القطن يعادل 

                                                 
  تشمل المساحة المحصولية مساحة المحاصيل والخضار األشجار المثمرة 39
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انخفاض المساحة مما أدى إلى %) 3.4(الفترة  ولم يعدل تحسن المردود خالل نفس .المياهمشكلة الجفاف وندرة 

  %.13انخفاض اإلنتاج بنسبة 

ويعود هذا  .2003 إلى 2000 الفترة خالل% 25بنسبة قيمة إنتاج القطن لوحظ انخفاض  3-4 الجدول واستنادًا إلى

 الهكتار من انخفضت قيمة اإلنتاج فيآما %) 24(بشكل آامل تقريبًا إلى انخفاض المساحة المزروعة االنخفاض 

 . س . ألف ل108س إلى . ألف ل110

  .2003-1995 تطور مساحة ومردود وإنتاج القطن خالل الفترة 8-4ويبين المخطط 

 ) طن–هكتار / آغ–هكتار  (2003-1998 و 1995 مساحة ومردود وإنتاج القطن 8-4المخطط 

 
  .5-4 و 4-4 و 3-4الجداول المرفقة : المصدر 

عن زيادة خبرة المزارعين في خدمة  2003-2001 و 2000-1998وقد نجمت زيادة مردود الهكتار بين الفترتين 

 : ومن بين تلك السياسات . المطبقةالسياسات هذا المحصول وآذلك عن 

  .الزراعةاستخدام البذار المحسنة المناسبة لمناطق  •

 سياسة تشجيع اإلنتاج المبكر بهدف تجنب الظروف المناخية السيئة وخاصًة تلك التي يمكن أن تضر باإلنتاج  •

  .الموسمفي نهاية 

 . تبني تقانات الري الحديثوتحسن آفاءة الري  •

  .للمحصولتحسين الخدمات المقدمة  •

 3.5 وتراوح المردود بين %).16(وحلب %) 22(والرقة %) 36( ترآز إنتاج القطن في الحسكة 2003وفي عام 

 ) . 9-4الجدول المرفق (هكتار في الحسكة / طن4.5هكتار في دير الزور و /طن
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 الشوندر السكري 

 ويتم تصنيع اإلنتاج في خمسة معامل تابعة .والصيفية الخريفية والشتوية :عرواتيزرع الشوندر السكري في ثالثة 

 وتوفر سياسات دعم السعر الحكومية .والغابر والرقة ومسكنة وتل سلحب للمؤسسة العامة للسكر وتقع في دير الزو

  .المحصولالحافز للمزارعين لزراعة هذا 

 بينما بقيت حصة 2003-2001 و 2000-1998بين الفترتين % 6وقد ازدادت قيمة إنتاج الشوندر السكري بنسبة 

وانخفضت ) 22-4الجدول المرفق (على التوالي % 8.8و % 8.5قيمته من المحاصيل الصناعية ثابتة تقريبًا عند 

 ). 5-4  و 3-4 و 2-4الجداول المرفقة % (1.9مساحته بنسبة 

من إجمالي المساحة المروية المزروعة بالمحاصيل و % 1.9 آانت مساحة الشوندر السكري تعادل 2003وفي عام 

نتاج في السنوات األخيرة بالرغم من وازداد اإل. من المساحة المروية المزروعة بالمحاصيل الصناعية % 11

انخفاض المساحة نظرًا الستخدام البذار المحسن وتحسين الخدمات المقدمة للمحصول وسياسات الدعم السعري 

  ) . 3.4الجدول(س . ألف ل102 وبقيت قيمة اإلنتاج للهكتار ثابتة نسبيًا حيث آانت ).9-4المخطط (الحكومية 

 ) طن–هكتار / آغ–هكتار  (2003-1998 و 1995 –نتاج الشوندر السكري  مساحة ومردود وإ9-4المخطط 

 
 5-4 و 3-4الجدوالن المرفقان : المصدر 

في (هكتار / طن30وتتراوح المراديد بين %). 20.3(و الرقة %) 24(وتترآز مساحة الشوندر السكري في الغاب 

  ).20-4الجدول المرفق ) (في حماه(هكتار / طن53و ) حمص

 التبغ 

 ويتم تسليم آامل اإلنتاج إلى المؤسسة .والبعليةيزرع التبغ وهو أحد المحاصيل االستراتيجية في المساحات المروية 

  .للتبغالعامة 
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) . 2003(من قيمة المحاصيل الصناعية % 5.6من إجمالي قيمة اإلنتاج النباتي و % 0.7وتشكل قيمة إنتاج التبغ 

بالرغم من عدم % 9التبغ ازدادت بنسبة إنتاج  فإن قيمة 2003-2001 و 2000-1998ارنة متوسطي الفترتين وبمق

 2000هكتار في عام /س. ألف ل109 وآانت قيمة إنتاجية التبغ ).3-4 و 2-4الجدوالن المرفقان (زيادة المساحة 

  . 2003هكتار في عام /س. ألف ل118وصلت إلى و

من إجمالي مساحة % 4.3من إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل و % 0.3ساحة التبغ  شكلت م2003وفي عام 

وفي هذا الخصوص فيجب مالحظة أنه بالرغم من أن مساحة التبغ قد بقيت ثابتة مقارنًة مع . المحاصيل الصناعية 

 تطور 10-4ط ويبين المخط%. 7.4 بنسبة 2003 و 2000متوسطات الفترة المرجعية فقد انخفضت بين عامي 

 .مساحة ومردود وإنتاج التبغ

  
 ) طن–هكتار / آغ–هكتار  (2003-1998 و 1995 – مساحة ومردود وإنتاج التبغ 10-4المخطط 

 
  .4.5 و 4.4 و 3-4الجداول المرفقة : المصدر 

 لمرتفعة حالة المحاصيل الصناعية ذات القيمة ا: المحاصيل الصناعية األخرى 

 )  الحبة السوداء– اليانسون – السمسم –الكمون (

منذ منتصف الثمانينات تم تشجيع زراعة المحاصيل الصناعية ذات القيمة المرتفعة تماشيًا مع السياسات الحكومية 

 40لمحاصيلإنتاج ابن والمزارعونتيجة لذلك اهتم  .العالميةالهادفة إلى تعزيز تكامل بين الزراعة الوطنية واألسواق 

فعلى سبيل المثال ازدادت قيمة . ذات القيمة المرتفعة التي تتمتع بالميزة النسبية والتي ال تواجه مشكالت تسويقية

  2003-2001في الفترة % 12 إلى 2000-1998من إجمالي المحاصيل الصناعية في الفترة % 2إنتاج الكمون من 

 134 و138ليانسون والحبة السوداء من  وازدادت إنتاجية ا%.1.2إلى % 0.8السمسم من إنتاج بينما ازدادت قيمة 

) . 3-4  جدول ال( 2003هكتار في عام /س. ألف ل188 و 286 على التوالي إلى 2000هكتار في عام /س.ألف ل

                                                 
وفي الواقع فإن التجارة المحلية والطلب الخارجي على المحاصيل .  إن المحاصيل ذات القيمة المرتفعة باإلضافة إلى المحاصيل الصناعية واعدة جدًا - 40

 .  مرتفعة جدًا أو المحاصيل العضوية/ و ) مثل البطيخ األحمر(المبكرة 
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-4أنظر الجدول (ويالحظ أن قيمة إنتاج الهكتار المزروع بالكمون تعادل ستة أضعاف إنتاج هكتار واحد من الشعير 

  ).5-4 و 4-4 والجدوالن المرفقان 7

 2003-2001 وسطي المساحة وقيمة اإلنتاج لمحاصيل مختارة 7-4الجدول 

 هكتار/ القيمة  )س.مليون ل(القيمة  )هكتار(المساحة  المنتج

 8625 10898 1263452 الشعير

 51460 4319 83928 الكمون

 42368 443 10456 السمسم
 2003-1992اع الزراعي قطللالوضع الراهن : المصدر 

 الكمون

 أنظر الجدولين – 2003من إجمالي المساحة في عام % 98(يزرع الكمون بشكل رئيسي في المساحات البعلية 

 آان 2003-2001 ومن الدالئل على زيادة االهتمام بزراعة الكمون أنه خالل الفترة ).17-4 و 3-4المرفقين 

 وآان اإلنتاج أعلى بستة أضعاف 2003-1998عاف المساحة في الفترة إجمالي مساحة الكمون يزيد على أربعة أض

فبمقارنة  3-4 وباإلشارة إلى الجدول ).5-4 و 4-4 و 3-4أنظر الجداول المرفقة % (36بينما ازداد المردود بنسبة 

ترجع و  %)267( الزيادة الملحوظة في قيمة إنتاج الكمون  أن يصبح من الممكن اإلشارة إلى2000 و 2003عامي 

 48 إلى 2000س في عام . ألف ل37بشكل رئيسي إلى زيادة المساحة بينما ازدادت قيمة اإلنتاج في الهكتار من 

 . )3-4الجدول ( بالرغم من انخفاض سعر الكمون 2003س في عام .ألف ل

 السمسم

ويرجع ذلك إلى % 81 أن قيمة إنتاج السمسم ازدادت بنسبةيتبين  3-4الجدول حسب  2000 و 2003بمقارنة عامي 

 ومع ذلك فإن .طفيفوهو أمر عدل أثر المردود والسعر الذي آان سالبًا بشكل ) 11-4المخطط (زيادة المساحة 

 ألف 46أدى إلى انخفاض إنتاجية الهكتار من % 10انخفاض السعر والمردود الذي أدى إلى انخفاض القيمة بنسبة 

  .   2003س في عام . ألف ل44 إلى 2000س في عام .ل
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 )هكتار (2003-1998 تطور المساحة المزروعة بالسمسم 11-4المخطط 

 
  .10-4 و 6-4الجدوالن المرفقان : المصدر 

 2000-1998بين الفترتين % 49ونتيجة لزيادة المساحة والمردود فقد ازداد وسطي اإلنتاج السنوي للسمسم بنسبة 

وذلك استجابة لزيادة الطلب على زيت السمسم في ) 5-4 و 4-4 و 3-4 الجداول المرفقة أنظر (2003-2001و 

 وازدادت 2000-1998من إجمالي اإلنتاج في الفترة % 46 وقد ساهمت المساحات البعلية بنسبة .العالميةاألسواق 

هكتار خالل الفترتين  وقد تحسن مردود ال).8-4أنظر الجدول  (2003-2001في الفترة % 63تلك المساهمة إلى 

وسمحت هذه التطورات لسورية بتصدير . هكتار / طن0.6هكتار إلى / طن0.5المدروستين أيضًا حيث ازداد من 

 طن 100 مقابل حوالي 2003-2001 طن من زيت السمسم خالل الفترة 384آمية وصلت بالوسطي السنوي إلى 

 .2000-1998في الفترة 

  (%)2000/2003 – 1998/2000عه حسب استخدامات األراضي  إنتاج السمسم وتوز8-4الجدول  

 2003-2001وسطي  2000-1998وسطي  البيان

 37.3 53.8 مروي

 62.7 46.2 بعلي
 12-4 و 8-4الجدوالن المرفقان : المصدر 

  الخضار4-1-5

أهم محاصيل تلك تضم هذه المجموعة عددًا آبيرًا من المحاصيل الشتوية والصيفية وتعتبر البندورة والبطاطا 

  ).3-4 و 2-4 والجدوالن المرفقان 9-4الجدول (المجموعة من حيث المساحة وقيمة اإلنتاج 
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 (%) مساحة وقيمة محاصيل الخضار حسب المحصول 9-4الجدول 

 2003-2001وسطي  2000-1998وسطي 
 البند

 القيمة المساحة القيمة المساحة

 31.1 11.5 29.0 12.8 البندورة الحقلية

 35.5 17.3 45.4 18.6 البطاطا

 33.5 71.2 25.6 68.6 األخرى

 100 100 100 100 اإلجمالي
 3-4 و 2-4الجدوالن المرفقان : المصدر 

من إجمالي مساحة % 2.9 مشكلًة 2003-2001 ألف هكتار في الفترة 135وصلت مساحة الخضار إلى حوالي 

من إجمالي مساحة % 70 وصلت مساحة الخضار المروية إلى  وفي نفس الفترة).3-4الجدول المرفق (المحاصيل 

 وباإلشارة إلى الجدول ).6-4 و 3-4الجدوالن المرفقان (من إجمالي مساحة المحاصيل المروية % 7.1الخضار و 

نظرًا للتغير في الترآيبة المحصولية وزيادة % 21 ازدادت بنسبة 2003 و 2000فإن قيمة اإلنتاج بين عامي  4-3

 ألف 142ود الذي عوض عن انخفاض األسعار والذي يعتبر عامًال محددًا في انخفاض قيمة إنتاج الهكتار من المرد

قد بقيت ثابتًة نسبيًا والنباتي ويجب مالحظة أن حصة الخضار من قيمة اإلنتاج الزراعي . س . ألف ل137س إلى .ل

 . على التوالي% 7.1و % 3.9 حيث آانت تعادل 2003-2001 و 2000-1998بين الفترتين 

 البندورة

 البندورة الحقلية 

والربيعية وذلك لتغطية الطلب المحلي المرتفع على البندورة والخريفية  الصيفية :عرواتتزرع البندورة في ثالثة 

 وباإلضافة إلى ذلك فإن هناك طلب متزايد على البندورة من األسواق الخارجية وخاصًة الدول .والمصنعةالطازجة 

. آل من المساحات المروية والبعلية لذا فإن لدى المزارعين السوريين حافزًا قويًا على زراعة البندورة في .اورةالمج

بمقارنة متوسطات الفترة % 31إلى % 29ومع ذلك فإن حصة البندورة الحقلية من إنتاج الخضار ازدادت فقط من 

  ).9-4الجدول  (2003-2001 و 1998-2000

وفي عام % . 35بين الفترتين بينما ازدادت قيمة اإلنتاج بنسبة % 2.7ندورة المكشوفة بنسبة انخفضت مساحة الب

  ).6-4الجدول المرفق (من إجمالي الخضار المروية % 7.6 شكلت إجمالي مساحة البندورة الحلقية 2003

ازدادت مراديد الهكتار بشكل  و.التوسعوقد بدأ المزارعون مؤخرًا بتطبيق استراتيجيات التكثيف والتنويع بدًال من 

 221 إلى 2000 ألف في عام 158 آما ازدادت قيمة اإلنتاج للهكتار من ،12-4ملحوظ آما هو مبين في المخطط 

 ).3-4الجدول  (2003في عام س .لألف 
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 )  طن–هكتار / آغ–هكتار  (2003-1998 و 1995 مساحة ومردود وإنتاج البندورة 12-4المخطط 

 
  . 5-4 و 4-4 و 3-4الجداول المرفقة : المصدر 

وحلب ) من إجمالي مساحة البندورة% 15( آانت البندورة الحقلية تزرع بشكل رئيسي في درعا 2003في عام 

 تم تسجيل أعلى المراديد في درعا 2003 وفي عام %).4(و الالذقية %) 5(وطرطوس %) 7(وحمص %) 14(

الجدول المرفق ) (هكتار/طن 12(بينما آان أخفض مردود في إدلب ) هكتار/ طن80(القنيطرة و) هكتار/ طن96(

4-22.(  

  41بندورة البيوت البالستيكية

.  تقانات الري الحديث واألصناف الجديدة ذات المردود المرتفع بإتباعتزرع البندورة أيضًا في البيوت البالستيكية 

  .للمزارعينلى البندورة الطازجة وهي توفر عوائد مرتفعة وتغطي البيوت البالستيكية الطلب ع

وآما هو األمر بالنسبة للبندورة الحقلية فإن وسطي المساحة المزروعة بالبندورة البالستيكية قد انخفض بين الفترتين 

. األآثر ربحيةبالمحاصيل األخرى ويرجع ذلك إلى توسع المساحة % 11 بنسبة 2003-2001 و 1998-2000

 . وسطيًا % 36 ذلك فقد ازداد اإلنتاج بنسبة ومع

من مساحة البيوت % 84( ترآزت زراعة البندورة في البيوت البالستيكية في طرطوس 2003وفي عام 

  %).14(والالذقية ) البالستيكية

                                                 
 ) . أ2003( وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - 41
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 البطاطا

  .الغذائيةت تزرع البطاطا في األراضي المروية على ثالث عروات وهي محصول هام لالستهالك الغذائي وللصناعا

بين الفترتين % 1.4فإن قيمة إنتاج البطاطا انخفضت بنسبة  3-4والجدول  8-4  المرفقوآما هو مبين في الجدول

وبقيت % . 36إلى % 45  وانخفضت حصتها من إجمالي قيمة إنتاج الخضار من 2003-2001 و1998-2000

 إجمالي مساحة الخضار بينما انخفضت قيمة من% 19حصة البطاطا من المساحة ثابتة حيث أنها تعادل حوالي 

 13-4ويبين المخطط  . 2003س في عام . ألف ل236 إلى 2000س في عام . ألف ل255اإلنتاج للهكتار من 

  .البطاطاتطور مساحة ومردود وإنتاج 

 2003-1998 و 1995 – مساحة ومردود وإنتاج البطاطا 13-4المخطط 

 
  .5-4 و 4-4 و 3-4الجداول المرفقة : صدر الم

في جميع المحافظات ) من إجمالي مساحة البطاطا مروي% 98(تزرع البطاطا بشكل رئيسي في المساحات المروية 

في % 12في حماه و % 19في إدلب و % 23من مساحة البطاطا اإلجمالية في حلب و % 27 وتقع نسبة .السورية

 فقد تحققت أعلى المراديد في درعا والقنيطرة وريف دمشق 2003حصاءات عام  وحسب إ.حمصفي % 7الغاب و 

 ). 23-4أنظر الجدول المرفق ) (هكتار/ طن2(بينما آان مردود الحسكة األقل ) هكتار/طن 22.5 و 22و  25(

  األشجار المثمرة 4-1-6

 وتمثل مساحة األشجار .العنبوتنتج سورية مجموعة آبيرة من الفواآه وأهمها الزيتون والحمضيات والتفاح 

 وقد ازدادت هذه المساحة ).3-4الجدول المرفق (من إجمالي مساحة المحاصيل في سورية % 17المثمرة أآثر من 

 ألف 829 إلى 1998 ألف هكتار في عام 775بشكل مضطرد خالل السنوات الست الماضية حيث ارتفعت من 

من إجمالي المساحة % 83قد شكلت المساحة البعلية  ف2003 وحسب إحصاءات عام .2003هكتار في عام 

  .المثمرةالمزروعة باألشجار 
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 ولكن حصتها من 2003-2001 و 2000-1998بين الفترتين % 2.1بنسبة المثمرة شجار األازدادت قيمة إنتاج 

بين % 18وانخفضت القيمة ذاتها بنسبة ) . 29-4الجدول المرفق % (13إلى % 15اإلنتاج الزراعي انخفضت من 

س في . ألف ل66 إلى 2000س في عام . ألف ل83 وانخفضت قيمة اإلنتاج في الهكتار من .2003 و 2000عامي 

 تطور المساحة اإلجمالية والقيمة لألشجار المثمرة في الفترتين 10-4ويبين الجدول ) . 3-4الجدول  (2003عام 

  .2003-2001 و 1998-2000

 2003-2001 و 2000-1998(%)  و قيمة إجمالي األشجار المثمرة حسب المحصول  توزع إجمالي مساحة10-4الجدول 

 2003-2001وسطي  2000-1998وسطي 
 البند

 القيمة المساحة القيمة المساحة

 43.3 61.3 43.7 59.5 الزيتون

 12.5 3.5 12.4 3.4 الحمضيات

 7.1 5.7 8.3 6.2 التفاح

 7.9 7.1 10.3 8.8 العنب
 29.2 22.4 25.3 22.1 أخرى

 100 100 100 100 اإلجمالي
 3-4 و 2-4الجدوالن المرفقان : المصدر 

 وآذلك إلى توسع زراعة األشجار المثمرة في العديد ،مساحة األشجار المثمرة إلى ربحية اإلنتاجفي توسع الويرجع 

  .األراضيات استصالح  وتوفر مصادر القروض المحلية والدولية لفعالي،من مشاريع استصالح األراضي

 الزيتون 

يوفر إنتاج الزيتون و زيت الزيتون فرص العمل لعدد آبير من سكان الريف ويساهم في التطور الصناعي في 

  ).والسادسأنظر الفصلين الخامس (سورية وآذلك في زيادة الصادرات الزراعية 

عة وزرالممساحة ال وقد توسعت .التربةفي حماية  هامًادورًا تلعب حيث  في المساحات البعلية غالبًايزرع الزيتون 

ألف هكتار في  502 إلى 2000-1998 ألف هكتار في الفترة 469من وسطي ) البعلي والمروي(أشجار الزيتون ب

وانخفضت حصته من % 3.0وبالرغم من توسع المساحة فقد انخفض إنتاج الزيتون بنسبة  . 2003-2001الفترة 

س في عام .ألف ل 69وانخفضت قيمة إنتاج الهكتار من % . 43إلى % 44جار المثمرة من إجمالي قيمة إنتاج األش

-4وآما هو مالحظ من المخطط ) . 3-4الجدول (  بسبب ظاهرة المعاومة2003س في عام .ألف ل 41 إلى 2000

  . فإن إنتاج الزيتون يتميز بظاهرة المعاومة14



2005واقع الغذاء والزراعة   

 

 62

 )هكتار وطن (2003-1998 مساحة وإنتاج أشجار الزيتون 14-4المخطط 

 
  .12-4 و 10-4 و 8-4 و 6-4 و 5-4 و 3-4الجداول المرفقة : المصدر 

متوسطات بمقارنة % 42وقد ازدادت المساحة بنسبة  . لبعلياتم رصد استثمارات آبيرة للتوسع في مساحة الزيتون 

  ).6-4رفق الجدول الم (2003-2001 و 2000-1998الفترتين 

) من إجمالي مساحة الزيتون البعلي% 33( فإن أعلى مساحة للزيتون البعلي تقع في حلب 2003وحسب إحصاءات 

) شجرة/ آغ18(وتم تحقيق أعلى مردود في الغاب %). 7.9والالذقية %) 14(وطرطوس %) 23(يليها إدلب 

 ) . 25-4الجدول المرفق ) (شجرة/ آغ3(وأدنى مردود في طرطوس 

والرقة %) 16(وحمص ) من إجمالي المساحة المروية% 23(ترآز مساحة الزيتون المروي في ريف دمشق وت

) شجرة على التوالي/ آغ35شجرة و / آغ37.5( وسجلت الغاب ودرعا أفضل المراديد %).12(ودرعا %) 17(

 ). 24-4الجدول المرفق (

 الحمضيات

تعتبر أحد أهم محاصيل األشجار المثمرة المروية وتضم عددًا تترآز زراعة الحمضيات في المنطقة الساحلية وهي 

  .واليوسفيآبيرًا من األصناف مثل الليمون والبرتقال والكريب فروت 

 وانخفضت قيمة إنتاج الحمضيات .2003-2001 ألف هكتار في الفترة 29وصلت مساحة أشجار الحمضيات إلى 

 وقد تم تسجيل انخفاض المراديد لليمون .المساحةع  بالرغم من توس2003 و 2000بين عامي % 18بنسبة 

منتين والمندرين و الكريفون يالقديمة بأصناف جديدة مثل الكلاألصناف استبدال بسبب الظروف الجوية ووالبرتقال 

 2000س في عام . ل286آما انخفضت قيمة إنتاج الهكتار من . مرحلة اإلنتاج بعد معظمها دخل يوالفالنسيا التي لم 

-1995 تطور مساحة وإنتاج أشجار الحمضيات خالل الفترة 15-4 ويبين الشكل  .2003 ألف في عام 218ى إل

2003.  
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 )هكتار وطن (2003-1998 و 1995 مساحة وإنتاج الحمضيات 15-4المخطط 

 
  .5-4 و 4-4 و 3-4الجداول المرفقة : المخطط 

 وسجلت الالذقية %.22من إجمالي مساحة الحمضيات بينما شكلت طرطوس % 75ة  ضمت الالذقي2003في عام 

 وفي عام ).شجرة/آغ 61(وطرطوس ) شجرة/ آغ63(تلتها إدلب ) شجرة/ آغ75 (2003أعلى مردود في عام 

  .26-4آما هو مبين في الجدول المرفق ) شجرة/ آغ105( حققت الالذقية مردودًا أعلى 2000

 التفاح 

 ألف هكتار في 47 إلى 2000-1998 ألف هكتار في الفترة 49مساحة اإلجمالية المزروعة بالتفاح من انخفضت ال

 وينطبق هذا األمر على وجه .األمراض مكافحة الناتجة عن وذلك نظرًا لزيادة تكاليف اإلنتاج 2003-2001الفترة 

وأدت األمراض إلى انخفاض ملحوظ  .التفاحمن إجمالي مساحة % 65الخصوص على األشجار البعلية التي تحتل 

-2001 و2000-1998بين الفترتين % 16(في مردود الشجرة  مما ساهم أيضًا في انخفاض قيمة إنتاج التفاح 

  .2003-1995 مساحة وإنتاج أشجار التفاح خالل الفترة 16-4ويبين المخطط ). 2003

 ) آغهكتار و (2003-1998 و 1995 مساحة وإنتاج التفاح 16-4المخطط 

 
  5-4 و 4-4 و 3-4لجداول المرفقة ا: المصدر 
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. يةالساحلالمنطقة بينما يزرع التفاح المروي في ) السويداء(وتترآز زراعة التفاح البعلي بشكل رئيسي في الجنوب 

    وحققت دمشق% . 25من إجمالي مساحة التفاح تلتها السويداء بنسبة % 30 شكلت ريف دمشق 2003وفي عام 

الجدول ) (شجرة/آغ 15 و 6(وحماهبينما آان أدنى مردود في الحسكة ) شجرة/آغ 39و37(أعلى مردود السويداء و 

  ).27-4المرفق 

 العنب

و مجفف وعلى ) عنب المائدة(يشكل العنب محصوًال هامًا في سورية حيث أنه يصدر ويستهلك محليًا بشكل طازج 

  ).صنعةممنتجات (شكل عصير 

 2000-1998 ألف هكتار في الفترة 64من الوسطي السنوي ) المروي والبعلي(وقد انخفضت إجمالي مساحة العنب 

 ألف طن إلى 462 وخالل نفس الفترة انخفض وسطي اإلنتاج السنوي من .2003-2001 ألف في الفترة 58إلى 

ر بانخفاض سعر العنب وزراعة أشجار مثمرة ويفسر هذا التغي) . 5-4 و 3-4الجدوالن المرفقان ( ألف طن 346

س . ألف ل79 بينما بقيت قيمة إنتاج الهكتار ثابتة عند ،%25 وانخفضت قيمة إنتاج العنب بنسبة .أعلىذات ربحية 

-1995 خالل الفترة  تطور مساحة وإنتاج العنب17-4 ويبين المخطط ) .3-4الجدول  (2003 و 2000بين عامي 

2003.  

 )هكتار وطن (2003-1998 و 1995 –مساحة وإنتاج العنب  17-4المخطط 

 
  .5-4 و 4-4 و 3-4الجداول المرفقة : المصدر 

بالرغم من أن مساحة العنب المروي والبعلي قد انخفضت إال أن إنتاج العنب المروي ازداد نتيجة لتحسن مردودية 

وارتفع ) . 12-4 و 10-4 و 8-4 و 6-4الجداول المرفقة  (2003-2001 و 2000-1998الشجرة بين الفترتين 

 ألف طن إلى 325 ألف طن بينما انخفض إنتاج العنب البعلي من 142 ألف طن إلى 137إنتاج العنب المروي من 

 .  ألف طن204
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  الثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني 4-2

وبمقارنة وسطي ). 11-4الجدول ( في سورية  الرئيسية الحيوانيةتمثل األغنام والماعز واألبقار والدواجن الثروة

األغنام آل من بينما انخفضت % 19 نجد أن الدواجن ازدادت بنسبة 2003-2001 و 2000-1998الفترتين 

 البيانات المتاحة تشير إلى االتجاه السالب الذي وعلى الرغم من أن %).8.8(واألبقار %) 8.4(والماعز %) 4.1(

قطاع الثروة الحيوانية قد استعاد نشاطه من حيث العدد واإلنتاج خالل العامين فإن  2001ئدًا حتى عام آان سا

  ).أ29-4 و 28-4الجدوالن المرفقان (األخيرين 

  أعداد الثروة الحيوانية11-4الجدول 

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 النوع

 15293 13497 12362 13505 13998 15425 األغنام

 1017 932 979 1050 1046 1101 الماعز

 937 867 837 984 978 932 األبقار

 25058 28634 21122 21629 21009 20422 الدواجن
 28-4الجدول المرفق : المصدر 

 ).1-4الجدول المرفق  (2003-2001من قيمة اإلنتاج الزراعي في الفترة % 27وصلت قيمة اإلنتاج الحيواني إلى 

من قيمة اإلنتاج % 52 شكل اللحم 2003وفي عام . الريفيةك فهو يشكل مصدر الدخل آلالف األسر وعالوًة على ذل

 18-4ويوضح المخططان %) . 5.3(واألسماك %) 6.6(والبيض %) 37(الحيواني تاله الحليب ومنتجات األلبان 

  .  مساهمة مختلف أنواع الثروة الحيوانية في إنتاج الحليب واللحم 19-4و 

 2001/2003وسطي – إنتاج الحليب 19-4المخطط  2001/2003 وسطي – إنتاج اللحم األحمر 18-4ط المخط

  
 أ29-4الجدول المرفق : المصدر  أ29-4الجدول المرفق : المصدر 

 في تحقيق زيادة 2003-2000لحيوانية في الفترة تمثل الهدف الحكومي االستراتيجي في مجال تطوير الثروة ا

  .الحليبفي إنتاج % 4في إنتاج اللحم األحمر و اللحم األبيض و % 5سنوية بنسبة 

وتقدم وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها المساعدة لقطاع الثروة الحيوانية من خالل العديد من الخدمات وخاصًة 

وتوفير األعالف وجمع وتوزيع ) من خالل التهجين والتلقيح االصطناعي(ت السالالالرعاية البيطرية وتحسين 
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بشراء ) المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والمؤسسة العامة لألعالف( ويقوم القطاع العام .المعلومات

مل القطاع  ويع.التعاونيةوتخزين وتسويق قسم من االحتياجات العلفية ويتم توزيع جزء منها عن طريق الجمعيات 

 وتتزايد حصة القطاع الخاص في تسويق .الدواجنالخاص في تسويق األعالف وهو يوفر القسم األآبر من أعالف 

  .الوطنياألعالف نتيجة للسياسات الحكومية في تشجيع مشارآة القطاع الخاص في االقتصاد 

  األبقار 4-2-1

نية اللتين تتمتعان بهطول مطري مرتفع وآذلك في المساحات تترآز تربية األبقار في منطقتي االستقرار األولى والثا

 ويشكل الحليب المنتج الرئيسي من تربية األبقار ويعتمد المربون على المرآزات العلفية وبقايا المحاصيل .المروية

عد  وقد سا.بالمحدودية وتتميز المراعي الطبيعية .قطعانهمومنتجاتها الثانوية واألعالف الخضراء في تغذية 

وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  ( األعالف على تخفيض تفاوت عدد قطيع األبقارأسعاراالستقرار النسبي في 

 . )2004ب و وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 2003

تشكل األبقار المصدر الرئيسي للحليب في سورية وبالرغم من انخفاض وسطي عدد قطيع األبقار بين الفترتين 

 مليون طن ويرجع ذلك إلى 1.2ليصل إلى % 3.4 فإن إنتاج الحليب ارتفع بنسبة 2003-2001و  1998-2000

  ).20-4 والمخطط 30-4الجدول المرفق (زيادة اإلنتاجية الناجمة عن استخدام األبقار األجنبية والمحسنة 

 2003-2001 و 1998/2000 وسطي – قطيع األبقار و إنتاج اللحم والحليب 20-4المخطط 

 

 أ 29-4 و 28-4الجدوالن المرفقان : المصدر 

من إجمالي إنتاج الحليب في سورية وينتج القسم األآبر منه من قبل % 66 شكل حليب األبقار 2003وفي عام 

ة األبقار بشكل وتترآز تربي. فقط من إجمالي اإلنتاج% 1.8 وفي الواقع فقد شكل إنتاج القطاع العام .الخاصالقطاع 

وزارة الزراعة  (%)10(و حمص %) 18(و ريف دمشق %) 22(رئيسي في ثالث محافظات هي دير الزور 

 . )أ2003واإلصالح الزراعي 
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 وفي عام ).31-4الجدول المرفق (من إجمالي اإلنتاج % 60ويترآز إنتاج حليب األبقار في أربعة محافظات تشكل 

  %.11وحلب % 13و حمص % 14اإلنتاج و دير الزور من إجمالي % 21 أنتجت دمشق 2003

 أما القسم المتبقي فتم تصنيعه على طازج،من الحليب المنتج بشكل % 37 تم استهالك 2003وحسب إحصاءات عام 

 وتقتصر صادرات منتجات األلبان على .المحليةشكل لبنة و سمن و زبدة وجبن ومنتجات أخرى تباع في السوق 

  .ريبًاتقالجبنة البيضاء 

إنتاج لحم األبقار بشكل آبير خالل الفترة المدروسة آما بقي الطلب على لحوم األبقار مستقرًا نظرًا يتغير لم 

% 23ووصلت حصة إنتاج لحم األبقار من إجمالي إنتاج اللحم األحمر إلى . الستقرار األسعار مقارنًة مع لحم الغنم 

 وينتج القطاع الخاص القسم األآبر من إنتاج لحم األبقار بينما ).أ29-4الجدول المرفق  (2003-2001خالل الفترة 

 . )ج2003وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  (فقط% 1.3يقتصر إنتاج القطاع العام على 

  األغنام 4-2-2

ؤثر يتأثر قطيع الثروة الحيوانية وخاصًة قطيع األغنام والماعز بالظروف الجوية وخاصًة الهطول المطري الذي ي

 2000 و 1999 لذا ونظرًا لموجة الجفاف التي حدثت خالل الموسمين .األعالفبشكل مباشر على توفر وأسعار 

 ومن .2001 مليون في عام 12.4 إلى 1998 مليون رأس في عام 15.4انخفضت أعداد األغنام بشكل تدريجي من 

%) 6(هذا النمو آان أقل من النسبة المستهدفة ومع ذلك فإن ) . 28-4الجدول المرفق (ثم عاد عدد القطيع للتزايد 

  .الزراعيةألغنام العواس والواردة في استراتيجية التنمية 

-2001 و 2000-1998بين الفترتين %) 4.1(وفيما يتعلق بإنتاج الحليب فإن االنخفاض الذي طرأ على األغنام 

الجداول المرفقة % (9.6نتاج الحليب بنسبة مما أدى إلى زيادة في إ%) 11(+ تعدل بتحسين إنتاجية الرأس 2003

تحسن المراعي ونظم التربية وآذلك ساعد وعالوًة على ذلك فقد . )21-4المخطط (  و)30-4 و 29-4 و 4-28

وقد ساهم توزيع سالالت األغنام المحسنة وخاصًة أغنام العواس في تحقيق هذا . ترآيبة األعالف والرعاية البيطرية 

 . لحليب النمو في إنتاج ا

من األغنام في البادية وحسب التوزع التالي بين % 70 فقد ترآز أآثر من 2003وحسب اإلحصاءات الرسمية لعام 

 %. 13 حماه -% 13 الرقة -% 14 حمص -% 16 حلب -% 16دير الزور ) : 33-4الجدول المرفق (المحافظات 

وتصنع . من إجمالي إنتاج الحليب في سورية% 30 وينتج حليب األغنام في أربعة أشهر فقط خالل السنة وهو يشكل

ويتم االحتفاظ بجزء من اإلنتاج . الكميات المنتجة بالطريقة التقليدية لتحول إلى سمن و زبدة وجبنة بيضاء ولبنة

 . لالستهالك العائلي بينما يباع القسم المتبقي في المناطق الريفية والحضرية

الجدول  (2003-2001في الفترة % 74ألحمر المنتج في سورية إلى وصلت حصة األغنام من إجمالي اللحم ا

 2003-2001في الفترة % 14 فقد انخفض إنتاج لحم األغنام بنسبة 2000-1999ومقارنة بالفترة ). أ29-4المرفق 
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م األغنام من لح% 60ويتم إنتاج حوالي . مما أدى إلى زيادة آبيرة في األسعار المحلية مقارنًة بأنواع اللحوم األخرى

 ). 34-4الجدول المرفق (في ثالثة محافظات هي الرقة و حمص ودير الزور 

 2003-2001 و 1998/2000 وسطي – قطيع األغنام وإنتاج اللحم والحليب 21-4المخطط 

 
 .أ 29-4 و 28-4الجدوالن المرفقان : المصدر

 وتباينت .ملحوظلحم أغنام العواس في دول الخليج وخاصًة السعودية بشكل ومن ناحية أخرى فقد ازداد الطلب على 

 1995 ألف طن في عام 16 حيث انخفضت من 2002-1995صادرات سورية من األغنام بشكل آبير خالل الفترة 

 وترجع هذه التباينات .2002 ألف طن في عام 53 بينما وصل إجمالي الصادرات إلى 1999إلى ألف طن في عام 

 . 42د الثروة الحيوانيةاعدوألى التغيرات في السياسات التجارية إ

إلى مؤسسات القطاع العام التي تعمل في ) الجلد والصوف(ويقدم القطاع الخاص جزءًا من المنتجات الثانوية لألغنام 

 . للدباغةوالمؤسسة العامة لألصواف مجال تلك المنتجات مثل المؤسسة العامة 

ج الحيواني إلى تغيرات هامة في السنوات األخيرة وينطبق هذا األمر بشكل خاص على وقد خضعت نظم اإلنتا

تربية األغنام في المساحات الجافة الواقعة في المنطقتين الشرقية والجنوبية الشرقية من زادت  وتقليديًا فقد .األغنام

تعتمد تربية . صدر رئيسي لألعالف  وتعتمد تربية األغنام على المراعي الطبيعية آم).السوريةالمراعي (سورية 

تاريخيًا على الهجرة الموسمية بين المراعي السورية والمساحات المحصولية البعلية والمروية الواقعة في األغنام 

 ومع ذلك ومع تراجع توفر المراعي الطبيعية في البادية وخاصًة في فترات الجفاف فقد .سوريةالمناطق الغربية من 

آمية األعالف مما اضطرهم إلى زيادة  الحيوانية بإبقاء القطيع لفترة أطول في المنطقة الغربية بدأ مربو الثروة

الفطام المبكر على تقنيات حديثة في تربية األغنام مثل حولهم من بدو رحل إلى بدو مقيمين يعتمدون والتكميلية 

                                                 
 .  أعداد مختلفة – التجارة الزراعية السورية - 42
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غطية الطلب المتزايد على تصدير األغنام على تهذه تربية طريقة الساعد ت و.الصغيرةوتقديم األعالف للحيوانات 

  .الحليبالحية آما أنه يمكن المربين من تسويق آميات أآبر من 

  الماعز 4-2-3

تراجع قطيع الماعز نتيجة للسياسات الحكومية في منع الرعي في مناطق الغابات والمناطق الواقعة في منطقة 

 لذا فقد انخفض قطيع الماعز من وسطي .الثانية االستقرار االستقرار األولى وآذلك في مساحات آبيرة من منطقة

 بنسبة انخفاض 2003-2001 ألف رأس في الفترة 976 إلى 2000-1998 ألف في الفترة 1065سنوي يعادل 

  %.8.4تعادل 

 تحتوي ست محافظات على أآثر من ثلثي الماعز حيث تشكل محافظة ريف دمشق 22-4وآما هو مبين في المخطط 

  .وحماهتليها حلب والحسكة والرقة وإدلب % 16 األآبر النسبة

  (%)2003 توزع قطيع الماعز حسب المحافظات 22-4المخطط 

 
 2003 – المجموعة اإلحصائية السنوية –وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر 

بين )  ألف طن63 ألف طن إلى 72من % (13سبة يتعرض إنتاج حليب الماعز لتفاوت آبير حيث انخفض بن

% 5 وبشكل عام فإن حليب الماعز يشكل أقل من ).أ29-4الجدول المرفق  (2003-2001 و 2000-1998الفترتين 

للماعز الشامي بينما بقيت ثابتة في % 15 وقد ارتفعت إنتاجية الرأس من الحليب بنسبة .الحليبمن إجمالي إنتاج 

  ).30-4جدول المرفق ال(الماعز الجبلي 

من إجمالي اللحم % 3وهو يشكل )  ألف طن5.6 ألف طن إلى 5.3من % (5.5وازداد إنتاج لحم الماعز بنسبة 

 ).أ29-4الجدول المرفق (األحمر المنتج في سورية 

  الدواجن والبيض 4-2-4

 وقد .التكثيفيير لنظم اإلنتاج ازداد إنتاج الدواجن بشكل ملحوظ خالل السنوات الست الماضية نتيجة للتوسع الكب

على التوالي % 30و % 26 بنسبة 2003-2001 و 2000-1998ازداد إنتاج البيض والدواجن بين الفترتين 

  . تطور قطيع الدواجن وإنتاج اللحم والبيض23-4ويبين المخطط ). 29-4الجدول المرفق (
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 2003-2001 و 1998/2000 وسطي – قطيع الدواجن وإنتاج اللحم والبيض 23-4المخطط 

 
 أ29-4 و 28-4الجدوالن المرفقان : المصدر 

 هذه الزيادة استجابًة للطلب المتزايد على منتجات الدواجن وخاصًة اللحم الذي ازداد نتيجًة للزيادة النسبية في تمت

 تطور سعر مختلف 12-4 ويبين الجدول .دواجنالسعر اللحم األحمر والتي شجعت المستهلكين على التحول إلى لحم 

  .2003-2000أنواع اللحم في الفترة 

 )س.ل (2003-2000 تطور أسعار اللحم 12-4الجدول 

 لحم الدواجن لحم البقر لحم الغنم
 
 السنة

الرقم القياسي  أسعار المفرق
)2000=100( 

أسعار 
 المفرق

الرقم القياسي 
)2000=100( 

أسعار 
 المفرق

لقياسي الرقم ا
)2000=100( 

2000 154 100 128.9 100 59.7 100 

2001 188.4 122 141.6 110 66.6 112 

2002 191.4 124 154.5 120 59.4 99 

2003 202 131 157 122 66.4 111 
 2004 المكتب المرآزي لإلحصاء –المجموعة السنوية : المصدر 

 مقابل 2003 في عام من إجمالي لحم الفروج% 50يث أنتج يلعب القطاع الخاص دورًا هامًا في إنتاج الدواجن ح

من إجمالي إنتاج البيض مقارنًة بنسبة % 37و ) المنتج من قبل المؤسسة العامة للدواجن(من إنتاج القطاع العام % 5

على التوالي % 75و % 74من الفروج والدجاج البياض إلى الخاص  ووصلت حصة القطاع .العامللقطاع % 13

المكتب  ( أما القسم المتبقي في جميع الحاالت فهو ينتج من قبل القطاع التعاوني.العامللقطاع % 8و % 5مقابل 

 . )2004المرآزي لإلحصاء 
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 43األسماك 4-3

فقط من القيمة % 1.6يشكل السمك مصدرًا هامًا للبروتين الحيواني ولكن قطاع األسماك في سورية صغير وشكل 

في % 2.4ومع ذلك فقد آان وسطي الزيادة السنوية لهذا القطاع حوالي . 2003 في عام اإلجمالية لإلنتاج الحيواني

  ).1-4الجدول المرفق  (2003-1998الفترة 

من إجمالي اإلنتاج يليها % 45وتشكل زراعة األسماك المصدر الرئيسي لألسماك في سورية وهي تساهم في 

من إجمالي % 50 وتوفر منطقة الغاب أآثر من %).19(ة واألسماك البحري%) 36(المصائد النهرية والبحيرات 

المصائد النهرية ومصائد البحيرات تترآز و وطرطوس، أما األسماك البحرية فتترآز في الالذقية .األسماكزراعة 

 . في الرقة وحلب 

ات في الفترة وينتج القطاع الخاص قسمًا آبيرًا من األسماك في سورية وقد آان توزع إنتاج األسماك حسب القطاع

  .مشترآةمشاريع % 1قطاع عام و % 11قطاع تعاوني و % 25قطاع خاص و % 63 :يلي آما 2001-2003

                                                 
 أ2003 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - 43





2005واقع الغذاء والزراعة   

 

 73

 الصناعات الغذائية -الفصل الخامس 

من إجمالي قيمة الصناعات % 26 حوالي 2003-2001شكلت الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ في الفترة 

  .2000-1998وهي حصة تعادل حصة الفترة ) 1-5لمرفق الجدول ا(التحويلية في سورية 

-2001 ومع ذلك فمن المهم اإلشارة إلى أنه في الفترة .محدودةإن البيانات التفصيلية حول السلع الزراعية المصنعة 

من إنتاج الزيتون يصنع في % 80 آان إجمالي إنتاج الشوندر السكري و إجمالي القمح المستهلك في سورية و 2003

 من إنتاج الحليب% 22من العنب و حوالي % 35 وعالوًة على ذلك فقد تم تصنيع حوالي .المحليةعامل التصنيع م

 . )2003وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي (

وحاليًا يعمل آل من الشرآات العامة والخاصة في فعاليات تقليدية مثل إنتاج األلبان والبسكويت والزيوت والبندورة 

 ويعمل القطاع الخاص بنشاط أآبر في األسواق الجديدة نسبيًا مثل المنتجات المجمدة .والتبريدوالتخزين والمعكرونة 

وعصائر الفواآه والوجبات السريعة والمخلالت والمكسرات وزيت الزيتون والتي تشكل حصة آبيرة من الصناعات 

  .الغذائية

 التصنيع الزراعي في القطاع العام  5-1

من إجمالي قيمة الصناعات التحويلية خالل الفترتين % 13إلى % 11القطاع العام الخاصة بذائية  شكلت الصناعات الغ

 2003-2001 عامًال وسطيًا خالل الفترة 23500 وآانت تشغل أآثر من التوالي، على 2003-2001 و 1998-2000

 ) . 2-5الجدول المرفق (من إجمالي العاملين في مجال التصنيع % 22أي 

لقطاع العام من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر التابعتان لوزارة الصناعة وآذلك ويتكون ا

مكونة  شرآة 17 وتضم المؤسسة العامة للصناعات الغذائية .والتجارة الشرآة العامة للمخابز التابعة لوزارة االقتصاد

ل الفعاليات اإلنتاجية المختارة للمؤسسة العامة للصناعات  بعض المعلومات حو1-5ويتضمن اإلطار . 44 معمل26من 

  .2003الغذائية في عام 

 ازداد إنتاج القطاع العام من المياه المعدنية 2003-1995 يمكن مالحظة أنه في الفترة 3-5  المرفقومن الجدول

  ناتجة إنتاج الخبز فيزيادةال وإن .والنبيذ والبصل الجاف  والمعقموالدقيق والخبز والزيوت النباتية والحليب المبستر

 وتقوم .حكوميأن الخبز السياحي ال يحظى بأي دعم " علما .)الخبز العادي(عن زيادة الطلب على الخبز المدعوم 

                                                 
ارئ في المخططات ومقارنتها  ظهرت بعض الشرآات والمعامل وهذا يفسر بعض الفوارق التي قد يجدها الق2003-2001 يجب مالحظة أنه خالل الفترة - 44

 . مع العدد السابق من تقرير واقع الغذاء والزراعة في سورية 
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الشرآة العامة للمطاحن بتوزيع الدقيق بأسعار مدعومة على المخابز العامة وآذلك على المخابز الخاصة المرخصة 

 . اشرًة للمستهلكين بالسعر المحدد من قبل الدولةالتي تبيع الخبز مب

 )فعاليات مختارة(المؤسسة العامة للصناعات الغذائية  1-5اإلطار 

طن ألف  36.8 وحلب)  عامًا20التي تعمل في هذا المجال منذ أآثر من (تنتج شرآات األلبان الواقعة في دمشق و حمص : صناعة األلبان 

 و  والمعقمطن من الحليب المبسترألف  10.5 أنتجت تلك الشرآات 2003وفي عام . من طاقتها التصنيعية % 76سنويًا ، ولكنها تعمل بنسبة 

 طن من 400وعالوًة على ذلك فيتم استيراد . أما القسم المتبقي فقد استخدم إلنتاج الجبن . طن من اللبنة  ألف 2.7طن من اللبن و ألف  6.8

 . ة نظرًا ألن اإلنتاج المحلي لم يثبت اقتصاديته  طن من الزبدة للتعبئ300السمن و 

) معمال حمص و حماه(تصل الطاقة التصنيعية اإلجمالية لشرآة زيوت حلب وشرآة زيوت حماه ) : بذور القطن(صناعات الزيوت النباتية 

من الزيوت بمعدل تحويل يعادل ألف  37.3و أنتجت ألف طن  239.3 وقد صنعت شرآة حلب. طن من البذور الزيتية ألف  330إلى حوالي 

 % . 93 من البذور الزيتية باستخدام الطاقة اإلنتاجية بنسبة  ألف طن26 و 41وصنعت شرآتا حمص و حماه على التوالي % . 15.6

إلجمالية وتصل طاقتهما التصنيعية ا. يعمل في هذا المجال شرآتان هما شرآة الريان في السويداء وشرآة الميماس في حمص : عصر العنب 

 طن تحول إلى نبيذ ، أما الكمية المتبقية 400منها ) 2003من إجمالي إنتاج العنب في عام % 10حوالي (سنة من العنب /طنألف  29على 

يحول إلى مشروبات ، بينما يستخدم القسم % 22من العنب يستهلك طازجًا و % 62ويقدر أن % . 15فتستخدم إلنتاج العرق بمعدل تحويل 

 . والزبيب ) موالس العنب(  الدبسفي إنتاجالباقي 

% 93 من الدقيق إلنتاج المعكرونة بمعدل تحويل  ألف طن1.2 استخدمت شرآة اليرموك إلنتاج المعكرونة :إنتاج المعكرونة والبسكويت 

دقيق في ثالثة شرآات عامة من الألف طن  1.6أما صناعة البسكويت فقد صنعت . فقط % 54وذلك من خالل تشغيل طاقتها التصنيعية بنسبة 

 . فقط من اإلنتاج المخطط % 43وتمثل هذه الكميات . هي غراوي و آاميليا و الشرق 

 مليون زجاجة 11) شرآة بردى في دمشق و شرآة الشرق للصناعات الغذائية في حلب(أنتجت شرآتا البيرة التابعتين للقطاع العام : البيرة 

 . طن من الشعير ألف  4من البيرة باستخدام حوالي 

 ويتم تصنيع السكر بكامله من قبل القطاع العام الذي أنتج وسطيًا .تقريبًايزال إنتاج البيرة والعرق والسكر ثابتًا  وال

ويجب .  آما يتم تكرير السكر الخام المستورد محليًا أيضًا .2003-2001 من السكر في الفترة 45طنألف  153حوالي 

 ،2000أي أنه لم يكن هناك واردات للسكر الخام في عام (وردة تتباين من سنة إلى أخرى مالحظة أن الكميات المست

 في اإلنتاج المحلي مما يفسر التباين)  على التوالي2003 و 2002طن في عامي ألف  53 و 109بينما تم استيراد 

جزء من السكر المدعوم من قبل  ويتم إنتاج .شهر/فرد/آغ 1وتوزع الدولة السكر بسعر مدعوم لكمية . للسكر المكرر

  .المتبقيالمؤسسة العامة للسكر بينما يتم استيراد القسم 

 والمواد 46بعد االنخفاض الذي بدأ في منتصف التسعينات واصل إنتاج القطاع العام من السمن والزبدة ورب البندورة

 األخرى والشوآواله انخفاضها نظرًا لمنافسة الغذائية المعلبة األخرى والبسكويت والمياه الغازية والمشروبات الكحولية

                                                 
).تقديرات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي( يغطي إنتاج السكر من الشوندر السكري المحلي حوالي سدس االحتياج المحلي  45  

  . 2000 البيانات المتاحة منذ عام - 46
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 االنخفاض في منتجات القطاع العام لمجموعة مختارة 1-5ويصور المخطط . القطاع الخاص والمستوردة من منتجات ال

 . 2002-1998من السلع خالل الفترة 

  (%)2002-1998 حصة إنتاج القطاع العام من سلع مختارة 1-5المخطط 

 
 6-5الجدول المرفق : المصدر 

 باستثناء) 4-5الجدول المرفق (يعمل عدد من المعامل الصناعية في القطاع العام بطاقة تقل عن طاقتها اإلنتاجية 

 وقد آانت نسب اإلنتاج الفعلي إلى الطاقة اإلنتاجية في تراجع بالنسبة .والنبيذمعاصر الزيوت النباتية ومعامل البيرة 

  .الغازيةب البندورة والمواد الغذائية المعلبة والبسكويت والمعكرونة والمياه لر

وفي الواقع فإن القطاع العام يخسر حصته من السوق لصالح القطاع الخاص الذي يستخدم تقنية أآثر تقدمًا ويتميز 

جهها شرآات القطاع العام  الصعوبات التي توا)2000راما  ( وقد حددت الدراسات المتاحة.مرونةباإلدارة األآثر 

آما يجب أن تدعم . مؤآدة على أن تلك المعامل قديمة نسبيًا و بحاجة لتحديث بهدف تحسين النوعية وتخفيض التكاليف 

 .والعالميةتلك الشرآات إمكانياتها التسويقية من أجل أن تتمكن من المنافسة في السوق المحلية 
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  الزراعي الخاص التصنيع 5-2

مات المتاحة حول التصنيع الغذائي في القطاع الخاص محدودة ولم يتم تنفيذ استبيان شامل حتى اآلن لبناء إن المعلو

  .الغذائيقاعدة بيانات لتحليل هذا القطاع الهام و السريع النمو من قطاعات التصنيع 

% 18و زيت الزيتون بنسبة % 48و الزيوت النباتية بنسبة % 42 ازداد إنتاج الخبز بنسبة 2003-2000وخالل الفترة 

% 14و المياه الغازية بنسبة % 22والمشروبات الكحولية بنسبة % 27والشوآواله بنسبة % 44والبسكويت بنسبة 

على % 21و % 33 فقد انخفض بنسبة  والمعقم أما إنتاج عصير الفواآه والحليب المبستر).5-5الجدول المرفق (

 وصل إلى أآثر من الضعف خالل الفترة  حتىزيتون آان في تزايد مضطرد ومن المالحظ أن إنتاج زيت ال.التوالي

 ). 2-5اإلطار  (1996-2002

مشارآة القطاع الخاص في إنتاج األغذية الزراعية في تزايد مستمر وينتج إن   المذآور سابقا1-5المخطط وحسب 

من اإلجمالي في % 9 من الحليب المبستر  وشكل إنتاجه.الفواآهوعصير الشوآواله القطاع الخاص تقريبًا آامل آميات 

 5-5الجدوالن المرفقان ( ولكن حصته من منتجات األلبان المصنعة غير الحليب المبستر آانت أعلى بكثير 2002عام 

 ).6-5و 

والذي   199147 لعام 10ويتكون قطاع التصنيع الغذائي الخاص من شرآات تم إنشاؤها بموجب قانون االستثمار رقم 

 الذي يسمح بإنشاء 1958 لعام 21 ماليين ليرة سورية أو بموجب القانون رقم 10ال يقل مبلغ االستثمار عن يشترط أ

 . المشاريع الصناعية والحرف اليدوية حيث أنه ال يتطلب حدًا أدنى للمبلغ االستثماري 

% 23 شكلت 267 حوالي 10م وحتى اآلن بلغت معامل التصنيع الغذائي والتعبئة التي تم إنشاؤها بموجب القانون رق

 ولكي يتمكن المشروع من الحصول على الحوافز التي يمنحها هذا القانون يجب أن .الصناعيةمن إجمالي المشاريع 

 – استخدام أآبر قدر ممكن من الموارد والعمالة المحلية – زيادة القيمة المضافة للصناعة :التاليةيحقق المتطلبات 

  .الحديثة تبني التقانات - التوافق مع استراتيجية التنمية –الستيراد تشجيع التصدير أو تخفيض ا

وتشجع الخطة الخمسية التاسعة التي يجري تنفيذها حاليًا القطاع الخاص على التصنيع الغذائي وإنشاء ورشات التعبئة 

 وفي الواقع فقد تم .لثالثاوالفرز وذلك من خالل توفير العديد من التسهيالت واالمتيازات التي تم شرحها في الفصل 

مؤخرًا إنشاء الكثير من المعامل الصناعية وحسب بيانات المكتب المرآزي لإلحصاء فقد شكلت المشاريع االستثمارية 

 مقابل 2003من إجمالي المشاريع المرخصة في عام % 30 حوالي 21في مجال التصنيع الغذائي بموجب القانون رقم 

 ).2-5طط أنظر المخ (2001في عام % 24

                                                 
  . 3 أنظر الفصل - 47
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 قطاع زيت الزيتون في سورية   2-5اإلطار 

  ).2002بيانات (من إجمالي إنتاج العالم % 6.5تحتل سورية المرتبة السادسة بين الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم حيث يشكل إنتاجها 

  ).أدناهأنظر الجدول (تاج الزيتون وقد ازداد إنتاج زيت الزيتون بشكل ملحوظ خالل العقد الماضي نتيجة للتوسع في إن

 ) ألف طن (2003 – 2000 – 1996 – 1986تطور إنتاج الزيتون و زيت الزيتون في األعوام 

 2002 2000 1996 1986 السنوات

 941 866 401 415 إنتاج الزيتون

 195 165 80 72 إنتاج زيت الزيتون

 اعيةقاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزر: المصدر 

 780 مقابل 841 إلى 2003آما ازداد عدد المعاصر لتغطية الطلب المحلي على عصر الزيتون حيث وصل إجمالي عدد المعاصر في عام 
  ).أدناهأنظر الشكل  (2000طن عام 

 تطور عدد معاصر زيت الزيتون

 

 *.من معاصر النظم المستمرة % 19من المعاصر الهيدروليكية و % 66قديمة و من المعاصر ال% 15ويتكون نظام معاصر الزيتون من 

ونظرًا للزيادة المتوقعة في إنتاج الزيتون فمن المتوقع أن يتم إنشاء عدد آبير من المعاصر وتحديث المعاصر الحالية بهدف التأقلم مع الطلب 

  .العالميةالزيتون حسب مواصفات األسواق  ويجب تبني التقانات المالئمة إلنتاج زيت .الزيتونعلى عصر 

  .2001 – المرآز الوطني للسياسات الزراعية – إيفان ماليفولتي –" قطاع الزيتون و زيت الزيتون في سورية"أنظر * 

740 
750 
760 
770 
780 
790 
800 
810 
820 
830 
840 
850 

2000 2001 2002 2003 



2005واقع الغذاء والزراعة   

 

 78

 ) (%) 2003-1998 (1958 لعام 21حصة الصناعات الغذائية من إجمالي المشاريع االستثمارية المرخصة بموجب القانون رقم  2-5المخطط 

 
 2003-1998 المجموعة اإلحصائية –المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر 

 في مجال المنتجات التقليدية مثل القمر الدين منتجين صغار متخصصينأيضًا يشمل ويجب مالحظة أن القطاع الخاص 

الغذائية المنزلية مثل الخبز والبرغل واللبنة والجبنة البيضاء  وعالوًة على ذلك فهناك عدد آبير من الصناعات .والزبيب

 .والنبيذوالتين الجاف والدبس ورب البندورة وأنواعًا مختلفة من المربيات والمخلالت وزيت الزيتون وعصائر الفواآه 

  .الرسميوليس هناك معلومات حول هذه الشرآات ويشكل بعض منها جزءًا من القطاع االقتصادي غير 

 المشاريع المشترآة في مجال الصناعات الغذائية  3-5

 لتطوير المشاريع المشترآة في مجال الصناعات الغذائية بهدف تشجيع القطاع 1986 لعام 10صدر المرسوم رقم 

 وتم البدء بثالثة أنواع من المشاريع المشترآة بموجب هذا القانون .العملالخاص على اإلنتاج واالستثمار وتوفير فرص 

  .1991 لعام 10والتشريعات التي تلته و خاصة القانون رقم 

  .والخاصالمشاريع المشترآة بين القطاعين العام  •

  ).الدولبين (المشاريع المشترآة بين سورية والدول األخرى  •

  .الخاصةالمشاريع المشترآة بين الشرآات المحلية واألجنبية  •

مساهمة القطاع العام على شكل األراضي الزراعية العامة التي تشكل وفي النوع األول من المشاريع المشترآة آانت 

التي تضم " شرآة غدق"إنتاج زراعي حتى اآلن بما فيها شرآات  وتم إنشاء سبعة .المشروعمن رأس مال % 25

نويًا  طن من رب البندورة س2750 ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج وتعبئة .عملهافعاليات التصنيع الغذائي ضمن مجال 
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 48 طن من الحالوة1760 طن من الفواآه والخضار المحفوظة والحمص المعلب والطحينة والفول المطبوخ و 2500و 

 طن من الجبنة المعلبة و زيت الزيتون 430 طن من الفطر و 600 طن من المخلل و 2000 طن من الطحينة و 880و 

 . والورد المقطر

ف إلى االستثمار المشترك بين حكومة الجمهورية العربية السورية والحكومات النوع الثاني من المشاريع المشترآة يهد

الشرآة السورية الليبية لالستثمارات : وقد بلغ عدد الشرآات المشترآة خمسة شرآات هي. األخرى وخاصة العربية

لالستثمارات الصناعية الصناعية والزراعية، الشرآة العربية لتنمية الثروات الحيوانية، الشرآة السورية السعودية 

وتتبع هذه الشرآات أنظمة االستثمار . والشرآة السورية الفنلندية والزراعية، مؤسسة اإلتحاد العربي للتنمية الزراعية،

ويتوقع زيادة هذا النوع من االستثمار نتيجة اتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى . المتبعة في الشرآات الخاصة

 .وربية وسياسات االنفتاح االقتصادي لجذب االستثمارات األجنبيةوالشراآة األ

 الشرآة السورية الليبية لالستثمارات الصناعية والزراعية

.  بين الجمهورية العربية السورية والجماهيرية الليبية1978تأسست الشرآة بموجب اتفاقية موقعة في دمشق بتاريخ 

 :وتقوم باألنشطة التالية. ر أمريكيويبلغ رأس مال الشرآة مائتا مليون دوال

 ألف رأس غنم، وتجفيف 11إنتاج القمح والشعير والقطن وبعض الزراعات الرعوية، وتربية وتسمين األغنام بطاقة  •

 .الذرة الصفراء، وتصنيع محصول الفصة وبقايا المحاصيل

 .حفر اآلبار وتجهيزها ودراسة تنفيذ شبكات الري •

 ".مليون فروج سنويا 1.3 مليون بيضة و50إنتاج  •

 . حظيرة35تربية األبقار وإنتاج الحليب وتسمين العجول ويتضمن  •

 . آغ750 ما يعادلإنتاج الجبن القشقوان بطاقة إنتاجية يومية  •

 الشرآة العربية لتنمية الثروات الحيوانية

وتقوم . ون دينار آويتي ملي105 بالتعاون بين الدول العربية وبرأس مال مدفوع قدره 1975تأسست الشرآة في عام 

 .وتربية وتسمين األغنام واألبقار وتربية الفروج والدجاج البياضفي البيوت البالستيكية الشرآة بزراعة المحاصيل 

 الشرآة السورية السعودية لالستثمارات الصناعية والزراعية

مة الجمهورية العربية السورية  بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكواالتفاقية بموجب 1976تأسست بتاريخ 

 . مليون دوالر50برأسمال قدره 

                                                 
 .  مادة غذائية حلوة المذاق تصنع من السكر والسمسم - 48
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 مؤسسة اإلتحاد العربي للتنمية الزراعية

وتتمثل مشاريع الشرآة في مشروع .  برأسمال قدره عشرة ماليين دينار ليبي1974تأسست المؤسسة في عام 

  .روع تربية اإلبل واألغنامالزراعات المحمية ومشروع الفطر الطازج ومشروع إآثار بذار البطاطا ومش

 الشرآة السورية الفنلندية

 . طن من الحليب الطازج1700تقوم بإنتاج الجبن األبيض والجبن القشقوان والجبنة المطبوخة حيث تبلغ طاقتها السنوية 

صنيع غذائي  شرآة ت25وفيما يتعلق بالمشاريع المشترآة بين القطاعين المحلي واألجنبي الخاص فهناك حاليًا أآثر من 

 .1991 لعام 10ذات رأس مال محلي و أجنبي تم إنشاؤها وتسجيلها آشرآات صناعية خاصة بموجب القانون رقم 

 عامًال يعملون في مجال التبريد والتخزين وإنتاج زيت الزيتون والزيوت النباتية األخرى والسمن 1300وهي تشغل 

 والمعكرونة والحليب المبستر والمجفف وأنواع مختلفة من األجبان النباتي وعصير الفواآه والمقبالت وأغذية األطفال

  .والمدخنواللبنة والسمك المجمد 

  صادرات األغذية المصنعة 4-5

 وقد بدأت صادرات المواد الغذائية المصنعة .محدودةإن مساهمة التصنيع الغذائي في إجمالي الصادرات الزراعية 

أنظر (تي يرجع الفضل فيها للسياسات الحكومية في تشجيع الصادرات الزراعية بالتوسع مع تطور القطاع الخاص و ال

  ).الثالثالفصل 

 و انخفضت حصة .2003-2001وقد أصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسي للمنتجات الغذائية المصنعة خالل الفترة 

وفي الواقع فقد توقف . لك الفترة القطاع العام من إجمالي صادرات المواد الغذائية المصنعة بشكل ملحوظ خالل ت

تصدير بعض السلع التقليدية مثل رب البندورة والجبنة البيضاء والمواد الغذائية المحفوظة أو أنها سجلت انخفاضًا في 

  .الكحوليةحجم الصادرات مثل الزيوت النباتية وبعض أنواع المشروبات 

وزارة ( مليون دوالر أمريكي9.5ناعات الغذائية إلى وقد وصل إجمالي الصادرات السنوية للمؤسسة العامة للص

 لتشكل حصة صغيرة من إجمالي صادرات السلع الغذائية المصنعة 2003-2001 في الفترة )2003الصناعة 

  .49)1-5الجدول (

                                                 
 .  أعداد مختلفة – المرآز الوطني للسياسات الزراعية – للمزيد من التفاصيل أنظر التجارة الزراعة السورية - 49
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  200250-195 آمية وقيمة الصادرات السورية من السلع الغذائية المصنعة 1-5الجدول 

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات

 130 100 99 52 69 55 82 88 )طن(الكميات 

 111 90 58 70 80 65 80 70 )مليون دوالر(القيمة 
 . المديرية العامة للجمارك : المصدر 

وتصدر آميات . تصدر المنتجات الغذائية المصنعة بشكل رئيسي إلى الدول المجاورة ودول الخليج والسعودية ومصر

من األغذية المصنعة مثل المشروبات الكحولية إلى بعض الدول األوروبية والواليات المتحدة األمريكية محدودة 

 . واليابان

 )  القيمة– الكمية –الوجهة  (2002-2000 صادرات السلع الغذائية المصنعة المختارة 2-5الجدول 
 المنتجات 2002 2001 2000

ألف  طن الوجهات التصديرية 
لف أ طن دوالر

ألف  طن دوالر
 دوالر

القمر الدين من العنب 
 و المشمش

 لبنان – الكويت – األردن – السعودية –مصر 
 11600 11304 10400 9236 7600 6446  اإلمارات العربية – العراق –

 اإلمارات – الكويت – ترآيا –السعودية  زيت الزيتون
 9300 3628 4900 1727 4600 1597  لبنان-العربية 

يوت النباتية الز
 4977 12430 11310 28421 10318 28136 مصر المكررة والخام

 – اإلمارات العربية – الكويت –لبنان  الجبنة البيضاء
 7100 2619 3700 1250 3100 1005  قطر-السعودية 

 – أمريكا – الدول المجاورة –دول الخليج  منتجات األلبان
 0.8 48 0.02 13 0.6 56  أستراليا-ألمانيا 

 المديرية العامة للجمارك: المصدر 

وبالرغم من أن سورية تواجه منافسة دولية آبيرة إال أن التوسع في صادرات األغذية المصنعة أمر ممكن ويوفر تطوير 

 .التوسعالقطاع الخاص الديناميكي و سياسات التحرير التجاري الحكومية واالتفاقيات التجارية المتعددة إطارًا جيدًا لهذا 

 لتبني التقانات الحديثة في األغذية الزراعية واإلجراءات الحكومية لضمان التزام ،وسوف تمنح الجهود التي تبذل حاليًا

 .للصادرات المزيد من الدفع ،المصدرين بالمواصفات والمقاييس العالمية

                                                 
 . دوالر /س. ل46 وما بعد 2000دوالر و من /س. ل11.2 هو 1999 وحتى 1995 إن سعر الصرف المستخدم للسنوات - 50
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 المواد الغذائية واالستهالك الغذائيالمتاح من  -الفصل السادس 

 وحتى منتصف الثمانينات آانت .سوريةي الهدف الرئيسي والجوهري لالستراتيجية الزراعية في شكل األمن الغذائ

 .الهامةنحو تحقيق االآتفاء الذاتي من السلع الغذائية االستراتيجية " مرآزيااالستراتيجيات والسياسات الزراعية توجه 

ح األراضي وتوسيع المساحات المروية من خالل أي استصال(وقد أدى استنزاف الموارد الطبيعية في اإلنتاج الزراعي 

والتدخل الحكومي في الفعاليات الزراعية من خالل نظام التخطيط المرآزي إلى تحقيق هدف ) إنشاء البنية التحتية

 . االآتفاء الذاتي من المواد الغذائية الرئيسية

أو تخفيض تلك التشوهات وبالتالي ضمان زيادة وقد هدف برنامج تعديل السياسات الذي تم تطبيقه فيما بعد إلى إلغاء 

 ومبدئيًا فقد تم تخفيض دعم المستلزمات وبدأ تخفيض التدخل الحكومي في عملية .المحليةآفاءة استخدام الموارد 

       آما تم تشجيع سياسات التنويع المحصولي .التجاري وبالتالي ومع نهاية التسعينات بدأت عملية التحرير .التخطيط

االآتفاء مبدأ  يحل محل االعتماد على الذات وبدأ مفهوم .السوريةإيالء اهتمام متزايد للميزة النسبية في الزراعة و 

 وتوسعت التجارة ).الثالثأنظر الفصل (الذاتي مما يتطلب المزيد من المشارآة الفعالة لسورية في التجارة العالمية 

 وتم تنفيذ السياسات الهادفة إلى زيادة .الغذائيفي تحقيق هدف األمن الزراعية ولعبت دورًا أآثر أهمية من السابق 

وحاليًا تعتبر التجارة الزراعية عنصرًا هامًا في تحقيق . القدرة التنافسية للصادرات السورية في األسواق العالمية بنجاح 

  .سوريةاألمن الغذائي في 

ألمن الغذائي باستخدام المعايير والمؤشرات المناسبة المتفق عليها لم يتم التمكن من إجراء تحليل تفصيلي لواقع الغذاء وا

 ويمثل هذا .السكانيةدوليًا نظرًا لعدم توفر قاعدة البيانات الشاملة حول االستهالك الغذائي حسب المناطق والمجموعات 

معلومات اإلحصائية  وذلك اعتمادًا على ال2002 و 2001الفصل استعراضًا عامًا لواقع األمن الغذائي في عامي 

  .المتاحة

ويكمن هدف األمن الغذائي آما هو معرف من قبل منظمة األغذية والزراعة في ضمان حصول جميع الناس وفي جميع 

لتحقيق احتياجاتهم الستهالك الكميات الكافية من الغذاء اآلمن والمغذي األوقات على القدرة المادية واالقتصادية 

 ويتوجب تحقيق هذا األمر على ثالثة مستويات في نفس .سليمة يتمكنوا من أن يحيوا حياة وتفضيالتهم الغذائية لكي

وحسب هذا التعريف المتفق عليه عالميًا فإن األمن الغذائي يحمل ثالثة . اإلقليمي / الفردي و األسري والوطني:الوقت

 إلى أن الحاجة ال تقتصر على توفر المواد وهذا يشير. الوفرة و االستقرار والقدرة على شراء الغذاء :رئيسيةأبعاد 

  .عليهاالغذائية الكافية و إنما تحقيق أآبر قدر من استقرارها وضمان القدرة على الحصول 
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  المواد الغذائية لالستهالكالمتاح من  1-6

 األغذية المتاح من  إجمالي 6-1-1

د الماضية من تغطية احتياجاتها المتزايدة من المواد خالل العقوالذي حققته سورية مكن نمو اإلنتاج الزراعي الكبير 

الغذائية والناجمة عن معدل التزايد السكاني المرتفع وتحسن الدخل وآذلك الطلب على السلع الخام لقطاع التصنيع 

لع  وتحسنت معدالت االآتفاء الذاتي لعدد آبير من السلع الغذائية آما تم تحقيق فائض تصديري من بعض الس.الزراعي

 . )2003فيوريللو وفيرآيل  (التي بدأ تصديرها مثل القمح والخضار والفواآه

 التصدير وذلك حسب التعريف المستخدم في –االستيراد + على أنه اإلنتاج "  لالستهالكالمتاح"وفي هذه الفقرة يعرف 

لي فإن السلع الغذائية المتاحة  وبالتا.الزراعيالموازين السلعية السنوية المعدة من قبل وزارة الزراعة واإلصالح 

 . لالستخدامات األخرىلالستهالك تضم توفر المواد الغذائية لالستهالك وآذلك 

 أن تغيرات النسبة المئوية لتوفر الغذاء لالستهالك آما 2002-2001 و 2000-1999وتظهر مقارنة البيانات للفترتين 

  ).1-6 المخطط(هو معرف أعاله تباينت بشكل ملحوظ حسب السلع 

  (%)2001/2002-1999/2000 تغيرات بعض السلع المختارة المتوفرة لالستهالك 1-6المخطط 

 
 1-6الجدول المرفق : المصدر 

  وبشكل أآثر دقة فقد.المختارة بالنسبة لعدد آبير من السلع ًاإيجابي آان لالستهالكالمواد الغذائية المتاح من إن تغير 

  :يليما آ) 1-6أنظر الجدول المرفق  (المتاحارتفع 

والشوندر السكري %) 132(والحمص %) 300(والعدس %) 93(والشعير %) 57(المحاصيل الحقلية مثل القمح  •

 1999التوسع في المساحة المزروعة بعد موجة الجفاف في عامي نتيجة ويرجع ذلك إلى زيادة اإلنتاج %) 9.3(

 . 2000و
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وذلك نتيجة %) 44(والفول األخضر %) 27(والبصل الجاف %) 27(والبندورة %) 6.6(البطاطا الخضار مثل  •

 . اإلنتاجمستويات لتغير 

المساحات وزيادة في بسبب توسع %) 22(والفستق الحلبي %) 14(والزيتون %) 5.5(الفواآه مثل الحمضيات  •

 . عدد األشجار المثمرة في مرحلة اإلنتاج

 .التي استفادت من االستيراد%) 57(والسمك %) 3.7(والحليب %) 20(البيض و%) 14(لحم الدواجن  •

  :التاليةومع ذلك فإن الكميات المتوفرة لالستهالك انخفضت بالنسبة للسلع 

  .المياهالخضار الصيفية وذلك بسبب االنخفاض في المساحة القابلة للزراعة التي تلت انخفاض توفر  •

 %) . 15(واألجاص %) 8.3( والعنب %)16(بعض الفواآه مثل التفاح  •

 %) . 44(ولحم الماعز %) 35(ولحم الغنم %) 4.4(لحم البقر  •

  المتاحة للفرد  الكميات6-1-2

 تماشيًا مع تطور إجمالي 2002-2001 و 2000-1999تغيرت الكمية المتاحة للفرد من المواد الغذائية بين الفترتين 

المتاحة لكميات على ا وقد طرأت زيادات آبيرة ).1-6أنظر الجدول ( أعاله الكميات المتاحة لجميع السلع المذآورة

وانخفضت .  السمك – البطيخ األصفر – المياه – العدس – الحمص – الشعير – القمح :التاليةللفرد من المنتجات 

 – اللحم األحمر –قرنبيط  ال– الملفوف – التفاح – العنب – الفول السوداني –الكميات المتاحة للفرد من الذرة الصفراء 

  .الحليب
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 )فرد/آغ (2002-1999 وسطي حصة الفرد من بعض السلع الغذائية 1-6الجدول 

 (%)التغير  2002-2001 2000-1999 السلعة

 49.5 264.6 177.0 القمح

 84.0 103.4 56.2 الشعير

 280.0 7.2 1.9 العدس

 120.9 4.8 2.2 الحمص

 20.3- 48.4 60.7 الذرة الصفراء

 4.0 80.9 77.8 الشوندر السكري

 19.4- 1.5 1.8 الفول السوداني

 48.7 20.4 13.8 البطيخ األحمر

 137.7 4.2 1.8 البطيخ األصفر

 1.5 28.5 28.1 البطاطا

 25.7 40.2 32.0 البندورة

 0.8 7.3 7.3 البانجان

 8.0 42.5 39.3 الزيتون

 12.7- 20.0 22.9 العنب

 20.1- 13.1 16.5 التفاح

 16.4 2.3 1.9 الفستق الحلبي

 0.3 44.9 44.8 الحمضيات

 19.9- 4.3 5.3 الملفوف والقنبيط

 20.5 5.9 4.9 البصل الجاف

 11.8 12.4 11.1 الخيار والقثاء

 8.3 7.1 6.5 لحم الدواجن

 37.8- 6.9 11.0 لحم الغنم

 46.5- 0.2 0.3 لحم الماعز

 9.0- 2.7 2.9 لحم البقر

 14.3 176.3 154.2 البيض

 1.3- 101.9 103.3 الحليب

 49.7 1.3 0.9 السمك
  2004 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي – من المجموعة اإلحصائية الزراعية مأخوذة أعداد السكان – 1-6الجدول المرفق : المصدر 

لدول األخرى نظرًا لمشكالت توفر لم يتم التمكن من إجراء المقارنة بين معدالت توفر المواد الغذائية للفرد مع ا

  .أدناه 4-6 وسوف نحاول القيام بذلك بناًء على البيانات المتعلقة باالستهالك الغذائي المبينة في الجدول .البيانات

  مساهمة التجارة الغذائية في توفير المواد الغذائية 6-2

ام من استقرار أبعاده حيث أنها توفر المواد بينما يشكل اإلنتاج العمود الفقري لألمن الغذائي فإن التجارة عنصر ه

 وهي تلعب دورًا هامًا في دولة مثل سورية نظرًا للتفاوت الكبير في معدالت .محليًاالغذائية الالزمة وغير المنتجة 

  .المطرياإلنتاج المحلي والتي يمكن أن تطرأ نتيجة للتغيرات في مستوى و توزع الهطول 
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تجاري التي بدأت في سورية منذ منتصف الثمانينات إلى زيادات آبيرة في التجارة وقد أدت سياسات التحرير ال

 وازدادت أرباح التصدير بمعدل أآثر سرعة مما مكن من تمويل الواردات .سواءاإلجمالية والتجارة الزراعية على حد 

هوم االآتفاء الذاتي بمفهوم االعتماد مف ومع استبدال .الغذائيةالمتزايدة الالزمة لضمان استقرار المواد الغذائية وغير 

تم إيالء المزيد من االهتمام للميزات النسبية للزراعة السورية ولتقييم األسواق الخارجية وتنويع الشرآاء على الذات ي

  .التجاريين

والواردات فيما يلي محاولة لعرض مساهمة التجارة الزراعية في توفير المواد الغذائية المتعلقة بتطور حجم التجارة 

  ).2-6الجدول (والصادرات والميزان التجاري وحصة الزراعة من إجمالي 

 )س.مليون ل (2002-1998 التجارة اإلجمالية والزراعية 2-6الجدول 

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 المادة معدل النمو
 %السنوي الوسطي 

 2003-1998 الواردات                                  
 5.6 236,768 235,754 220,744 187,535 177,770 180,730 إجمالي الواردات
 2.9 46,602 43,403 37,656 38,993 45,384 40,457 الواردات الزراعية

  19.7 18.4 17.1 20.8 25.5 22.4 اإلجمالية/ الزراعية 
 الصادرات

 14.7 265,039 315,919 243,149 216,190 159,666 133,262 إجمالي الصادرات
 0.6 44,626 57,361 37,863 35,997 36,365 43,211 الصادرات الزراعية

  16.8 18.2 15.6 16.7 22.8 32.4 اإلجمالي/ الزراعية 
 الميزان

  28,271 80,165 22,405 28,655 18,104- 47,468- التجارة اإلجمالية
  1,976- 13,958 207 2,996- 9,019- 2,754 التجارة الزراعية

 الحجم
 9.8 501,807 551,673 463,893 403,725 337,436 313,992 التجارة اإلجمالية
 1.7 91,228 100,763 75,519 74,990 81,749 83,668 التجارة الزراعية

  18.2 18.3 16.3 18.6 24.2 26.6 اإلجمالي/ الزراعية 
 المديرية العامة للجمارك: المصدر 

   دوالر للصادرات/س. ل46.5دوالر للواردات و /س. ل46: سعر الصرف 

 ووصل إلى أعلى مستوى في 2003-1998خالل الفترة % 9.8يعادل سنوي ازداد حجم التجارة اإلجمالية بمعدل نمو 

ويرجع هذا التطور اإليجابي بشكل رئيسي إلى الزيادة في حجم .  )2001أعلى من عام % 18.9 (2002عام 

 وقد .الكبرىمنطقة التجارة العربية الحرة وزيادة التخفيضات في  أسعار النفط العالمية الصادرات وخاصًة زيادة

فقط وهو معدل أدنى من معدل إجمالي % 1.7 يساوي  سنويبمعدل نمو) 2-6الشكل (ازدادت التجارة الزراعية 

 بينما انخفضت ،1999 و 1998 وقد تأثرت الصادرات الزراعية بشكل آبير بسبب موجة الجفاف في عامي .التجارة

 سجلت التجارة الزراعية تحسنًا ملحوظًا حيث ازدادت 2002 وفي عام .2001 و 2000الواردات الزراعية في عامي 

وذلك نتيجة لتحسن االستيراد والتصدير مما أدى إلى ميزان تجاري زراعي  مقارنًة بالسنة السابقة% 33.4بنسبة 

 يالحظ أن الصادرات الزراعية قد ازدادت بشكل 2003-2001 و 2000-1998 وبمقارنة متوسطي الفترتين .موجب

 ومع ذلك و على المدى الطويل .الزراعيأسرع من الواردات الزراعية مما آان له أثر إيجابي على الميزان التجاري 
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 مما أدى %2.9مقارنًة بنمو الواردات الزراعية بنسبة % 0.6فقد ازدادت الصادرات الزراعية بنسبة ) 1998-2003(

 آما يالحظ أن حصة الزراعة من إجمالي .2003إلى تراجع في الميزان الزراعي وتحوله إلى الوضع السالب في عام 

التجارة قد انخفضت بشكل ملحوظ وذلك بسبب نمو التجارة غير الزراعية مثل تجارة النفط التي احتلت مرتبة متقدمة 

  .الوحيدةمع أنها لم تكن 

 )س.مليون ل (2003-1998لتجارة الزراعية  تطور ا2-6لمخطط ا

 2-6الجدول : المصدر 

 وقد ).3-6الجدول  (2003-2001يتضمن الجدول المبين أدناه أهم السلع الغذائية المصدرة والمستوردة خالل الفترة 

لغذائية المستوردة بينما آانت أهم الصادرات احتل السكر و الرز والموز والحليب المجفف المراتب األولى بين السلع ا

 .الزيتون األغنام والبندورة وزيت :المصدرالغذائية 
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 )س.ألف طن و مليون ل (2003-2001 السلع الغذائية الرئيسية المصدرة والمستوردة 3-6الجدول 

2001 2002 2003 
 

 القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية

 44626  57361  37863  الصادرات الزراعية

 9231 67.8 15026 109.3 1388 10.9 األغنام

 2384 218 2783 210 3184 168.1 البندورة

 1021 56.7 752 27.7 555 20.8 العدس

 140 16.8 249 16.2 207 11 البطاطا

 1905 23.1 429 3.6 227 1.7 زيت الزيتون

 341 3.3 327 2.6 168 1.3 الجبنة البيضاء

 291 8.3 19 0.5 34 1.1 الحمص

 46602  43403  37656  الواردات الزراعية

 6927 613.6 6591 591.3 6323 525.7 السكر المكرر

 1296 92.5 2303 180.4 2823 232.4 )المقشور وغير المقشور(الرز 

 1025 80.6 952 75.8 921 63.4 الموز

 236.4 5.1 0 0 52 *0.96 األغنام

فول الصويا ,اء الذرة الصفر(الزيت 
 230 6.9 632 22.3 541 15.3 )عباد الشمس,

 680 9 756 10.7 590 6.8 الزبدة والسمن

 986 4.7 1681 14.8 1053 8.9 الحليب المجفف

  من المكتب المرآزي لإلحصاء2003المديرية العامة للجمارك و بيانات عام : المصدر 
  آغ40تراض أن الحيوانات الحية تزن محسوب من بيانات المكتب المرآزي لإلحصاء باف* 

 االستهالك الغذائي 3-6

غياب البيانات الرسمية حول االستهالك الغذائي فقد تم استخدام الميزانيات الغذائية التي تنشرها الفاو استنادًا إلى بسبب 

 . هون المستهلكةبيانات وزارة الزراعة لتوضيح تطور معدالت االستهالك الغذائي والحريرات والبروتينات والد

 2000 حريرة يوميًا باستثناء عام 3038 ثابتة عند 2002-1999وقد بقيت حصة الفرد من الحريرات خالل الفترة 

بينما بقي )  غ يوميًا77.0 غ إلى 73.7من % (4.5وقد ازداد استهالك البروتين بنسبة . 305251حيث وصلت إلى 

وباإلشارة إلى . 100.4 حيث وصل إلى 2001 غ باستثناء عام 1.5قليل من استهالك الدهون ثابتًا تقريبًا حيث آان أقل ب

من % 86.4 حريرة يوميًا تشكل 2625( فإن أعلى حصة من الحريرات المستهلكة هي من المنشأ النباتي 2002عام 

مالي من إج% 13.6 حريرة يوميًا أي 413وقد شكلت المنتجات الحيوانية مصدرًا ) . إجمالي الحريرات اليومية

 .)2-6الجدول المرفق (اليومية استهالك الحريرات 

                                                 
 .  الفاوستات - 51
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ومن المفيد مقارنة استهالك الفرد من الحريرات والبروتين والدهون حسب مصدرها النباتي والحيواني بين سورية 

آيا  ولهذا السبب فقد تم اختيار أربعة دول عربية هي لبنان و األردن والمغرب وتونس باإلضافة إلى تر.األخرىوالدول 

 وقد تم اختيار دول من شرائح دخلية مختلفة إلظهار أثر الدخل الفردي .األمريكيةو فرنسا وإيطاليا والواليات المتحدة 

  .المغذيةعلى ترآيبة الحريرات والمواد 

 في 2673 في سورية و 3038 في لبنان و 3153 آان معدل استهالك الفرد من الحريرات حوالي 2001وفي عام 

آما آان .  في األردن246 في سورية و 413 في لبنان و 469صلت الحريرات من المصادر الحيوانية إلى  وو.األردن

) . يوم/ غ67.4(واألردن ) يوم/ غ77(منه في سورية ) يوم/ غ85.4(استهالك الفرد من البروتين أعلى في لبنان 

  ).2-6الجدول المرفق (ويالحظ نمط مشابه في استهالك الدهون 

نأخذ بعين االعتبار الدول ذات الدخل المرتفع في العينة فإن سورية تماثل في استهالك الحريرات مستوى وإذا لم 

 آما آان .وترآيا أدنى منه في تونس 2002المغرب بينما آان معدل استهالك الحريرات اليومي في سورية في عام 

  .والمغرباستهالك البروتين أقل في هاتين الدولتين 

 االستهالك الغذائي في سورية من حيث الحريرات واستهالك المواد الغذائية مع االستهالك في الدول 4-6 يقارن الجدول

 إيطاليا  في3670 في فرنسا و 3653 آان معدل الحريرات المستهلكة يوميًا 2002 ففي عام .المرتفعذات الدخل 

مما يعكس )  حريرة يوميًا600بأآثر من (رية  في الواليات المتحدة األمريكية وهي معدالت أعلى من معدل سو3774و

 وعالوًة على ذلك ).اليوميوينطبق األمر ذاته على استهالك البروتين (أثر الدخل واالختالفات في األنماط االستهالآية 

في إيطاليا % 26في فرنسا و % 37 :سوريةفإن حصة الحريرات من المصادر الحيوانية في تلك الدول أعلى منها في 

 وتؤآد تلك الدالئل ما هو وارد في األدبيات من أن حصة الحريرات .األمريكيةفي الواليات المتحدة % 28و 

  .الفرديوالبروتينات ذات المنشأ الحيواني من إجمالي الحريرات والبروتينات المستهلكة تزداد مع زيادة معدل الدخل 

 2002 –ة من الدول ذات الدخل المرتفع  استهالك الفرد الغذائي في سورية ومجموعة مختار4-6الجدول 

 البروتين اليومي بالغرام الحريرات اليومية
 الدولة

من المصادر  اإلجمالي
 النباتية

من المصادر 
من المصادر  اإلجمالي الحيوانية

 النباتية
من المصادر 
 الحيوانية

 21.6 55.4 77 413 2,625 3,038 سوريا

 62 51.1 113.1 952 2,718 3,670 إيطاليا

 78.1 41.1 119.2 1,357 2,296 3,653 فرنسا

 73.8 40.2 114 1,047 2,727 3,774 أمريكا
 2-6الجدول المرفق : المصدر 

 الحصول على الغذاء   6-4

 وفي الواقع فإن تطور السعر والدخل ال يؤثر .والدخلالسعر أهمها عوامل من بعدة الحصول على الغذاء يتعلق إمكانية 

  .االستهالآيةبنية اللمواد الغذائية المستهلكة و إنما يؤثر أيضًا على فقط على آميات ا



2005واقع الغذاء والزراعة   

 

 91

 فقد تم استعراض البيانات 52وفي غياب بيانات السالسل الزمنية حول إنفاق األسرة على الغذاء حسب مجموعات الدخل

ق الخاص على حصة الفرد المتاحة حول الرقم القياسي ألسعار المستهلك و حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي واإلنفا

  2002-1998من إجمالي الناتج المحلي لتقييم األثر المحتمل لتطور السعر والدخل على الحصول على الغذاء في الفترة 

 2000 أنه حتى عام 3-6يبين المخطط ام القياسية لألسعار وحصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي قبناًء على األر

. على من حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية مما أثر سلبًا على الدخل ازدادت األسعار بمعدل أ

 آما .الدخل الفردي الزيادة في  زيادة األسعار أقل من تحيث آان 2002خصوصًا في عام ومع ذلك فقد تحسن االتجاه 

 .2002 في عام عكس توجهه  ولكنه 2001حتى عام سالبًا اإلنفاق الخاص آان اتجاه أيضًا أن المذآور المخطط يبين 

 ترافق انتعاش االستهالك الخاص مع نمو 2002ومع ذلك ففي عام . وبدوره أثر هذا على إمكانية الحصول على الغذاء

 ويجب مالحظة أن الحصول على المواد .الغذاءالدخل بشكل تجاوز زيادة أسعار المواد الغذائية مما سهل الحصول على 

قد ترافقت مع دعم االستهالك الذي عدل األثر السلبي التجاهات األسعار ) وخاصًة الخبز والسكر(اسية الغذائية األس

  .األقلالعامة لتلك المنتجات على 

 ) 2000سنة األساس عام  (2002-1998رى خاقتصادية أالقياسية لمؤشرات  تطور الرقم القياسي لألسعار واألرقام 3-6المخطط 

 

إيرادات سكان الريف نظرًا للزيادة في اإلنتاج الزراعي في وفيما يتعلق بالمناطق الريفية فيمكن افتراض تحسن 

 وبما أن تلك المجموعات تخصص .2000-1998وإجمالي الناتج المحلي الزراعي في الفترة األخيرة مقارنًة بالفترة 

 وقد تفسر الزيادة في الطلب على الغذاء .ازداداستهالآها من الغذاء قد يكون جزءًا آبيرًا من دخلها للمواد الغذائية فإن 

حسب التعداد الزراعي لعام  ( اإلشارة إلى أنتكفي .أعالهالتوسع الملحوظ في توفر الغذاء في الفترة المدروسة والمبينة 

من المساحات % 52مروية و من إجمالي المساحات ال% 72 هكتار و أقل قد شكلت 2 الحيازات التي تساوي )1994

  .البعلية

                                                 
 تقوم سورية بتنفيذ استبيانات على اإلنفاق العائلي و االستهالك الغذائي بشكل دوري للحصول على المعلومات التفصيلية حول اإلنفاق و األنماط - 52

 أحدث النتائج المنشورة في هذا 1994ويشكل استبيان عام .  االجتماعية مفصلة حسب المناطق الريفية والحضرية –االستهالآية للمجموعات االقتصادية 
 . المجال 

80 
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الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك  لكالرقم القياسي للغذاء بأسعار المسته

الرقم القياسي لحصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الرقم القياسي لحصة الفرد من اإلنفاق الخاص
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وبالنتيجة فيجب مالحظة أن معدل استهالك الفرد من الحريرات يوميًا في سورية هو أعلى من المتطلبات الدنيا المحددة 

وقد تحقق توفر المواد الغذائية  ).3-6الجدول المرفق (من قبل األمم المتحدة حسب المقياس الوسطي للمواد الغذائية 

 وتشير البيانات المتاحة إلى أن آًال من توفر المواد .االستهالآيةرها بما يتماشى مع الطلب وتغير العادات استقراو

  .والمستهلكالدعم السعري للمنتج المطبقة خاصة لسياسات لالغذائية والحصول عليها قد يكون تحسن نتيجة 
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الميزات النسبية  : الفصل الخاص – الجزء الثاني

 في سورية  السلعية المختارةلبعض السالسل
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 مقدمة

وهو يعرض نتائج دراسة هامة تم تنفيذها في . يشكل هذا الجزء سمة جديدة في تقرير واقع الغذاء والزراعة في سورية

 خالل الفترة الفاصلة بين  بمساعدة منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدةالمرآز الوطني للسياسات الزراعية

رير واقع الغذاء والزراعة في سورية وذلك بهدف طرح قضايا السياسات ذات العالقة للحوار والمزيد من عددي تق

ويكمن الهدف الرئيسي . الدراسة من قبل المعنيين بما فيهم صانعي السياسات والمحليين والباحثين والجهات المتخصصة

وآما هو .  في إنجاح عملية تعديل السياسات الجاريةفي توسيع الحوار حول السياسات والمساهمة في مساعدة المعنيين

مبين في القسم األول فإن سورية تنفذ حاليًا عملية التعديل والتحديث االقتصادي التي تتطلب اهتمامًا بتحليل وصياغة 

السياسات وقد يسمح هذا أيضًا بإجراء التعديل المستمر على . وتنفيذ ومتابعة السياسات بمشارآة جميع الجهات المعنية

 . بحيث تتواءم مع الظروف االقتصادية المتغيرة

تم تنفيذها حول الميزات بحثية دراسة أحدث ويعرض هذا العدد من تقرير واقع الغذاء والزراعة في سورية نتائج 

ئل وهي تطرح قضايا هامة متعلقة بكفاءة استخدام الموارد وتعرض بدا. النسبية لمجموعة مختارة من السالسل السلعية

تنويع  وخاصًة تشجيع التصدير الزراعي والسياسات لتنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية الحالية وخطط اإلنتاج الزراعي

 . المحاصيل

بناًء على الميزة النسبية للزراعة (وقد قيمت الدراسة أهمية بدائل االستعاضة عن االستيراد أو تشجيع التصدير 

وتشكل الميزات النسبية للزراعة السورية مرجعًا هامًا . ية الممثلة المنتجة في سوريةلعينة من السلع الزراع) السورية

لصياغة السياسات نظرًا ألن سورية تنفتح بشكل متزايد على االقتصاد العالمي و تواجه منافسة متزايدة من المنتجين 

نتجات زراعية معينة بشكل يسمح بكفاءة وتسمح الدراسة لصانعي السياسات بتحديد مدى القدرة على إنتاج م. الخارجيين

وعلى العكس من . استخدام الموارد الطبيعية، وبمعنى آخر ما إذا آان من المجدي االستيراد بدًال من اإلنتاج المحلي 

ذلك فهي تسمح بتحديد المنتجات التي يمكن تشجيع إنتاجها لتزويد األسواق المحلية والتصدير مع تحقيق االستخدام 

 . لموارد المحلية المتاحةاألمثل ل

ومن الجدير بالمالحظة هنا أن وجود الميزة النسبية يشير إلى أن بلد ما يمكنه إنتاج سلعة ما بكفاءة باستخدام موارده 

 . وقادرًا على تصدير هذه السلعة دون أن تستفيد من أي شكل من أشكال الدعم) العمالة ورأس المال واألرض(الطبيعية 

ذلك فإذا آان المنتج ال يتمتع بالميزة النسبية فمن المجدي استيراده وتوجيه الموارد المحلية المحدودة وعلى العكس من 

وبمعنى آخر فإن هذا اإلطار المفاهيمي ينطوي على التوزيع األفضل للموارد الطبيعية . على إنتاج سلع ذات ميزة نسبية 

ث يتم التخلي عن إنتاج السلع التي ال تتمتع بالميزة النسبية وترآز وهو ما يتحقق في بيئة التجارة المفتوحة والمنافسة حي

 . ع بالميزة النسبيةتعلى إنتاج منتجات تتم
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1-II  السلع التي شملتها الدراسة 

تم االهتمام أثناء اختيار السلع المشمولة بالدراسة بتمثيلها لتنوع الزراعة السورية ومختلف قضايا السياسات فيما يتعلق 

القمح (وفي هذا اإلطار تم اختيار بعض المحاصيل الحقلية ). التصدير أو االستيراد( في التجارة العالمية بدورها

حيث يتوقع ) األبقار(واإلنتاج الحيواني ) البرتقال(والفواآه ) البندورة(والخضار ) الزيتون(واألشجار المثمرة ) والقطن

آما . ا السلع األخرى فهي تستهدف آًال من السوق المحلية والخارجيةأن يحل إنتاج القمح واألبقار محل االستيراد بينم

والمحاصيل األخرى التي تتمتع بإمكانية التصدير مثل ) القمح والقطن(تمت دراسة المحاصيل االستراتيجية األخرى 

 . البرتقال و البندورة

 سبيل المثال يجب حلج القطن الخام وتحويله فعلى. يتم تداول أو استهالك القسم األآبر من تلك المنتجات بشكل خام  ال

وبشكل مشابه فإن القسم األآبر من إنتاج الزيتون يستهلك على . إلى ألياف قبل استخدامه آمدخل في صناعة النسيج 

لذا فمن الضروري األخذ بعين االعتبار عملية التصنيع والتسويق من أجل دراسة األسعار وتكاليف اإلنتاج . شكل زيت

ولهذا السبب فإن التحليل يعتمد على السالسل السلعية الكاملة وليس فقط على .  الذي يسمح بمقارنتها عالميًابالشكل

آما يمكن منهج السلسلة السلعية من أخذ عمليات ما بعد القطاف بعين االعتبار في تقييم آفاءة . المنتجات الزراعية الخام

اف أآثر من ثلث إجمالي تكاليف منتجات معينة مثل دقيق المعكرونة وتمثل حصة عمليات ما بعد القط. النظام بأآمله

وعالوًة على ذلك فمن المهم أيضًا تقييم مدى مساهمة الصناعات الغذائية بشكل إيجابي أو . والبندورة الطازجة الموضبة 

حيث تلعب الصناعات وهذا األمر يتمتع بأهمية خاصة في سورية . سلبي في الكفاءة العامة لقطاع األغذية الزراعية

 . الزراعية دورًا رئيسيًا في عملية التحول إلى الصناعة في سورية

) مع الترآيز على نوع إدارة تقانات المياه(تم تقسيم آل نظام من نظم السالسل السلعية حسب نوع تقانات الزراعة 

آلما آان ) عام أو خاص(تصنيع  وحسب اإلطار المؤسسي للتسويق وال53وتقانات التصنيع و حجم الوحدات التصنيعية

السوق المحلية للسلع : وتم تحديد المنطقة الجغرافية التي تم فيها حساب الميزة النسبية لكل نظام من النظم. ذلك ممكنًا 

 . التي تحل محل االستيراد و السوق اإلقليمية أو األوروبية للسلع التي يمكن تشجيع تصديرها 

وهي مبينة في .  نظام ممثل لتلخيص تنوع القطاع الزراعي في سورية28بق إلى تحديد وقد أدى استخدام المعيار السا

 . أدناه مع بعض المؤشرات حول خصائصها1اإلطار 

                                                 
 يمكن استخدام التقانات البديلة إلنتاج المنتج مما يؤدي إلى التأثير على آفاءة النظام حيث تترافق مع التقنيات المستخدمة توليفات مختلفة من العوامل المحلية - 53

 . والمستلزمات األخرى 
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  النظم الممثلة الثمانية و العشرين 1-2 اإلطار 

 

2-II  قياس الميزات النسبية 

 األسعار االجتماعية آمرجع وهي األسعار التي يمكن أن تسود في غياب السياسات يتم قياس الميزات النسبية باستخدام

وتختلف األسعار االجتماعية . أو التشوهات الناجمة عن السوق والتي تعكس ندرة أي من الموارد على المجتمع بكاملة 

ود الجمرآية وغير الجمرآية عن األسعار المالحظة في السوق حيث تتأثر أسعار السوق بإجراءات السياسات مثل القي

وبمعنى آخر فإن نظام األسعار الذي يعتمد . آما أن أسعار األسواق المحلية ال تعكس الندرة الحقيقية للموارد المحلية

 . عليه المنتجون في قرارات توزيع الموارد هو نظام مشوه

أدناه حيث تمكن تلك  II-2و II-1ول الجدوقد استخدمت دراسة الميزات النسبية مصفوفة تحليل السياسات المبينة في ا

وتم حساب ميزانية إجمالية للنظم .  و اشتقاق مجموعة مؤشرات الميزات النسبيةاألسعار االجتماعيةالطريقة من حساب 

ومن ثم تم حساب ميزانية ثانية على أساس األسعار ) المالحظة في السوق(الممثلة باستخدام األسعار الخاصة 

وتميز تلك الميزانيات بين .  ألخذ أية تشوهات معروفة بعين االعتبارأسعار السوق من خالل تعديل االجتماعية وذلك

والمدخالت الوسيطة المستخدمة إلنتاج المنتج، بينما ) النتاج(السلع القابلة للتجارة التي تضم السلع المنتجة في النظام 

. العمالة واألرض ورأس المال فهي مدروسة بشكل منفصلالموارد المحلية التي ال يمكن االتجار بها عالميًا مثل 

المبيعات تمثل اإليرادات التي يمكن حساب األرباح منها من خالل طرح قيمة المدخالت القابلة للتجارة و العوامل 

يحقق ربحًا وإذا آان النظام يحقق ربحًا إيجابيًا بأسعار السوق يكون النظام منافسًا، بينما إذا آان . المحلية المستخدمة

 القطن
 القطن المحلوج إجمالي. آ.1
 قطن محلوج شبكة ري حكومية. 1
 قطن محلوج مروي من اآلبار.2

 القمح
 آ دقيق إجمالي.2

 كبيرة   دقيق قمح طري شبكة ري مطحنة حكومية . 3 
 ي من اآلبار مطحنة حكوميةدقيق القمح الطري مرو. 4 
 دقيق القمح الطري بعل . 5 
 دقيق القمح القاسي شبكة ري مطحنة حكومية كبيرة. 6 
 دقيق القمح القاسي مروي من اآلبار مطحنة حكومية كبيرة. 7
 دقيق القمح القاسي البعل مطحنة حكومية كبيرة. 8 
 الطري شبكة ري مطحنة حكومية صغيرةدقيق القمح . 9

  خاصةدقيق القمح الطري شبكة ري مطحنة . 10
 معكرونة القمح

  اجمالي-آ معكرونة نوعية منخفضة.11 
 معكرونة نوعية منخفضة شبكة ري. 1
 معكرونة نوعية منخفضة ري من اآلبار. 12 
 ة نوعية جيدة بعلمعكرونة نوعية منخفضة بعرون. 13 

 معكرونة نوعية جيدة بعل    .14

 زيت الزيتون المفلتر
 ) بعل-معاصر الطرد المرآزي(زيت الزيتون المفلتر. 15
 ) بعل-معاصر المكابس(زيت الزيتون المفلتر. 16

 ةالبندور
 مصدرة إلى دول المنطقة الطازجة وال الحقلية البندورة. 17
البندورة الطازجة من البيوت البالستيكية والمصدرة إلى دول . 18

 المنطقة
البندورة الطازجة من البيوت البالستيكية والمصدرة إلى االتحاد . 19

 األوروبي
  والمصدرة إلى دول المنطقة الحقليةرب البندورة. 20

 البرتقال
 لمصدر إلى دول المنطقةالبرتقال الطازج من شبكات الري ا. 21
 البرتقال الطازج مروي من اآلبار المصدر إلى دول المنطقة. 22
 البرتقال الطازج ، بعل المصدر إلى دول المنطقة . 23
 البرتقال الطازج من شبكات الري المصدر إلى اإلتحاد األوروبي. 24
 مرآزات البرتقال شبكات الري .25

  الحيوانياإلنتاج
 اللحم الطازج. 26
 الحيوانات الحية. 27
 الحليب المعلب. 28
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أما الخط الثالث من المصفوفة .  فإن النظام يتمتع بالميزة النسبية والكفاءة االقتصاديةباألسعار االجتماعيةإيجابيًا 

فهو يشير إلى قيمة التشوهات التي تساوي القيمة باألسعار الخاصة مطروحًا منها القيمة باألسعار ) المتعلق بالفوارق(

 ). 2المخطط (االجتماعية 

  مصفوفة تحليل السياسات II-1لجدول ا

المستلزمات القابلة  اإليراد البيان
 الربح العوامل المحلية للتجارة

 A B C D )أسعار السوق( األسعار الخاصة

 E F G H األسعار االجتماعية

 I J K L الفارق

م الموارد المحلية أو من حيث حجم تسمح مجموعة المؤشرات بمقارنة آفاءة النظم المختلفة سواًء من حيث آفاءة استخدا

 و تكاليف الموارد المحلية المحسوبة من البيانات للعائد الماليومن أآثر المؤشرات استخدامًا نسبة التكلفة . التشوهات

 وإذا آانت قيمتها أقل من الواحد لنظام أو سلعة معينة يقال بأن النظام منافسًا .2-2الموضحة في المصفوفة في الجدول 

 ). 2المخطط (يتمتع بالميزة النسبية على التوالي أو 

   مؤشرات مصفوفة تحليل السياسات المختارةII-2الجدول 
 FCB < 1 مناقس FCB= C/(A-B)  للعائد المالي نسبة التكلفة

 DRC < 1 ميزة نسبية DRC= G/(E-F)  نسبة تكلفة الموارد المحلية

3-II  نتائج الدراسة 

 . ه القيم المختارة والمؤشرات التي تم الحصول عليها من مصفوفة تحليل السياسات أدناII-3يبين الجدول 

) 1العمود (السوق  تتضمن األعمدة اليمينية النتائج المتعلقة بإنتاج طن واحد من المنتج الرئيسي بما فيها الربح بسعر

وتتضمن األعمدة من الرابع . ويالت، بينما يتضمن العمود الثالث صافي التح)2العمود (والربح بالسعر االجتماعي 

وتتضمن األعمدة ). أو رأس من الحيوانات(وحتى السادس نفس الرقم ولكن محسوب لهكتار من المساحة المزروعة 

 ). 8-7(اليسارية مؤشرات النظام 



 

 

  قيم ومؤشرات مصفوفة تحليل السياسات المختارة II-3الجدول 

 النسبة المختارة ت المختارةقيم مصفوفة تحليل السياسا

 )أو لكل رأس حيوان(لكل هكتار  لكل طن للنتاج الرئيسي

الربحية 
 المالية

الربحية 
 االجتماعية

الربحية  تالتحويال
 المالية

الربحية 
 االجتماعية

 التحويالت

نسبة التكاليف 
على العوائد 
 المالية

معامل 
تكلفة 

الموارد 
 المحلية

معامل 
الحماية 
 االسمي

معامل الحماية 
 الفعال

معامل دعم 
 10/9 المنتجين

(D) (H) (L = D-H) (D) (H) (L = D-H) C/(A-B) G/(E-F) A/E (A-B)/(E-F) (L/A)  

 الرقم

 النظام

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

آامل ألياف القطن المصدرة  أ1
 2.26 0.46 2.51 1.11 1.33 0.55 63,415 14,532- 48,883 50,556 11,392- 39,164 من المحالج الكبيرة

1 
ألياف القطن المصدر من 

 مروي من -المحالج الكبيرة 
 الشبكات

48,153 -390 48,543 58,554 -474 59,028 0.44 1.01 1.11 2.30 0.44 2.07 

2 
ألياف القطن المصدر من 

 مروي من -المحالج الكبيرة 
 اآلبار

34,441 -17,619 52,060 44,084 -22,552 66,637 0.60 1.54 1.11 2.65 0.48 2.39 

آامل القمح الطري  أ3
 2.25 0.28 1.92 0.85 0.84 0.47 8,077 951 9,028 3,927 732 4,660 المستورد من القطاع العام

3 
القمح الطري المستورد من 

 - طاقة آبيرة -القطاع العام 
 مروي من الشبكات

5,119 2,050 3,069 14,334 5,740 8,594 0.43 0.64 0.78 1.58 0.22 2.04 

4 
القمح الطري المستورد من 

 - طاقة آبيرة -القطاع العام 
 مروي من اآلبار

1,753 -1,697 3,450 6,029 -5,839 11,868 0.78 1.41 0.78 1.96 0.25 2.52 

5 
القمح الطري المستورد من 

 - طاقة آبيرة -القطاع العام 
 بعلي

6,430 3,671 2,759 11,831 6,755 5,076 0.30 0.40 0.78 1.48 0.21 1.90 

6 
القمح القاسي المستورد من 

 - طاقة آبيرة -القطاع العام 
 مروي من الشبكات

1,876 134 1,741 5,852 418 5,433 0.75 0.98 0.68 1.36 0.12 2.02 
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القمح القاسي المستورد من القطاع  7

 2.44 0.17 1.65 0.68 1.11 0.74 8,036 1,651- 6,385 2,450 503- 1,947  مروي من اآلبار- طاقة آبيرة -العام 

القمح القاسي المستورد من القطاع  8
 1.85 0.12 1.25 0.68 0.46 0.39 4,320 10,752 15,072 1,875 4,667 6,542  بعلي– طاقة آبيرة –العام 

9 
دقيق القمح الطري المستورد من 

 مروي – طاقة صغيرة –القطاع العام 
 من الشبكات

5,119 1,657 3,462 14,334 4,640 9,694 0.44 0.70 0.78 1.69 0.25 2.16 

دقيق القمح الطري المستورد من  10
 1.20 0.24 1.72 1.44 0.78 0.50 10,076 3,547 13,624 4,113 1,448 5,561  مروي من الشبكات–القطاع  الخاص 

تصدير المعكرونة ذات النوعية  أ11
 1.17 0.16 1.48 1.26 0.76 0.59 7,937 4,471 12,408 3,610 2,319 5,930  آامل–المتدنية 

تصدير المعكرونة ذات النوعية  11
 1.14 0.15 1.44 1.26 0.82 0.65 11,629 6,119 17,748 4,064 2,138 6,202  مروي من الشبكات–المتدنية 

تصدير المعكرونة ذات النوعية  12
 1.29 0.18 1.62 1.26 0.95 0.68 13,447 1,301 14,747 4,923 476 5,400  مروي من اآلبار–المتدنية 

تصدير المعكرونة ذات النوعية  13
 1.10 0.13 1.36 1.23 0.64 0.53 7,838 10,562 18,400 3,977 5,360 9,337  بعلي–المتدنية 

تصدير المعكرونة ذات النوعية الجيدة  14
 1.19 0.35 2.42 2.03 0.82 0.39 31,010 4,389 35,400 28,321 4,009 32,330  بعلي–

تصدير زيت الزيتون المفلتر بالقوة  15
181,04 19,978 77,290 97,268  بعلي–بالنابذة المرآزية 

0 120,403 60,637 0.25 0.28 1.19 1.20 0.14 1.01 

 –تصدير زيت الزيتون المفلتر  16
 1.02 0.23 1.35 1.33 0.39 0.30 48,081 85,926 134,007 35,943 64,234 100,177  بعلي–هيدروليكي 

تصدير البندورة الطازجة المعلبة  17
 1.06 0.14 1.37 1.29 0.51 0.44 112,770 193,781 306,551 2,148 3,691 5,839  مكشوفة–اإلقليمي 
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تصدير البندورة الطازجة المعلبة  18
 0.10 1.21 1.17 0.34 0.32 147,458 629,120 776,579 2,482 10,591 13,074  بيوت بالستيكية–اإلقليمي 

1.04 

تصدير البندورة الطازجة المعلبة إلى  19
 1.31 0.60- 0.57 0.44 0.15 0.29 811,703- 1,545,607 733,904 21,474- 40,889 19,415  بيوت بالستيكية-االتحاد األوروبي 

 -تصدير رب البندورة اإلقليمي  20
 0.93 0.22- 0.76 0.82 0.28 0.40 136,756- 373,356 236,600 8,760- 23,916 15,156 مكشوفة

 -تصدير البرتقال الطازج اإلقليمي  21
 0.94 0.02 1.06 1.13 0.40 0.41 7,711 186,193 193,904 784 18,922 19,706  شبكات-معبأ 

 -تصدير البرتقال الطازج اإلقليمي  22
 1.00 0.06 1.13 1.13 0.45 0.43 24,518 148,567 173,084 2,492 15,098 17,590  آبار-معبأ 

 -تصدير البرتقال الطازج اإلقليمي  23
 1.02 0.05 1.16 1.14 0.42 0.43 16,563 110,316 126,879 1,683 11,211 12,894  تنقيط-معبأ 

تصدير البرتقال الطازج إلى االتحاد  24
 1.01 0.04- 0.98 0.97 0.34 0.38 18,406- 241,010 222,604 1,871- 24,493 22,622  شبكات- معبأ -األوروبي 

 1.19 0.26 1.90 1.60 1.21 0.78 8,514 2,817- 5,698 28,369 9,385- 18,984  شبكات-استيراد مكثفات البرتقال  25

 - جزار -استيراد اللحم الطازج  26
 1.66 0.34 2.93 1.77 1.30 0.50 16,427 2,760- 13,667 82,137 13,800- 68,337 مزرعة تسمين

 بدون -استيراد الحيوانات الحية  27
 1.65 0.25 2.38 1.44 1.17 0.56 10,186 1,416- 8,770 20,372 2,832- 17,541  تسمين-تصنيع 

 1.12 0.19 1.66 1.48 0.84 0.55 24,845 6,860 31,705 6,538 1,805 8,343  إنتاج صغير-استيراد اللحم المعلب  28
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 : ويمكن الحصول على النتائج التالية من الجدول

 التنافسية -1

 التكاليف يعطي نتيجة –أي أن اإليراد (إن جميع النظم التي شملتها الدراسة حققت ربحًا إيجابيًا بأسعار السوق  •

وقد تم . نظمًا منافسة في ظل السياسات الحالية وظروف السوق تعتبر ) II-1إيجابية وهو الخط األول من الجدول 

)  لمكثفات عصير البرتقال الطازج25باستثناء النظام (تحقيق أعلى ربح للهكتار في إنتاج البندورة يليه البرتقال الطازج 

 ). II-3 من الجدول 4العمود (وزيت الزيتون المكرر والمعصور بالقوة النابذة والمنتج في المناطق البعلية 

 ًا بأسعار السوق ولكنه أقل بكثير من عائد الهكتار مقارنًة بنظم البندورة واألشجار المثمرة  ربحًا إيجابي54حقق القطن •

من بين نظم القمح تتمكن نظم إنتاج المعكرونة من تحقيق أعلى ربح بأسعار السوق بينما أقل ربح فتحققه النظم  •

 . المنتجة للدقيق 

 . السوق إن عصير البرتقال الطازج المكثف يحقق الربح بأسعار  •

 الميزة النسبية  -2

بالنظر إلى الربح المحقق باألسعار االجتماعية، أي التمتع بالميزة النسبية فإن المجموعات التي حققت أعلى ربح  •

 . هي البندورة والبرتقال الطازج وزيت الزيتون) 2 موجبة في المخطط H(باألسعار االجتماعية 

في آل من النظم المروية من الشبكات ) ال يتمتع بالميزة النسبية(إن القطن ليس مربحًا باألسعار االجتماعية  •

 . واآلبار

المروي من الشبكات (تحافظ النظم البعلية المنتجة للمعكرونة ودقيق القمح القاسي و بعض نظم إنتاج القمح الطري  •

ويحقق دقيق . االجتماعيةعلى ربحيتها باألسعار ) 7 النظام – ودقيق القمح القاسي المروي من اآلبار – 3 النظام –

 ). 5النظام (القمح الطري البعلي أعلى ربحية باألسعار االجتماعية 

 . إن عصير البرتقال الطازج المكثف ال يحقق الربح باألسعار االجتماعية •

للحم ضمن مجموعة اإلنتاج الحيواني فإن إنتاج الحليب المعلب هو الوحيد المربح باألسعار االجتماعية، بينما إنتاج ا •

 . فهو غير مربح لكل من الحيوانات الحية أو اللحم الطازج 

وتشير النتائج إلى أن نظم البندورة والبرتقال الطازج وزيت الزيتون والمعكرونة التي يتم تصدير جزء منها إلى الخارج 

 السياسات أو تتمتع بميزة نسبية في ظل السياسات الحالية وسوف تحافظ على ميزتها حتى دون أي تشوه ناجم عن

تشير ) II-3 من الجدول 6 و 3العمودان (ومع ذلك فإن التحويالت اإليجابية المحسوبة للعدد األآبر من النظم . األسواق

أما . إلى أن السياسات الحالية ال تزال تؤدي إلى تحويل للموارد من بقية القطاعات االقتصادية إلى تلك السالسل السلعية

النظام (وإنتاج رب البندورة ) 24النظام (و صادرات البرتقال إلى األسواق األوروبية ) 19ام النظ(البندورة الطازجة 

                                                 
 . ف الربح المحقق من هكتار القمح  تصل أرباح القطن إلى حوالي أربعة أضعا- 54
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. فهي تعرض تحويالت سالبة مما يشير إلى تحويل الموارد من تلك السالسل السلعية إلى بقية القطاعات االقتصادية) 20

 . اعية منه باألسعار الخاصةوبمعنى آخر فإن هذه النظم الثالث تحقق ربحًا أعلى باألسعار االجتم

 األثر المحدود لتقانات التصنيع والوضع المؤسسي على آفاءة النظم وهو ما II-3وتؤآد النتائج المبينة في الجدول 

). من إجمالي تكاليف النظم% 9فهو يمثل وسطيًا أقل من ( تكاليف التصنيع من إجمالي التكاليف صغر حصةيفسره 

فيما يتعلق بالري فإن جميع النظم التي . مستوى المزرعة على أداء النظم المدروسة أآثر أهمية وبالتالي فإن أثر تقانات 

 . تعتمد على اآلبار تحقق أدنى قدر من الربح في جميع المحاصيل الحقلية المعنية

ندورة والبرتقال فمن الواضح أن الزيتون والب) II-3 من الجدول 7العمود (وفيما يتعلق بمؤشر تكاليف الموارد المحلية 

دقيق القمح الطري البعلي والمروي في المطاحن "ونظام واحد إلنتاج الدقيق ) باستثناء عصير البرتقال الطازج المكثف(

وعلى العكس من ذلك فإن نظم القطن ) . 0.5حيث أن تكاليف الموارد المحلية تعادل (يتمتع بميزة نسبية قوية " الحكومية

باستثناء الحليب المعبأ حيث تساوي تكاليف الموارد المحلية (لمكثف ونظام الثروة الحيوانية وعصير البرتقال الطازج ا

 ). 1تكاليف الموارد المحلية أعلى من (ال تتمتع بالميزة النسبية ) 0.84

4-II  وتفاوت المراديد على الميزات النسبيةاألسعار العالميةأثر تغير   

لى جمع البيانات األولية والثانوية المترافقة مع عدد من الفرضيات التي يتم يعتمد بناء مصفوفة تحليل السياسات ع

إجماليات االقتصاد الشامل مثل سعر الصرف و سعر الفائدة , وضعها حول أسعار المساواة للمنتجات القابلة للتجارة

نة إلى أخرى وينطبق هذا األمر وتتباين العديد من هذه المقاييس من س. والتشوهات السائدة في أسواق العوامل المحلية 

وباألسعار العالمية للسلع الزراعية ) التي تتأثر بالظروف المناخية(هكتار للمحاصيل /بشكل خاص على المراديد

 . والمنتجات المصنعة

ة سعر الفائد: وقد تم إجراء تحليل لتقييم حساسية مؤشرات مصفوفة تحليل السياسات على عدم استقرار المقاييس التالية

 المردود المحقق على – سعر المساواة للمنتج الرئيسي – معامل التحويل – تشوه أسواق العمالة – سعر الصرف –

وتشير نتائج %). 5أآثر من (مستوى المزرعة والبنود التي تحظى بأعلى حصة من تكاليف اإلنتاج في بعض الحاالت 

المحقق على مستوى المزرعة هما أقل المقاييس استقرارًا بين التحليل إلى أن سعر المساواة للمنتج الرئيسي و المردود 

إن تفاوت سعر المساواة والمردود المستخدم في . المقاييس التي تؤثر بشكل آبير على قيمة تكاليف الموارد المحلية

دام فرضية وقد تم إجراء محاآاة للنظم باستخ. التحليل تتبع نموذج التفاوتات التي تمت مالحظتها في العقد الماضي

أدنى قيمة لمؤشر / تفاوت المقاييس المذآورة أعاله لتقييم ربحية تكاليف العوامل المحلية التي تقل عن الواحد و أعلى

 . األرقام التي تم الحصول عليها من تلك المحاآاةII-4ويبين الجدول . تكاليف الموارد المحلية
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  وعدم استقرار المراديد في بعض النظمعر المساواةلس حساسية نسبة تكلفة الموارد المحلية II-4الجدول 

احتمالية  السيناريوهات النظم الرقم
DRC>1 

 DRCالـ 
 األدنى

 DRCالـ 
 األعلى

ألياف القطن المنتجة على الشبكات  1
 والمصدرة إلى أوروبة

 2002-1990الظروف السائدة للفترة 
طن وسطي المردود / دوالر67= السعر المعادل 

 تار  طن للهك3.9
39% 0.5 3.00 

 2002-1990الظروف السائدة للفترة 
طن، وسطي المردود / دوالر83= السعر المعادل 

 هكتار، ومردود منخفض/ طن3.7
0% 1 2.8 

الدقيق العادي المنتج من القمح  3
 زيادة في السعر الموازي والمردود  المروي من الشبكات 

 طن/ دوالر147السعر الموازي 
 هكتار/ طن3.9وسطي المردود 

11% 0.8 2.42 

15 
تصدير زيت الزيتون المفلتر 
المستخرج بقوة النبذ المرآزي إلى 

 أوروبة
 100% 0.25 0.7 

17 
تصدير البندورة الحقلية الطازجة  
إلى أسواق منطقة التجارة العربية 

 الحرة الكبرى
 100% 0.51 0.6 

صادرات رب البندورة إلى دول  20
 2.1 0.13 %98  ية الحرةمنطقة التجارة العرب

21 
صادرات البرتقال الطازج 
المروي من الشبكات إلى منطقة 

 التجارة العربية الحرة الكبرى
 100% 0.3 0.7 

مكثفات عصير البرتقال المروي  25
 4 0.85 %30  من الشبكات

 : وفيما يلي ملخص للنتائج

لتمتع % 39لمردود بعين االعتبار فهناك احتمال بنسبة مع أخذ األسعار العالمية للقطن و تفاوت ا: بالنسبة للقطن •

 .  آقيمة عليا3 آقيمة دنيا و0.5القطن المروي من الشبكات بالميزة النسبية وتتراوح تكاليف الموارد المحلية المحققة بين 

مردود المحقق  نظرًا لعدم موثوقية االتجاهات المستقبلية ألسواق القمح و غياب النمط الواضح لل: بالنسبة للقمح  •

في العقد الماضي فقد تم إعداد سيناريوهين لتقييم أثر تفاوت أسعار المساواة للقمح والمردود على الميزة النسبية لنظام 

ويتتبع السيناريو األول أثر تفاوت األسعار العالمية للقمح ومراديد السنوات . دقيق القمح الطري المروي من الشبكات 

وإذا افترضنا وجود ضغط آبير على  . هذه الظروف فإن النظم سوف لن تتمتع بأية ميزة نسبيةوفي ظل . العشر األخيرة

 3.9طن من القمح الطري و المردود الوسطي / دوالر147أسواق الحبوب العالمية وافترضنا وسطي السعر الموازي 

 . فقط% 11هكتار فعندئذ تكون نسبة احتمال تحقيق القمح الطري المروي للميزة النسبية /طن

 تتمتع النظم المعتمدة على زيت الزيتون والبندورة الطازجة والبرتقال :بالنسبة للزيتون والبندورة والبرتقال •

. لتحقيق الميزة النسبية في نفس ظروف السعر والمردود المسجلة خالل السنوات العشر الماضية% 100باحتمال بنسبة 

 . آبيرةوهذا يشير إلى تمتع تلك النظم بميزة نسبية 
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وهي % 30 تتمتع تلك السالسل باحتمال تحقيق الميزة النسبية بنسبة :بالنسبة لعصير البرتقال الطازج المكثف  •

 .  دوالر للطن1700تعادل احتمالية تحقيق سعر المساواة الذي يفوق 

 . ال الطازجينوباختصار فإن تحليل الحساسية يؤآد الميزات النسبية القوية لزيت الزيتون والبندورة والبرتق

5-II  انعكاسات السياسات 

 السياسات العامة 

 من 6 و3تؤآد الدراسة أن السياسات الحالية تشجع على تطور القسم األآبر من النظم المختارة وهو ما يؤآده العمودان 

 أسواق أوروبة وفي الواقع فكما قلنا أعاله بغض النظر عن البندورة والبرتقال الطازجين المصدرين إلى. II-3الجدول 

فإن جميع النظم المختارة الممثلة تستفيد من صافي تحويل ) 20النظام (وإنتاج رب البندورة ) 24 والنظام 19النظام (

 . الموارد من االقتصاد بكامله

وفي ضوء عملية تعديل السياسات الجارية فقد يكون من المفيد استعراض الواقع الحالي المتعلق بهذه التحويالت إلى 

لزراعة والتحليل المنطقي ألدوات السياسات المستخدمة لهذا الغرض و ألثرها النسبي على التنمية االقتصادية بشكل ا

وفي هذا اإلطار فيجب أخذ محددات التحويالت الرئيسية وأسباب التشوهات التالية . عام وعلى الزراعة بشكل خاص

 : بعين االعتبار

والتي تؤدي إلى ارتفاع األسعار المحلية للسلع بشكل يفوق ) وغير الجمرآيةالقيود الجمرآية (الحماية التجارية  -

 . األسعار السائدة في األسواق العالمية

 . الدعم و األسعار الثابتة للقطن والقمح -

 . عدم حساب تكاليف الفرصة البديلة للموارد الطبيعية و على وجه الخصوص المياه -

 .  فقط من التكاليف االجتماعية للري1/3خدام شبكات الري والذي يمثل الرسم الذي يدفعه المزارعون مقابل است -

انخفاض سعر الطاقة مقارنًة بسعر المساواة السائد للمازوت في األسواق العالمية والذي يشكل دعمًا ضمنيًا للنظم  -

 . الحساسة للطاقة

تؤثر على ) العلب و الزجاجات وغيرها(ة بالنسبة للتصنيع الغذائي فإن التعريفة المرتفعة على استيراد مواد التعبئ -

 . ربحية تلك الصناعات

 : آما أن هناك عدد من العوامل و أدوات السياسات العامة التي تؤدي إلى تشوهات محدودة  نسبيًا مثل 

من ناحية المستلزمات فإن السياسات الحالية تؤدي إلى تشوهات محدودة حيث أن وسطي الرسم الجمرآي المطبق  -

 . دات المستلزمات الزراعية منخفض جدًاعلى وار
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 نسبة العمالقوانين العمالة الرسمية الحالية التي ال تؤثر بشكل آبير على آفاءة النظم المدروسة نظرًا لمحدودية  -

ويجب دراسة تطور معدالت أجور العمالة المؤقتة بشكل دقيق مع ). 2الفصل ( العاملين في قطاع الزراعة الدائمين

وفي الواقع فإن الربحية بأسعار السوق والكفاءة . عمل الجديدة في السوق المحلية أو اإلقليميةظهور فرص ال

 . باألسعار االجتماعية للسالسل السلعية الحساسة نسبيًا للعمالة قد تتأثر بشكل آبير بزيادة تكاليف العمالة المؤقتة

 اإلنتاجإن  ارتفاع حصة مدخالت .  دروسةإن التغير بأسعار الصرف يؤثر بشكل محدود على آفاءة النظم الم -

  . النهائي القابل للتجارةعلى المنتجتعدل أثر سعر الصرف  %)  45(القابلة للتجارة من التكاليف اإلجمالية 

وآذلك األمر بالنسبة لتفاوت أسعار الفائدة الذي يؤثر بشكل محدود على آفاءة تلك النظم ويرجع ذلك إلى انخفاض  -

 %). 17( المال من إجمالي التكاليف حصة تكاليف رأس

 السياسات المتعلقة بالمحصول 

 القطن والقمح 

في ظل المستوى الحالي للتقانات و في ظل االتجاهات الحالية ألسعار األسواق العالمية فإن نظامي القمح والقطن 

 باستخدام أعلى معدالت األسعار وتشير المحاآاة التي تم تنفيذها. المرويين يتمتعان باحتمال منخفض للميزة النسبية

وأقل النظم آفاءة في . المسجلة في العقود الماضية إلى أن احتمال تمتع نظم القمح بالميزة النسبية ال يزال متدنيا جدًا

الدعم و : إنتاج هاتين السلعتين هي النظم المعتمدة على الري من اآلبار حيث أنها تضم القسم األآبر من التشوهات

أما النظم البعلية فتتمتع بالميزة . اليف الطاقة نظرًا لضخ آميات أآبر من المياه بسبب عدم وجود المحدداتارتفاع تك

فقط من إجمالي القمح المنتج وهو بالتالي يتمتع % 40النسبية و لكن بينما ليس هناك قطن بعلي وإن القمح البعلي يشكل 

 . لعية للقمحبوزن منخفض نسبيًا من الكفاءة العامة للسالسل الس

وقد تم تحديد اإلجراءات الالزمة لتعزيز الميزة النسبية للقمح والقطن وهي واردة أدناه بهدف اإلشارة إلى بعض قضايا 

 . السياسات التي تستحق المزيد من الدراسة

 الرتفاع ونظرًا. استكشاف طرق تحسين إنتاجية تلك السالسل السلعية من خالل زيادة المردود أو تخفيض التكاليف  -1

. معدل المردود المحقق فإن أآثر الطرق الواعدة تتمثل في تحسين آفاءة استخدام المياه لري نظامي القطن والقمح

مع أن ) مثل الري بالتنقيط(ويمكن تحسين آفاءة استخدام المياه على المدى القصير من خالل تبني تقانات الري الحديث 

ومن البدائل األخرى . ربح النسبي الذي يمكن تحقيقه من تبني تقانات الري البديلةالدراسة الحالية لم تتمكن من تقييم ال

التي يمكن استكشافها على المدى المتوسط استخدام األصناف الجديدة التي تتطلب آميات أقل من المياه والتي تنتج 

فعلى سبيل المثال فإن .  مابعد القطافويمكن أيضًا تحسين الكفاءة الفنية للنظام من خالل تطوير فعاليات. مراديد مماثلة

منخفض مقارنًة بإنتاج )  آغ من القطن المحبوب100 آغ من ألياف القطن من آل 32(معامل التحويل في المحالج 

لذا فهناك حاجة ).  آغ من القطن المحبوب100 آغ من ألياف القطن من آل 38(المحالج في الدول المصدرة الرئيسية 

 . ل مصادر زيادة اإلنتاجية في مرحلة مابعد القطافملحة لتحديد واستغال
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إن المساحة المتاحة للري البعلي . تشجيع النظم ذات التكلفة األقل بالمعنى االجتماعي، أي البعل والري من الشبكات  -2

 وعالوًة على. والري من الشبكات محدودة وهذا ينطوي على تخفيض في إنتاج القطن والقمح على المستوى المحلي 

وبينما يجب أن يتماشى إنتاج . ذلك فإن النظم المروية والبعلية تؤدي إلى تكاليف بيئية آبيرة يجب أخذها بعين االعتبار 

القمح مع أهداف األمن الغذائي فسيكون من المنطقي على المدى القصير تقليص األراضي المروية من اآلبار 

 .  آفاءة من القمحالمخصصة لزراعة القطن قدر اإلمكان نظرًا ألنه أقل

ومع ذلك فإن . تشجيع المحاصيل الواعدة البديلة للقمح والقطن على األقل في النظم ذات الكفاءة االقتصادية األقل  -3

هذه االستراتيجية سوف تتعرض لمعوقات طاقة استيعاب السوق المحلية والعالمية للمحاصيل التي سيتم التشجيع على 

 . إنتاجها نظرًا لكبر المساحة

قد يكون هناك حاجة لتطبيق توليفة من البدائل الثالثة لتخفيض التكاليف االجتماعية الكبيرة التي يؤدي إليها إنتاج القمح 

وعالوًة على ذلك فإن إنشاء اآلليات المؤسسية المناسبة قد يكون ضروريًا لتخفيض تكاليف المياه في خطط . والقطن 

 . حافز للتحول إلى محاصيل أقل شراهة للمياه مزارعي القمح والقطن وذلك بشكل يخلق ال

 المحاصيل الواعدة 

ومن أجل تشجيع وتطوير صادرات السالسل , يجب مالحظة أن التمتع بالميزة النسبية ال يعني القدرة على التصدير

االهتمام بالسياسات السلعية المختارة التي تتمتع بالميزة النسبية مثل زيت الزيتون والبندورة والبرتقال الطازجين فيجب 

 : واإلجراءات التالية

 . تعزيز السياسات الحالية المتعلقة بعقد اتفاقيات تجارية تساعد على دخول األسواق •

وفي الواقع فإن مقاييس النوعية والسالمة . تحسين النوعية والرقابة الصحية بحيث تصل إلى المستويات العالمية •

  .تكتسب أهمية متزايدة في دخول األسواق

استكشاف الفرص التسويقية الجديدة ألخذ تغير العادات االستهالآية بعين االعتبار وخاصًة في األسواق التي تتميز  •

 . بالنمو السريع للدخل

 نتائج 

بل يجب . يجب أن ال تشكل الميزة النسبية المقياس الوحيد لتحديد ما إذا آانت السياسة تشجع أو تثبط تطور نظام اإلنتاج

هتمام الالزم للتكاليف االجتماعية مثل مستوى المعيشة الريفي و الهجرة من الريف إلى المدينة والتحول غير إيالء اال

وتساعد مصفوفة تحليل .  إلى الحياة الحضرية قبل اتخاذ قرارا إلغاء دعم النظام الذي ال يتمتع بالميزة النسبيةالمخطط

تكلفة من حيث الكفاءة االقتصادية عندما يكون هناك إمكانية لتنفيذ السياسات صانعي القرار على اختيار أقل السياسات 

وبالتالي فهي توفر إطارًا لتقييم أثر بدائل السياسات البديلة على الميزات النسبية لمجموعة مختارة من . الفعاليات البديلة

ويمكن أن . ات الزراعية ومع ذلك فيجب النظر إليها على أنها عنصر من عناصر صياغة السياس. السالسل السلعية



 2005واقع الغذاء و الزراعة 

108 

تتغير الميزات النسبية بشكل آبير نتيجة لتطور األسواق العالمية للمدخالت والمخرجات القابلة للتجارة والتغيرات الفنية 

ومن المهم اإلشارة إلى أن هذه الطريقة ال تأخذ بعين االعتبار األهداف المرجوة من . أو تغيرات أسعار العوامل المحلية 

/  التي ال تهتم بموضوع الكفاءة لتحقيق أهداف معينة مثل تشوهات توزع الدخل على طول السلسلة السلعية و السياسات

ومع ذلك فهي توفر وسيلة لتقدير التكاليف .  االجتماعية المعنية بعملية اإلنتاج–أو بين مختلف المجموعات االقتصادية 

قيق أهداف معينة وهي بالتالي تساعد على التقدير األفضل بين االجتماعية المترافقة مع بدائل السياسات من أجل تح

وفي هذا الخصوص من المفيد تحديث تقييم الميزات النسبية بشكل دوري وإجراء المزيد من . مختلف هذه البدائل 

رى وفي الواقع فإن توسيع التحليل ليشمل نظمًا زراعية أخ. التحليل على مختلف بيئات مناطق االستقرار الزراعي

سوف يسمح بدراسة عدد أآبر من المحاصيل البديلة للمزارع الواقعة في مناطق استقرار زراعية مختلفة، بينما يسمح 

تحديث حسابات مصفوفة تحليل السياسات بمتابعة أثر تغيرات السياسات والبيئة التسويقية على أداء نظم اإلنتاج 

 . الزراعي المختلفة
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  2003-1998 و 1995حسب القطاع،   ,  بأسعار السوقاإلجمالي الناتج المحلي 2-1

  2003-1998 و 1995 بسعر السوق حسب القطاع ، اإلجمالي الناتج المحلي 2-2

  2003-1998و 1995 السوق حسب القطاع بأسعار اإلجمالي توزع الناتج المحلي 2-3

  2003عمالة موزعة على القطاعات في عام  ال2-4

  2003-1998, 1995 الجنس للسنوات العمالة الزراعية بحسب 2-5

  2003-1999 لألعوام العمالة الكلية بحسب الجنس إلى حصة العمالة الزراعية 2-6

 2002 العمالة المأجورة موزعة على القطاعات لعام 2-7

  2003-1998و 1995 التجارة السورية الكلية، 2-8

 2003-1998و 1995 الزراعية، التجارة السورية 2-9

  2003-1998و 1995التجارة الكلية ، / التجارة السورية الزراعية 2-10

  2003-1998 و 1995 مجمل تكوين راس المال الثابت حسب القطاع، 2-11

  2003-1998 و 1995الي،  على الناتج المحلي اإلجماإلنفاق 2-12

  2003-1998 و 1995 الموحدة،تقديرية في الموازنة  النفقات ال2-13

  2003-1998أ قيمة اإلنتاج الزراعي والقيمة المضافة، 2-14

  الزراعية والدخل اإلنتاجية ب بعض مؤشرات 2-14

 )2005-2001( بعض األهداف المحددة للخطة الخمسية التاسعة 3-1

  2003-1998 و 1995 المحاصيل، آميات البذار المحسن لبعض 3-2

  األسمدة حسب الموسم 3-3

  2003-2001 التدخل الحكومي في مكافحة اآلفات 3-4

  2003-1998، 1995 حرآة األعالف في المؤسسة العامة لألعالف لألعوام 3-5
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 2003-1998 اآلالت الزراعية، 3-6

  الطرق الزراعية والمساحات المخدمة3-7

  2003-1998 الزراعي، اإلنتاج 4-1

  2003-1998 النباتي،  اإلنتاج4-2

  2003-1998 و 1995 مساحة المحاصيل، 4-3

 المساحة اإلجمالية للخضار والفواآه) تابع (4-3

  غلة المحاصيل 4-4

 غلة الخضار ) تابع (4-4

  2003-1998، 1995 إنتاج المحاصيل الزراعية 4-5

  2003-1998، 1995إنتاج الخضار والفواآه ) تابع (4-5

  2003-1998يل المروية  مساحة المحاص4-6

  2003-1998مساحة الخضار والفواآه المروية ) تابع (4-6

  2003-1998 غلة المحاصيل المروية، 4-7

  2003-1998غلة الخضار واألشجار المثمرة المروية ) تابع (4-7

  2003-1998 إنتاج المحاصيل المروية، 4-8

  2003-1998إنتاج الخضار والفواآه المروية، ) تابع (4-8

  2003-2000 أ  مساحة محصول القمح المروي حسب المحافظة، 4-9

  2003-2000 ب غلة القمح المروي حسب المحافظة، 4-9

  2003-2000 ج إنتاج القمح المروي ونسبتها من اإلنتاج الكلي حسب المحافظة، 4-9

   2003-1998 مساحة المحاصيل البعلية، 4-10

  2003-1998آهة البعلية، مساحة الخضار والفا) تابع (4-10

  2003-1998غلة المحاصيل البعلية، 4-11

 غلة الخضار والفاآهة البعلية ) تابع (4-11

  2003-1998 إنتاج المحاصيل البعلية، 4-12

  2003-2000أ مساحة القمح البعل حسب المحافظة، 4-13

  2003-2000ب غلة القمح البعل حسب المحافظة، 4-13

  2003-2000 الكلي، اإلنتاجالبعل حسب المحافظة ونسبتها من ج إنتاج القمح 4-13

  2003-2000أ مساحة الشعير البعل حسب المحافظات ونسبتها من المساحة الكلية، 4-14

  2003-2000ب غلة الشعير البعل حسب المحافظة، 4-14

  2003-2000 الكلي، اإلنتاج الشعير البعل حسب المحافظة ونسبتها من إنتاج ج4-14

  2003-2000أ مساحة العدس البعل حسب المحافظات ونسبتها من المساحة الكلية، 4-15

  2003-2000ب غلة العدس البعل حسب المحافظة، 4-15

  2003-2000 الكلي، اإلنتاجنتاج العدس البعل حسب المحافظة ونسبتها من إج 4-15

  2003-2000كلية، أ مساحة الحمص البعل حسب المحافظات ونسبتها من المساحة ال4-16
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  2003-2000ب غلة الحمص البعل حسب المحافظة، 4-16

  2003-2000 الكلي، اإلنتاج الحمص البعل حسب المحافظة ونسبتها من إنتاجج 4-16

  2003-2001 الكلي، مساحة وغلة وإنتاج الشعير الرعوي حسب المحافظة ونسبها من المجموع 4-17

  2003-2001 الكلي،عوية حسب المحافظة ونسبها من المجموع  مساحة وغلة وإنتاج الفصة الر4-18

  2003-2001 مساحة وغلة وإنتاج القطن حسب المحافظة ونسبها من المجموع الكلي ، 4-19

  2003-2001 الكلي، مساحة وغلة وإنتاج الشوندر السكري حسب المحافظة ونسبها من المجموع 4-20

  2003-2001حافظة ونسبها من المجموع الكلي،  مساحة وغلة وإنتاج التبغ حسب الم4-21

  2003-2000أ مساحة االبندورة حسب المحافظات ونسبتها من المساحة الكلية، 4-22

  2003-2000ب غلة البندورة حسب المحافظة، 4-22

  2003-2000 الكلي، اإلنتاجج انتاج البندورة حسب المحافظة ونسبتها من 4-22

  2003-2000لمحافظات ونسبتها من المساحة الكلية، أ مساحة البطاطا حسب ا4-23

  2003-2000ب غلة البطاطا حسب المحافظة، 4-23

  2003-2000 الكلي، اإلنتاجج إنتاج البطاطا حسب المحافظة ونسبتها من 4-23

  2003-2000أ مساحة الزيتون المروي حسب المحافظة ونسبتها من المساحة الكلية، 4-24

  2003-2000المروي حسب المحافظة، ب غلة الزيتون 4-24

  2003-2000 الكلي، اإلنتاج الزيتون المروي حسب المحافظة ونسبتها من إنتاجج 4-24

  2003-2000أ مساحة الزيتون البعل حسب المحافظة ونسبتها من المساحة الكلية، 4-25

  2003-2000ب غلة الزيتون البعل حسب المحافظة، 25-4الجدول 

  2003-2000 الكلي، اإلنتاج حسب المحافظة ونسبتها من لزيتون البعج إنتاج ال4-25

  2003-2000أ مساحة الحمضيات المروية حسب المحافظة ونسبتها من المساحة الكلية، 4-26

  2003-2000ب غلة الحمضيات المروية حسب المحافظة، 4-26

  2003-2000لكلي،  ااإلنتاجج إنتاج الحمضيات المروية حسب المحافظة ونسبتها من 4-26

  2003-2000أ مساحة التفاح حسب المحافظة ونسبتها من المساحة الكلية، 4-27

  2003-2000ب غلة التفاح حسب المحافظة، 4-27

  2003-2000 الكلي، اإلنتاجج إنتاج التفاح حسب المحافظة ونسبتها من 4-27

  2003-1998 أعداد الحيوانات، 4-28

  2003-1998أ اإلنتاج الحيواني، 4-29

  2003-1998 الحيواني، اإلنتاجب 4-29

  2003 - 1995 اإلنتاجية حسب نوع الحيوان، 4-30

  2003-1998 إنتاج حليب األبقار حسب المحافظة، 4-31

  2003-1998 إنتاج لحم األبقار حسب المحافظة، 4-32

  2003-1998 إنتاج حليب األغنام حسب المحافظة، 4-33

  2003-1998ام حسب المحافظة،  إنتاج لحم األغن4-34

  2003-1998 إنتاج لحم الدواجن حسب المحافظة، 4-35



 2005واقع الغذاء و الزراعة 

114 

  2003-1998 إنتاج بيض الدواجن حسب المحافظة، 4-36

  2003-1998 صناعة األغذية والمشروبات والتبغ، 5-1

  2003-1998 العاملين في القطاع الحكومي للصناعات الغذائية، 5-2

 2003-1995ذائية الرئيسية في القطاع العام،  منتجات الصناعات الغ5-3

 2003-2000 الطاقة التصنيعية لبعض الصناعات الغذائية ، 5-4

 2002-1998 أهم الصناعات الغذائية في القطاع الزراعي، 5-5

 2002-1998 الغذائية، الصناعات حصة القطاع الخاص والقطاع العام من بعض منتجات 5-6

  2002-1999 المتاح من الغذاء، 6-1

  2002 -1999 استهالك الغذاء، 6-2

  اليومية من العناصر الغذائيةاالحتياجات 6-3



الكميةاليومالشهرالكميةالشهر

31303541250.4112416156113دمشق

017246712192121975486109حمص

1120259116411431171130تدمر

020167128912194830790حماه

03200741214512197966566الالذقية

1220668127012194030892حلب

1110104912364201215497دير الزور

11303671210112193335078القامشلي

0440183122571219113104792صافيتا

08016812107121730296115درعا

المصدر: المجموعة االحصائية 2003 - المكتب المرآزي لإلحصاء 

12345

14446518214011056

15751319316613267

24763319321412283

232662316177229196

318819296270192134

االجمالي 
السنوي

الجدول 1-1 الظواهر المناخية 2002

النسبة من 
المعدل السنوي

المحطة

آمية الهطول ملمعدد األيام

العواصف العواصف الرملية
الرعدية

األعلى في الشهر الواحد
البرد

األعلى في 24 ساعة

المعدل العام 

األمطارالثلج

الجدول 1-2 معدل الهطول حسب منطقة االستقرار 1998/1999-2002/2003 (ملم/سنة)

المصدر: قاعدة البيانات الزراعية 2003-  المرآز الوطني للسيايات الزراعية 

2003-2002

الموسم

1999-1998

2000-1999

2001-2000

2002-2001

منطقة االستقرار



مجموع األراضي غير مستثمرةمستثمرةبعلمرويسبات
األراضي غير القابلة غاباتمروج ومراعيالقابلة للزراعة

إجمالي المساحةللزراعة

12345689710

199552015610888913892730550177747721859789958286831492926375921918517971

199682770811260963515963546976747865159484188319909509744373990018517971

199771806411676333635486552118346517859863618283041521525372704418517971

199861585112131083655071548403049738159814118269841536836372988318517971

199996170211856793354909550229049465659969468264858546416370975118517971

200080585712106503335890535239755292659053238358880556867369690118517971

200190109912668893281992544998053783759878178273339566347369046818517971

200282975613327813258117542065449001559106698338433575281369358818517971

200381743513612113299704547835038475658631068334836589894373013518517971

الجدول 1-3  استعماالت األراضي 1995-2003  (هكتار)

4=1+2+3
6=4+5

10=6+7+8+9

المصدر:  المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام 2003 - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

عام



مجموعمحاصيل أشجارمجموعمحاصيل أشجارمجموعمحاصيل أشجارمجموعمحاصيل أشجار

1995109416440475214134082707611525682270728389

1998113357097481529430633146620926604314629750

199990606861469023831013211631223950321127161

200086965909454821227762721549722141272124862

200170694617358022735753136671110641102216620132423824370

20026985320530510495010495

20034299338034063471557129028472460284853085603451401116009758923598

تطوير الزراعة في المنطقة الساحلية والوسطى

المصدر: المجموعة االحصائية الزراعية 2003السنوية - وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

الجدول  1-4  تطور المساحات المستصلحة على مستوى المشروعات، 1995 و 1998 - 2003 (هكتار)

مجموع مشاريع التشجيرتطور الزراعة بالمنطقة الجنوبية 

الحزام األخضر التشجير المثمر تطوير السنة
التشجير المثمر

تنمية الزراعية في جبل الحص تطوير 
التشجير 

المثمر الثاني 
بالقنيطرة



199819992000200120022003

15,47315,89116,32016,72017,13017,550عدد السكان الكلي
7,7607,9638,1778,3448,5318,744عدد السكان الريفيين
4,2914,6034,9375,2755,459إجمالي قوة العمل

4,5394,6884,4684,7304,822إجمالي عدد العمال 
1,3061,4301,4731,462إجمالي عدد العمال الزراعيين

50.2050.1050.1050.1049.8049.82 السكان الريفيين من إجمالي عدد السكان
27.7029.0030.3031.5531.87 قوة العمل  إلى إجمالي السكان

8.228.808.818.53عدد العمال الزراعيين إلى اجمالي عدد السكان
27.8632.0031.1430.32العمال الزراعيين إلى إجمالي عدد العمال

2.702.702.452.452.45عدد السكان
2.622.692.432.242.50عدد السكان الريفيين
7.267.276.853.49اجمالي قوة العمل

3.286.865.861.95إجمالي عدد السكان
0.75-9.493.01العمالة الزراعية

الجدول 1-5 التعداد السكاني والعمالة في سورية في الفترة  1998-2003 (باأللف - %)

النسبة

معدل النمو السنوي (للسنوات المتاحة)

المصدر: المجموعة االحصائية الزراعية 2003 السنوية - وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي و المجموعة االحصائية ، عدة اصدارات - المكتب المرآزي لإلحصاء



نسبة المساحة من مجموع المتاحالمياه الجوفيةالمياه السطحيةالمساحةالحوض
نسبة المتاح من المياهالمساحة الكلية

6,7242671804473.62.7اليرموك

8,5605782728504.65.1بردى واألعوج

21,6432,2444732,71711.716.4العاصي

5,1002,0452902,3352.814.1الساحل

51,2387,1673047,47127.745.1الفرات

21,1291,9054832,38811.414.4الخابور

70,78616717634338.22.1البادية

18518014373217816551100100المجموع
المصدر: إدرارة الموارد الطبيعية- الهيئة العامة للبحوث الزراعية

200120022003
المياه المتاحةاستخدام المياهالمياه المتاحةاستخدام المياهالمياه المتاحةاستخدام المياه

13018019618019518072109108الجوفية
238267171267190267896471السطحية
الجوفية
السطحية
100647310134731208473213214255الجوفية
936224499422449292244424441السطحية
125290116290147290434051الجوفية
449204547320454212045222321السطحية
103630414513041590304341477523الجوفية
411671674482716751277167576372السطحية
212448325284832617483440523542الجوفية
6611905703190584819053513545السطحية
المصدر: إدرارة الموارد الطبيعية- الهيئة العامة للبحوث الزراعية

مالحظة: أخذ بعين االعتبار المياه المتجددة بالنسبة للمتاح من المياه الجوفية 
* مختلط

 الجدول 1-6  ب استنزاف المياه حسب الحوض  ( مليون م3، %)

الجدول 1-6 أ الموارد المائية المتاحة حسب الحوض، 2003 (آم2، مليون م3، %)

117124120 10568501018850بردى واألعوج*

المصدرالحوض

998850

معدل االستنزاف
200120022003

الخابور

اليرموك

العاصي

الساحل

الفرات



2077203047050114171918السويداء

32477145461745148038901195015840درعا

4388294410943507219422014القنيطرة

674014953401786724771207014547ريف دمشق

155598005754812مدينة دمشق

57085285662242260977674678114455حمص

71550582458046525933821172135542حماه

80235333103966672591275216312915الغاب

52410446634638310931644446136105ادلب

263831183311361318934553445689طرطوس

2830441152171924706117881849الالذقية

181445100103552402610221456177023226حلب

18703972252736974109036105394149الرقة

1434904234720813803303007951095دير الزور

425372389187131702301514731140016131الحسكة

1,361,211854,655289,364217,192133,33852,149185,487المجموع

1995199819992000200120022003
31313837.726.722.922

232621.8922.720.916.8

108324501323126517541453797
المصدر: مديرية الحراج - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الطرق الحراجية (آم)

الجدول 1-7 المساحة المروية حسب مصدر الري والمحافظات، 2003 (هـكتار)

الجدول 1-8 تطور أعمال التحريج 1995، 2003-1998

تنقيطرذاذ

تحريج (1000 هكتار)

مجموعأنهار وينابيع

المصدر: المجموعة االحصائية الزراعية السنوية 2003- وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

إجمالي المساحة 
المروية

غراس حراجية (مليون)

ري بالطرق الحديثة
المحافظة

المساحة المروية

شبكات حكوميةآبار



1995199819992000200120022003القطاعات 

161024232283199415223702247695256175266410الزراعة 

78864179687217922272629264554268481263556الصناعة والتعدين 

24518294702751328857293583192438240البناء والتشييد 

148650152130152913134431151322176268178903تجارة الجملة والمفرق 

6635788876104097113826120854129036135174التخزين والنقل واالتصاالت  

27393299713501432444316063354635715التأمين والمال والعقارات

10872159351917321189232052565028444خدمات المجتمع والخدمات الشخصية

530976178962681763928500292903105865الخدمات الحكومية 

200303364444541558614الهيئات التي التهدف الى الربح 

570,975790,444819,092903,944954,1371,014,5411,052,921المجموع

39,97051,08551,54455,38957,06659,22659,995نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي 

المصدر: المجموعة االحصائية - المكتب المرآزي لالحصاء - عدة إصدارات

الجدول 2-1  الناتج المحلي االجمالي بأسعار السوق حسب القطاع، 1995 و 1998- 2003 (مليون ليرة سورية، باالسعار الجارية )



1995199819992000200120022003القطاعات 

177215241172204771223702242981262806255673الزراعة 

209170307138296658272629277668270920267562الصناعة والمعادن 

25724298612834828887292792964432021البناء والتشييد 

157149143921145962134431134876141990155941تجارة الجملة والمفرق 

8421299398107994113826119750127146130859النقل والمواصالت والتخزين 

28387295613503732444308023351635095المال والتأمين والعقارات

12076155621687221189229402758028325خدمات المجتمع والخدمات الشخصية

62226647066268176392788678431598253الخدمات الحكومية 

247342229444515565619الهيئات التي التهدف الى الربح 

7564049316608985529039449386489784821004348المجموع

52951602125654555389561415712157228نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي (ل.س)

28441387052512527304291203080629240نصيب الفرد الريفي من الناتج المحلي الزراعي (ل.س)

المصدر: المجموعة االحصائية - المكتب المرآزي لالحصاء - عدة اصدارات

الجدول 2-2 الناتج المحلي االجمالي بسعر السوق حسب القطاع ، 1995 و 1998-2003 ( مليون ليرة سورية باالسعار الثابتة لعام 2000)



1995199819992000200120022003القطاعات

23262225262726الزراعة

28333430302827الصناعة والتعدين

3333333البناء واالنشاء

21151615151515تجارة الجملة والمفرق

11111213131313التخزين والنقل واالتصاالت

4344333المال والتامين والعقارات

2222233خدمات المجتمع والخدمات الشخصية

87788910الخدمات الحكومية

0000000الخدمات الخاصة التي التهدف الى الربح

100100100100100100100االجمالي 

المصدر: المجموعة االحصائية - المكتب المرآزي لالحصاء - عدة اصدارات

الجدول 2-3 توزع الناتج المحلي االجمالي باسعار السوق حسب القطاع 1995و 2003-1998 (%)



No%N%N%

8165982235214546116874326الزراعة والغابات 

55832415.150381760870513.6الصناعة 

49265713.37727150038411.2البناء والتشييد

65083517.626394367722915.2تجارة الفنادق والمطاعم  

258541769460.92654875.9النقل والمواصالت 

785852.1111621.5897472المالية والتامين واالمالك العامة 

8513572330692240115827925.9الخدمات االخرى

37068971007616771004468574100المجموع

الجدول 2-4 العمالة موزعة على القطاعات في عام 2003 (ألف ، %)
المجموع

المصدر: المجموعة االحصائية 2004- المكتب المرآزي لالحصاء  

اناث ذآور القطاعات االقتصادية 



%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

85965.891065.5100668.394664.781769.9الذآور

44734.252034.546731.751635.335230.1االناث

1306100.01430100.01473100.01462100.01169100.0المجموع

الجنس
الذآور
االناث

االجمالي
المصدر: المجموعة االحصائية 2004 - المكتب المرآزي لالحصاء 

         المجموعة االحصائية الزراعية السنوية اعداد مختلفة - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

ناتج عن المسح االحصائي للقوى العاملة للعام 2003*
المصدر : المجموعة االحصائية الزراعية السنوية اعداد مختلفة - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

2001
24.9

2003
22

51.2
28.0

الجنس

الجدول 2-6 حصة العمالة الزراعية الى العمالة الكلية حسب الجنس لالعوام 2003-1999 (%)

الجدول 2-5 العمالة الزراعية حسب الجنس  للسنوات 1995, 1998-2003 (باأللف، %) 

19992000200120022003*

46.2
26.2

1999
23.5

2002
24.1

2000
25
58
32

53.6
29.6

58.1
30.3



نسبة العمالة المأجورة الى العمالة الكلية %العمالة الكليةالمشتغلين الذين يعملون باجرالقطاعات 

186715146185512.8الزراعة 

43976866144666.5الصناعة 

38189163427160.2البناء والتشييد 

21132072442029.2تجارة الفنادق والمطاعم 

11612526488143.8النقل والمواصالت 

221536114036.2المالية والتامين 

941980101357992.9الخدمات العامة والخاصة 

165165100.0القطا عات االخرى 

2300117482175747.7المجموع 

الجدول 2-7  العمالة المأجورة  موزعة على القطاعات لعام 2002 

المصدر: نتائج بحث القوى العاملة لعام 2002 للمكتب المرآزي لالحصاء 



1995199819992000200120022003الموضوع

218,472180,730177,770187,535220,744235,754236,768االستيراد 

183,021133,262159,666216,190243,149315,919265,039التصدير 

401,492313,992337,436403,725463,893551,674501,807التجارة االجمالية 

18,10428,65522,40580,16528,271-47,468-35,451-الميزان التجاري 
المصدر: المجموعة االحصائية 2004- المكتب المرآزي لالحصاء و قاعدة البيانات - المرآز الوطني للسياسات الزراعية 

2000200120022003*1999*1998*1995الموضوع

37,42040,45745,38438,99337,65643,23246,602المستوردات 

36,03943,21136,36535,99737,86356,33544,626الصادرات

73,45983,66881,74974,99075,51999,56791,228التجارة الزراعية الكلية 

1,976-2,99620713,103-9,019-1,3812,754-الميزان التجاري الزراعي

 تم تحويل سعر الصرف لهذه السنوات من 11.25 ليرة سورية الى 46.5 لالستيراد ومن 11.20 ليرة سورية الى 46 للتصدير لكل دوالر امريكي* 

المصدر: المجموعة االحصائية 2004- المكتب المرآزي لالحصاء و قاعدة البيانات - المرآز الوطني للسياسات الزراعية 

1995199819992000200120022003الموضوع

17222621171820المستوردات الزراعية / المستوردات الكلية 

20322317161817الصادرات الزراعية / الصادرات الكلية

18272419161818التجارة الزراعية / التجارة الكلية

7-10116-650-4الميزان التجاري 

41354034313836التجارة الزراعية/ الناتج المحلي الزراعي
المصدر: المجموعة االحصائية 2004- المكتب المرآزي لالحصاء و قاعدة البيانات - المرآز الوطني للسياسات الزراعية 

الجدول 2-9 التجارة السورية الزراعية ، 1995و 1998-2003 (مليون ليرة سورية)

الجدول 2-10 التجارة السورية الزراعية /التجارة الكلية ، 1995و 1998-2003 (مليون ليرة سورية) 

الجدول 2-8 التجارة السورية الكلية ، 1995و 1998-2003 (مليون ليرة سورية) 



1995199819992000200120022003القطاعات

25,09024,33822,22924,43126,22025,84325,399الزراعة واألسماك والغابات

45,99850,33448,64945,91857,57256,46872,470الصناعة والتعدين

23,60325,02330,92929,37935,00735,18331,569النقل واالتصاالت 

32,51325,71123,18617,62126,98617,30516,394االسكان 

40,64338,65934,80038,74350,77561,70277,667القطاعات االخرى 

167,846164,065159,793156,092196,560196,501223,499االجمالي 

المصدر: المجموعة االحصائية - المكتب المرآزي لالحصاء، عدة اصدارات

 الجدول 2-11 مجمل تكوين رأس المال الثابت حسب القطاع، 1995 و 1998-2003 ( مليون ليرة سورية باالسعار الثابتة لعام 2000)  



1995199819992000200120022003المواد

636,862713,375683,954685,005664,254691,704771,439االستهالك الكلي

544,335617,605589,730572,761549,815571,690637,005القطاع الخاص

92,52795,77094,224112,244114,439120,014134,434القطاع العام 

167,846164,065159,793156,092196,560196,501223,499مجمل االستثمارات المحلية 

94,35867,74964,66756,76180,70175,41876,412القطاع الخاص

73,48896,31695,12699,331115,859121,083147,087القطاع العام 

48,30454,22054,80562,84777,86490,2779,410-صافي التعامل الخارجي 

225,960296,63732,171326,715369,068401,305307,712الصادرات من السلع والخدمات 

274,264242,417270,366263,868291,204311,028298,302المستوردات من السلع والخدمات 

756,404931,660898,552903,944938,678978,4821,004,348الناتج المحلي اإلجمالي 

المصدر: المجموعة االحصائية للمكتب المرآزي لالحصاء للعام 2004

1995199819992000200120022003القطاع

15,28125,05924,58026,12327,48729,37532,074الزراعة والحراج واالسماك

162,040237,300255,300275,400322,000356,389420,000اإلجمالي
911109988 الزراعي / االجمالي %

المصدر: المجموعة االحصائية للمكتب المرآزي لالحصاء للعام 2004

 الجدول 2-12 االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي، 1995 و 1998-2003 (مليون ليرة سورية باالسعار الثابتة لعام 2000)

 الجدول 2-13 النفقات التقديرية في الموازنة الموحدة ، 1995 و 1998-2003 (مليون ليرة سورية) 



%القيمة %القيمة %القيمة %القيمة %القيمة %القيمة 

236,18668193,56363215,38363233,47665253,29266237,38064قيمة اإلنتاج النباتي

107,51031111,05436121,71636123,37834124,64132127,76334قيمة اإلنتاج الحيواني

5,77223,23913,42515,10516,15927,3752الرسوم والضرائب

349,468100307,856100340,523100361,959100384,092100372,518100اإلنتاج الزراعي

108,29531102,00633116,82134118,96333121,28632116,84531االستهالك الوسيط

241,17369205,85067223,70266242,99667262,80668255,67369القيمة المضافة الزراعية

البيان

األرض القابلة للزراعة (هكتار) (2)

إنتاجية االرض (ل.س/هكتار)(1)/(2)

قوة العمل الزراعية (ألف)

إنتاجية قوة العمل الزراعية (ل.س)

التاتج المحلي اإلنتاج/ إجمالي قوة العمل

الناتج المحلي الزراعي / الناتج المحلي 
اإلجمالي

198 217

235,724 312,863238,128245,729262,717318,664

195183178179

5,981,4115,996,9465,905,3235,987,817

36,473

1,430

38,992

1,473

2003 2002 2001 2000

39,48732,277

1,1171,306

5451

  الجدول 2-14أ قيمة اإلنتاج الزراعي والقيمة المضافة، 1998- 2003 (مليون ليرة سورية باالسعار الثابتة لعام 2000) 

المصدر: المجموعة االحصائية للمكتب المرآزي لالحصاء للعام 2004 و المجموعة االحصائية الزراعية السنوية- وزارة الزراعة واالصالح الزراعي ، عدة اصدارات

1,462

40,161

1,169

5,910,670 5,910,669

42,853

64444952

1999 1998

  الجدول 2-14 ب بعض مؤشرات اإلنتاجية الزراعية والدخل، 2003-1998

199819992000200120022003

البيان



المساحة (ألف هكتار)األهداف

118زيادة المساحة المروية من الشبكات الحكومية

22زيادة المساحات المروية من اآلبار

181المساحة المستثمرة

113زيادة المساحة المزروعة

68زيادة مساحة اليبات

210زيادة المساحة المروية 

98خفض المساحة البعلية

232خفض المساحة غير المستثمرة

40خفض المساحة غير القابلة للزراعة

26زيادة مساحة المروج والمراعي

65زيادة مساحة الغابات

65زيادة مساحة األشجار المثمرة المروية

22زيادة مساحة األشجار المثمرة البعلية

المصدر: هيئة تخطيط الدولة الخطة الخمسية التاسعة 2001- 2005

الجدول 3-1 بعض األهداف المحددة للخطة الخمسية التاسعة (2005-2001)



المصدر: الواقع الراهن للقطاع الزراعي 1992-2003- وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 3-2 آميات البذار المحسن لبعض المحاصيل ، 1995 و 1998-2003 (ألف طن، %)

المحصول

0.420.000.14

0.000.00

0.000.00

0.000.000.00 0.00

0.000.000.00

0.130.08-38.11

0.000.000.00

0.130.090.050.10 0.130.190.07

25.1122.9226.9317.51

1.420.80-43.33

26.6426.6420.7221.3923.7831.89

0.530.411.001.00 2.402.141.59

18.6734.2018.27-46.57

0.532.24324.65

26.2039.5133.8329.2621.9714.18

0.405.260.900.55 0.341.010.17

0.550.542.93444.79

1.456.87375.27

3.481.040.170.405.262.96

1.079.6510.000.97 9.462.111.16

0.330.130.1952.39

182.4980.38-55.95

0.380.24

212.27140.14101.00 200.50186.65148.53

معدل 2000-1998 التغير بين المعدلين 1995199819992000%

شعير

عدس

حمص

معدل 2003-2001

قمح

الفول الحب

200120022003

قطن

سمسم

شوندر سكري

ذرة

بطاطا

فول الصويا

الفول السوداني



95/94 98/9799/9800/9901/0002/0103/02
300000300000280000260000265000المخطط
236000294500265817268230303000170090180527المتاح
217000236800218436250565211000160047194502المستخدم
210000180000170000155000155000المخطط
1700001962001671001660201910006546398262المتاح
1280001176001050001138299300093236102875المستخدم
2350020000200002000020000المخطط
1400013500101671400819400450610020المتاح
6300695073608253650073717772المستخدم

المصدر: وزارة الزراعة، المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية أعداد مختلفة ومعلومات غير منشورة من قبل وزارة الزراعة

1995199819992000200120022003السنة
894947103310617657481002شراء

07310001naاسنيراد
168327319177176136265تصنيع
856883983886643750894بيع

000000naتصدير

البوتاس

الجدول3-3 األسمدة حسب الموسم، 95/94 و 98/97- 2003/2002 (طن)
األسمدة للموسم

اآلزوت

الفوسفات

الجدول 3-4 التدخل الحكومي في مكافحة اآلفات 2001-2003 (هكتار)

المصدر: وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

 العناآب
 فأر الحقل

المصدر : تقارير األداء لمديرية وقاية النبات، 2003-2001

نوع المكافحة
 الحشرات
 األمراض
 األعشاب

20022003
305201432958294199

792870
72581
5000

2001

الجدول 3-5 حرآة األعالف في المؤسسة العامة لألعالف لألعوام 1995، 1998-2003 (ألف طن) 

178933
1007402

64658

1998

214054
938340
71038

3330

179328



العفارات اليدويةالعفارات اليدويةالمرشات بالمحرآاتالمرشات اليدويةانش 10 <انش 10 >> 50 حصان < 50 حصان

199830467628601037221544252514936149121418463511292639101636

199931688639611060071627253035038157870365165788292979622532

200032551651091084591565252784734156190325765834295049319495

20013401067379848241530548504500142658258865868307599253388

2002345456909195555152604842478617028344660821366308732524

2003347426888411090017209482952491871061590672203149982951205

199519981999200020022003

6141418812174111961578الطول (آم)

461787414880.9167المساحة المخدمة (ألف هكتار)

الجدول 3-6 اآلالت الزراعية، 2003-1998

الجدول 3-7 الطرق الزراعية والمساحات المخدمة 

المصدر: المجموعة االحصاءية الزراعية السنوية ، عدة اصدارات - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي 

بذارات
العفارات

الدراسات الحصاداتالدراسات الثابتة
مرشاتمضخات مياه

السنة
جرارت

المحاريث 
الحديثة

المصدر: المجموعة االحصاءية الزراعية السنوية ، عدة اصدارات - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي 



199819992000200120022003المجموعة

57,05736,11039,20872,76864,69167,636الحبوب

5,7452,0143,3165,9805,6666,224البقوليات

1,3471,2211,4551,1461,1521,190المحاصيل الرعوية

34,89132,48336,93236,50236,95832,469المحاصيل الصناعية

14,26712,24812,43613,67317,20218,276الخضار

65,81445,82566,70150,43169,58454,603الفواآه

57,06563,66255,33552,97658,03975,600أخرى 1

236,186193,563215,383233,476253,292255,998االنتاج النباتي

105,832109,413120,452122,036123,205123,808االنتاج الحيواني

1,6781,6411,2641,3421,4361,944األسماك

74,53779,05572,79368,18073,49193,566أخرى *

418,233383,672409,892425,034451,424475,316االنتاج الزراعي

المصدر: الواقع الراهن للقطاع الزراعي 1992-2003- وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

مالحظة : الغابات غير متضمنة
1- المحاصيل التي لم تصنف في المجموعات السابقة

* تتضمن: الشتول البذار، الصناعات الريفية، حلج القطن، ومنتجات زراعية أخرى، وآذلك قيمة المنتجات الحكومية األخرى

الجدول 4-1 االنتاج الزراعي، 1998-2003 (مليون ل.س بألسعار الثابتة لعام 2000)



199819992000200120022003المحصول
57,05736,11039,20872,76864,69167,636الحبوب
47,50231,09535,87854,81555,17056,760القمح

* 7,1843,5181,75216,1697,6038,922الشعير
2,3711,4971,5781,7841,9181,954الذرة الصفراء والبيضاء*

5,7452,0143,3165,9805,6666,224البقوليات
2,7917871,3223,2142,4053,051العدس
1,4364901,0951,0191,5071,476الحمص

1,5187378991,7471,7541,697البقوليات األخرى
1,3471,2211,4551,1461,1521,190المحاصيل الرعوية
652698816561728843الشعير الرعوي
205176163136135159الفصة الرعوية

490347476449289188المحاصيل الرعوية األخرى
34,89132,48336,93236,50236,95832,469المحاصيل الصناعية

27,87325,36229,62927,65521,96822,211القطن
2,8673,1732,8032,8993,5992,874الشوندر السكري

1,6051,7161,8142,0011,7751,820التبغ
2,5462,2322,6863,9479,6165,564المحاصيل الصناعية األخرى

14,26712,24812,43613,67317,20218,276الخضار
3,2653,5894,4304,5395,2945,429البندورة
5,9105,9615,8205,4446,1615,842البطاطا

5,0922,6982,1863,6905,7477,005الخضار األخرى
65,81445,82566,70150,43169,58454,603الفاآهة
29,83015,21932,91018,88435,75620,987الزيتون
7,8345,1385,4375,1654,5404,081العنب
5,7254,4874,5364,1593,4124,851التفاح

7,2527,0527,8408,1687,3136,395الحمضيات
15,17313,92915,97814,05518,56318,289أنواع الفاآهة األخرى

57,06563,66255,33552,97658,03975,600المجموعات األخرى**
236,186193,563215,383233,476253,292255,998إجمالي القيمة

* صنفوا آذلك آمحاصيل علفية
** المحاصيل التي لم تصنف في المجموعات السابقة

الجدول 4-2 اإلنتاج النباتي، 1998-2003 (مليون ل.س باألسعار الثابتة لعام 2000)

المصدر: الواقع الراهن للقطاع الزراعي 1992-2003- وزارة الزراعة واالصالح الزراعي



1995199819992000200120022003المحصول

1,643,6431,721,4121,603,0201,678,7971,683,7841,679,3501,796,015القمح
1,361,984629,853706,783756,574800,361847,419952,307القمح الطري
281,6591,091,559896,237922,223883,423831,931843,708القمح القاسي
215,804260,756206,759232,427243,957241,443258,120البقوليات
126,406142,649147,641122,774139,091121,156138,847العدس
77,050108,01450,644101,43487,134102,16199,537الحمص

8,4057,8417,3946,93115,10915,50916,396الفول الحب
3,1132,0141,0271,1971,2001,1362,170الفاصولياء الحب
83023853911,4231,4811,170البازالء الحب
0000000اللوبياء الحب

2,149,8801,735,9691,574,8521,491,0871,464,3681,391,1221,404,851األعالف
2,073,9201,672,8691,499,0801,412,2051,418,2381,339,2631,357,211األعالف الحبية

1,963,2491,542,6191,414,2271,316,8931,302,7611,234,0101,253,584الشعير
68,76372,62749,83255,31663,79457,26661,946الذرة الصفراء
4,5924,6533,8513,5223,7123,5795,133الذرة البيضاء

11,38414,2287,0129,6389,54412,4109,894الكرسنة
7,86620,41511,47012,84020,08014,8757,164البيقية

18,01618,00212,52413,82918,24317,11619,489الجلبانة الحب
5032516416710471الشوفان الحب

75,96063,10075,77278,88246,13051,85947,640األعالف الخضراء
55,27541,51356,98259,37423,91736,58337,676الشعير الرعوي
9,7428,01110,01811,21114,5316,8823,253البيقية الرعوية
5,5376,8872,5022,4943,2522,5341,725الذرة الرعوية
4,5534,7013,8883,8493,4174,2253,764الفصة الرعوية
361247208468256282452البرسيم الرعوي
4921,7412,1741,4867571,353771أعالف أخرى

320,615379,057343,739368,989371,237414,405359,316المحاصيل الصناعية
31,31128,66629,95427,47226,60029,59728,212الشوندر السكري

204,339274,585243,836270,290257,063199,773205,360القطن
7,1204,4583,1612,7872,4182,6531,877فول الصويا

7973,1334182571,4911,111947عباد الشمس الزيتي
2,6761,8983526981,440238426ذرة المكانس

4,3284,0167,2893,3306,3005,6287,273عباد الشمس  
13,83815,02316,16216,72716,33915,81115,482التبغ

14,87611,42112,96510,26110,4466,6615,231الفول السوداني
17,96418,6255,6326,3995,32713,26212,780السمسم
8518541,3811,4221,3831,2351,580اليانسون
20,82915,00021,13525,91240,418133,84377,523الكمون
126845159496371الترمس

272642282,0561,4953,8692,173الحبة السوداء
1,2881,2301,1751,320468661382محاصيل أخرى

الجدول 4-3 مساحة المحاصيل، 1995 و 1998-2003 (هكتار)

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية- وزارة الزراعة واالصالح الزراعي



1995199819992000200120022003المحصول
156,077143,745114,826116,530115,967146,299142,958الخضار
1,7351,8142,2342,5522,9663,9013,417البازالء

4,8534,7064,5124,0544,9845,2785,311الفول األخضر
4,3473,5943,3312,9303,0933,7182,522الفاصولياء الخضراء
1,6741,6019789451,8181,6481,591اللوبياء الخضراء

11,28010,1726,8106,7836,2929,73510,535خيار وقثاء
6,3126,9245,1435,7635,0576,1286,178باذنجان

5,9903,4202,1222,8513,3752,9232,920قرع ويقطين
2,9532,8262,3552,0921,7322,2172,385خس

3,5772,8142,8993,0433,0093,9592,750البصل األخضر
1,1379831,0921,0298761,1241,077الخس

2,9412,6172,5591,4791,5051,6781,589قرنبيط وزهرة
3,3023,2312,8582,0421,8982,4261,836الملفوف
23,02422,17524,77922,78521,24424,10024,789البطاطا
20,22416,81513,59617,65615,82016,60114,332البندورة

6,0765,5034,7304,3564,6105,4294,668البصل الجاف
2,5272,8032,3602,8452,9282,8273,114الفليفلة
4,2546,7043,4603,8424,4603,6885,656البامياء
7,8275,8355,1924,0723,5305,3944,346الكوسا
2,3132,1762,2382,2632,7062,8024,320الثوم

26,22924,04911,57613,60513,16123,20224,856البطيخ األحمر
7,7467,1825,2154,6286,0449,7397,438البطيخ األصفر
5,7565,8014,7874,9154,8597,7827,328خضار أخرى

704,375775,344789,623800,232813,321817,186828,893األشجار المثمرة
421,583459,666469,855477,992488,955501,467516,950الزيتون
67,34369,47569,87269,28568,81354,31252,036العنب
43,51348,48848,66849,37549,47646,62243,406التفاح

55,90059,43259,13558,83858,47157,58957,261الفستق الحلبي
25,22126,90526,90627,40228,19528,16129,260الحمضيات

6,5536,6476,6066,4626,3305,6345,317الرمان
11,31512,41112,39912,41912,50112,61212,879المشمش
15,36719,30421,00821,48022,51122,56023,819الكرز
25,03238,19739,87841,57741,71555,82657,334اللوز

1,5081,6031,5401,5211,5661,5611,554الجانرك
2,5232,5842,6282,6602,7822,5702,413الخوخ

5,2475,5185,7205,8345,8264,9724,228اإلجاص
4,8705,2295,3165,3245,6086,2395,868السفرجل
932951928905880574523اللوزيات
4,3604,5484,6524,7615,3383,6323,278الجوز
10,68710,72010,72510,64710,74010,0729,960التين

1271101051071108873أآي دنيا
901,0001,0001,0091,037435350البلح

2,2052,5562,6822,6342,4682,2602,384أشجر أخرى
860,452919,089904,449916,762929,288963,485971,851المساحة اإلجمالية للخضار والفواآه

3,593,6212,474,0372,383,4582,319,0252,384,2902,337,4352,476,577المساحة اإلجمالية للمحاصيل
4,454,0733,393,1264,632,7764,688,0654,692,6333,300,9203,448,428المساحة اإلجمالية للمنتجات الزراعية

الجدول 4-3 (تابع) المساحة اإلجمالية للخضار والفواآه

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية- وزارة الزراعة واالصالح الزراعي



2,5502,3901,6801,8502,8202,8402,740القمح
2,8302,2701,5301,8202,8902,9002,580القمح الطري
1,1802,4601,7901,8702,7502,7902,910القمح القاسي
البقوليات
1,1701,0803006001,2801,1001,210العدس
690780580640690870870الحمص

1,8902,0001,8701,8501,8702,0201,950الفول الحب
1,5201,5101,5601,6101,5101,6001,530الفاصولياء الحب
1,4221,0971,5471,2311,2111,2041,892البازالء الحب

األعالف
األعالف الحبية

8705603001601,500750860الشعير
2,8903,9203,6303,4403,3804,0503,660الذرة الصفراء
1,020870560670700780830الذرة البيضاء

540630240510410420740الكرسنة
910840520560920970700البيقية

810760350530720730840الجلبانة الحب
1,0001,2098057247988331,000الشوفان الحب

األعالف الخضراء
10,0608,9807,0007,86013,41011,37012,780الشعير الرعوي
16,64015,77011,57013,57012,89013,04017,570البيقية الرعوية
17,17918,48612,69727,08211,51817,88514الذرة الرعوية
30,51724,93625,93324,13022,78318,21124,196الفصة الرعوية
22,87322,04920,77916,51414,89816,28720,241البرسيم الرعوي
14,87011,84320,36429,51040,48736,8980أعالف أخرى

المحاصيل الصناعية
44,91041,94144,41642,78045,69551,44942,717الشوندر السكري

2,9403,7103,8004,0003,9304,0203,950القطن
1,5801,6207901,3601,5301,7801,850فول الصويا

1,6101,6001,7301,2201,7701,3702,120عباد الشمس الزيتي
8001,0803,0601,1701,7801,4001,910ذرة المكانس
1,5902,1901,8202,5901,5301,9401,690عباد الشمس 

1,6901,5401,5301,5601,7601,6201,690التبغ
2,0402,5602,6802,7402,8303,0803,090الفول السوداني

460270510620530550600السمسم
9559958429221,0351,4911,450اليانسون
820700320480710720610الكمون
1,4441,8579618551848251,489الترمس

6547974126469631,052908الحبة السوداء
المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية- وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-4 غلة المحاصيل (آغ/هكتار)
2000200120022003 199519981999المحصول



1995199819992000200120022003المحصول
الخضار
6,6606,6006,7805,7805,8806,0405,360البازالء

7,8008,0108,1307,5509,12010,0108,446الفول األخضر
7,1108,8809,2607,8308,7009,7107,940الفاصولياء الخضراء
3,5534,1432,7062,7113,3072,9742,983اللوبياء الخضراء

12,58012,46013,78013,46016,21014,48014,430خيار وقثاء
22,33022,49022,28021,46021,94021,77022,290باذنجان

5,2936,9525,4535,6054,9245,5676,354قرع ويقطين
22,92920,92421,10522,12524,68624,21424,788خس

18,64015,69014,13016,88016,99019,15016,030البصل األخضر
14,89515,98313,52411,71515,64817,83013,951الخس

26,50021,90119,67720,15122,57620,78119,512قرنبيط وزهرة
26,24022,12019,99020,99022,76021,11021,420الملفوف
20,46022,20020,04021,28021,34021,29019,630البطاطا
21,09021,30024,26026,87026,85033,84037,620البندورة

23,64019,04019,24016,51018,33017,85020,290البصل الجاف
14,11013,70014,13015,12015,46014,33015,720الفليفلة
2,9652,5493,3772,9912,8763,3203,567البامياء
16,14016,77017,04015,85017,20017,43016,890الكوسا
9,4008,3808,0708,66010,5609,5409,614الثوم

9,80016,74022,33014,81017,32020,69027,120البطيخ األحمر
8,0609,3908,57010,41012,17010,28015,610البطيخ األصفر
األشجار المثمرة

13.321.410.521.511.318.310.5الزيتون
8.812.68.59.39.311.311.1العنب
28.437.328.026.925.321.031.4التفاح

5.28.96.98.57.39.48.0الفستق الحلبي
90.599.791.798.499.186.973.2الحمضيات

82.380.494.491.880.170.247.0الليمون
95.2117.691.4100.7112.995.682.5البرتقال

83.181.590.897.487.680.370.9حمضيات أخرى
20.326.624.722.024.620.622.3الرمان
14.120.125.131.225.946.047.8المشمش
17.318.516.616.614.510.613.3الكرز
6.07.96.87.25.711.812.0اللوز

16.920.025.021.421.827.024.4الجانرك
19.022.225.024.421.225.426.2الخوخ

18.219.918.821.118.715.419.6اإلجاص
14.022.220.520.418.018.925.3السفرجل
18.619.623.523.920.822.724.2اللوزيات
13.930.529.326.020.627.026.4الجوز
20.319.617.218.016.319.018.7التين

23.921.222.221.726.126.127.6أآي دنيا
40.038.542.940.151.664.772.6البلح

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية- وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-4 (تابع) غلة الخضار (آغ/هكتار) والفواآه (آغ/شجرة)



1995199819992000200120022003المحصول
4,184,1444,111,6252,691,5043,105,4894,744,6234,775,4424,912,993القمح

3,851,0911,426,8091,083,1931,377,9672,315,8742,455,7712,456,857القمح الطري
333,0532,684,8161,608,3111,727,5222,428,7492,319,6712,456,136القمح القاسي
222,829257,74887,899152,408269,305256,486292,951البقوليات
147,546154,12043,47073,018177,467132,805168,437العدس
53,51384,61628,88164,53860,05288,78186,956الحمص

15,85715,71213,86212,81228,25131,30132,035الفول الحب
4,7333,0391,6041,9281,8121,8163,309الفاصولياء الحب
1,180261821121,7231,7832,214البازالء الحب
0000000اللوبياء الحب

2,905,5341,967,6141,318,4251,255,7012,864,4661,844,5772,018,569األعالف
1,936,4481,197,973620,833424,4152,209,3631,186,4251,338,807األعالف الحبية

1,705,142868,848425,528211,9051,955,566919,5141,079,067الشعير
198,782285,000181,000190,504215,663231,888226,713الذرة الصفراء
4,6884,0702,1672,3722,6072,7824,281الذرة البيضاء

6,1318,9051,6714,9103,8885,2687,276الكرسنة
7,13517,1096,0047,20818,48214,4785,036البيقية

14,52013,6484,3317,39513,07412,49016,433الجلبانة الحب
503931321218351الشوفان الحب

969,086769,641697,592831,286655,103658,152679,762األعالف الخضراء
556,092372,658398,868466,418320,775416,004481,672الشعير الرعوي
162,123126,332115,885152,132187,27289,72057,148البيقية الرعوية
95,120127,31631,76867,54337,45645,32523,868الذرة الرعوية
138,944117,223100,82992,87677,85076,94091,061الفصة الرعوية
8,2575,4464,3227,7273,8144,5939,139البرسيم الرعوي
8,55020,66645,92044,59027,93625,57016,874أعالف أخرى

2,108,0062,311,9032,344,3642,344,0582,336,4742,498,3442,136,473المحاصيل الصناعية
1,406,0861,202,1531,330,3871,175,3261,215,4771,522,7021,205,159الشوندر السكري

600,1001,017,800926,0961,081,8881,009,826802,178811,026القطن
11,2477,2332,5133,8043,6934,7123,465فول الصويا

1,2845,0097223142,6381,5262,010عباد الشمس الزيتي
2,1302,0421,0768182,562333814ذرة المكانس

6,8898,78813,2538,6319,62110,94612,259عباد الشمس  
23,36123,11424,70026,11228,80225,56126,209التبغ

30,36829,25434,68428,10629,57420,48516,154الفول السوداني
8,2725,0112,8723,9582,8227,2887,513السمسم
8138501,1631,3111,4321,8412,252اليانسون
17,09610,4426,75512,41228,57996,65047,534الكمون
1821564950952105الترمس

17851941,3281,4394,0701,973الحبة السوداء
المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية- وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-5 إنتاج المحاصيل الزراعية 1995، 1998-2003 (طن)



1995199819992000200120022003المحصول
الخضار
11,55811,97515,14314,75417,42923,57818,314البازالء

37,83337,69136,69530,59245,46552,84754,404الفول األخضر
30,89331,89630,83122,93826,89036,09220,027الفاصولياء الخضراء
5,9476,6332,6462,5626,0134,9034,746اللوبياء الخضراء

141,894126,72893,81391,302102,004140,953152,025خيار وقثاء
140,927155,759114,594123,670110,931133,402137,722باذنجان

31,70323,77611,57115,98016,62016,26918,551قرع ويقطين
67,71059,13249,70246,28542,75753,68357,417خس

66,65744,13540,94951,36051,13675,82544,070البصل األخضر
16,93615,71114,76812,05513,70820,04114,221الخس

77,93757,31450,35429,80433,97734,87125,749قرنبيط وزهرة
86,65471,45357,12442,87643,19351,21639,342الملفوف
470,971492,264496,503484,778453,435513,153486,605البطاطا
426,532358,239329,321474,548424,714561,562539,228البندورة

143,617104,77991,00071,91784,48996,88094,731البصل الجاف
35,64338,37633,37942,99945,26140,49648,948الفليفلة
12,61217,08911,68411,49012,82712,24620,171البامياء
126,32597,87688,46964,53560,72894,02073,408الكوسا
21,73118,21318,05719,59028,57426,71241,533الثوم

257,111402,485258,523201,531227,939480,087674,193البطيخ األحمر
62,41867,44044,70648,17273,567100,084116,146البطيخ األصفر
األشجار المثمرة

423,358784,999400,508866,052496,952940,941552,277الزيتون
383,980590,000386,986409,450388,983341,886307,343العنب
224,002362,001283,713286,773262,963215,762306,715التفاح

14,53835,68430,13339,92337,43452,85347,547الفستق الحلبي
565,681739,662719,589799,941833,380746,061652,420الحمضيات

49,55967,71182,82183,41279,36084,80871,353الليمون
303,086438,959356,550407,064464,892427,105398,727البرتقال

213,036232,992280,218309,465289,128234,148182,340حمضيات أخرى
62,04084,92678,49169,16474,84355,95861,682الرمان
30,39367,19062,91278,87366,023100,902104,915المشمش
40,79856,00354,11256,28550,79539,70754,794الكرز
33,66367,14957,69762,28949,487139,028140,249اللوز

8,72012,74514,93813,07813,01414,02710,465الجانرك
16,96822,22626,08126,16822,84122,74220,507الخوخ

18,97326,65926,60330,61827,59120,14220,383اإلجاص
21,31043,08741,59542,03437,63535,32035,037السفرجل
5,3296,7198,1198,2456,9964,7324,320اللوزيات
6,21216,37816,05315,00512,54312,76611,900الجوز
48,10647,04941,71844,07140,01843,40041,089التين

8509349649661,2371,1831,407أآي دنيا
2,4002,5003,0003,0513,9213,0644,033البلح

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية- وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-5 (تابع) إنتاج الخضار والفواآه 1995، 1998-2003 (طن)



199819992000200120022003المحصول
689,868669,937694,469682,786752,524814,533القمح

211,433267,719318,037293,525351,075407,810القمح الطري
478,435402,218376,432389,261401,449406,723القمح القاسي
7,7536,4837,27112,91114,94717,177البقوليات
94214400813612258العدس
1532184884751,0511,054الحمص

5,4224,9845,1449,97911,99613,491الفول الحب
2,0141,0271,1961,2001,1282,145الفاصولياء الحب
704043444160229البازالء الحب
000000اللوبياء الحب

117,93792,870100,949137,045149,832148,727األعالف
79,10456,53064,300104,158107,964103,617األعالف الحبية

3,9035,2668,54236,41848,77140,957الشعير
72,62249,82555,31063,76357,22561,797الذرة الصفراء
844103145312144الذرة البيضاء

000000الكرسنة
2,3661,2642843,5671,656719البيقية

2051316126500الجلبانة الحب
000000الشوفان الحب

38,83336,34036,64932,88741,86845,110األعالف الخضراء
22,81024,31724,15020,42332,41637,027الشعير الرعوي
4,7944,9125,6037,2783,4072,409البيقية الرعوية
4,5417601,093756908956الذرة الرعوية
4,7013,8883,8493,4174,2253,764الفصة الرعوية
247208468256282452البرسيم الرعوي
1,7402,2551,486757630503أعالف أخرى

333,924305,179323,945312,838258,060259,831المحاصيل الصناعية
28,66629,95427,47226,60029,59728,212الشوندر السكري

274,585243,835270,290257,063199,773205,360القطن
4,4583,1612,7872,4182,6531,877فول الصويا

3,1334182571,4911,111947عباد الشمس الزيتي
52612932213336144ذرة المكانس

2,8755,8091,7474,6624,7486,404عباد الشمس  
4,8925,8535,7955,5924,8965,110التبغ

11,42112,96410,26010,4466,6615,231الفول السوداني
2,5091,8033,1502,0053,2643,563السمسم
8291,0981,3581,3611,2321,172اليانسون
201443789423,7101,367الكمون
000000الترمس

100115911223الحبة السوداء
01111866267421محاصيل أخرى

الجدول 4-6 مساحة المحاصيل المروية 1998-2003 (هكتار)

المصدر: قاعدة البيانلت للمرآز الوطني للسياسات الزراعية والمجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي



199819992000200120022003المحصول
91,46586,79485,21181,070115,261104,934الخضار
1,3732,0062,2122,6563,6123,113البازالء

2,9323,0162,3513,4814,0074,165الفول األخضر
3,5853,3272,9213,0843,6742,484الفاصولياء الخضراء
323249199795411449اللوبياء الخضراء

5,7465,0614,6754,3476,4856,106خيار وقثاء
6,9235,1425,7635,0576,1286,178باذنجان

353216318172325201قرع ويقطين
2,5331,9641,6771,4331,878197خس

1,8741,9582,0611,9903,2191,842البصل األخضر
806825770674841727الخس

2,6172,5441,4621,4891,6641,575قرنبيط وزهرة
3,1902,8161,9991,8562,3841,772الملفوف
21,67024,25122,29920,89123,69224,440البطاطا
9,8539,75113,3389,96612,38010,925البندورة

4,8564,0793,7114,0285,0374,176البصل الجاف
2,8022,3632,8442,9282,8273,114الفليفلة
1,4351,1981,5981,0901,2062,102البامياء
5,5884,4903,9713,3735,1624,208الكوسا
1,6221,6381,6972,1872,2383,808الثوم

4,4054,7744,5974,57216,37713,011البطيخ األحمر
1,8061,3431,3111,8416,8672,858البطيخ األصفر
5,1733,7833,4373,1604,8487,483خضار أخرى

120,181121,948122,489129,397135,818141,153األشجار المثمرة
26,84128,58428,99432,25440,93546,799الزيتون
10,34010,70510,34110,4989,6238,468العنب
16,81316,73416,92817,06416,56915,143التفاح

2,6122,6082,7385,3095,6436,178الفستق الحلبي
26,90626,90727,33828,12928,09429,193الحمضيات

5,8275,7545,6085,4654,9684,811الرمان
9,4149,2589,1339,0779,45310,132المشمش
1,8151,8131,8261,8321,8542,840الكرز
8647606676701,4481,707اللوز

1,4711,4621,4431,4991,4931,402الجانرك
1,9081,9431,9312,0241,9271,706الخوخ

2,9442,9702,9582,9342,3672,247اإلجاص
4,3244,3804,3324,5805,2435,195السفرجل
716689672651398380اللوزيات
3,6433,6163,6193,6482,5702,216الجوز
963870813802999481التين

726868656556أآي دنيا
786786793822427343البلح

1,9222,0412,2872,0741,7421,855أشجر أخرى
211,646208,742207,700210,467251,079246,087المساحة اإلجمالية للخضار والفواآه

1,361,1281,283,2111,334,3341,356,0471,426,4421,486,355المساحة اإلجمالية للمنتجات الزراعية المروية

 الجدول 4-6 (تابع) مساحة الخضار والفواآه المروية 1998-2003 (هكتار)

المصدر: قاعدة البيانلت للمرآز الوطني للسياسات الزراعية والمجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي



199819992000200120022003المحصول
3,5933,0833,4514,0194,3524,200القمح

3,6043,0013,5034,1114,4894,188القمح الطري
3,5873,1383,4073,9504,2334,213القمح القاسي
8,1788,0257,6289,4078,3058,766البقوليات
1,0891,0001,1652,2728641,411العدس
1,9671,5731,0571,6881,5371,510الحمص

2,1702,1632,0502,2612,3012,178الفول الحب
1,5091,5641,6121,5101,6031,532الفاصولياء الحب
1,4431,7251,7441,6762,0002,135البازالء الحب
اللوبياء الحب

114,720107,597109,887103,33099,859103,424األعالف
12,17710,11410,64110,6408,4007,057األعالف الحبية

2,9992,1871,6652,4381,7481,252الشعير
3,9243,6333,4443,3824,0513,664الذرة الصفراء
2,5001,0002,7561,000917912الذرة البيضاء

الكرسنة
1,1201,1721,1201,8731,6841,229البيقية

1,6342,1221,6561,947الجلبانة الحب
الشوفان الحب

102,54397,48399,24692,69091,45996,367األعالف الخضراء
13,56115,14916,44415,04712,60412,908الشعير الرعوي
21,16720,96521,65218,98420,62519,339البيقية الرعوية
20,83014,65720,50620,97823,73219,683الذرة الرعوية
24,93625,93324,13022,78318,21124,196الفصة الرعوية
22,04920,77916,51414,89816,28720,241البرسيم الرعوي

62,18862,18563,54367,29674,50364,828المحاصيل الصناعية
41,94144,41642,78045,69551,44942,717الشوندر السكري

3,7073,7984,0033,9284,0153,949القطن
1,6247951,3651,5271,7761,846فول الصويا

1,6001,7311,2221,7691,3742,123عباد الشمس الزيتي
1,7871,7131,5233,2033,5622,547ذرة المكانس
2,4291,9613,9661,5552,1191,690عباد الشمس 

2,5072,4822,5482,5692,6992,752التبغ
2,5622,6752,7392,8313,0753,088الفول السوداني

821727951790624830السمسم
1,0109369461,0461,4931,455اليانسون
1,2009516821,146960898الكمون
الترمس

1,0008181,2371,357933الحبة السوداء
المصدر: المجموعة اإلحصائية السنوية الزراعية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-7 غلة المحاصيل المروية، 1998-2003 (آغ/هكتار)



199819992000200120022003المحصول
الخضار
7,1207,0905,9805,9206,1305,450البازالء

9,7109,4108,72010,47011,1509,070الفول األخضر
8,8809,2607,8308,7009,7607,980الفاصولياء الخضراء
7,4747,0767,5185,6007,4506,982اللوبياء الخضراء

18,56017,14017,73021,57019,19018,350خيار وقثاء
22,49022,28021,46021,94021,77022,290باذنجان

18,63715,36621,52817,94116,99222,471قرع ويقطين
21,74022,79024,63427,26426,28926,316خس

18,37016,50020,12020,88021,39018,690البصل األخضر
17,12014,59612,21717,61920,32914,742الخس

21,90119,73520,27222,71320,87119,611قرنبيط وزهرة
22,21020,07021,12022,93021,22021,660الملفوف
22,45020,21021,50021,52021,46019,720البطاطا
31,68031,12033,75038,42043,53047,400البندورة

20,42021,02017,96019,92018,60021,100البصل الجاف
13,70014,13015,12015,46014,33015,720الفليفلة
5,5616,2575,1464,8775,7646,167البامياء
17,20018,29016,17017,86018,03017,140الكوسا
9,9809,88010,37012,24010,89010,310الثوم

47,85043,44029,76032,99020,36029,630البطيخ األحمر
20,22017,78021,22018,03011,34020,190البطيخ األصفر
األشجار المثمرة

22.716.023.519.322.321.5الزيتون
18.121.721.725.127.930.1العنب
39.334.633.733.325.540.7التفاح

12.512.413.010.815.112.4الفستق الحلبي
99.791.798.699.387.073.3الحمضيات

81.796.692.180.370.447.2الليمون
117.591.4100.7112.995.782.6البرتقال

81.590.897.887.980.671.3حمضيات أخرى
26.425.421.223.921.322.7الرمان
29.927.734.029.353.055.8المشمش
24.727.624.223.518.920.8الكرز
14.511.612.519.321.622.6اللوز

22.025.021.722.027.524.6الجانرك
24.124.123.718.923.726.0الخوخ

20.319.922.720.517.923.5اإلجاص
23.021.221.018.420.026.8السفرجل
17.722.523.019.221.723.1اللوزيات
33.231.727.321.329.828.2الجوز
24.422.324.623.426.526.8التين

22.325.224.127.627.430.8أآي دنيا
38.543.641.054.464.372.7البلح

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-7 (تابع) غلة الخضار واألشجار المثمرة المروية 1998-2003 (خضار: آغ/هكتار) والفواآه (األشجار المثمرة: آغ/شجرة) 



199819992000200120022003المحصول
2,478,4402,065,4832,396,5732,744,2033,275,2223,421,429القمح

762,057803,4731,114,0281,206,8111,575,8301,708,087القمح الطري
1,716,3831,262,0101,282,5451,537,3921,699,3921,713,342القمح القاسي
15,30913,01113,53127,76931,88435,136البقوليات
1022144661,847529364العدس
3013435168021,6151,592الحمص

11,76610,78110,54622,56427,60429,382الفول الحب
3,0391,6041,9281,8121,8163,309الفاصولياء الحب
1016975744320489البازالء الحب
000000اللوبياء الحب

948,463827,891891,463882,676926,874937,985األعالف
299,731194,318205,428311,755320,145278,703األعالف الحبية

11,70511,51814,22388,77285,23251,261الشعير
285,000180,996190,501215,641231,839226,427الذرة الصفراء
4044285145286131الذرة البيضاء

000000الكرسنة
2,6511,4823186,6812,788884البيقية

33527810151600الجلبانة الحب
000000الشوفان الحب

648,732633,573686,035570,921606,729659,282األعالف الخضراء
309,334368,385397,111307,295408,568477,947الشعير الرعوي
101,475102,978121,318138,16770,26846,586البيقية الرعوية
94,58811,13922,41315,85921,54618,971الذرة الرعوية
117,223100,82992,87677,85076,94091,061الفصة الرعوية
5,4464,3227,7273,8144,5939,139البرسيم الرعوي

20,66645,92044,59027,93624,81415,578محاصيل رعوية خرى
2,284,7232,323,0612,316,2462,287,4602,382,6632,070,361المحاصيل الصناعية

1,202,1531,330,3871,175,3261,215,4771,522,7021,205,159الشوندر السكري
1,017,800926,0961,081,8881,009,826802,178811,026القطن

7,2332,5133,8043,6934,7123,465فول الصويا
5,0097223142,6381,5262,010عباد الشمس الزيتي

940221492426130368ذرة المكانس
6,98511,3906,9207,24910,06010,822عباد الشمس  

12,26614,52514,76414,36413,21514,064التبغ
29,25434,68428,10629,57420,48516,154الفول السوداني

2,0591,3112,9951,5832,0382,959السمسم
8371,0281,2841,4231,8392,232اليانسون
241372581,0803,5601,228الكمون
000000الترمس

10097315221الحبة السوداء
15347865466853محاصيل أخرى

الجدول 4-8 إنتاج المحاصيل المروية، 1998-2003 (طن)

المصدر: المجموعة اإلحصائية السنوية الزراعية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي



199819992000200120022003المحصول
الخضار
9,75514,22913,21415,73022,13517,235البازالء

28,47527,80120,49836,45144,69137,787الفول األخضر
31,87930,79622,88126,83835,85519,823الفاصولياء الخضراء
2,4141,7621,4964,4523,0623,135اللوبياء الخضراء

106,63286,76282,88693,787124,460112,069خيار وقثاء
155,759114,594123,670110,931133,402137,722باذنجان

6,5793,3196,8463,0935,5144,519قرع ويقطين
55,06844,75941,31239,06949,37052,023خس

34,40632,28641,44741,54568,84634,429البصل األخضر
13,79912,0429,40711,87517,09710,732الخس

57,31450,20629,63833,82034,72930,819قرنبيط وزهرة
70,83056,46742,22542,55950,56538,391الملفوف
486,384492,759479,474449,663508,334482,023البطاطا
312,185302,828449,679382,765538,932517,815البندورة

99,16085,75466,65180,23193,67188,113البصل الجاف
38,37633,37942,99945,26140,49648,948الفليفلة
7,9807,4968,2245,3166,95112,961البامياء
96,08482,22164,22160,26593,06072,110الكوسا
16,19116,16117,59726,76724,36739,204الثوم

210,792207,451136,890150,835333,451385,486البطيخ األحمر
36,52723,87027,83733,18777,86757,693البطيخ األصفر
96,87264,95760,48160,84291,429104,972محاصيل أخرى
األشجار المثمرة

52,81840,65365,38662,89992,979106,424الزيتون
119,892145,901144,917143,592151,108131,235العنب
173,635155,506154,304153,069113,623163,604التفاح

2,8973,2413,6995,8989,8869,359الفستق الحلبي
739,323719,561799,870832,825745,451652,065الحمضيات

67,37382,79483,35379,29384,72771,286الليمون
438,958356,549407,062464,890427,062398,683البرتقال

232,992280,218309,455288,642233,662182,096حمضيات أخرى
71,96168,62256,56361,31148,93952,666الرمان
62,57458,44372,40861,21294,80796,983المشمش
12,84014,82813,40713,36510,79813,246الكرز
2,3272,2292,4413,7817,6417,993اللوز

12,28314,18112,57612,43913,3739,736الجانرك
16,96517,88118,15714,50414,44912,602الخوخ

18,44818,94521,85919,71014,96314,078اإلجاص
39,49938,53238,69434,33332,55432,539السفرجل
4,9106,2356,3755,2453,2792,878اللوزيات
14,31513,62912,2939,9939,9798,478الجوز
6,5176,2586,8146,3955,9533,731التين

657722710846837991أآي دنيا
2,1302,6302,6803,5503,0144,001البلح

الجدول 4-8 (تابع) إنتاج الخضار والفواآه المروية، 1998-2003 (طن)

المصدر: المجموعة اإلحصائية السنوية الزراعية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي



%المساحة%المساحة%المساحة%المساحة

410.01180.002510.033690.05السويداء

13,6941.9713,2601.9412,9831.7312,9231.59درعا

1,5440.221,9000.281,9530.261,4120.17القنيطرة

13,7201.9812,8241.8810,0121.3312,1171.49ريف دمشق

00.0000.0000.0000.00مدينة دمشق

26,3403.7922,2113.2523,8653.1723,0432.83حمص

36,2625.2234,8105.1034,2604.5533,9694.17حماه

46,2496.6544,4646.5141,2555.4849,7366.11الغاب

21,2113.0523,5383.4530,9334.1126,5673.26إدلب

10,3261.498,3671.238,1631.087,4400.91طرطوس

00.0000.0000.0000.00الالذقية

85,18812.2793,97313.76102,37413.60109,54613.45حلب

00.0000.0000.0000.00منشأة األسد

82,81311.9380,17111.74102,20213.58115,07714.13الرقة

4,1090.594,3140.6300.0000.00حوض الفرات

63,0619.0860,7528.9056,2887.4875,0589.21دير الزور

289,91141.75282,18441.33327,98543.58347,27642.63الحسكة

694,469100682,786100752,524100814,533100المجموع

الجدول 4-9 أ  مساحة محصول القمح المروي حسب المحافظة، 2000-2003 (هكتار)

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

المحافظة
2003 200020012002



المحافظة

السويداء

درعا

القنيطرة

ريف دمشق

مدينة دمشق

حمص

حماه

الغاب

إدلب

طرطوس

الالذقية

حلب

منشأة األسد

الرقة

حوض الفرات

دير الزور

الحسكة

الجدول 4-9 ب غلة القمح المروي حسب المحافظة، 2000-2003 (طن/هكتار)

1.675.274.56

2000200120022003

3.133.724.173.51

2.692.443.313.15

3.243.414.354.96

0000

2.382.282.713.48

4.174.194.284.53

4.154.44.075.08

4.084.235.64.37

2.953.313.393.18

0000

3.743.84.384.17

0000

4.2213.975.284.54

4.413.7100

3.023.914.374.14

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

3.124.254.134.02



%الكمية %الكمية %الكمية %الكمية 
00.00300.001,3230.01,6810.05السويداء

42,8191.7949,2691.8054,1641.745,4061.33درعا
4,1510.174,6420.176,4560.24,4490.13القنيطرة

44,4021.8543,6911.5943,5651.360,0641.76ريف دمشق
00.0000.0000.000.00مدينة دمشق

62,6172.6150,6571.8564,7292.080,2402.35حمص
151,3056.31145,9215.32146,7364.5153,8824.50حماه
191,9598.01195,0007.11167,8665.1252,8577.39الغاب
86,4693.6199,5223.63173,3225.3116,0073.39إدلب

30,4361.2727,7061.0127,6350.823,6470.69طرطوس
00.0000.0000.000.00الالذقية
318,63013.30357,53313.03448,41313.7456,46813.34حلب

00.0000.0000.000.00منشأة األسد
349,55014.59318,24511.60539,51716.5522,89215.28الرقة

18,1000.7616,0010.5800.000.00حوض الفرات
190,4257.95237,4788.65245,9347.5310,9989.09دير الزور
905,70937.791,198,50843.671,355,56241.41,392,83840.71الحسكة

2,396,5721002,744,2031003,275,2221003,421,429100المجموع

الجدول 4-9 ج إنتاج القمح المروي ونسبتها من اإلنتاج الكلي حسب المحافظة، 2000-2003 (طن، %)

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

2000200120022003المحافظة



199819992000200120022003المحصول
1,031,544933,083984,3281,000,998926,826981,482القمح

418,420439,064438,537506,836496,344544,497القمح الطري
613,124494,019545,791494,162430,482436,985القمح القاسي
253,000200,277225,155231,046226,496240,942البقوليات
142,555147,427122,374138,278120,544138,589العدس
107,85850,426100,94686,659101,11098,483الحمص

2,4192,4111,7875,1303,5132,904الفول الحب
0000825الفاصولياء الحب
16813489791,321941البازالء الحب
000000اللوبياء الحب

1,617,9031,481,9811,390,1391,327,3231,241,2911,256,123األعالف
1,593,6361,442,5491,347,9061,314,0801,231,3001,253,593األعالف الحبية

1,538,7161,408,9611,308,3511,266,3431,185,2391,212,627الشعير
12663142149الذرة الصفراء
4,6383,8073,4203,5673,2674,989الذرة البيضاء

14,2287,0129,6389,54412,4109,894الكرسنة
18,04910,20612,55616,51313,2206,444البيقية

17,79812,39313,76817,97817,11619,489الجلبانة الحب
19516416710461الشوفان الحب

24,26739,43242,23313,2439,9912,530األعالف الخضراء
18,70432,66635,2243,4944,167650الشعير الرعوي
3,2175,1065,6087,2533,476844البيقية الرعوية
2,3461,7421,4012,4961,626769الذرة الرعوية
000000الفصة الرعوية
000000البرسيم الرعوي
0000722267أعالف أخرى

45,55438,56045,04458,399156,34599,485المحاصيل الصناعية
000000الشوندر السكري

000000القطن
000000فول الصويا

000040عباد الشمس الزيتي
1,3712233761,307201282ذرة المكانس
1,1411,4801,5821,638880869عباد الشمس 

10,13010,31010,93110,74710,91510,372التبغ
000000الفول السوداني

16,1163,8293,2503,3229,9989,217السمسم
252836422341اليانسون
14,98020,99125,53339,476130,13376,156الكمون
845159496371الترمس

542282,0451,4363,7572,150الحبة السوداء
1,6531,1651,205402391327محاصيل أخرى

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-10 مساحة المحاصيل البعلية، 1998-2003  (هكتار)



الجدول 4-10 (تابع) مساحة الخضار والفاآهة البعلية، 1998-2003 (هكتار)

199819992000200120022003المحصول
52,28028,01031,32234,89531,04038,025الخضار
444229341311290304البازالء

1,7751,4961,7031,5031,2711,146الفول األخضر
94994438الفاصولياء الخضراء
1,2787297461,0231,2371,142اللوبياء الخضراء

4,4261,7472,1081,9453,2504,429خيار وقثاء
000000باذنجان

3,0671,9062,5333,2032,5982,719قرع ويقطين
293391415299339332خس

9419429821,019742907البصل األخضر
177267259202283350الخس

01517161413قرنبيط وزهرة
414443424464الملفوف
507528484352410349البطاطا
6,9623,8454,3185,8544,2213,407البندورة

9409429821,019741907البصل الجاف
000000الفليفلة
5,2692,2622,2443,3702,4833,554البامياء
248697101157232138الكوسا
554601566519565512الثوم

19,6446,8019,0068,5896,82511,845البطيخ األحمر
5,3763,8723,3164,2042,8724,581البطيخ األصفر
3296921,1491,2592,5791,288خضار أخرى

655,163667,676677,743683,924681,368687,740األشجار المثمرة
432,828441,273448,999456,703460,533470,150الزيتون
59,15559,16958,94758,31844,68943,569العنب
31,67931,92632,44732,41430,05528,262التفاح

56,82256,52956,10053,16351,94651,083الفستق الحلبي
949480858786الحمضيات

820852854865665507الرمان
2,9973,1423,2883,4233,1572,746المشمش
17,49019,19619,65520,67820,70820,979الكرز
37,33339,11940,91141,04454,37855,627اللوز

13278786768152الجانرك
675685729755642707الخوخ

2,5732,7502,8772,8922,6061,981اإلجاص
9059369921028996673السفرجل
235239233229176143اللوزيات
90510361142169010621063الجوز
9,7589,8559,8349,9389,0739,480التين

383739452316أآي دنيا
21421421521587البلح

510545323372496509أشجر أخرى
707,443695,686709,065718,819712,408725,765المساحة اإلجمالية للخضار والفواآه

3,655,4443,349,5873,353,7323,336,5853,263,3673,303,797المساحة اإلجمالية للمنتجات الزراعية البعلية
المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي



1583671720199816191520القمح
1,5906376022,1881,7731,375القمح الطري
1580701815180414411700القمح القاسي
البقوليات
1080293593127010971213العدس
782566634684862867الحمص

16311278126811091053913الفول الحب
1000960الفاصولياء الحب
9521000771100011071835البازالء الحب

األعالف
األعالف الحبية

5572941511474704848الشعير
75062050071011801920الذرة الصفراء
870560610690760830الذرة البيضاء

626238509407424735الكرسنة
801443549715884644البيقية

748327530699730843الجلبانة الحب
10158057247988331000الشوفان الحب

األعالف الخضراء
33869331968385817845734الشعير الرعوي
7727252854956770559612514البيقية الرعوية
1395111842322138653146226368الذرة الرعوية

المحاصيل الصناعية
8003830870163010101580ذرة المكانس

158012601080145010101650عباد الشمس  
10709901040134011301170التبغ

الفول السوداني
180410300370530490السمسم
520477422409667778اليانسون
695315476697715608الكمون
18579618551848251489الترمس

7594126459511043908الحبة السوداء
1200012000محاصيل أخرى

الجدول 4-11غلة المحاصيل البعلية، 1998-2003 (آغ/هكتار)

وزارة الزراعة واالصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية المصدر:

199819992000200120022003المحصول



199819992000200120022003المحصول
الخضار
5,0003,9914,5165,4634,9763,546البازالء

5,1925,5575,9265,9976,4176,166الفول األخضر
7,2228,7506,3335,7785,3725,368الفاصولياء الخضراء
3,3011,2131,4291,5261,4881,411اللوبياء الخضراء

4,5414,0393,9924,2275,0759,021خيار وقثاء
باذنجان

5,6074,3293,6064,2234,1405,162قرع ويقطين
13,87012,64211,98312,33412,72316,247خس

10,3399,19610,0959,4129,40610,626البصل األخضر
10,80210,21010,2249,07410,40312,440الخس

9,8679,7659,81310,1439,538قرنبيط وزهرة
15,19514,93215,14015,09514,79514,859الملفوف
11,59812,20510,95910,71611,75413,129البطاطا
6,6156,8985,6267,1665,3616,286البندورة

8,6798,0588,1647,3168,19013,451البصل الجاف
الفليفلة
1,7291,8511,4552,2292,1332,029البامياء
7,2268,9773,1402,9494,1389,375الكوسا
3,6503,1553,5203,4824,1654,553الثوم

9,7597,5097,1788,97821,48424,374البطيخ األحمر
5,7495,3816,1329,6057,73612,760البطيخ األصفر

(آغ/شجرة) األشجار المثمرة
21102111189الزيتون
1267788العنب
362322191825التفاح

978797الفستق الحلبي
1914272613الحمضيات

19116161710الليمون
101020101713البرتقال

001303015حمضيات أخرى
282126281720الرمان
41116111517المشمش
17141513912الكرز
87751212اللوز

62517192022الجانرك
182726272927الخوخ

191618151114اإلجاص
161515151115السفرجل
282827282527اللوزيات
202122182023الجوز
191717151818التين

191617232322أآي دنيا
3838353510062البلح

وزارة الزراعة واالصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية المصدر:

الجدول 4-11 (تابع) غلة الخضار والفاآهة البعلية (آغ/هكتار)



1,633,185626,021708,9162,000,4201,500,2201,491,564القمح
664,752279,720263,9391,109,063879,941748,770القمح الطري
968,433346,301444,977891,357620,279742,794القمح القاسي
البقوليات
154,01843,25672,552175,620132,276168,073العدس
84,31628,53964,02259,25087,16685,364الحمص

3,9463,0812,2665,6873,6982,653الفول الحب
0000824الفاصولياء الحب
16013379791,4631,727البازالء الحب
000000اللوبياء الحب

األعالف
األعالف الحبية

857,143414,018197,6821,866,794834,2821,027,806الشعير
9432249286الذرة الصفراء
4,0302,1232,0872,4622,4964,150الذرة البيضاء

8,9051,6714,9103,8885,2687,276الكرسنة
14,4584,5236,89011,80111,6904,152البيقية

13,3134,0537,29412,55812,49016,433الجلبانة الحب
1981321218351الشوفان الحب

120,90964,019145,25184,18251,42320,479األعالف الخضراء
63,32430,48369,30713,4807,4363,724الشعير الرعوي
24,85712,90730,81449,10519,45210,562البيقية الرعوية
32,72820,62945,13021,59723,7794,897الذرة الرعوية
000000الفصة الرعوية
000000البرسيم الرعوي
00007561,296أعالف أخرى

المحاصيل الصناعية
000000الشوندر السكري

000000القطن
000000فول الصويا

000030عباد الشمس الزيتي
1,1028553262,136203446ذرة المكانس
1,8031,8631,7112,3728861,437عباد الشمس 

10,84810,17511,34814,43812,34612,145التبغ
000000الفول السوداني

2,9521,5619631,2395,2504,554السمسم
1313527927اليانسون
10,4186,61812,15427,49993,09046,306الكمون
1564950952105الترمس

41941,3191,3663,9181,952الحبة السوداء
6037318722محاصيل أخرى

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-12 إنتاج المحاصيل البعلية، 1998-2003 (طن)

199819992000200120022003المحصول



199819992000200120022003المحصول
294,301124,049127,049179,356213,377394,490الخضار
2,2209141,5401,6991,4431,079البازالء

9,2168,31410,0949,0148,1567,066الفول األخضر
65355752238204الفاصولياء الخضراء
4,2198841,0661,5611,8411,611اللوبياء الخضراء

20,0997,0528,4168,21816,49339,956خيار وقثاء
000000باذنجان

17,1978,2529,13413,52710,75514,032قرع ويقطين
4,0644,9434,9733,6884,3135,394خس

9,7298,6639,9139,5916,9799,641البصل األخضر
1,9122,7262,6481,8332,9444,359الخس

0148166157142124قرنبيط وزهرة
623657651634651951الملفوف
5,8806,4445,3043,7724,8194,582البطاطا
46,05326,52324,29441,94922,63021,413البندورة

5,6155,2465,2664,2583,2096,618البصل الجاف
000000الفليفلة
9,1094,1883,2667,5115,2957,211البامياء
1,7926,2483144639601,299الكوسا
2,0221,8961,9941,8072,3532,329الثوم

191,69351,07264,64077,104146,636288,707البطيخ األحمر
30,91320,83620,33540,38022,21758,453البطيخ األصفر
1,2241,5961,6362,1125,2583,878خضار أخرى

1,612,259925,2431,418,904982,2441,417,4511,054,829األشجار المثمرة
732,181359,855800,666434,053847,962445,853الزيتون
470,108241,085264,533245,391190,778176,108العنب
188,366128,207132,469109,894102,139143,111التفاح

32,78726,89236,22431,53642,96738,188الفستق الحلبي
3392871555610355الحمضيات

3382759678167الليمون
11224344البرتقال

0010486486244حمضيات أخرى
12,9659,86912,60113,5327,0199,016الرمان
4,6164,4696,4654,8116,0957,932المشمش
43,16339,28442,87837,43028,90941,548الكرز
64,82255,46859,84845,706131,387132,256اللوز

462757502575654729الجانرك
5,2618,2008,0118,3378,2937,905الخوخ

8,2117,6588,7597,8815,1796,305اإلجاص
3,5883,0633,3403,3022,7662,498السفرجل
1,8091,8841,8701,7511,4531,442اللوزيات
2,0632,4242,7122,5502,7873,422الجوز
40,53235,46037,25733,62337,44737,358التين

277242256391346416أآي دنيا
3703703713715032البلح

وزارة الزراعة واالصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية المصدر:

الجدول 4-12 (تابع) إنتاج الخضار والفاآهة البعلية، 1998-2003 (طن)



%المساحة %المساحة %المساحة %المساحة 

31,9413.2429,9442.9930,0083.2431,8593.25السويداء

54,4965.5440,7684.0743,1004.6547,2424.81درعا

10,9701.117,6750.778,2800.896,8180.69القنيطرة

4,1270.423,8800.394,9630.545,3530.55ريف دمشق

00.0000.0000.0000.00مدينة دمشق

38,9553.9636,1093.6128,5733.0833,1363.38حمص

32,1973.2733,9793.3927,0362.9233,2863.39حماه

5,3470.544,4600.453,7010.403,2290.33الغاب

61,2796.2360,6146.0654,1075.8468,8417.01إدلب

18,5961.8914,6911.4713,8241.4911,8691.21طرطوس

12,6401.2811,7131.177,4930.817,1940.73الالذقية

242,19924.61211,65821.14191,93720.71211,88021.59حلب

00.0000.0000.0000.00منشأة األسد

26,1042.6555,6845.5657,2296.1757,0855.82الرقة

00.0000.0000.0000.00حوض الفرات

00.001,6000.168,0000.863,2000.33دير الزور

445,47745.26488,22348.77448,57548.40460,49046.92الحسكة

984,3281001,000,998100926,826100981,482100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-13أ مساحة القمح البعل حسب المحافظة، 2000-2003 (هكتار، %)
2003

المحافظة
200020012002



السويداء

درعا

القنيطرة

ريف دمشق

مدينة دمشق

حمص

حماه

الغاب

إدلب

طرطوس

الالذقية

حلب

منشأة األسد

الرقة

حوض الفرات

دير الزور

الحسكة

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي
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الجدول 4-13ب غلة القمح البعل حسب المحافظة، 2000-2003 (آغ/هكتار)

2000200120022003المحافظة

1,0601,770

1,140 2,070

40370

1,150

980

1,1201,1301,410

6802,6202,050

2,5503,6003,200

2,2303,2302,350

2,0901,4901,450

2,4902,1002,540

8801,6502,230

1,5701,030

1,350

2802,3801,3801,309

706

1,746

1,879

1,404

2,737

3,324

2,230

1,415

0

1,274

1,399

1,809



%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية

4,5790.653,8740.1926,9561.8025,9451.74السويداء

57,6108.1300.0076,1765.0885,4825.73درعا

22,7063.208,7500.449,5400.649,5370.64القنيطرة

1650.021,4400.074,8450.326,8200.46ريف دمشق

00.0000.0000.0000.00مدينة دمشق

43,8166.1840,7072.0340,3022.6946,8943.14حمص

21,8223.0888,8824.4455,3623.6974,2174.98حماه

13,6271.9216,0410.8011,8590.7910,7330.72الغاب

136,91419.31195,7989.79127,3948.49188,44612.63إدلب

38,9495.4921,9311.1020,0361.3416,6671.12طرطوس

31,4864.4424,5431.2319,0681.2713,5150.91الالذقية

212,62729.99348,31617.41428,35728.55370,00624.81حلب

00.0000.0000.0000.00منشأة األسد

00.0087,3594.3759,2033.9540,3012.70الرقة

00.0000.0000.0000.00حوض الفرات

00.002,1600.1100.0000.00دير الزور

124,61517.581,160,61958.02621,12241.40603,00140.43الحسكة

708,9161002,000,4201001,500,2201001,491,564100المجموع
المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-13ج إنتاج القمح البعل حسب المحافظة ونسبتها من االنتاج الكلي، 2000-2003 (طن، %)

المحافظة
2000200120022003



%المساحة%المساحة%المساحة%المساحة

30,1332.3026,5402.1022,3181.8823,3151.92السويداء

26,4952.0321,7811.7217,9651.5223,9251.97درعا

9250.074500.043800.039800.08القنيطرة

7,7430.598,8620.706,5020.559,3990.78ريف دمشق

00.005.3500.0000.00مدينة دمشق

76,3195.8367,7867.2160,1665.0862,6055.16حمص

105,4678.0691,2760.02105,7968.93121,70810.04حماه

2330.023052.671700.011850.02الغاب

44,4613.4033,8410.0833,3472.8131,9582.64إدلب

1,1570.099810.109040.089110.08طرطوس

1,3400.101,22524.021,0880.097210.06الالذقية

441,11133.72304,2300.00301,90725.47312,83625.80حلب

00.00000.0000.00منشأة األسد

294,74122.53333,53726.34285,40024.08276,51522.80الرقة

6100.05500.0000.0000.00حوض الفرات

25,0001.9137,8802.9927,5402.3235,2002.90دير الزور

252,61619.31337,59926.66321,75627.15312,36925.76الحسكة

1,308,3511001,266,3431001,185,2391001,212,627100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-14أ مساحة الشعير البعل حسب المحافظات ونسبتها من المساحة الكلية، 2000-2003 (هكتار، %)
20022003 20002001المحافظة



السويداء
درعا

القنيطرة
ريف دمشق
مدينة دمشق

حمص
حماه
الغاب
إدلب

طرطوس
الالذقية
حلب

منشأة األسد
الرقة

حوض الفرات
دير الزور
الحسكة

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي
01,683220712
01,22900
16000
401,126480397
0000

2001,7331,3601,233
1,5002,1431,4101,609
1,3001,4061,1001,144
1,2802,6252,7002,098
2,0202,4792,5202,016
1402,2195101,103
200413530749

0000
3075240711

1,8101,4311,3401,197
15009501,347

20022003

100126860816

الجدول 4-14ب غلة الشعير البعل حسب المحافظة، 2000-2003 (آغ/هكتار)

20002001المحافظة



%آمية%آمية%آمية%آمية
2,9901.513,3420.1819,2382.3119,0301.85السويداء

3,8891.9700.0017,1352.0532,2363.14درعا
1,6720.856440.035090.061,1730.11القنيطرة

2620.136690.041,5340.186,6780.65ريف دمشق
00.0000.0000.0000.00مدينة دمشق

15,2197.7048,3312.5931,5983.7946,8814.56حمص
14,9837.58202,53910.8554,3206.51134,27213.06حماه
4700.247560.044290.053730.04الغاب
56,84828.7688,8474.7690,02710.7967,0406.52إدلب

1,5030.761,3790.079910.121,0420.10طرطوس
2,0101.022,6250.141,5380.181,1600.11الالذقية
87,06044.04527,37428.25410,04849.15385,80737.54حلب

00.0000.0000.0000.00منشأة األسد
10,7665.45375,59420.12135,40916.23109,64510.67الرقة

100.0100.0000.0000.00حوض الفرات
00.0046,5642.4900.0000.00دير الزور
00.00568,13030.4371,5068.57222,46921.65الحسكة
197,6821001,866,794100834,2821001,027,806100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-14ج انتاج الشعير البعل حسب المحافظة ونسبتها من االنتاج الكلي، 2000-2003 (طن، %)

2000200120022003المحافظة



%المساحة%المساحة%المساحة%المساحة

2,9042.372,7321.981,7481.451,5191.10السويداء

6,5205.335,5304.005,5174.586,3614.59درعا

00.0000.0000.0000.00القنيطرة

6360.523670.274460.373260.24ريف دمشق

00.0000.0000.0000.00مدينة دمشق

4,1083.365,7534.163,1962.652,0691.49حمص

13,49311.0312,5389.075,6864.725,1033.68حماه

1010.08490.04250.02300.02الغاب

19,14215.6419,10413.8220,71317.1820,12514.52إدلب

3890.326740.496810.564540.33طرطوس

4060.333470.252460.20870.06الالذقية

42,89435.0556,80241.0850,52641.9147,61834.36حلب

00.0000.0000.0000.00منشأة األسد

2100.17210.021470.12720.05الرقة

00.0000.0000.0000.00حوض الفرات

00.0000.0000.0000.00دير الزور

31,57125.8034,36124.8531,61426.2354,82539.56الحسكة

122,374100.0138,278100.0120,545100.0138,589100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

المحافظة

الجدول 4-15أ مساحة العدس البعل حسب المحافظة ونسبتها من المساحة الكلية، 2000-2003 (هكتار، %)
2000200120022003



السويداء

درعا

القنيطرة

ريف دمشق

مدينة دمشق

حمص

حماه

الغاب

إدلب

طرطوس

الالذقية

حلب

منشأة األسد

الرقة

حوض الفرات

دير الزور

الحسكة

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-15ب غلة العدس البعل حسب المحافظة، 2000-2003 (آغ/هكتار)

2003المحافظة 2002 2001 2000

9020390

4200670

000

260230500

000

310640520

4001,180950

1,0801,1401,520

9701,2701,200

630680680

1,0301,420630

8701,0701,290

000

01,240790

000

000

1902,0709401,360

0

0

490

0

1,270

240

430

940

1,400

1,150

600

0

390

0

960

410



%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية

2580.36410.026810.516200.37السويداء

2,7243.7500.003,6782.786,1333.65درعا

00.0000.0000.0000.00القنيطرة

1670.23840.052240.171270.08ريف دمشق

00.0000.0000.0000.00مدينة دمشق

1,2891.783,6612.081,6741.271,2250.73حمص

5,4557.5214,7758.415,3964.085,8503.48حماه

1090.15560.03380.03420.02الغاب

18,49425.4924,33913.8624,81718.7618,88311.23إدلب

2460.344560.264640.351960.12طرطوس

4170.574920.281560.12210.01الالذقية

37,31351.4360,62634.5265,29449.3660,56136.03حلب

00.0000.0000.0000.00منشأة األسد

00.00260.011160.09350.02الرقة

00.0000.0000.0000.00حوض الفرات

00.0000.0000.0000.00دير الزور

6,0808.3871,06440.4629,73822.4874,38044.25الحسكة

72,552100175,620100132,276100168,073100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-15ج إنتاج العدس البعل حسب المحافظة ونسبتها من اإلنتاج الكلي، 2000-2003 (طن، %)

المحافظة
2000200120022003



%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية

24,22023.9918,74525.4928,33428.0231,75632.25السويداء

32,01631.7212,41016.8726,08725.8032,74833.25درعا

1,5791.561,6622.262,0262.002,3322.37القنيطرة

2,2212.201,9342.632,3762.353,0593.11ريف دمشق

00.0000.0000.0000.00مدينة دمشق

1,4491.441,8092.461,7941.779981.01حمص

2,8252.803,5864.882,8222.791,9882.02حماه

4350.433530.483270.321240.13الغاب

10,91210.81130.027,9047.825,7665.85إدلب

5540.551,5422.101,4711.451,0241.04طرطوس

2390.242440.332800.282570.26الالذقية

21,77221.5727,70137.6724,25823.9915,66115.90حلب

00.0000.0000.0000.00منشأة األسد

120.01120.0250.00360.04الرقة

00.0000.0000.0000.00حوض الفرات

00.0000.0000.0000.00دير الزور

2,7112.693,5324.803,4313.392,7342.78الحسكة

100,94510073,543100101,11510098,483100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

المحافظة

الجدول 4-16أ مساحة الحمص البعل حسب المحافظة ونسبتها من المساحة الكلية، 2000-2003 (هكتار، %)
2000200120022003



السويداء

درعا

القنيطرة

ريف دمشق

مدينة دمشق

حمص

حماه

الغاب

إدلب

طرطوس

الالذقية

حلب

منشأة األسد

الرقة

حوض الفرات

دير الزور

الحسكة

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-16ب غلة الحمص البعل حسب المحافظة، 2000-2003 (آغ/هكتار)

520

2000200120022003المحافظة

270260500500
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560650890
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01,2000
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%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية

6,51512.734,8619.8414,23517.6015,78518.49السويداء

16,52832.291,0082.0421,78826.9434,93140.92درعا

1,2632.471,6623.362,4313.012,6823.14القنيطرة

9281.815471.111,6632.061,5841.86ريف دمشق

00.0000.0000.0000.00مدينة دمشق

8131.591,1752.381,6041.988230.96حمص

1,5172.962,8445.753,2724.051,8702.19حماه

5501.074790.973900.481970.23الغاب

12,8490.03130.0360.016,1737.23إدلب

4740.931,1772.381,1981.487950.93طرطوس

2390.472440.491980.241800.21الالذقية

20,89640.8230,58161.8830,47537.6815,42018.06حلب

00.0000.0000.0000.00منشأة األسد

00.0060.0100.0050.01الرقة

00.0000.0000.0000.00حوض الفرات

00.0000.0000.0000.00دير الزور

1,4502.834,8259.763,6104.464,9245.77الحسكة

64,02210049,42210080,87010085,369100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-16ج إنتاج الحمص البعل حسب المحافظة ونسبتها من اإلنتاج الكلي، 2000-2003 (طن، %)

المحافظة
2000200120022003



200120022003

%طن%طن%طنطن/هكتارطن/هكتارطن/هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00السويداء

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00درعا

0.000.000.080.220.090.230.0020.370.4800.001,6500.40410.01القنيطرة

1.435.972.286.244.1811.0822.4623.2024.0322,6717.2244,49410.8295,13619.84دمشق

0.000.000.000.001.564.140.000.0025.0000.0000.0039,0008.13حمص

3.1713.230.421.160.250.663.083.005.009,7483.101,2680.311,2380.26حماه

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00الغاب

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00إدلب

1.797.472.647.231.734.5919.8123.3024.4635,39811.2761,60114.9842,3188.83طرطوس

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00الالذقية

0.240.980.000.000.892.373.000.0018.867050.2200.0016,8403.51حلب

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00منشأة األسد

2.8611.9510.0527.476.2416.5712.4414.8711.7735,54011.31149,49036.3573,45715.32الرقة

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00حوض الفرات

11.1346.5514.9540.8621.2656.4315.909.139.28177,03956.35136,40233.16197,01141.09دير الزور

3.3113.846.1516.821.483.9310.002.679.7533,10010.5316,3993.9914,4503.01الحسكة

23.9210036.5810037.68100314,201100411,304100479,491100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-17 مساحة وغلة وإنتاج الشعير الرعوي حسب المحافظة ونسبها من المجموع الكلي ، 2001-2003 (ألف هكتار، طن/هكتار، طن،%)

المحافظة

االنتاجالغلةالمساحة

200120022003200120022003



200120022003

%طن%طن%طنطن/هكتارطن/هكتارطن/هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.00السويداء

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00درعا

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00القنيطرة

2.5674.772.1350.332.9073.9324.6428.3725.0763,07781.0260,35178.4472,63379.76دمشق

0.133.910.133.170.133.4230.0030.0030.004,0205.164,0205.224,0204.41حمص

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00حماه

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00الغاب

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00إدلب

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00طرطوس

0.000.000.000.000.010.260.000.005.0000.0000.00500.05الالذقية

0.041.170.040.950.204.985.005.005.001950.251950.251950.21حلب

0.000.001.2729.980.000.000.000.500.0000.006270.8100.00منشأة األسد

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00الرقة

0.000.000.071.660.000.000.0016.960.0000.001,1871.5400.00حوض الفرات

0.6920.150.5913.910.6817.4315.4017.9620.7410,55813.5610,56013.7214,16315.55دير الزور

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00الحسكة

3.421004.231003.9210077,85010076,94010091,061100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-18 مساحة وغلة وإنتاج الفصة الرعوية حسب المحافظة ونسبها من المجموع الكلي ، 2001-2003 (ألف هكتار، طن/هكتار، طن،%)

المحافظة

االنتاجالغلةالمساحة

200120022003200120022003



200120022003

%طن%طن%طنطن/هكتارطن/هكتارطن/هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00السويداء

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00درعا

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00القنيطرة

0.500.190.000.000.000.003.810.000.001,9080.1900.0000.00دمشق

0.690.270.380.190.920.452.462.533.541,6970.179570.123,2660.40حمص

4.781.862.801.405.742.794.124.363.9719,7191.9512,2201.5222,7822.81حماه

15.606.0711.905.9618.388.955.284.153.6382,3078.1549,3506.1566,7608.23الغاب

6.422.503.281.646.773.305.995.174.2638,4213.8016,9362.1128,8363.56إدلب

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00طرطوس

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00الالذقية

37.2714.5036.7218.3835.3617.224.703.903.76175,26817.36143,24817.86133,10016.41حلب

1.090.420.000.000.000.002.390.000.002,6000.2600.0000.00منشأة األسد

60.6823.6048.5524.3048.4023.573.253.433.66196,94819.50166,42820.75177,02321.83الرقة

3.151.230.000.000.000.001.320.000.004,1720.4100.0000.00حوض الفرات

22.058.5822.5911.3124.5911.983.393.363.4574,8227.4175,8019.4584,94710.47دير الزور

104.8540.7973.5636.8265.2031.753.934.584.52411,96440.80337,23842.04294,31236.29الحسكة

257.1100199.8100205.41001,009,826100802,178100811,026100المجموع
المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-19 مساحة وغلة وإنتاج القطن حسب المحافظة ونسبها من المجموع الكلي ، 2001-2003 (ألف هكتار، طن/هكتار، طن،%)

االنتاج

المحافظة

المساحة

20022003 2001 200120022003

الغلة



200120022003

%طن%طن%طنطن/هكتارطن/هكتارطن/هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00السويداء

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00درعا

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00القنيطرة

0.000.000.010.030.000.000.0010.000.0000.00750.0000.00دمشق

1.234.621.454.902.117.4832.8243.5529.6940,3703.3263,1424.1562,6525.20حمص

2.619.832.398.092.589.1458.4764.5353.25152,84712.58154,43210.14137,36511.40حماه

7.8329.439.6732.696.7123.7854.2855.3638.13424,97334.96535,59335.17255,80021.23الغاب

2.168.142.207.432.428.5748.4763.2652.31104,8818.63139,1749.14126,53410.50إدلب

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00طرطوس

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00الالذقية

4.6517.484.6915.844.6016.3035.6152.0650.48165,61713.63244,10016.03232,20019.27حلب

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00منشأة األسد

3.1711.925.1817.515.7420.3547.7644.2341.91151,39112.46229,22915.05240,60819.96الرقة

1.415.310.000.000.000.0037.780.000.0053,3494.3900.0000.00حوض الفرات

3.5313.274.0013.524.0614.3734.5839.2436.99122,04910.04156,95710.31150,00012.45دير الزور

0.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00الحسكة

26.610029.610028.21001,215,4771001,522,7021001,205,159100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

  الجدول 4-20 مساحة وغلة وإنتاج الشوندر السكري حسب المحافظة ونسبها من المجموع الكلي ، 2001-2003 (ألف هكتار، طن/هكتار، طن،%)

المحافظة

االنتاجالغلةالمساحة

200120022003200120022003



200120022003

%طن%طن%طنطن/هكتارطن/هكتارطن/هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار%ألف هكتار

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00السويداء

1.056.401.6510.421.6510.673.003.003.003,13310.884,94719.304,95618.91درعا

0.030.160.030.200.060.372.002.482.00520.18770.301160.44القنيطرة

0.000.000.010.000.000.000.000.000.0000.00750.2900.00دمشق

0.120.760.110.660.140.872.051.622.072540.881700.662801.07حمص

0.412.480.261.620.241.582.512.512.341,0163.536432.515722.18حماه

0.653.990.805.080.644.143.503.243.662,2807.922,60410.162,3498.96الغاب

2.7917.083.2020.242.7717.871.511.401.344,20514.604,48017.483,71914.19إدلب

3.9324.074.0525.594.8331.171.141.001.354,47115.524,06515.866,50324.81طرطوس

7.0743.285.4934.724.8231.121.821.501.4512,89244.768,21532.047,00626.73الالذقية

0.291.790.221.420.342.211.711.612.074991.733601.407082.70حلب

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00منشأة األسد

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00الرقة

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00حوض الفرات

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00دير الزور

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.00الحسكة

16.310015.810015.510028,80210025,63610026,209100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-21 مساحة وغلة وإنتاج التبغ حسب المحافظة ونسبها من المجموع الكلي ، 2001-2003 (ألف هكتار، طن/هكتار، طن،%)

المحافظة

االنتاجالغلةالمساحة

200120022003200120022003



%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية

1.005.630.644.011.509.050.785.46السويداء

2.9216.552.3114.622.8717.272.1915.27درعا

0.734.131.076.751.026.161.107.68القنيطرة

0.794.490.513.250.382.260.463.21ريف دمشق

0.010.070.010.080.010.050.010.09مدينة دمشق

0.734.120.986.220.855.141.037.22حمص

0.754.220.845.330.925.521.027.15حماه

0.201.130.251.580.533.190.362.50الغاب

1.599.031.529.602.1613.000.906.31إدلب

0.683.871.076.790.684.100.644.46طرطوس

2.9616.744.1426.201.438.630.624.31الالذقية

2.4713.971.046.571.8010.841.9713.75حلب

0.522.940.442.790.633.820.725.00الرقة

0.422.390.362.280.583.491.208.37دير الزور

1.8910.710.664.171.247.471.339.25الحسكة

17.710015.8210016.610014100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-22أ مساحة االبندورة حسب المحافظات ونسبتها من المساحة الكلية، 2000-2003 (هكتار، %)
2003 20002002 2001

المحافظة



السويداء

درعا

القنيطرة

ريف دمشق

مدينة دمشق

حمص

حماه

الغاب

إدلب

طرطوس

الالذقية

حلب

الرقة

دير الزور

الحسكة

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي
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الجدول 4-22ب غلة البندورة حسب المحافظة، 2000-2003 (طن/هكتار)

المحافظة
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%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية

25,6335.4046,63910.9897,05217.28251154.66السويداء

146,37530.85144,99334.14150,45526.7921105039.14درعا

19,8534.1834,7108.1792,23016.428800016.32القنيطرة

31,8156.7014,0603.3111,5802.06158572.94ريف دمشق

2160.052160.051440.032300.04مدينة دمشق

9,5302.017,6291.8011,4462.04156082.89حمص

5,3901.148,3911.989,7601.74105591.96حماه

3,8700.824,4571.058,1651.45111172.06الغاب

11,8532.5015,3143.6118,6083.31109582.03إدلب

11,7682.4818,1164.2713,1952.35115672.15طرطوس

62,76313.2377,50318.2531,3335.58110882.06الالذقية

44,3919.3515,8293.7338,9596.94411437.63حلب

14,7443.1113,2663.1217,3363.09187283.47الرقة

10,0722.127,2081.7011,6992.08284265.27دير الزور

76,27516.0716,3833.8649,6008.83397827.38الحسكة

474,548100424,714100561,562100539228100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-22ج إنتاج البندورة حسب المحافظة ونسبتها من اإلنتاج الكلي، 2000-2003 (طن، %)

المحافظة
2000200120022003



%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية

0.000.000.000.000.00السويداء

0.662.900.622.910.632.630.692.77درعا

0.000.010.050.220.020.080.010.03القنيطرة

0.582.540.522.450.532.210.572.30ريف دمشق

0.000.000.000.000.00مدينة دمشق

2.6811.771.708.012.068.561.686.76حمص

2.8312.433.5216.584.1517.204.7219.04حماه

2.6611.672.8613.453.3413.872.9511.88الغاب

6.4928.494.7622.395.5022.815.7123.01إدلب

1.345.890.954.451.004.150.893.60طرطوس

0.482.120.251.180.200.810.120.49الالذقية

4.7020.615.8027.306.1225.416.6226.72حلب

0.020.070.010.070.080.310.020.06الرقة

0.231.030.060.280.100.410.803.23دير الزور

0.110.490.150.710.381.570.020.09الحسكة

22.810021.24100.024.1100.025100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-23أ مساحة البطاطا حسب المحافظة ونسبتها من المساحة الكلية، 2000-2003 (هكتار، %)
2003 20012002 2000

المحافظة



السويداء

درعا

القنيطرة

ريف دمشق

مدينة دمشق

حمص

حماه

الغاب

إدلب

طرطوس

الالذقية

حلب

الرقة

دير الزور

الحسكة

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

16

21

31

21

20

15

20

24

22

22

0

16

2625

الجدول 4-23ب غلة البطاطا حسب المحافظة، 2000-2003 (طن/هكتار)
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%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية

00.0000.0000.0000.00السويداء

10,7602.2218,5404.0915,8253.08171753.53درعا

360.019200.204750.091760.04القنيطرة

11,4612.3612,5892.7812,9962.53128312.64ريف دمشق

00.0000.0000.0000.00مدينة دمشق

38,8128.0127,7766.1334,0126.63264475.44حمص

61,90512.7765,10214.3694,66718.459393919.30حماه

52,40310.8168,35415.0764,40312.55453439.32الغاب

144,98529.91104,39523.02102,91120.0511171222.96إدلب

33,7766.9724,2155.3425,0714.89216844.46طرطوس

8,1291.684,2000.933,2300.6319440.40الالذقية

115,44223.81122,60327.04138,47926.9913806228.37حلب

3060.062600.061,6700.334960.10الرقة

4,7620.981,3890.311,2960.25167503.44دير الزور

2,0000.413,0920.6818,1183.53460.01الحسكة

484,778100453,435100513,153100486605100المجموع
المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-23ج إنتاج البطاطا حسب المحافظة ونسبتها من اإلنتاج الكلي، 2000-2003 (طن، %)

2003
المحافظة

200020012002



%المساحة%المساحة%المساحة%المساحة

0.270.940.310.951.002.451.012.16السويداء

5.0717.495.1515.975.5113.465.5211.79درعا

0.401.360.401.220.360.880.400.84القنيطرة

6.1821.316.1819.177.5618.4710.9023.30ريف دمشق

0.361.220.361.100.360.870.581.24مدينة دمشق

3.6712.674.0112.437.0517.227.6316.29حمص

2.749.444.1012.715.0112.235.4311.60حماه

0.120.420.160.490.120.290.120.25الغاب

2.679.212.688.314.019.794.138.81إدلب

0.070.240.090.270.070.170.060.12طرطوس

0.100.350.100.320.451.100.200.42الالذقية

1.916.602.267.001.854.511.934.12حلب

0.080.260.080.240.000.000.000.00منشأة األسد

4.9517.075.9518.456.5115.917.9116.89الرقة

0.280.970.260.820.270.650.000.00حوض الفرات

0.060.220.080.250.701.710.771.63دير الزور

0.070.220.100.310.120.280.250.53الحسكة

29100321004110047100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

2003 2002
الجدول 4-24أ مساحة الزيتون المروي حسب المحافظة ونسبتها من المساحة الكلية، 2000-2003 (ألف هكتار، %)

المحافظة
2001 2000



السويداء

درعا

القنيطرة

ريف دمشق

مدينة دمشق

حمص

حماه

الغاب

إدلب

طرطوس

الالذقية

حلب

منشأة األسد

الرقة

حوض الفرات

دير الزور

الحسكة

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي
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الجدول 4-24ب غلة الزيتون المروي حسب المحافظة، 2000-2003 (آغ/شجرة)
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333034

191212

231920

202020

231822

211718

282339

242827

34513

451535

211727

580

4711

63

14

11

6

50

22

2

1822

10

18

10

0

18

31

24

15

3

17

36

18

36

35

19

20



%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية

4420.688281.392,7362.944,4564.19السويداء

18,73028.6517,76929.8121,43823.0622,52921.17درعا

8831.355610.946000.658550.80القنيطرة

16,78325.6714,41624.1916,45917.7032,74530.77ريف دمشق

6731.037001.176880.749970.94مدينة دمشق

9,76314.938,12613.6315,23716.3913,47712.66حمص

6,5019.946,60611.089,2089.9010,1889.57حماه

4120.633740.631,6231.751,6541.55الغاب

5,3258.146,38010.708,3548.986,0005.64إدلب

1890.29390.071910.21200.02طرطوس

8221.263140.533,3253.581,0500.99الالذقية

3,8895.953,9796.685,8336.274,3214.06حلب

380.06600.1000.0000.00منشأة األسد

6941.061,5612.626,5117.006,7386.33الرقة

600.09990.17500.0500.00حوض الفرات

1070.165981.001050.111,3921.31دير الزور

750.114890.826210.6720.00الحسكة

65,38610062,89910692,979100106,424100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-24ج إنتاج الزيتون المروي حسب المحافظة ونسبتها من اإلنتاج الكلي، 2000-2003 (طن، %)

المحافظة
2000200120022003



%المساحة%المساحة%المساحة%المساحة

8.251.848.271.817.031.536.971.48السويداء
21.024.6821.094.6221.184.6021.194.51درعا

2.700.602.720.592.870.622.770.59القنيطرة
6.321.416.551.436.561.425.111.09ريف دمشق
0.000.000.000.000.000.000.000.00مدينة دمشق

29.716.6233.787.4033.257.2240.008.51حمص
21.374.7622.514.9324.115.2425.445.41حماه
1.470.331.540.341.600.351.600.34الغاب
107.2623.89107.6223.56107.2623.29107.6022.89إدلب

61.1413.6263.1613.8365.1014.1365.6513.96طرطوس
34.727.7333.167.2633.887.3637.157.90الالذقية
154.9734.52156.2434.21157.6134.22156.5733.30حلب

0.000.000.000.000.000.000.000.00منشأة األسد
0.000.000.070.010.100.020.100.02الرقة

0.000.000.000.000.000.000.000.00حوض الفرات
0.000.000.000.000.000.000.000.00دير الزور
0.020.010.000.000.000.000.000.00الحسكة

449100457100461100470100المجموع
المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

2003
الجدول 4-25أ مساحة الزيتون البعل حسب المحافظة ونسبتها من المساحة الكلية، 2000-2003 (ألف هكتار، %)

المحافظة
200020012002



المحافظة

السويداء

درعا

القنيطرة

ريف دمشق

مدينة دمشق

حمص

حماه

الغاب

إدلب

طرطوس

الالذقية

حلب

منشأة األسد

الرقة

حوض الفرات

دير الزور

الحسكة

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

13

18

0

2003

0

5

0

0

11

3

0

0

0

14

0

5

14

16

10

10

0

5

6

26

7

22

18

26

5

0

0

0

2002

8

16

9

13

0

15

6

11

0

5

8

18

19

3

0

0

5

2001

3

12

9

11

0

2

35

18

0

3

11

18

17

30

الجدول 4-25ب غلة الزيتون البعل حسب المحافظة، 2000-2003 (آغ/شجرة)

5

2000

15

12

13

0

21



%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية

2,131.00.31,455.00.35,7470.710,7632.4السويداء
22,000.02.720,984.04.828,0483.331,0657.0درعا

1,434.00.21,522.00.41,5750.22,1000.5القنيطرة
2,559.00.32,420.00.63,3080.44,1010.9ريف دمشق
0.00.00.00.000.000.0مدينة دمشق

24,556.03.12,928.00.735,8914.212,4252.8حمص
14,025.01.813,091.03.015,6171.815,6543.5حماه
2,777.00.33,207.00.74,8990.64,3261.0الغاب
144,675.018.1173,620.040.0182,24421.5113,50025.5إدلب

206,964.025.824,961.05.8195,49723.123,5055.3طرطوس
150,646.018.825,259.05.8146,67517.333,9507.6الالذقية
228,890.028.6164,584.037.9228,42926.9194,43443.6حلب

0.00.00.00.000.000.0منشأة األسد
4.00.022.00.0320.0300.0الرقة

0.00.00.00.000.000.0حوض الفرات
0.00.00.00.000.000.0دير الزور
5.00.00.00.000.000.0الحسكة

800,666100.00434,053100847,962100.00445,853100.00المجموع
المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-25ج إنتاج الزيتون البعل حسب المحافظة ونسبتها من اإلنتاج الكلي، 2000-2003 (طن، %)

المحافظة
2000200120022003



%المساحة%المساحة%المساحة%المساحة

0.000.000.000.000.000.000.000.00السويداء
0.150.540.170.600.190.660.190.63درعا

0.000.000.000.000.000.000.000.00القنيطرة
0.000.000.000.000.000.000.000.00ريف دمشق
0.000.000.000.000.000.000.010.03مدينة دمشق

0.531.940.531.890.511.800.511.73حمص
0.060.210.060.210.050.190.050.18حماه
0.030.110.030.110.020.050.020.05الغاب
0.100.380.100.370.100.370.110.38إدلب

6.0021.966.1421.826.1021.716.3221.66طرطوس
20.4074.6321.0374.7821.0374.8721.9075.00الالذقية
0.010.020.010.020.050.160.050.15حلب

0.000.000.000.000.000.000.000.00منشأة األسد
0.010.050.020.060.020.070.020.08الرقة

0.000.000.000.000.000.000.000.00حوض الفرات
0.040.150.040.160.040.120.030.11دير الزور
0.000.000.000.000.000.000.000.00الحسكة

27100281002810029100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-26أ مساحة الحمضيات المروية حسب المحافظة ونسبتها من المساحة الكلية، 2000-2003 (ألف هكتار، %)
20012003

المحافظة
2002 2000



السويداء

درعا

القنيطرة

ريف دمشق

مدينة دمشق

حمص

حماه

الغاب

إدلب

طرطوس

الالذقية

حلب

منشأة األسد

الرقة

حوض الفرات

دير الزور

الحسكة

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-26ب غلة الحمضيات المروية حسب المحافظة، 2000-2003 (آغ/شجرة)

المحافظة

00

2000200120022003

00

13435

000

000

151520

03555

241918

212627

415968

888284

10510990

303034

000

215028

000

191922

0000

6

0

22

0

0

75

61

63

0

0

25

0

3

0

30



%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية

00.0000.0000.0000.00السويداء
9890.122,0920.252,5620.342,2520.35درعا

00.0000.0000.0000.00القنيطرة
00.0000.0000.0000.00ريف دمشق
30.0030.0040.00290.00مدينة دمشق

8,0651.016,4380.778,4481.134,5830.70حمص
6800.096500.085060.073670.06حماه
2130.032630.039810.131,0470.16الغاب
9270.121,4010.171,7000.231,7270.26إدلب

164,53320.57163,58019.64170,73622.90103,15915.82طرطوس
623,96978.00657,88178.99560,13775.13538,49282.57الالذقية
150.00150.00170.00840.01حلب

00.0000.0000.0000.00منشأة األسد
300.00700.01590.01800.01الرقة

00.0000.0000.0000.00حوض الفرات
5050.065010.064250.063550.05دير الزور
00.0000.0000.0000.00الحسكة

799,929100832,894100745,575100652,176100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-26ج إنتاج الحمضيات المروية حسب المحافظة ونسبتها من اإلنتاج الكلي، 2000-2003 (طن، %)

المحافظة
2000200120022003



%المساحة%المساحة%المساحة%المساحة

10.8321.9310.9722.1710.8623.2910.8424.98السويداء
0.080.160.070.140.030.070.000.00درعا

0.731.480.731.480.691.480.631.46القنيطرة
16.3733.1516.4333.2015.7933.8713.1230.22ريف دمشق
0.000.010.000.010.000.010.000.00مدينة دمشق

6.3012.766.3012.746.6714.306.8715.82حمص
1.703.431.753.531.773.791.834.22حماه
0.040.080.040.080.010.020.010.03الغاب
1.813.661.823.671.813.881.774.08إدلب

5.3810.905.3910.893.918.383.758.63طرطوس
5.0310.184.909.904.249.093.828.80الالذقية
0.721.460.721.450.631.360.561.30حلب
0.040.070.020.040.010.030.010.03الرقة

0.220.450.230.460.100.220.100.24دير الزور
0.140.280.120.240.100.210.090.20الحسكة

49100491004710043100المجموع
المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-27أ مساحة التفاح حسب المحافظة ونسبتها من المساحة الكلية، 2000-2003 (ألف هكتار، %)

المحافظة
2000200120022003



السويداء

درعا

القنيطرة

ريف دمشق

مدينة دمشق

حمص

حماه

الغاب

إدلب

طرطوس

الالذقية

حلب

الرقة

دير الزور

الحسكة

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-27ب غلة التفاح حسب المحافظة، 2000-2003 (آغ/شجرة)

2000200120022003المحافظة
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%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية

27,0729.4426,38410.0326,87812.4651,40216.76السويداء
2490.094730.182310.1100.00درعا

6800.241,9790.751,8930.882,6550.87القنيطرة
98,68934.4184,43032.1160,07127.84110,01135.87ريف دمشق
340.01340.01340.02180.01مدينة دمشق

56,46119.6955,55921.1356,22026.0662,29520.31حمص
8,4282.949,9043.777,9123.677,2172.35حماه
910.03740.031120.051200.04الغاب
21,4417.4820,2637.7111,0805.1414,5164.73إدلب

30,28010.5623,2408.8422,60910.4816,8465.49طرطوس
35,28112.3033,96112.9122,72310.5337,91112.36الالذقية
5,0281.754,3321.654,6092.142,8500.93حلب

220.01220.01420.0200.00منشأة األسد
720.03670.03800.04800.03الرقة

10.0000.0000.0000.00حوض الفرات
1,4940.521,8030.698480.397910.26دير الزور
1,4500.514380.174200.1930.00الحسكة

286,773100262,963100215,762100306,715100المجموع
المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

 الجدول 4-27ج إنتاج التفاح حسب المحافظة ونسبتها من اإلنتاج الكلي، 2000-2003 (طن، %)
2003

المحافظة
200020012002



199819992000200120022003النوع 
15,424,71713,998,45913,505,23512,361,82413,497,48115,292,722أغنام
1,100,9831,045,5761,049,539979,325931,8861,017,336ماعز
931,982977,944984,393836,868866,671937,098أبقار

1,2802,8032,8242,4772,7943,446جاموس
20,42221,00921,62921,12228,63425,058دواجن (باأللف)
2,099,7912,118,1262,084,7891,819,6821,834,8891,939,220دواجن أخرى

278,591272,939269,785207,452166,237164,646حيوانات مزرعة أخرى
384,803360,367345,091364,352383,829410,243خاليا نحل (خلية)

1,2161,011901545390398دودة حرير (صندوق)
المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

199819992000200120022003

أبقار

1,118,7751,143,4231,156,3931,156,3931,173,5271,207,116حليب
43,39646,74247,07942,39647,04647,025لحم

أغنام

581,939445,913445,558482,809535,873596,036حليب
154,234176,744184,137168,548120,900152,767لحم

ماعز

78,70465,85370,32261,71455,99271,198حليب
5,8885,3044,6334,9224,9776,784لحم

14,32814,17113,36914,17115,16616,128أسماك
دواجن

2,228,4292,479,1642,545,8972,671,2733,320,7803,179,656بيض
97,243104,380106,602115,576124,620160,455لحم

203,518228,790235,849215,866172,923206,576إجمالي اللحم

1,779,4181,655,1891,672,2731,700,9161,765,3921,874,350إجمالي الحليب
المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-29أ اإلنتاج الحيواني، 1998-2003 (طن)

الجدول 4-28 أعداد الحيوانات ، 1998-2003 (وحدة)



199819992000200120022003المنتج

47,58743,86842,40842,94145,88245,902منتجات ألبان

48,92454,67667,32968,31964,54465,000التكاثر الحيواني (لحم)

6,5287,2636,3656,6878,3028,303بيض

1,2502,1342,7952,4512,6032,795صوف

522925181921شعر

561533474474527610جلد

1211131266دودة الحرير

8098169611,0191,2201,057عسل

1088383116102115شمع

105,831109,413120,453122,037123,205123,809المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-29ب اإلنتاج الحيواني، 1998-2003 (طن)  



199819992000200120022003النوع

2,4972,4602,5202,7832,5952,632األبقار (آغ)

773746946766896754األبقار المحلية (آغ)

2,0002,0152,0141,9891,7082,230األبقار الشامية (آغ)

3,8013,7303,8063,8484,3164,249األبقار األجنبية (آغ)

2,4752,4072,4682,6262,5972,675األبقار المحسنة (آغ)

585052605959األغنام (آغ)

10290969389102الماعز (آغ)

334208301228327413الماعز الشامي (آغ)

948587898292الماعز الجبلي (آغ)

169182180192188183وسطي إنتاجية البيض (بيضة)

101991001059996الدجاج المحلي (بيضة)

194213201211196210دجاج المداجن (بيضة)

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

الجدول 4-30 اإلنتاجية  حسب نوع الحيوان، 1995 - 2003 ( وحدة/رأس/سنة)



%آمية%آمية%آمية%آمية%آمية%آمية
16,6391.5020,4461.8022,0871.9120,2231.9621,2141.8127,6752.29السويداء

58,1665.2062,5745.5050,5554.3738,0013.6834,3482.9346,5003.85درعا
16,1161.4019,1361.7022,1891.9216,3321.5816,4081.4020,4481.69القنيطرة

285,68825.50292,96225.60307,14926.56244,57623.69300,65725.62256,89621.28ريف دمشق
43,3303.9034,2283.0034,0532.9435,9183.4828,2142.4032,3262.68مدينة دمشق

168,22115.00151,86213.30146,21212.6497,6939.46150,39312.82152,16712.61حمص
70,6176.3074,7786.5070,6216.1164,2766.2370,5596.0183,1986.89حماه
50,1384.5061,6405.4055,6414.8145,0544.3642,8793.6553,6404.44الغاب
29,4542.6038,2343.3044,8473.8835,3513.4243,2393.6856,7694.70إدلب

65,7085.9061,8355.4064,3895.5748,5254.7050,2724.2866,4685.51طرطوس
60,4025.4063,2005.5051,2914.4444,8334.3455,8894.7663,4175.25الالذقية
92,8588.3099,5658.7097,1628.40107,96010.46121,69410.37129,78610.75حلب
5,3310.508,4820.808,3200.7213,4521.3015,0551.2816,7141.38الرقة

117,84510.50116,90410.20145,24112.56158,32415.34160,52413.68163,26813.53دير الزور
38,2623.4037,5773.3036,6363.1761,8045.9962,1825.3037,8443.14الحسكة
1,118,7751001,143,4231001,156,3931001,032,3221001,173,5271001,207,116100المجموع

%الكمية %الكمية%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية
3450.805621.204751.014271.014130.884971.06السويداء

3,2397.4631426.7224595.222,3345.511,4593.101,8163.86درعا
7691.7711202.407931.686511.546531.396961.48القنيطرة

11,73627.041246926.681108723.558,78720.7312,67526.949,64620.51ريف دمشق
4,88811.26481910.3137998.072,6296.202,1624.602,4285.16مدينة دمشق

3,0136.9442889.17788916.764,0869.644,1868.904,5799.74حمص
1,6773.8618183.8913732.921,2132.861,2752.711,2962.76حماه
1,8714.3120984.4919054.058662.041,1942.541,2892.74الغاب
1,2782.9417323.7124255.151,9984.711,6023.411,4663.12إدلب

2,7926.4328746.1525465.412,1225.012,0494.362,6715.68طرطوس
9222.128791.889141.941,1612.742,2014.683,3267.07الالذقية
2,6736.1630146.4528476.055,68013.406,69714.245,10410.85حلب
2310.532210.472310.493900.924430.941,1802.51الرقة

5,53812.76542311.60616713.107,81618.447,84516.688,07717.18دير الزور
2,4245.5922834.8821694.612,2365.272,1924.662,9546.28الحسكة
43,39610046,74210047,07910042,39610047,04610047,025100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي
مالحظة: حلب تتضمن منشأة األسد و الرقة تتضمن منشأة حوض الفرات

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي
مالحظة: حلب تتضمن منشأة األسد و الرقة تتضمن منشأة حوض الفرات

الجدول 4-32 إنتاج لحم األبقار حسب المحافظة، 1998-2003 (طن، %)

199819992000200120022003المحافظة

الجدول 4-31 إنتاج حليب األبقار حسب المحافظة، 1998-2003 (طن،%)

20022003المحافظة 1998199920002001



%آمية%آمية%آمية%آمية%آمية%آمية
9,5601.649,2472.0710,5012.366,0931.266,6181.2313,2502.22السويداء

16,8632.9016,8813.7919,2194.3112,2682.5413,2752.4812,8152.15درعا
4,2070.723,6970.833,2130.722,5940.543,1180.584,2790.72القنيطرة

38,9286.6940,5589.1042,0129.4335,8507.4345,7118.5347,7388.01ريف دمشق
2210.041790.041710.041420.031340.031600.03مدينة دمشق

90,67515.5869,25315.5367,26115.1073,54815.2385,93316.0490,96415.26حمص
82,24614.1359,27513.2956,29812.6448,50310.0566,34012.3882,39813.82حماه
2,4620.422,4900.562,7030.612,5590.533,3390.623,3490.56الغاب
23,0323.9623,0105.1620,7224.6518,3643.8019,6643.6724,4954.11إدلب

7120.127790.179160.216810.147660.148060.14طرطوس
4180.075140.125000.113790.083500.073640.06الالذقية
86,25614.8290,12620.2189,71920.1488,22318.2786,67816.18103,74417.41حلب
61,30610.5350,76011.3843,8159.8367,50113.9858,42610.9065,53010.99الرقة

96,70216.6229,0256.5133,1137.4379,71816.5190,47816.8895,11815.96دير الزور
68,35111.7550,11911.2455,39512.4346,3869.6155,04310.2751,0268.56الحسكة
581,939100445,913100445,558100482,809100535,873100596,036100المجموع

%الكمية %الكمية %الكمية%الكمية%الكمية%الكمية
1,5130.983,3161.883,8372.082,2531.347310.601,2450.81السويداء

5,4653.545,7263.246,1793.363,9132.323,6663.032,8671.88درعا
1,9231.251,3770.781,1920.659070.545840.488690.57القنيطرة

10,4306.7616,1369.1317,8129.6714,6258.687,6386.328,9275.84ريف دمشق
570.04590.03620.03500.03270.02320.02مدينة دمشق

22,85214.8226,33514.9027,88515.1425,71315.2626,70722.0926,87217.59حمص
17,31411.2319,60311.0918,90510.2715,8829.4211,0329.1213,7108.97حماه
3970.267700.447960.438390.507700.648140.53الغاب
6,8204.426,1583.486,4093.485,6583.364,4603.695,6063.67إدلب

1810.121970.112360.131810.111290.111440.09طرطوس
270.021150.071210.07940.06910.081060.07الالذقية
17,02211.0429,25516.5531,37417.0426,92715.9813,52311.1915,1329.91حلب
21,47613.9220,25511.4619,96310.8425,75115.2815,72613.0139,56225.90الرقة

26,58817.2428,05315.8729,04915.7829,69117.6220,89817.2923,06715.10دير الزور
22,16914.3719,38910.9720,31711.0316,0649.5314,91812.3413,8149.04الحسكة
154,234100176,744100184,137100168,548100120,900100152,767100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي
مالحظة: حلب تتضمن منشأة األسد و الرقة تتضمن منشأة حوض الفرات

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي
مالحظة: حلب تتضمن منشأة األسد و الرقة تتضمن منشأة حوض الفرات

الجدول 4-34 إنتاج لحم األغنام حسب المحافظة، 1998-2003 (طن، %)

199819992000200120022003المحافظة

الجدول 4-33 إنتاج حليب األغنام حسب المحافظة، 1998-2003 (طن،%)
2000200120022003 19981999المحافظة



%آمية%آمية%آمية%آمية%آمية%آمية
7650.799170.887180.678530.741,1820.951,3160.83السويداء

7,5747.794,4484.265,0514.749,3198.067,3655.9123,17014.57درعا
4640.485320.516510.618840.769360.759280.58القنيطرة

12,49012.8414,25313.6513,48612.6511,4529.9112,89210.3515,4809.73ريف دمشق
70.0160.0160.0150.00100.01100.01مدينة دمشق

15,87616.3317,23116.5120,39219.1318,69216.1720,87616.7520,07412.62حمص
12,85913.2215,85915.1915,49314.5319,72817.0720,07616.1130,33219.07حماه
8310.857620.737420.706140.534920.396170.39الغاب
11,45611.7814,85114.2312,52111.7516,06013.9017,92014.3821,22013.34إدلب

7,9938.228,1647.827,6447.1710,6079.1811,5929.3018,04911.35طرطوس
2,3612.432,3312.231,9101.791,9851.724,0533.253,8082.39الالذقية
20,98821.5821,47620.5721,94620.5920,04217.3421,18317.0021,31813.40حلب
8420.875740.554670.446320.554140.332710.17الرقة

7100.737600.738330.788090.701,2811.035900.37دير الزور
2,0272.082,2162.124,7424.453,8943.374,3483.491,8521.16الحسكة
97243100104380100106602100115576100124620100159035100المجموع

%الكمية %الكمية %الكمية%الكمية%الكمية%الكمية
69,8913.1466,1012.6772,3702.8473,7262.7699,8163.0162,9021.98السويداء

111,1354.9999,1894.00116,2774.57124,1504.65135,1054.07129,4954.07درعا
15,2060.6819,9390.8018,9530.7412,5670.4717,3370.5215,9160.50القنيطرة

752,48733.77891,35635.95882,76834.67885,77833.161,062,95732.01696,43921.90ريف دمشق
8400.047300.037300.031,1300.043,4650.103,0490.10مدينة دمشق

316,44614.20385,58815.55444,04517.44560,06920.971,035,44631.181,342,98042.24حمص
106,7554.79104,0964.2099,1373.89100,5333.76118,8763.5893,6212.94حماه
12,8210.5815,3830.6217,6540.6912,7090.4822,3710.6716,5670.52الغاب
133,8936.01137,3265.54131,3795.16134,0175.02143,9854.34126,4353.98إدلب

53,3722.4064,4172.6066,1882.6073,8592.7674,0352.23101,6393.20طرطوس
73,7463.3178,2263.1670,8202.7866,4922.4965,4691.9775,1382.36الالذقية
311,58313.98334,88013.51331,75213.03309,13011.57233,1487.02231,5187.28حلب
47,2012.1249,3441.9946,4701.8345,2071.6950,1111.5152,5191.65الرقة

32,4301.4630,7401.2431,1851.2232,7871.2322,1640.6718,0000.57دير الزور
190,6238.55201,8498.14216,1698.49239,1198.95236,4957.12213,4386.71الحسكة
2,228,4291002,479,1641002,545,8971002,671,2731003,320,7801003,179,656100المجموع

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي
مالحظة: حلب تتضمن منشأة األسد و الرقة تتضمن منشأة حوض الفرات

المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية  - وزارة الزراعة واالصالح الزراعي
مالحظة: حلب تتضمن منشأة األسد و الرقة تتضمن منشأة حوض الفرات

الجدول 4-36 إنتاج بيض الدواجن حسب المحافظة، 1998-2003 (طن، %)

199819992000200120022003المحافظة

الجدول 4-35 إنتاج لحم الدواجن حسب المحافظة، 1998-2003 (طن،%)

199819992000200120022003المحافظة



199819992000200120022003النشاط الصناعي 

358748342268327303352952362170379046إجمالي الصناعات التحويلية

937058928678104859199311699847إجمالي الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ

379333916038632437175043854231 الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ في القطاع العام

557725012639472422024267845616الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ في القطاع الخاص

26.1226.0923.8624.3425.7126.34حصة إجمالي الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ

40.4843.8649.4650.8854.1754.31 حصة الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ في القطاع العام

59.5256.1450.5449.1245.8345.69حصة الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ في القطاع الخاص

المصدر :  المجموعة اإلحصائية  1999- 2004- المكتب المرآزي لإلحصاء

199819992000200120022003النشاط الصناعي 

104399104605107237106064109471108818إجمالي الصناعات التحويلية (1)

232372314623559237102359423733  الصناعات الغذائية والمشروبات (2)

222222222222النسبة ( 1/2 )

المصدر : المجموعة اإلحصائية - أعداد مختلفة- المكتب المرآزي للإلحصاء

الجدول 5-1 صناعة األغذية والمشروبات والتبغ، 1998-2003 (مليون ل.س باألسعار الثابتة لعام 2000، %)

(% 5-2 العاملين في القطاع الحكومي للصناعات الغذائية، 1998-2003 (وحدة، الجدول



1398162116491686169719891716طنالدقيق

667658661680710730808طنالخبز

33435417644141045087441214956843756طنزيت نباتي

5182946941975116910911054طنسمن وزبدة

6995156843552473طنرب البندورة*

1437010973958293283871102958017طنآونسروة مختلفة

13819127281109111714152781450914759طنحليب معقم ومبستر

5776285724162207231816991644طنبسكويت

38920171419110.7طنشوآوالتة

2190916709143392210951219طنمعكرونة وشعيرية

82043112931443104711291032طنبصل مجفف

19629251162607626927288482889632940عبوةمياه معدنية

5668601350743614301427872642ليترمشروبات غازية

10243974412062907899501037010013ليتربيرة

2827282529682987308331082496ليترعرق

249218201326303296315ليترنبيذ

100333334373949ليترمشروبات آحولية أخرى

15889158109121214123طنسكر

 * المؤسسة العامة للصناعات الغذائية

الجدول 5-3 منتجات الصناعات الغذائية الرئيسية في القطاع العام، 2003-1995

المصدر : المجموعة اإلحصائية - أعداد مختلفة- المكتب المرآزي للإلحصاء

1995199819992000200120022003الوحدةالمنتج



2000200120022003الطاقة المتاحةالوحدةالمنتج
4276539465384354509139534طنزيت

133456995156843552473طنرب البندورة
* 527187529712981592طنمربيات

3683645198931904طنآونسروة بازالء
1595311714107061079710492ألف ليترحليب مبستر

79742207231816981644طنبسكويت
10078907899501037010013ألف ليتربيرة

2987308331082496**23.2ليترعرق ونبيذ
3508143392210951219طنمعكرونة وشعيرية

16721443104711291032طنبصل جاف
93893614301327882642ليترمشروبات غازية

التقارير السنوية المؤسسة العامة للصناعات الغذائية- المصدر:
* تتضمن أنواع مختلفة من المربيات

** ألف طن من العنب الطازج
2002-1998 5-5 أهم الصناعات الغذائية في القطاع الزراعي، الجدول

19981999200020012002الوحدةالمنتج
10951122121616261727طنالخبز

1450008000016535495384194599طنزيت الزيتون
2262536825436996238564890طنزيت نباتي

7660723211465756412029طنآونسروة متنوعة
13831920177314971407طنحليب مبستر

86059101108721135415662طنبسكويت
56545568556760627078طنشوآوالتة

53876297675870357115طنمعكرونة وشعيرية
575540836679762ليترعرق

750602115312111404ليترمشروبات آحولية أخرى
8282483390113508119452129457ليترمشروبات غازية

9296993611920121738025ليترعصير فواآه
المكتب المرآزي للإلحصاء أعداد مختلفة- - المجموعة اإلحصائية : المصدر

الجدول 5-4 الطاقة التصنيعية لبعض الصناعات الغذائية ، 2003-2000



الجدول 5-6 حصة القطاع الخاص والقطاع العام من بعض منتجات الصتاعات الغذائية، 2002-1998
19981999200020012002القطاعالمنتج

62.4662.9364.1469.6170.29خاص
37.5437.0735.8630.3929.71عام
35.1447.0749.2258.5756.69خاص
64.8652.9350.7841.4343.31عام
9.8014.7613.158.928.84خاص
90.2085.2486.8591.0891.16عام
75.0779.0283.1383.0590.21خاص
24.9320.9816.8716.959.79عام
96.5799.8799.7599.6999.84خاص
3.430.130.250.310.16عام
85.4789.8882.5188.4186.66خاص
14.5310.1217.4911.5913.34عام
16.9115.3921.8718.0519.69خاص
83.0984.6178.1381.9580.31عام
93.2394.2696.9197.5497.89خاص
6.775.743.092.462.11عام

المكتب المرآزي للإلحصاء أعداد مختلفة- - المجموعة اإلحصائية : المصدر

معكرونة وشعيرية

عرق

مشروبات غازية

خبز

زيت نباتي

حليب مبستر

بسكزيت

شوآوالتة



المتاحالتصديراالستيراداالنتاج المتاحالتصديراالستيراداالنتاجالمتاحالتصديراالستيراداالنتاج المتاحالتصديراالستيراداالنتاج
2,69201122,5803,1051703,1234,74524364,7334,775746264,223القمح
42658401,01021258808001,95634502,301920368891,199الشعير
430394730175717703114713323897العدس
2901613650857607166898196الحمص
181633081419195101,141216295450723289901,131الذرة

1,330001,3301,175001,1751,215001,2151,523001,523الشوندر السكري
350035280424300030200020الفول السوداني
370136310129450342530251الفول األخضر
25905254202012190228211219480411473البطيخ األحمر
45019264801731740155910001783البطيخ األصفر

49715943848552346745311124535131617512البطاطا
61001434677530190564772416860890014210704البندورة

14011313058282723310427الفول الحب
11501113124021211117311513366133الباذنجان
40100400866008664970049794100941الزيتون
387039348409021388389031358342025317العنب

420042440044400238430043التين األخضر
580058620062490049139139اللوز

63075679011686605611010992المشمش
284025259287015271263018245216016200التفاح

27019831082328012162001010اإلجاص
410833390633360630370928الخوخ والجانرك

780177690267750273560254الرمان
54013415609475106444001327الكرز

3005254014383701027530449الفستق الحلبي
720038682800039761833745795746929726الحمضيات

330231260323331430410338الفاصولياء الحب والبازالء الخضراء
107041037305687709688601076الملفوف والقرنبيط

910487720072841249397143108البصل الجاف
19403191172061661791117823560241الخيار والقثاء
10400104107001071160011612500125لحم الدواجن
177811841844171711691516412105368لحم الغنم

5005500550055151لحم الماعز
470047470047420043470047لحم البقر
2,4790132,4662,5460462,5002,6710152,6563,3210103,311البيض
1,655001,6551,672001,6721,7019111,6991,7650141,751الحليب
1400141300131420161512027السمك

الجدول 6-1 المتاح من الغذاء، 1999-2002 (ألف طن)

المصدر: قاعدة البيانات للمرآز الوطني للسياسات الزراعية، 2003

20012002 19992000السلع



دهونبروتينحريرةدهونبروتينحريرةدهونبروتينحريرةدهونبروتينحريرة
303873.7104.5305274.8104.5303874.7100.4303877.0105.0اإلجمالي

262052.271.9263553.471.8267055.571.2262555.472.8المصادر النباتيةسورية
41821.532.641721.432.736819.229.241321.632.2المصادر الحيوانية

316382.3110.7315182.4111.5318484.5112.8315385.4108.4اإلجمالي
274055.379.4271153.679.7272155.478.826845474.8المصادر النباتيةلبنان

4232731.344028.831.846329.13446931.433.6المصادر الحيوانية
270772.676.1273274.380.7277073.185.8267467.481.5اإلجمالي

238650.553.8240651.358.6245550.364.9242849.164.4المصادر النباتيةاألردن
32122.122.33262322.131522.820.924618.317.1المصادر الحيوانية

299280.860.3296579.758.5304683.459.0305284.858.2اإلجمالي
278065.545.6275264.443.7283867.844.9281867.942.3المصادر النباتيةالمغرب

21215.314.721315.314.820815.614.123416.915.9المصادر الحيوانية
342892.1104.7330990.899.9329292.594.5323886.994.9اإلجمالي

31006984.1296466.678.1294568.272.7289262.673.4المصادر النباتيةتونس
32823.120.634524.221.834724.321.834624.321.5المصادر الحيوانية

335597.886.3337396.291.9334395.389.1335795.591.6اإلجمالي
297572.861.8300371.668300072.467.1303974.270.8المصادر النباتيةترآيا

3802524.537024.623.934322.92231821.320.8المصادر الحيوانية
3652113.1155.43663113.3154.83680112.9156.53670113.1158.1اإلجمالي

270651.384.3272951.684.8274951.986.5271851.186.4المصادر النباتيةإيطاليا
94661.871.193461.77093161709526271.7المصادر الحيوانية

3583116.3164.53597117.2167.43629118.3168.33653119.2170.9اإلجمالي
223540.156.6224240.459.1227740.560.6229641.162.8المصادر النباتيةفرنسا

134876.2107.9135576.8108.3135277.8107.7135778.1108.1المصادر الحيوانية
3726115.1147.83814114.9154.33765114.5152.83774114.0156.5اإلجمالي

267341.775.7277141.982.827364282.5272740.284.9المصادر النباتيةالواليات المتحدة
105373.472.110437371.5102972.570.3104773.871.6المصادر الحيوانية

المصدر: منظمة األغذية والزراعة

الجدول 6-2 استهالك الغذاء، 1999- 2002 (حريرة: آالوري ، بروتين ودهون: غرام باليوم)
2002 2000 19992001

البلد



أعلىأدنى
18001900حريرةراحة تامة

22002400حريرةراحة نسبية

24003000حريرةعمل خفيف

33003800حريرةعمل صعب

41006500حريرةعمل صعب جدا"

حريرةالمتوسط

360غراممائيات فحم

75غرامدهون

75غرامبروتين

2530غرامأمالح معدنية

2500غرامماء

1.5مليغرامأ

0.015مليغرامد

15مليغرامي

1مليغرامك

75مليغرامث

1.5مليغرامب1

2مليغرامب2

3مليغرامب6

2ميكروغرامب12

P.P.15مليغرام

1.2غرامآبريت

1.2غرامفوصفور

6غرامآلور

0.32غراممغنيزيوم

4غرامصوديوم

3.6غرامبوتاسيوم

0.84غرامآالسيوم

3ميكروغراممنغنيز

18ميكروغرامحديد

2.5ميكروغرامنحاس

20ميكروغرامتوتياء
المصدر: راتب محملجي آيمياء الغذاء، جامعة دمشق 1982-1981  

الجدول 6-3  اإلحتياجات اليومية من العناصر الغذائية 

معادن

العناصر الغذائية

حريرات
الوحدة

2700

البيان

فيتامينات



 






