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  لمحسزيات
 

 زــــــــــــــــالسهجـ
  

ىدفت الدراسة إلى إلقاء الزؽء عمى الؽضع  العراىؼ 
وإنتاجيعة وإنتعا   الحسزعيات والقرتقعال والميسعؽن لسداحة 

فعععععي سعععععؽرية وكععععع لغ تطعععععؽر كسيعععععة و قيسعععععة  الرعععععادرات 
والععععععؽاردات  وسعععععععر الترععععععدير واالسععععععتيراد لمحسزععععععيات 
وتطععععععؽر كسيععععععة و قيسععععععة  الرععععععادرات وسعععععععر الترععععععدير 
لمقرتقععععععععال   ععععععععول فتععععععععرة الدراسععععععععة والتؽ يعععععععع  الج رافععععععععي 

-2007لمرععععععععادرات الدععععععععؽرية مععععععععؼ القرتقععععععععال لمفتععععععععرة  
(، ونسعععععععاا  القياسعععععععية لمطمعععععععب الخعععععععارجي عمعععععععى 2011

 .القرتقال.وتػ دراسة مؤشرات التجارة االخارجية لمقرتقال
واتزععأ  ن  اتنتععا  معععؼ الحسزععيات يعععزداد  سقععدار  مععع  

الععط  ععؼ سععشؽياض و اتزععأ ان  السدععاحة  38.12نحععؽ  
 1.35السزروعة مؼ الحسزيات يزداد  سقدار  م  نحؽ  

كسعا  نعو لعػ ت قعت معشؽيعة الزيعادة فعي الط ىكتعار سعشؽياض و 
إنتاجيععععة اليكتععععار فععععي  ي  ععععؽرة رياضععععية. واتزععععأ ان 

% سعععشؽياض و 41اتنتعععا  معععؼ القرتقعععال يعععزداد  سععععدل  مععع  
اتزأ ان  السداحة السزروعة مؼ القرتقال يزداد  سقعدار 

الط ىكتار سشؽياض وكسا لػ ت قعت معشؽيعة  0.94 م  نحؽ 
ي  ي  عععؽرة رياضعععية. و الزيعععادة فعععي إنتاجيعععة اليكتعععار فععع

اتزعععأ ان اتنتعععا  معععؼ الميسعععؽن يعععزداد  سقعععدار  مععع  نحعععؽ  
ن السدععععاحة السزروععععععة معععععؼ  الععععط  عععععؼ سعععععشؽياض و  6.73

الط ىكتار سشؽياض  0.28الميسؽن يزداد  سعدل  م  نحؽ  
و نو لػ ت قت معشؽية الزيعادة فعي إنتاجيعة اليكتعار فعي  ي 

كسيعععة  عععؽرة رياضعععية  عععول فتعععرة الدراسعععة. واتزعععأ ان 
الرعععععادرات معععععؼ الحسزعععععيات يعععععزداد  سععععععدل  مععععع  نحعععععؽ  

% سعععشؽياض وان قيسعععة الرعععادرات معععؼ الحسزعععيات  24.9
كسيعععععة وان % سعععععشؽياض  25.5يعععععزداد  سععععععدل  مععععع  نحعععععؽ  

الععععععؽاردات مععععععؼ الحسزععععععيات يععععععزداد  سعععععععدل  معععععع  نحععععععؽ  
ن قيسعععععة العععععؽاردات معععععؼ الحسزعععععيات  % سعععععشؽياض و 19.5

الرععادرات  % وان كسيععة 24.9يععزداد  سعععدل  معع  نحععؽ  
% سعععشؽياض  23.1معععؼ القرتقعععال يعععزداد  سععععدل  مععع  نحعععؽ  

 ععول و ان قيسععة الرععادرات مععؼ القرتقععال يععزداد  سعععدل 
% سعشؽياض و اتزعأ ان سععر الترعدير  18.1 م  نحعؽ  

دوالر  22.09معععؼ القرتقعععال يعععشخفب  سقعععدار  مععع  نحعععؽ  
 ..سشؽياض 

كسعععا تعععػ دراسعععة  العؽامعععت السحعععددة لستؽسععع  نرعععيب 
عراقععي مععؼ القرتقععال الدععؽري وتقععيؼ وجععؽد عوقععة الفععرد ال

عكدعععععية  عععععيؼ الست يعععععر التعععععا   و سععععععر ترعععععدير سعععععؽريا 
لمكيمععععؽجرام  الععععدوالر،  حيعععع   زيععععادة ىعععع ا العامععععت  شدععععقة 

% يعععشخفب متؽسععع  نرعععيب الفعععرد العراقعععي معععؼ كسيعععة 1
% ووجععؽد عوقععة  رد ععة 2.45القرتقععال الدععؽري  شدععقة 

د ت الفعرد العراقعي  يؼ الست ير التا   و كت مؼ متؽس  
 العععدوالر، و سععععر ترعععدير تركيعععا  العععدوالر، حيععع   زيعععادة 

% يععععزداد متؽسعععع  نرععععيب الفععععرد 1ىعععع ه العؽامععععت  شدععععقة 
 %،1.98العراقععععي مععععؼ كسيععععة القرتقععععال الدععععؽري  شدععععقة 

 % عمى الترتيب.1.37
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كسعععا تعععػ دراسعععة  العؽامعععت السحعععددة لستؽسععع  نرعععيب 
لععععى سعععععر الفععععرد ايردنععععي مععععؼ القرتقععععال الدععععؽري تعععععؽد إ

ترععععدير سععععؽريا  الععععدوالر و وتقععععيؼ مععععؼ الشسععععؽا  وجععععؽد 
عوقعععععة  رد عععععة  عععععيؼ الست يعععععر التعععععا   و كعععععت معععععؼ سععععععر 
تردير لقشان  الدوالر، و سععر ترعدير مرعر  العدوالر، 

% يععععزداد متؽسعععع  1حيعععع   زيععععادة ىعععع ه العؽامععععت  شدععععقة 
نرعععععيب الفععععععرد ايردنععععععي مععععععؼ القرتقععععععال الدععععععؽري  شدععععععقة 

وتقعععيؼ وجعععؽد عوقعععة % عمعععى الترتيعععب %0.75، 2.88
عكدعععععية  عععععيؼ الست يعععععر التعععععا   و سععععععر ترعععععدير سعععععؽريا 

% يععشخفب 1 الععدوالر، حيعع   زيععادة ىعع ا العامععت  شدععقة 
متؽس  نريب الفرد ايردني مؼ القرتقال الدؽري  شدعقة 

4.4. % 
ىػ مؤشرات التجارة الخارجية لمقرتقال الدعؽري الىعػ   

السركعز الدول السدتؽردة مشيعا حيع  اتزعأ روسعيا تحتعت 
%  96.1مؼ حي  الشريب الدؽقي ح   م ت حعؽالي 

معععؼ اجسعععالي الرعععادرات الدعععؽرية ويتزعععأ انيعععا السعععقا  
سياسعععععية الحادنعععععة  عععععيؼ سعععععؽريا وروسعععععيا االن نعععععػ جا عععععت 

%  1.7الدععععؽد ة والكؽيعععت فعععي السرتعععب ال انيعععة  شدعععقة 
 مؼ اجسالي الرادرات الدؽرية.
 
 ةــــــمقجم

 
تعععد الحسزععيات مععؼ  ىععػ  نععؽاف الفاكيععة فععي سععؽرية، 

( فقعع  مععؼ 3.9ورغععػ  ن مدععاحتيا السزروعععة تذعع ت  %
مجسععععت السدععععاحة السزروععععععة  ايشععععجار الس سعععععرة، إال  ن 

( مععؼ مجسععت إنتععا  نسععار 33.3إنتاجيععا  ذععكت  شحععؽ  %
الفاكيعععععععة اي عععععععرح  السجسؽععععععععة اتحرعععععععا ية الزراعيعععععععة، 

زة اتنتععععا  (. ويذععععكت محرععععؽل الحسزععععيات ركيعععع2009
الزراععععععععي فعععععععي السشطقعععععععة الدعععععععاحمية التعععععععي تتعععععععؽ ف فييعععععععا 

( معععععععععععععؼ السدعععععععععععععاحة اتجساليعععععععععععععة السزروععععععععععععععة 96.9 %
 الحسزعععععيات. وقعععععد تزعععععاعفت ىععععع ه السدعععععاحة، وكععععع لغ 

، فععا دادت 2014الععى  2000اتنتععا   ععول الفتععرة مععؼ 
(  لععععط ىكتععععار عععععام 27.4السدععععاحات السزروعععععة مععععؼ  

(، 2014(  لععععععط ىكتععععععار عععععععام  43.8( إلععععععى  2000 
وا داد اتنتععا  الكمععي مععؼ نسععار الحسزععيات  ععول نفععس 

مميععؽن  ععؼ 1.134 لععط  ععؼ إلععى نحععؽ  800الفتععرة مععؼ 
 (. 2014 السجسؽعة اتحرا ية الزراعية، 

 

 مذكمة الجراسة
 

تقععععيؼ مععععؼ الدراسععععة وجععععؽد فععععا ب كقيععععر فععععي إنتععععا  
الحسزععيات انعكععس فععي انخفععاا  سعععارىا عمععى مدععتؽح 

العؽا عد السزرعيعة، وتععرا السعزارعيؼ السشتجعيؼ، وتراجع  
لخدا ر فادحة في  عب الدشؽات، مسا دف  العي التؽجعة 
نحؽ التردير مسا يؤدي العى رفع  الدععر السحمعي. وتععد 
الكسيععات السرععدرة مععؼ الحسزععيات متؽاضعععة جععداض قياسععاض 

تتجععععععاو  رتعععععع  اتنتععععععا   لمفععععععا ب اتجسععععععالي، حيعععععع  لععععععػ
رجية، وعدم مطا قة السحمي، نتيجة ال د اد السشافدة الخا

الحسزعععععععععععععععععيات الدعععععععععععععععععؽرية لمسؽا عععععععععععععععععفات السطمؽتعععععععععععععععععة 
لمترعععدير، رغػ تسيزىعععا  السؽا عععفات الشؽعيعععة العاليعععة إال 
 نيا تعاني معؼ ضععط االىتسعام  السؽا عفات التدعؽيقية، 
إضافة إلى ارتفاف تكاليط اتنتا  والتؽضيب مقارنة مع  

 الدول السجاورة.
 

 هجف البحث
 

الزؽء عمى الؽضع  العراىؼ ىدفت الدراسة إلى إلقاء 
لسداحة وإنتاجيعة وإنتعا   الحسزعيات والقرتقعال والميسعؽن  
فعععععي سعععععؽرية وكععععع لغ تطعععععؽر كسيعععععة و قيسعععععة  الرعععععادرات 
والؽاردات  وسعر التردير وسععر االسعتيراد لمحسزعيات 
وتطععععععؽر كسيععععععة و قيسععععععة  الرععععععادرات وسعععععععر الترععععععدير 
لمقرتقععععععععال   ععععععععول فتععععععععرة الدراسععععععععة والتؽ يعععععععع  الج رافععععععععي 

-2007ادرات الدععععععععؽرية مععععععععؼ القرتقععععععععال لمفتععععععععرة  لمرعععععععع
(، ونسعععععععاا  القياسعععععععية لمطمعععععععب الخعععععععارجي عمعععععععى 2011

القرتقعععال.وتػ  دراسعععة التجعععارة الخارجيعععة لمحسزعععيات فعععي 
 .سؽرية

 

 مشهجية البحث
 

اعتسععععدت الدراسععععة عمععععى  سععععاليب التحميععععت الؽ ععععفية 
والكسيععععة  اسععععتخدام  عععععب القياسععععات السختمفععععة و ا ععععة 
تقععععدير نسععععاا  االنحععععدار الخطيععععة ، وتاسععععتخدام  سعععععمؽ  

، ومععععا StepWiSe RegreSSiOnاالنحععععدار الستععععدر  
يمزميععععا معععععؼ مععععععايير إحرعععععا ية وقياسية، اتضعععععافة إلعععععى 

شذععؽرة التععي ترععدرىا القيانععات ال انؽيععة السشذععؽرة وغيععر الس
و ارة الزراععععععة وات عععععوا الزراععععععي الدعععععؽرية، والسكتعععععب 
السركعععععزي ل،حرعععععاء، كسعععععا اسعععععتخدمت قؽاععععععد القيانعععععات 

التا عععععععة لسشعسععععععة  العالسيععععععة الخا ععععععة  ذععععععقكة االنترنععععععت
 .الدولية ايغ  ة والزراعة
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 ج البحثـــــنتائ
 

 أوال: الهضع الراهن إلنتاج الحسزيات 
 

العام لإلنتاج الكمي من الحسزيات االتجاه الزمشي  -1
 (2014-2000خالل الفترة )

 

وتدراسععععععة العوقععععععة االتجاىيععععععة ل،نتععععععا  الكمععععععي مععععععؼ 
(، 2014-2000الحسزيات  ايلط  ؼ  ول الفتعرة  

(   ن الرؽرة الخطية 1السعادلة   (1) الججولتقيؼ مؼ 
ىعععععي  فزعععععت الرعععععؽر، حيععععع  اتزعععععأ ان  اتنتعععععا  معععععؼ 

 لععط  ععؼ  38.12معع  نحععؽ  الحسزععيات يععزداد  سقععدار  
سععشؽياض  ععول فتععرة الدراسععة، ونقتععت السعشؽيععة عشععد مدععتؽي 

كسعععا نقتعععت معشؽيعععة الشسعععؽا  ككعععت، وكسعععا  0.01معشؽيعععة 
% معؼ الت يعرات الحادنعة 77 وضحت الشتا ج  ن حؽالي 

فعععي اتنتعععا  معععؼ الحسزعععيات ترجععع  إلعععى مجسؽععععة معععؼ 
 العؽامت التي  عكس  نرىا الزمؼ.

 

العــام لمسدــالة السزروعــة خــالل  االتجــاه الزمشــي -2
 (2014-2000الفترة )

 

وتدراسععة العوقععة االتجاىيععة لمسدععاحة السزروعععة مععؼ 
-2000الحسزعععععععيات  عععععععاتلط ىكتعععععععار  عععععععول الفتعععععععرة  

(   ن 2السعادلععععععة   (1الجــــــجول )(، تقععععععيؼ مععععععؼ 2014
الرعععؽرة الخطيعععة ىعععي  فزعععت الرعععؽر، حيععع  اتزعععأ  ن  

سقعععدار  مععع  السدعععاحة السزروععععة معععؼ الحسزعععيات يعععزداد  
إلععععط ىكتععععار سععععشؽياض  ععععول فتععععرة الدراسععععة،  1.35نحععععؽ  

كسعععا نقتعععت  0.01ونقتعععت السعشؽيعععة عشعععد مدعععتؽي معشؽيعععة 
معشؽية الشسؽا  ككعت، وكسعا  وضعحت الشتعا ج  ن حعؽالي 

% مؼ الت يرات الحادنة فعي السدعاحة السزروععة معؼ 98
الحسزيات ترج  إلى مجسؽعة مؼ العؽامت التعي  عكعس 

  نرىا الزمؼ.
 

االتجاه الزمشي العام إلنتاجية الهكتار خـالل الفتـرة  -3
(2000-2014) 
 

وتدراسة العوقة االتجاىية تنتا  اليكتار مؼ 
(، 2014-2000الحسزيات  الطؼ  ول الفترة  

(  نو لػ ت قت 3السعادلة   (1الججول )يتزأ مؼ 
معشؽية الزيادة في إنتاجية اليكتار في  ي  ؽرة 
رياضية  ول فترة الدراسة وىؽ ما  عكس  ن القيانات 

 تدور حؽل متؽسطيا   ي  نو ىشاك نقات ندقي(.

 ثانيًا: الهضع الراهن إلنتاج البرتقال 
 

االتجاه الزمشي العام لإلنتاج الكمي من البرتقال  -1
 (2014-2000الفترة )خالل 

 

وتدراسععععععة العوقععععععة االتجاىيععععععة ل،نتععععععا  الكمععععععي مععععععؼ 
(، 2014-2000القرتقععععال  ععععايلط  ععععؼ  ععععول الفتععععرة  

(   ن الرعؽرة اسسعية 1السعادلعة   (2الججول )تقيؼ مؼ 
ىعععععي  فزعععععت الرععععععؽر، حيععععع  اتزععععععأ ان اتنتعععععا  مععععععؼ 

% سعشؽياض  عول فتعرة 41القرتقال يزداد  سعدل  م  نحعؽ  
كسا  0.01نقتت السعشؽية عشد مدتؽي معشؽية الدراسة، و 

نقتععت معشؽيععة الشسععؽا  ككععت، وكسععا  وضععحت الشتععا ج  ن 
% مععععؼ الت يععععرات الحادنععععة فععععي اتنتععععا  مععععؼ 76حععععؽالي 

القرتقعععال ترجععع  إلعععى مجسؽععععة معععؼ العؽامعععت التعععي  عكعععس 
  نرىا الزمؼ.

 

االتجــاه الزمشــي العــام لمسدــالة السزروعــة خــالل  -2
 (2014-2000الفترة )

 

وتدراسععة العوقععة االتجاىيععة لمسدععاحة السزروعععة مععؼ 
(، 2014-2000القرتقععال  ععااللط ىكتععار  ععول الفتععرة  

(  ن الرعؽرة الخطيعة 2السعادلعة   (2) الججولتقيؼ معؼ 
ىعععععععي افزعععععععت الرعععععععؽر، حيععععععع  اتزعععععععأ ان  السدعععععععاحة 

 0.94السزروععععة معععؼ القرتقعععال يعععزداد  سقعععدار  مععع  نحعععؽ  
الععط ىكتععار سععشؽياض  ععول فتععرة الدراسععة، ونقتععت السعشؽيععة 

كسععا نقتععت معشؽيععة الشسععؽا   0.01عشععد مدععتؽي معشؽيععة 
% معععععؼ 98ككعععععت، وكسعععععا  وضعععععحت الشتعععععا ج  ن حعععععؽالي 

يعععرات الحادنعععة فعععي السدعععاحة السزروععععة معععؼ القرتقعععال الت 
ترجعععع  إلععععى مجسؽعععععة مععععؼ العؽامععععت التععععي  عكععععس  نرىععععا 

 الزمؼ.
 

االتجاه الزمشي العام النتاجية الهكتار خـالل الفتـرة  -3
(2000-2014) 
 

وتدراسة العوقة االتجاىية تنتا  اليكتار مؼ 
(، يتزأ 2014-2000القرتقال  الطؼ  ول الفترة  

(  نو لػ ت قت معشؽية 3السعادلة   (2) ججولالمؼ 
الزيادة في إنتاجية اليكتار في  ي  ؽرة رياضية  ول 
فترة الدراسة وىؽ ما  عكس  ن القيانات تدور حؽل 

 متؽسطيا   ي  نو ىشاك نقات ندقي(.
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نتا ج التقدير اتحرا ي لوتجاىات الزمشية العامة لتطؽر الطاقة اتنتاجية لمحسزيات  ول  . 1ججول 
 (2014-2000الفترة  

 
 R2 F الشسهذج السقجر الستغير م

  Ŷ = 658.51  +  38.12 Xi اتنتا    الط  ؼ ( 1

      (13.48)**    (5.74)** 
0.77 32.97 

 السداحة السزروعة  2
   الط ىكتار (

Ŷ =  24.78   +   1.35 Xi  

      (53.21)**   (21.40)** 
0.98 457.99 

 Ŷ = 26.84  + 0.016 Xi اتنتاجية   ؼ/ىكتار( 3

     (21.17)**   (0.09) 
.0..0 .0..6 

 %.5* معشهي عشج مدتهي 
 %.1** معشهي عشج مدتهي 

 www.moaar.gov.sy الزراعة الدؽرية.. السمحق, مؽق  و ارة   I السرجر: جسعت ولدبت من بيانات الججول
 
 
 

نتا ج التقدير اتحرا ي لوتجاىات الزمشية العامة لتطؽر الطاقة اتنتاجية لمقرتقال  ول الفترة  .2ججول 
 2000-2014) 

 
 R2 F الشسهذج السقجر الستغير م

  Ln Ŷ = 391.05 + 0.045 Xi اتنتا    الط  ؼ ( 1

          (15.81)**   (6.40)** 
0.76 40.96 

 السداحة السزروعة  2
   الط ىكتار (

    Ŷ = 12.94 + 0.94 Xi 

         (41.90)**  (27.63)** 
0.98 763.27 

 Ŷ = 28.72-  0.08 Xi     اتنتاجية   ؼ/ىكتار( 3

        (18.23)**  (- 0.49) 
.0.0 .000 

 %.5* معشهي عشج مدتهي 
 %.1معشهي عشج مدتهي ** 
 www.moaar.gov.sy مؽق  و ارة الزراعة الدؽرية. II. السرجر: السرجر: جسعت ولدبت من بيانات الججول -1
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 ثالثًا: الهضع الراهن إلنتاج الميسهن 

 
االتجــاه الزمشــي العــام لإلنتــاج الكمــي مــن الميســهن  -1

 (0212-0222) خالل الفترة
 

وتدراسععععععة العوقععععععة االتجاىيععععععة ل،نتععععععا  الكمععععععي مععععععؼ 
(، 0.00-...0الميسعععؽن  ععععااللط  عععؼ  ععععول الفتععععرة  

(   ن الرؽرة الخطية 0السعادلة   (3) الججولتقيؼ مؼ 
ىي افزت الرؽر، حي  اتزأ ان اتنتا  مؼ الميسؽن 

الععط  ععؼ سععشؽياض  عععول  3046يععزداد  سقععدار  معع  نحععؽ  
ونقتعععععت السعشؽيعععععة عشعععععد مدعععععتؽي معشؽيعععععة فتعععععرة الدراسعععععة، 

كسا نقتت معشؽيعة الشسعؽا  ككعت، وكسعا  وضعحت  0.0.
% معععععؼ الت يعععععرات الحادنعععععة فعععععي 60الشتعععععا ج  ن حعععععؽالي 

اتنتعععا  معععؼ الميسعععؽن ترجععع  إلعععى مجسؽععععة معععؼ العؽامعععت 
 التي  عكس  نرىا الزمؼ.

 
االتجــاه الزمشــي العــام لمسدــالة السزروعــة خــالل  -0

 (0212-0222الفترة )
 

وتدراسععة العوقععة االتجاىيععة لمسدععاحة السزروعععة مععؼ 
(، 0.00-...0الميسعؽن  ععايلط ىكتععار  ععول الفتععرة  

(   ن الرؽرة الخطية 0السعادلة   (3) الججولتقيؼ مؼ 
ىعععععععي افزعععععععت الرعععععععؽر، حيععععععع  اتزعععععععأ ان  السدعععععععاحة 

 005.السزروععععة معععؼ الميسعععؽن يعععزداد  سقعععدار  مععع  نحعععؽ  
راسععة، ونقتععت السعشؽيععة الععط ىكتععار سععشؽياض  ععول فتععرة الد

كسععا نقتععت معشؽيععة الشسععؽا   0.0.عشععد مدععتؽي معشؽيععة 
% معععععؼ 64ككعععععت، وكسعععععا  وضعععععحت الشتعععععا ج  ن حعععععؽالي 

الت يعععرات الحادنعععة فعععي السدعععاحة السزروععععة معععؼ الميسعععؽن 
ترجعععع  إلععععى مجسؽعععععة مععععؼ العؽامععععت التععععي  عكععععس  نرىععععا 

 الزمؼ.
 

رة االتجاه الزمشي العام إلنتاجية الهكتار خـالل الفتـ -3
(0222-0212) 
 

وتدراسة العوقة االتجاىية تنتا  اليكتار مؼ 
(، يتزأ 0.00-...0الميسؽن  الطؼ  ول الفترة  

(  نو لػ ت قت معشؽية 6السعادلة   (3الججول )مؼ 
الزيادة في إنتاجية اليكتار في  ي  ؽرة رياضية  ول 

فترة الدراسة وىؽ ما  عكس  ن القيانات تدور حؽل 
 ي  نو ىشاك نقات ندقي(.متؽسطيا   

 
رابعًا: الهضع الراهن لمتجارة الخارجية  الحسزيات في 

 سهريا
 

أ( تطهر كسية وقيسة الرادرات وسعر الترجير 
 ( 0212-0221لمحسزيات خالل الفترة )

 
االتجاه الزمشي العام لكسيـة الرـادرات بـا لن مـن مـن 

 (0212-0221الحسزيات خالل الفترة )
 

وتدراسععععة العوقععععة االتجاىيععععة لكسيععععة الرععععادرات مععععؼ 
-0..0الحسزععععععععيات  ععععععععااللط  ععععععععؼ  ععععععععول الفتععععععععرة  

(   ن 0السعادلععععععة   (2) الجــــــجول(، تقععععععيؼ مععععععؼ .0.0
الرعععؽرة اسسعععية ىعععي افزعععت الرعععؽر، حيععع  اتزعععأ ان  
كسيععة الرععادرات مععؼ الحسزععيات يععزداد  سعععدل  معع  نحععؽ  

ؽيععععة % سععععشؽياض  ععععول فتععععرة الدراسععععة، ونقتععععت السعش0006
كسععا نقتععت معشؽيععة الشسععؽا   0.0.عشععد مدععتؽي معشؽيععة 

% معععععؼ 40ككعععععت، وكسعععععا  وضعععععحت الشتعععععا ج  ن حعععععؽالي 
الت يععرات الحادنععة فععي كسيععة الرععادرات مععؼ الحسزععيات 
ترجعععع  إلععععى مجسؽعععععة مععععؼ العؽامععععت التععععي  عكععععس  نرىععععا 

 الزمؼ.
 

االتجاه الزمشي العام لقيسة الرادرات با لن دوالر مـن 
 (0212-0221ترة )الحسزيات خالل الف

 
وتدراسععععة العوقععععة االتجاىيععععة لقيسععععة الرععععادرات مععععؼ 

-0..0الحسزعععععععععيات  عععععععععايلط دوالر  عععععععععول الفتعععععععععرة  
(   ن 0السعادلععععععة   (2) الجــــــجول(، تقععععععيؼ مععععععؼ .0.0

الرعععؽرة اسسعععية ىعععي افزعععت الرعععؽر، حيععع  اتزعععأ ان 
قيسععة الرععادرات مععؼ الحسزععيات يععزداد  سعععدل  معع  نحععؽ  

الدراسعععة، ونقتعععت السعشؽيعععة % سعععشؽياض  عععول فتعععرة  0202
كسععا نقتععت معشؽيععة الشسععؽا   0.0.عشععد مدععتؽي معشؽيععة 

% معععععؼ 26ككعععععت، وكسعععععا  وضعععععحت الشتعععععا ج  ن حعععععؽالي 
الت يعععرات الحادنعععة فعععي قيسعععة الرعععادرات معععؼ الحسزعععيات 
ترجعععع  إلععععى مجسؽعععععة مععععؼ العؽامععععت التععععي  عكععععس  نرىععععا 

 الزمؼ.
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نتا ج التقدير اتحرا ي لوتجاىات الزمشية العامة لتطؽر الطاقة اتنتاجية لميسؽن السرري  ول  .3 ججول
 (2014-2000الفترة  

 
 R2 F الشسهذج السقجر الستغير م

  Ŷ = 69.08 +   6.73 Xi اتنتا    الط  ؼ ( 1

     (13.21)**  (11.70)** 
0.91 136.92 

 السداحة السزروعة  2
 ىكتار (  الط 

Ŷ = 3.56+ 0.28 Xi 

    (27.11)**  (19.02)** 
.064 630023 

  Ŷ = 20.07+ 0.14 Xi اتنتاجية   ؼ/ىكتار( 3

   (19.18)**  (1.25) 
.000 0022 

 %.5* معشؽي عشد مدتؽي 
 %.1** معشؽي عشد مدتؽي 

  www.moaar.gov.syمؽق  و ارة الزراعة الدؽرية.  السمحق. III.السردر: جسعت وحدقت مؼ  يانات الجدول
 
 
 
 

نتا ج التقدير اتحرا ي ل،تجاىات الزمشية العامة لتطؽر كسية وقيسة وسعر التردير . 4ججول 
 (2010-2001محسزيات  ول الفترة  ل

 
 R2 F الشسهذج السقجر الستغير م

  lnŶ = 17.15 + 0.249 Xi الرادرات   االلط  ؼ(كسية  1

        (2.91)**  (4.50)** 
0.72 20.27 

  lnŶ = 5697.5 + 0.255 Xi قيسة الرادرات   االلط دوالر(  2

       (1.90)     (2.99)** 
0.53 8.99 

  Ŷ = 353.6+ 1.11 Xi سعر التردير  الدوالر 3

     (4.43)**  (0.09) 
.0..0 .0..4 

 %.1%. ** معشؽي عشد مدتؽي 5* معشؽي عشد مدتؽي 
ىؽ مؽق  تا   لسركز  www.Trademap.com  .IV  السردر السردر: جسعت وحدقت مؼ  يانات الجدول

( ويؽفر معمؽمات في مجال التجارة الدولية م ت نؽف وحجػ وقيسة الرادرات والؽاردات لمسشتجات ITCالعالسي   التجارة
 . يي دولة في العالػ
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االتجاه الزمشي العام لدعر الترجير بالـجوالر /مـن مـن 
 (0212-0221الحسزيات خالل الفترة )

 

وتدراسة العوقة االتجاىية لدعر التردير مؼ 
-0..0الحسزيات  الدوالر/ ؼ  ول الفترة  

(  تقيؼ انة 6السعادلة   (2) الججول(، تقيؼ مؼ .0.0
ال تؽجد  ؽرة رياضية مشاسقة حي  ان القيانات تدور 

 حؽل متؽسطيا.
 

ب( تطهر كسية وقيسة الهاردات وسعر الترجير 
 ( 0212-0221لمحسزيات خالل الفترة )

 

االتجــاه الزمشــي العــام لكسيــة الــهاردات بــااللن مــن مــن 
 (0212-0221الحسزيات خالل الفترة )

 

وتدراسعععععة العوقعععععة االتجاىيعععععة لكسيعععععة العععععؽاردات معععععؼ 
-0..0الحسزععععععععيات  ععععععععااللط  ععععععععؼ  ععععععععول الفتععععععععرة  

(   ن 0السعادلععععععة   (5) الجــــــجول(، تقععععععيؼ مععععععؼ .0.0
الرعععؽرة االسعععية ىعععي افزعععت الرعععؽر، حيععع  اتزعععأ ان  
كسيععة العععؽاردات مععؼ الحسزعععيات يعععزداد  سعععدل  مععع  نحعععؽ  

ؽيععععة % سععععشؽياض  ععععول فتععععرة الدراسععععة، ونقتععععت السعش0602
كسععا نقتععت معشؽيععة الشسععؽا   0.0.عشععد مدععتؽي معشؽيععة 

% معععععؼ 50ككعععععت، وكسعععععا  وضعععععحت الشتعععععا ج  ن حعععععؽالي 
الت يعععرات الحادنعععة فعععي كسيعععة العععؽاردات معععؼ الحسزعععيات 
ترجعععع  إلععععى مجسؽعععععة مععععؼ العؽامععععت التععععي  عكععععس  نرىععععا 

 الزمؼ.
 

االتجاه الزمشي العام لقيسـة الـهاردات بـااللن دوالر مـن 
 (0212-0221ترة )الحسزيات خالل الف

 
وتدراسة العوقة االتجاىية لقيسة الؽاردات مؼ 

-0..0الحسزيات  االلط دوالر  ول الفترة  
(  ن 0السعادلة   (5) الججول(، تقيؼ مؼ .0.0

الرؽرة االسية ىي افزت الرؽر، حي  اتزأ ان 
قيسة الؽاردات مؼ الحسزيات يزداد  سعدل  م  نحؽ  

لدراسة، ونقتت السعشؽية % سشؽياض  ول فترة ا 0006
كسا نقتت معشؽية الشسؽا   0.0.عشد مدتؽي معشؽية 

% مؼ 50ككت، وكسا  وضحت الشتا ج  ن حؽالي 
الت يرات الحادنة في قيسة الؽاردات مؼ الحسزيات 
ترج  إلى مجسؽعة مؼ العؽامت التي  عكس  نرىا 

 الزمؼ.

االتجاه الزمشي العام سـعر االسـتيراد بالـجوالر /مـن مـن 
 (0212-0221الحسزيات خالل الفترة )

 
(  تقعععععيؼ معععععؼ 6السعادلعععععة   (5) الجـــــجولتقعععععيؼ معععععؼ 

السعادلععععة   نععععة ال تؽجععععد  ععععؽرة رياضععععية مشاسععععقة  ي ان 
 القيانات تدور حؽل متؽسطيا.

 
جـ( تطهر قيسة وكسية الرادرات وسعر الترجير 

 (0212-0221لمبرتقال في سهريا خالل الفترة )
 

لكسيـة الرـادرات بـااللن مـن مـن االتجاه الزمشي العام 
 (0212-0221البرتقال خالل الفترة )

 
وتدراسععععة العوقععععة االتجاىيععععة لكسيععععة الرععععادرات مععععؼ 

(، .0.0-0..0القرتقعععال  عععااللط  عععؼ  عععول الفتعععرة  
(   ن الرعؽرة االسعية 0السعادلة   (6) الججولتقيؼ مؼ 

ىععي افزععت الرععؽر، حيعع  اتزععأ ان  كسيععة الرععادرات 
% سععععشؽياض 0600داد  سعععععدل  معععع  نحععععؽ مععععؼ القرتقععععال يععععز 

 ول فترة الدراسة، ونقتت السعشؽية عشعد مدعتؽي معشؽيعة 
كسا نقتت معشؽيعة الشسعؽا  ككعت، وكسعا  وضعحت  0.0.

% مؼ الت يعرات الحادنعة فعي كسيعة 40الشتا ج  ن حؽالي 
الرادرات مؼ القرتقعال ترجع  إلعى مجسؽععة معؼ العؽامعت 

 التي  عكس  نرىا الزمؼ.
 

الزمشي العام قيسة الرـادرات بـااللن دوالر مـن االتجاه 
 (0212-0221البرتقال خالل الفترة )

 
وتدراسععععة العوقععععة االتجاىيععععة لقيسععععة الرععععادرات مععععؼ 

(، .0.0-0..0القرتقععال  ععااللط دوالر  ععول الفتععرة  
(   ن الرعؽرة االسعية 0السعادلة   (6) الججولتقيؼ مؼ 

ات ىعععي افزعععت الرعععؽر، حيععع  اتزعععأ ان قيسعععة الرعععادر 
% سعععشؽياض  0500معععؼ القرتقعععال يعععزداد  سععععدل  مععع  نحعععؽ  

 ول فترة الدراسة، ونقتت السعشؽية عشعد مدعتؽي معشؽيعة 
كسا نقتت معشؽيعة الشسعؽا  ككعت، وكسعا  وضعحت  0.0.

% معؼ الت يعرات الحادنعة فعي قيسعة 20الشتا ج  ن حؽالي 
الرادرات مؼ القرتقعال ترجع  إلعى مجسؽععة معؼ العؽامعت 

 ىا الزمؼ.التي  عكس  نر 
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نتا ج التقدير اتحرا ي ل،تجاىات الزمشية العامة لتطؽر كسية وقيسة وسعر االستيراد لمحسزيات  .5ججول 

 (2010-2001 ول الفترة  
 

 R2 F الشسهذج السقجر الستغير م

 كسية الؽاردات 1
   االلط  ؼ (

lnŶ = 6.96+ 0.195 Xi  

       (5.41)**  (6.55)** 
0.84 42.83 

 قيسة الؽاردات  2
   االلط دوالر (

lnŶ = 752.5+0.249 Xi  

         (4.16)**  (6.42)** 
0.84 41.22 

  Ŷ = 107+ 8.06 Xi سعر االستيراد  الدوالر 3

          (3.82)**  (1.79) 
.005 6006 

 %.1** معشؽي عشد مدتؽح %. 5* معشؽي عشد مدتؽح 
ىعؽ مؽقعع  تععا   لسركععز  www.Trademap.com  .V السرعدر: السرععدر: جسعععت وحدعقت مععؼ  يانععات الجعدول

( ويؽفر معمؽمات في مجال التجارة الدولية م ت نؽف وحجػ وقيسة الرعادرات والعؽاردات لمسشتجعات ITCالتجارة العالسي  
 يي دولة في العالػ .

 
 

دير اتحرا ي ل،تجاىات الزمشية العامة لتطؽر كسية وقيسة وسعر التردير لمقرتقال نتا ج التق . 6ججول 
 (2010-2001 ول الفترة  

 
 R2 F الشسهذج السقجر الستغير م

 كسية الرادرات 1
   االلط  ؼ (

lnŶ = 12.94+ 0.231 Xi   

        (3.20)**     (4.59)** 
0.72 21.12 

 قيسة الرادرات 2
   االلط دوالر ( 

lnŶ = 6949.08+ 0.181 Xi  

          (2.71)**     (3.04)** 
0.54 9.27 

  Ŷ = 540.7-  22.09 Xi سعر التردير  الدوالر 3

     (10.38)**  (-2.63) 
.003 3060 

 %.5* معشؽي عشد مدتؽي 
 %.1** معشؽي عشد مدتؽي 

ىعؽ مؽقع  تعا   لسركعز  www.Trademap.com  .VI السرعدر: السرعدر: جسععت وحدعقت معؼ  يانعات الجعدول
( ويؽفر معمؽمات في مجال التجارة الدولية م ت نؽف وحجػ وقيسة الرادرات والؽاردات لمسشتجعات ITCالتجارة العالسي  

 يي دولة في العالػ .
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مـن  االتجاه الزمشي العـام سـعر الترـجير بالـجوالر /مـن

 (0212-0221البرتقال خالل الفترة )
 

وتدراسة العوقة االتجاىية لدعر التردير مؼ 
(، .0.0-0..0القرتقال  الدوالر/ ؼ  ول الفترة  

(  ن الرؽرة الخطية 6السعادلة   (6الججول )تقيؼ مؼ 
ىي افزت الرؽر، حي  اتزأ ان سعر التردير مؼ 

، دوالر سشؽياض  000.6دار  م  نحؽ القرتقال يشخفب  سق
كسا نقتت  0.2.ونقتت السعشؽية عشد مدتؽي معشؽية 

معشؽية الشسؽا  ككت، وكسا  وضحت الشتا ج  ن حؽالي 
% مؼ الت يرات الحادنة في قيسة الرادرات مؼ 03

القرتقال ترج  إلى مجسؽعة مؼ العؽامت التي  عكس 
  نرىا الزمؼ.

 
ـــع الجغرافـــي لرـــادرات البرتقـــال الدـــهري خـــال  ل التهزي

 (0211-0227الفترة )
 

والتي تس ت التؽ ي   (7رقم ) الججولتذير  يانات 
الج رافي لرادرات سؽريا مؼ القرتقال، لستؽس  الفترة 

( إلى  ن الرادرات الدؽرية مؼ 4-0.00..0 
القرتقال تتجو مععسيا الي  عب الدول العرتية إضافة 

ر إلى روسيا، و تأتي العراق  السرتقة ايولى  ستؽس  قد
%، مؼ متؽس  40 لط  ؼ تس ت نحؽ  40006 شحؽ 

-4..0كسية  ادرات القرتقال الدؽري  ول الفترة  
(، نػ تأتي ايردن في السرتقة ال انية مؼ  يؼ 0.00

الدول السدتؽردة لمقرتقال الدؽري  ستؽس   م  نحؽ 
% مؼ متؽس  0606 لط  ؼ تس ت نحؽ  00066

فترة سالفة كسية  ادرات القرتقال الدؽري  ول ال
ال كر. كسا تأتي الكؽيت في السرتقة ال ال ة مؼ  يؼ 
الدول السدتؽردة لمقرتقال الدؽري  ستؽس  قدر  شحؽ 

% مؼ متؽس  كسية 003 لط  ؼ  شدقة  004
 ادرات القرتقال الدؽري  ول الفترة سالفة ال كر. 
 يشسا تأتي الدعؽد ة وروسيا في السرتقة الرا عة 

دول السدتؽردة لمقرتقال الدؽري والخامدة مؼ  يؼ ال
 لط  ؼ تس ت نحؽ  002،000 ستؽس   م  نحؽ 

% مؼ متؽس  كسية  ادرات القرتقال %0، 000
 الدؽري  ول الفترة سالفة ال كر.

 

خامدًا: محجدات الطمب الخارجي عمي البرتقال 
 الدهري 

 

لبرتقال الدهري في محجدات الطمب الفردي عمى ا
 الدهق العراقي

 

متؽسععععع  نرعععععيب الفعععععرد العراقعععععي معععععؼ القرتقعععععال  مععععع  
كجععععععععػ و الععععععععغ كستؽسعععععععع  لمفتععععععععرة  000الدععععععععؽري نحععععععععؽ 

(، و كسععا  معع  متؽسعع  سعععر الترععدير 6-0.00..0 
لمكجعععػ معععؼ القرتقعععال الدعععؽري فعععي الدعععؽق العراقعععي نحعععؽ 

(. 0.00-6..0دوالر كستؽسععععععععععععععععع  لمفتعععععععععععععععععرة   060.
وتدراسعععة العوقعععة  عععيؼ القيسعععة التقديريعععة لستؽسععع  نرعععيب 

العراقعععععي معععععؼ القرتقععععععال الدعععععؽري كعامعععععت تععععععا   و الفعععععرد 
العؽامت التفديرية التي  عتقعد تأنيرىعا عمعى العغ الست يعر، 
فقد تؽ مت الدراسة إلعى  ن  ندعب الرعي  ىعي الرعي ة 
المؽغاريتسية السزدوجعة و التعي  سكعؼ  عياغتيا  عالشسؽا  

 كالتالي:
LOG Ŷi = -8.03 – 2.45 LOG X1i + 1.98 LOG X2i +  

             (-4.1)**     (9.5)**           (3.4)** 

            1.37 LOG X3i 

              (-14.4)**                
 

F = 82.68**  

R
2  

= 0.94             Ŕ
2
 = 0.93 

 

 ليث أن:
Ŷi  القيسععة التقديريععة لستؽسعع  نرععيب الفععرد العراقععي مععؼ :

فعععععي الفتعععععرة  Iالقرتقعععععال الدعععععؽري  عععععالكيمؽجرام فعععععي الدعععععشة 
 0..6-0.00.) 

X1  سعععععععر ترععععععدير سععععععؽريا لمكيمععععععؽجرام مععععععؼ القرتقععععععال :
فععععي الفتععععرة  I الععععدوالر إلععععى الدععععؽق العراقععععي فععععي الدععععشة 

 0..6-0.00.) 
X2  متؽسععع  د عععت الفعععرد العراقعععي  العععدوالر فعععي الدعععشة :I 

 (..0.00-6..0في الفترة  
X3  سعر تردير تركيا لمكيمؽجرام مؼ القرتقال  الدوالر :

-6..0فعععي الفتعععرة   Iلعععى الدعععؽق العراقعععي فعععي الدعععشة إ
0.00.) 

 (0.0. ** معشؽي عشد 
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 (0.00-4..0التؽ ي  الج رافى لرادرات محرؽل القرتقال الدؽري  الطؼ  ول الفترة   .7ججول 

 

ا هسية  الستهسط 0211 0212 0229 0228 0227 الجولة
 الشدبية

 .400 40066 00004 025052 .06453 05255 0002 العراق
 0606 00663 06600 00030 03044 00033 00330 االردن
 003 04.0 . 0660 630 3600 025 الكؽيت

 000 0065 0300 0.34 0.33 006 0065 الدعؽد ة
 .00 0.03 ..03 0.50 0..0 206 . روسيا

 06. 600 . .23 060 066 602 االمارات
 06. 060 34 44 0.4 6.3 ..6 لقشان
 06. 052 . 205 0.3 .00 630 قطر
 00. .00 0.6 045 43 05 00 عسان

 00. 53 ..0 06 44 60 065 القحريؼ
 122 122530 62119 026338 167160 59352 09691 اإلجسالى
 جسعت وحدقت مؼ قاعدة  يانات مشعسة ايغ  ة والزراعة لألمػ الستحدة. السرجر:

 
 

 
ويذعععير ىععع ا الشسعععؽا  إلعععى  ن  ىعععػ العؽامعععت السحعععددة 
لستؽس  نريب الفرد العراقي معؼ القرتقعال الدعؽري تععؽد 
إلى سعر تردير سعؽريا  العدوالر، و متؽسع  د عت الفعرد 
العراقععي  الععدوالر، و سعععر ترععدير تركيععا  الععدوالر، حيعع  

% مععععؼ 94، مسععععا  عشععععي  ن  0.94 معععع  معامععععت التحديععععد 
الت يرات فعي الست يعر التعا   ترجع  إلعى العؽامعت السدعتقمة 

 التي يتزسشيا الشسؽا .
كسعععععا ويعيعععععر الشسعععععؽا  وجعععععؽد عوقعععععة عكدعععععية  عععععيؼ 
الست يعععععععر التعععععععا   و سععععععععر ترعععععععدير سعععععععؽريا لمكيمعععععععؽجرام 

% يعشخفب 0 الدوالر،  حيع   زيعادة ىع ا العامعت  شدعقة 
كسيعة القرتقعال الدعؽري متؽس  نريب الفعرد العراقعي معؼ 

 (.0.00-6..0%، و الغ  ول الفترة  2.45 شدقة 
كسععا و  عيععر الشسععؽا  وجععؽد عوقععة  رد ععة  ععيؼ الست يععر 
التعععا   وكعععت معععؼ متؽسععع  د عععت الفعععرد العراقعععي  العععدوالر، 
وسعر تردير تركيعا  العدوالر، حيع   زيعادة ىع ه العؽامعت 

يعة % يزداد متؽس  نريب الفرد العراقي مؼ كس0 شدقة 
% عمعععى الترتيعععب 1.37%،1.98القرتقععال الدعععؽري  شدععقة 

 (.0.00-6..0والغ  ول الفترة  

لبرتقال الدهري في محجدات الطمب الفردي عمى ا
 الدهق ا ردني

 
 

 مععععع  متؽسععععع  نرعععععيب الفعععععرد ايردنعععععي معععععؼ القرتقعععععال 
كجععععععععػ و الععععععععغ كستؽسعععععععع  لمفتععععععععرة  000الدععععععععؽري نحععععععععؽ 

الترععدير (، و كسععا  معع  متؽسعع  سعععر 6-0.00..0 
لمكجعععػ معععؼ القرتقعععال الدعععؽري فعععي الدعععؽق ايردنعععي نحعععؽ 

(. 0.00-6..0دوالر كستؽسععععععععععععععععع  لمفتعععععععععععععععععرة   026.
وتدراسعععة العوقعععة  عععيؼ القيسعععة التقديريعععة لستؽسععع  نرعععيب 
الفرد ايردني مؼ القرتقال الدعؽري كعامعت تعا   والعؽامعت 
التفدعععععععيرية التعععععععي  عتقعععععععد تأنيرىعععععععا عمعععععععى العععععععغ الست يعععععععر 

، فقعععععد تؽ ععععمت الدراسععععة إلعععععى  ن والسؽضععععحة  الجععععدول 
 ندب الري  ىعي الرعي ة المؽغاريتسيعة السزدوجعة والتعي 

  سكؼ  ياغتيا  الشسؽا  كالتالي:
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LOG Ŷi = -11.5 - 4.4LOG X1i + 2.88LOG X2i  +  

            (-8.64)**     (-8.11)**        (6.35)** 
 

            0.75 LOG X3i  

              (1.98)* 

F = 76.30**  

R
2  

= 0.74         Ŕ
2
 = 0.73 

 ليث أن:
 
Ŷi  القيسععة التقديريععة لستؽسعع  نرععيب الفععرد ايردنععي مععؼ :

فععي فععي الفتععرة  Iالقرتقععال الدععؽري  ععالكيمؽجرام فععي الدععشة 
 0..6-0.00) 

X1 :  سعععععععر ترععععععدير سععععععؽريا لمكيمععععععؽجرام مععععععؼ القرتقععععععال
فععععي الفتععععرة  I الععععدوالر إلععععى الدععععؽق ايردنععععي فععععي الدععععشة 

 0..6-0.00) 
X2  سعععععععر ترععععععدير لقشععععععان لمكيمععععععؽجرام مععععععؼ القرتقعععععععال :

فععععي الفتععععرة  I الععععدوالر إلععععى الدععععؽق ايردنععععي فععععي الدععععشة 
 0..6-0.00) 

X3  سعععععععر ترععععععدير مرععععععر لمكيمععععععؽجرام مععععععؼ القرتقععععععال :
فععععي الفتععععرة  Iلععععى الدععععؽق ايردنععععي فععععي الدععععشة  الععععدوالر إ

 0..6-0.00.) 
 (0.2. * معشؽي عشد 

 (0.0. ** معشؽي عشد 
 

ويذعععير ىععع ا الشسعععؽا  إلعععى  ن  ىعععػ العؽامعععت السحعععددة 
لستؽس  نريب الفرد ايردني مؼ القرتقال الدعؽري تععؽد 
إلى سعر تردير سؽريا  الدوالر، و سعر ترعدير لقشعان 

مرععععر  الععععدوالر، و متؽسعععع   الععععدوالر، و سعععععر ترععععدير 
د ععت الفععرد ايردنععي  الععدوالر، حيعع   معع  معامععت التحديععد 

% مؼ الت يعرات فعي 46، مسا  عشي  ن   046.السعدل 
الست ير التا   ترج  إلى العؽامت السدتقمة التي يتزسشيا 

 الشسؽا .

كسععععا و  عيععععر الشسععععؽا  وجععععؽد عوقععععة عكدععععية  ععععيؼ 
 العععدوالر، حيععع  الست يعععر التعععا   و سععععر ترعععدير سعععؽريا 

% يععشخفب متؽسعع  نرععيب 0 زيععادة ىعع ا العامععت  شدععقة 
%، والعغ 000الفرد ايردني مؼ القرتقال الدؽري  شدعقة 

 (.0.00-6..0 ول الفترة  
ويعيعععر الشسعععؽا  وجعععؽد عوقعععة  رد عععة  عععيؼ الست يعععر 
التعععا   و كعععت معععؼ سععععر ترعععدير لقشعععان  العععدوالر، وسععععر 

العؽامعت  شدعقة  تردير مرر  الدوالر، حي   زيعادة ىع ه
% يعععزداد متؽسععع  نرعععيب الفعععرد ايردنعععي معععؼ القرتقعععال 0

% عمى الترتيب و الغ 042.%، 0055الدؽري  شدقة 
 (.  0.00-6..0 ول الفترة  

 
 خامدًا: مؤشرات التجارة الخارجية لمبرتقال الدهري 

 
 ىػ مؤشرات التجارة الخارجية  (8الججول )يتشاول 

لسدتؽردة مشيا عام لمقرتقال الدؽري الىػ الدول ا
وى ة القيانات ما ؽاة مؼ الذريغ التجاري  ي  0.03

انيا ما ؽاة مؼ القمد السدتؽرد وليس السردر  سؽريا( 
نتيجة ظروف الحر ، حي  اتزأ ان روسيا تحتت 
السركز مؼ حي  الشريب الدؽقي حي   م ت حؽالي 

% مؼ إجسالي الرادرات الدؽرية ويتزأ  نيا 6300
الحادنة  يؼ سؽريا وروسيا االن  يسقا  سياسية

تراجعت نػ جاءت الدعؽد ة والكؽيت في السرتب ال انية 
% مؼ إجسالي الرادرات الدؽرية، في حيؼ 004 شدقة 

 م  سعر التردير لمقرتقال الدؽري لروسيا  م  نحؽ 
دوالر  006دوالر لمطؼ اما الدعؽد ة  م  نحؽ  200

دوالر  022لمطؼ في حيؼ الكؽيت  م  الدعر حؽالي 
لمطؼ، اما  الشدقة لمشسؽ في في القيسة السردرة  يؼ 

 .62( لروسيا 0.03-0.00عام  
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 اتـــــالتهصي
 

العسععععت عمععععى تجسيعععع  الحيععععا ات الزراعيععععة  سععععا  حقععععق  .0
 ايحجام االقتراد ة الس مى تنتا  الحسزيات. 

 يادة االىتسام  عسميات الفر  والتؽضيب عمى مدتؽح  .0
السزارعيؼ  الذروط والسقاييس الفشية  سا السزرعة وتزويد 

 يتيأ تحديؼ السؽا فات التدؽيقية.

تأسيس جسعيات تعاونية تدؽيقية تتيأ تجسي  ال سعار  .6
معععؼ الحيعععا ات الرععع يرة وتعععاميؼ الخعععدمات التدعععؽيقية 

  سا  حقق تسيز السشتجات وتيعيا  أسعار اعمي.

 يادة االىتسام  القح  العمسي النتا  ا عشاف عاليعة  .0
نتاجيععة اات جععؽدة عاليععة لزيععادة قععؽة السشافدععة فععي اال

 االسؽاق الخارجية.

 

 عــــالسراج
 

 ،مقادئ التدؽيق الزراعى، .1971ألسج ألسج جهيمى، 
 دار اليشا ، الطقعة ايولى.

االقتراد  .0222عبج القادر دمحم عبج القادر عطية، 
القياسي  يؼ الشعرية والتطقيق، الطقعة ال انية، كمية 

 التجارة، جامعة اتسكشدرية.

 www.moaar.gov.sy مهقع وزارة الزراعة الدهرية.

www.Trademap.com -  ىؽ مؽق  تا   لسركز
( ويؽفر معمؽمات في مجال ITCالتجارة العالسي  

الرادرات التجارة الدولية م ت نؽف وحجػ وقيسة 
 والؽاردات لمسشتجات يي دولة في العالػ.

 
 

 
 قـــــــالسالل

 
 (2014-2000الطاقة اتنتاجية لمحسزيات  ول الفترة   .I ججول

 
 االنتاج الكمى بااللن الدشهات

 من
 السدالة السزروعة
 بااللن هكتار

 االنتاجية الفجانية
 من/هتكار

2000 800 27.4 29.2 
2001 833 28.2 29.5 
2002 746 28.2 26.5 
2003 653 29.3 22.3 
2004 844 31.2 27.0 
2005 778 31.9 24.4 
2006 907 33.8 26.8 
2007 967 36.0 26.9 
2008 1046 37.5 27.9 
2009 1046 38.4 27.3 
2010 1093 39.5 27.6 
2011 1164 41.7 27.9 
2012 928 42.9 21.6 
2013 1251 43.7 28.6 
2014 1134 43.8 25.9 

 .www.moaar.gov.syمؽق  و ارة الزراعة الدؽرية  السرجر :
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 (2014-2000 لمقرتقال الدؽري  ول الفترة الطاقة اتنتاجية  .II ججول
 االنتاج بااللن الدشهات

 من
 السدالة بااللن

 هكتار
 االنتاجية من/

 هتكار
2000 407.1 13.7 29.7 
2001 464.9 14.3 32.4 
2002 427.1 15.3 28.0 
2003 398.8 16.5 24.2 
2004 495.5 17.8 27.8 
2005 452.6 18.4 24.6 
2006 554.1 19.8 28.0 
2007 602.9 21.3 28.3 
2008 657.7 22.4 29.4 
2009 689.8 22.7 30.4 
2010 668.9 23.2 28.8 
2011 734.0 24.6 29.9 
2012 542.2 25.2 21.5 
2013 792.2 25.8 30.7 
2014 693.0 25.8 26.8 

 .www.moaar.gov.syمؽق  و ارة الزراعة الدؽرية  السرجر :
 

 (2014-2000 لميسؽن الدؽري  ول الفترة الطاقة اتنتاجية  .III ججول
 االنتاج بااللن الدشهات

 من
 السدالة بااللن

 هكتار
 االنتاجية من/

 هتكار
2000 83.5 3.7 22.73 
2001 79.4 3.8 20.71 
2002 84.9 4.0 21.31 
2003 71.4 4.8 14.77 
2004 111.5 5.2 21.24 
2005 111.0 5.4 20.69 
2006 118.8 5.7 21.00 
2007 130.6 5.9 22.03 
2008 137.3 6.1 22.53 
2009 140.6 6.5 21.79 
2010 142.2 6.8 20.98 
2011 161.6 7.0 23.21 
2012 147.6 7.2 20.63 
2013 161.4 7.2 22.36 
2014 161.9 7.3 22.28 

 .www.moaar.gov.syمؽق  و ارة الزراعة الدؽرية  السرجر :
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 (2014-2000 تطؽر قيسة وكسية وسعر التردير لمحسزيات  ول الفترة  .IV ججول
 

 قيسة الرادرات الدشهات
 با لن دوالر

 كسية الرادرات
 سعر الترجير بالجوالر با لن من

2001 20676 41.5 498 
2002 15169 35.9 423 
2003 10708 28.9 370 
2004 6164 26.2 236 
2005 10331 53.2 194 
2006 17812 75.9 235 
2007 12466 41.0 304 
2008 61853 127.4 485 
2009 116402 269.8 431 
2010 126524 300.8 421 
 398 100.1 39811 الستهسط

ويؽفر معمؽمات في مجال  (ITC)ىؽ مؽق  تا   لسركز التجارة العالسي  www.Trademap.com السرجر: -2
 التجارة الدولية م ت نؽف وحجػ وقيسة الرادرات والؽاردات لمسشتجات يح دولة في العالػ.

 

 

 

 

 

 (2010-2001 تطؽر كسية وقيسة وسعر االستيراد لمحسزيات  ول الفترة  .V ججول
 

 قيسة الهاردات الدشهات
 با لن دوالر

 كسية الهاردات
 سعر االستيراد بالجوالر با لن من

2001 1078 5.9 184 
2002 1092 10.3 106 
2003 1473 14.3 103 
2004 2015 17.8 114 
2005 2409 20.5 117 
2006 3012 23.6 128 
2007 3844 24.4 157 
2008 11651 52.5 222 
2009 8628 38.7 223 
2010 5127 32.3 159 
 151 24 4033 الستهسط

 www.Trademap.com المصدر:

 

http://www.trademap.com/
http://www.trademap.com/
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 (2010-2001 تطؽر كسية وقيسة وسعر التردير لمقرتقال  ول الفترة  .VI ججول
 

 قيسة الرادرات الدشهات
 با لن دوالر

 كسية الرادرات
 سعر الترجير بالجوالر با لن من

2001 13186 23.3 566 
2002 14998 29.4 510 
2003 11394 22.3 511 
2004 10901 22.9 475 
2005 12759 32.2 396 
2006 14976 64.0 234 
2007 9824 29.7 331 
2008 23007 59.4 388 
2009 66845 167.2 400 
2010 78588 206.3 381 
 419 66 25648 الستهسط

 www.Trademap.com السرجر: -3

http://www.trademap.com/

