
 اللبنانية الجمهورية
  الزراعة وزارة

  مديرّية الدراسات والتنسيق

                                 
  

  

  

  

  

  الزراعة  في  لبنان

2006-2007  
  
  

  

  

                                                                        

 

   لألمم المتحدة األغذية والزراعةنظمةم
          مشروع اإلحصاء الزراعي الشامل

  2006آانون األول 



  1 
 

  فهرس

 

 1..................................................................................فهرس

  4...................................................................................قدمةم

  
  6...................................................اعتبارات منهجّية: الفصل األول

  6..............................................................لعّينة طريقة أخذ ا-1

 7............................................................. مكونات اإلستمارة-2

 7............................................................مصادر المعلومات -3

 8........................................................................ الملحقات-4

  
  9.................................................... الرئيسّيةالنتائج: الفصل الثاني

  
   13.......................................................الثروة النباتّية: الباب األول

  13..........................................................ّمةلمحة عا: القسم األول

  13................................................توزيع المساحة المزروعة -1

 17.........................................................ي قيمة االنتاج النبات-2

  18............................................................التجارة الخارجية -3

  20..........................................ياإلنتاج النبات  مكونات: القسم الثاني

  20.....................................................................لنجيلّيات ا-1

  21...............................................................لحبوب القرنيةا-2

 23....................................................................... الخضار-3

 24......................................................ورقية خضار -3-1

 25..................................................خضار ذات ثمار -3-2

 26.........................يات واألبصال والنباتات الجذرّيةالدرن -3-3



  2 
 

 27....................................................... الزراعات الصناعّية-4

 28................................................. األشجار المثمرة والفواآه-5

 30.......................................................................زيتون ال-6

 30......................................................... غيرها من األشجار-7

 31....................................................... غيرها من الزراعات-8

 32................................................................البذور الزيتّية -9

 

  33...................................................الثروة الحيوانّية: الباب الثاني

  33.................................................................لمحة عامة:  األولالقسم

  35.....................لمحلي والتجارة الخارجيةقيمة االنتاج الحيواني ا -1
  

  37...............................................مكونات الثروة الحيوانّية: القسم الثاني

  37............................................................... أعداد الماشية-1

  37 ........................................................... األبقار-1-1

  38.... ............................................ األغنام والماعز-1-2

  39.... ............................................................ انتاج الحليب-2

  41. ................................................ األبقار الحلوب-2-1

  44... .............................................. األغنام الحلوب-2-2

  45.................................................. الماعز الحلوب-2-3

  46... .......................................................... اللحوم الحمراء-3

  47 .................................................. اإلنتاج المحلي-3-1

  51....................................... واردات الحيوانات الحّية-3-2

 51....................................... استهالك اللحوم الحمراء-3-4

 53....... ....................................................... انتاج الدواجن-4



  3 
 

  54.. .......................................................... الثروة السمكّية-5

  54 ...................االنتاج المحلي للسمك البحري والنهري -5-1

 55 ..................... االستهالك المحلي والتجارة الخارجّية-5-2

  56................................................................. انتاج العسل-6

  
  59........................................أسعار المنتجات الزراعّية: الباب الثالث

  59 .............................)على باب المزرعة( األسعار عند اإلنتاج -1

  62 .................................................... أسعار الجملة والمفرق-2

  
  46 ...............................................جداول المنتجات النباتّية: 1ملحق رقم 

  88 ............................................جداول المنتجات الحيوانّية: 2ملحق رقم 

  95.........................لمنتجات الزراعّيةل أسعار الجملة والمفرق: 3 ملحق رقم

  108 ...................................جداول تلخيصّية باللغة الفرنسّية: 4ملحق رقم 

  116...........................ةأرقام النظام المنسق للمنتجات الزراعّي: 5ملحق رقم 



  4 
 

  مقّدمة

ّوع في المنتجات لبنان ظروف مناخية وزراعّية مختلفة تفتح المجال لتن في تتوفر

وبالرغم من ذلك، يواجه القطاع الزراعي العديد من العوائق المرتبطة . الزراعية

  .أساسًا بالوضعية غير المتماسكة لهياآل االنتاج

أصبح من الضروري القيام بتقويم جذري للعديد من مكونات وفي هذا اإلطار، 

آيز على نوعية النمو، القطاع الزراعي وتوفير اإلطار المؤسساتي المالئم والتر

وليس فقط على معدالته، واالهتمام بقضايا التنمية التي تستهدف االنسان وظروفه 

المعيشية، هذا باإلضافة إلى القيام بإصالحات إدارية وتنظيمية للمجال الزراعي 

والتكامل في األدوار بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص، آل ذلك من خالل 

  .اعية واضحة المعالم لهذا القطاع برّمتهوضع استراتيجية زر

 وزارة الزراعة وضع نظام دائم ومتجّدد تبّنتوللوصول إلى هذه األهداف، 

للمعلومات اإلحصائية يعتمد أساسًا على مشروع اإلحصاء الزراعي الشامل وعلى 

  .نظام المعلومات الجغرافية

نتاج الزراعي في ، نشرة حول اال1997ُتصدر وزارة الزراعة سنويًا منذ سنة 

لبنان بشقيه النباتي والحيواني من خالل بحوث ميدانية تجرى على أساس العّينة 

باالرتكاز على نتائج اإلحصاء الزراعي الشامل الذي يشّكل قاعدة للبيانات 

  .االحصائية

 آما تّم إصدار أطلس لبنان الزراعي لتزويد مراآز القرار سواء على المستوى 

ي بقاعدة للمعلومات تمّكن من مقاربة للتنمية تعتمد مفهوم التنوع المرآزي أو المحل

  .في المجال الزراعي والريفي

، وخاصة تلك 2005يتضّمن هذا التقرير، نتائج البحث حول االنتاج الزراعي لعام 

المتعلقة بمساحة المنتجات المزروعة، وبالمساحات المروية، وبالمساحة 

ة االنتاج والتي تستند على البحوث الميدانية المخصصة لكل منتج، وبكمية وقيم

وآذلك على المصادر االحصائية التي توفرها االدارات والمؤسسات الرسمية 

   .المتخصصة
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 منطقة زراعية 40وفي إطار تحديد البعد المحلي لالستراتيجية الزراعية، حّددت 

 إعداد مخطط متجانسة داخل المجال اللبناني وذلك باالستناد إلى خصوصياتها بغية

  . مسار لكل واحدة منها وتحديد التوجهات الزراعية السائدة

ولالطالع على أهم النتائج المتعلقة باالحصاء الزراعي، أو تلك المتعلقة باالنتاج 

، وآذلك على االستراتيجية الزراعية وأطلس لبنان 1997الزراعي منذ سنة 

االنتاج وبالمناطق الزراعية الزراعي باإلضافة إلى الدراسات المتعلقة بسالسل 

المتجانسة، يمكن الرجوع إلى موقع االنترنت الخاص بوزارة الزراعة على 

  .lb.gov.agriculture.www  : العنوان التالي

  

  

  طالل حاطوم

   اإلحصاء الزراعي الشاملالمدير الوطني لمشروع
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 الفصل األول

  عتبارات منهجيةا

   طريقة أخذ العينة-1

أنواع من العّينات على خمسة تضّمنت   إحصائية1 مناطقسبع لبنان إلى قّسم

 وعّينة  الماعزعّينة ،عّينة الزراعات، عّينة األبقار، عّينة األغنام: األشكال التالية

   .النحل

جانس المناطق  نسبًة لتمجموعات فقد تّم اختيار عدة ،فيما خّص عّينة الزراعات -

  : وفقًا للمعايير التالية

  اإلرتفاع عن سطح البحر 

  نسبة الري 

 نوع الزراعات وحجم المساحة المزروعة 

  .وجود أو عدم وجود بيوت محمّية بحسب حجم المساحة المزروعة 

  الماشية فقد تّم اختيار الحيازات على أساس حجم القطيع تربيةأّما بالنسبة لعّينة -

  .نسبة لتربية النحلوآذلك األمر بال

  زراعّية2 حيازة2310حوالي ، من 2005تتألف عّينة اإلنتاج الزراعي لعام و

وترتكز طريقة المعاينة على اإلختيار العشوائي .  منطقة عقارّية217موزعة على 

للقرى التي تمثل سواء اإلنتاج النباتي أو الحيواني أو آالهما في مرحلة أولى، 

ختيار عشوائي للحائزين المنتمين لكل قرية مع األخذ بعين وفي مرحلة ثانية تّم ا

  .  اإلعتبار حجم الحيازات

                                           
لبقاع  زحلة وا- محافظة النبطّية - محافظة الجنوب - محافظة جبل لبنان -  باقي محافظة الشمال- عكار - 1

  . بعلبك والهرمل-الغربي وراشيا
أو أرضًا /، وتتضمن حيوانات وإلدارة واحدة خاضعة وحدة اقتصاديةالحيازة هي : الحيازة الزراعّية- 2

  .مستخدمة آليا أو جزئيا بهدف اإلنتاج الزراعي بصرف النظر عن الملكية أو طريقة االستغالل
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 2005بالنسبة لعام  الفترة الزمنّية المعتمدة للبحث حول اإلنتاج الزراعي ُحّددت

، مع اعتبار موسم قطف 2005 أيلول 30 ولغاية 2004 تشرين األول 1من 

 .ة الزراعّية المرجعالزيتون موسمًا متأخرًا وادخاله في السن

 
   مكونات االستمارة-2

   : تناولت االستمارة المعتمدة في البحث  الجوانب التالية

  موقع الحيازة .1

  تعريف الحيازة والحائز .2

  استعمال األراضي والمساحات المزروعة .3

  آمّية اإلنتاج النباتي وقيمته .4

 الكمّية المنتجة المصّنعة  .5

 اجالمساحة غير المنتجة وسبب عدم االنت .6

  2006لعام المساحة المرتقبة المنتجة  .7

 عدد المواشي، إنتاج الحليب واللحم .8

   والعسلعدد الدواجن وانتاج اللحوم البيضاء والبيض .9

  
   مصادر المعلومات-3

 تّم ،، يتضّمن هذا التقرير معلومات أخرىةباإلضافة إلى نتائج البحث المذآور

ة بالدواجن أو بالصيد الحصول عليها من بحوث أخرى متخصصة آتلك المتعلق

  . البحري

آما تّم اعتماد المعلومات الصادرة عن مختلف المرافق اإلدارية والتقنية لوزارة 

 والبيانات المعلوماتّية التي زودتنا بها مشكورة مصلحة المرآز اآللي ،الزراعة

  . الجمرآي والتي تتعلق بالتجارة الخارجّية
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  الملحقات -4

في هذا التقرير بصفة مجملة وضعّية آل فئة من توضح لنا الفصول المدرجة 

يمكن الرجوع إلى الملحقات  والزراعّية المصّنعة، والمنتجات النباتّية والحيوانّية

وتتكون .  بالنسبة لكل منتج على حدةمفّصلةالمرفقة للحصول على معلومات 

  : الملحقات من 

  

    جداول المنتجات النباتّية: 1ملحق رقم 

  داول المنتجات الحيوانّيةج: 2ملحق رقم 

 للمنتجات النباتيةجداول أسعار الجملة والمفّرق : 3ملحق رقم 

 جداول تلخيصّية باللغة الفرنسّية: 4ملحق رقم 

   للمنتجات الزراعّية )SH( جداول أرقام النظام المنسق: 5ملحق رقم 
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  الفصل الثاني

  النتائج الرئيسّية

 

مليار ليرة  1992لزراعي بشقيه النباتي والحيواني بلغت القيمة اإلجمالّية لإلنتاج ا

  : تتوزع آالتالي 2005خالل سنة لبنانّية 

  .لإلنتاج النباتي) ل. مليار ل%1441 (72 •

 . لإلنتاج الحيواني)ل. مليار ل551 (82% •

  

   خالل السنوات الثالث األخيرة3القيمة اإلجمالّية لإلنتاج الزراعي -1 جدول

  .ل.القيمة بالمليار ل

 2007إنتاج سنة  2006إنتاج سنة  2005إنتاج سنة 
 نوع اإلنتاج

 % القيمة % القيمة % القيمة

  2155  1943 72 1441  النباتي

     28 551  الحيواني

 100  100  100 1992  المجموع

  

ل سنة خال سجلت القيمة اإلجمالية لإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيوانيوقد 

  .2004مقارنة بعام % 5 حوالي  بلغت نسبتهتراجعًا، 2005

% 2 بنسبة حوالي 2005 قيمته سنة انخفضتأما بالنسبة لإلنتاج الحيواني، فقد 

للحوم  المبيع انخفاض أسعار إلى خصوصًا، ويعزى ذلك 2004 مقارنة بعام

  .البيضاء والبيض

                                           
 المنتجة والسعر الوسطي للمنتج على باب المزرعة بحسب ما أعلن  لتحديد قيمة اإلنتاج تّم اعتماد الكمّية- 3

  .عنه الحائزون الذين شملهم البحث الميداني
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حات وآمّية اإلنتاج والسعر  للحصول على المسا1يمكن الرجوع إلى ملحق رقم و

   :  1ملحق(الوسطي على باب المزرعة باإلضافة إلى قيمة آل منتج زراعي 

   ).2-1 و1-1جداول 
  

   خالل السنوات الثالث األخيرةالتجارة الخارجّية للمنتجات الزراعّية -2 جدول

  قيمة الواردات

 )ل. ليارمل (

  تقيمة الصادرا

 المنتجات )ل. لارملي (
2005 2006 2007 200520062007

  209  158  159 874 571 595 4المنتجات النباتّية

  16  14  10  750  666  641 5المنتجات الحيوانّية ومشتقاتها

مجموع المنتجات الزراعية الخام 
  225  172  169  1624  1237  1236 وشبه الخام

  335  264  266  1290  928  908  المنتجات الزراعّية المصّنعة

مجموع المنتجات الزراعّية 
  560  436  435  2914  2165  2144  الخام والمصّنعة

 الزراعية مجموع المنتجات
 4247 3442 2821 17818 14172 14078  وغير الزراعية

  

 خالل سنة  الخام وشبه الخامبلغت القيمة اإلجمالّية للواردات النباتّية والحيوانّية

 لتصل الى 2007وقد ارتفعت هذه القيمة عام .ل. لمليار 1237  حوالي2006

 سنة قيمة الصادرات من هذه الموادوآذلك ارتفعت .ل. مليار ل1624حوالي 

 حيث لم ترتفع 2006 مقارنة بعام % 23 بنسبة أي .ل.مليار ل 225 لتبلغ  2007

  %)2أقل من  (2005ه عام آثيرًا هذه القيمة لما آانت علي

  

                                           
  1 مراجعة الجداول التفصيلّية ملحق رقم - 4
انّية الخام وآذلك مشتقاتها  وتتضمن آل من المنتجات الحيو2 مراجعة الجداول التفصيلّية ملحق رقم - 5

  .عّلبةباستثناء األسماك الم
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   تطّور التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية الخام والمصّنعة -3 جدول
 

  
  

  ، التغّير الذي لحق بهيكلية التجارة الخارجية، ويظهر ذلك3يبّين لنا الجدول رقم 

واردات، إذ أن           ا يخص         جليًا من خالل تطّور نسبة الصادرات إلى ال سبة بم ذه الن ه

واد، ارتفع  ل الم ن  مجم ام 20% ت م ى 2005 ع ام % 24  ال ت 2006ع  وبقي

فقد انخفضت هذه     الخام والمصنعة    أم بالنسبة للمواد الزراعية   . 2007مستقرة عام   

ى    2007النسبة عام    ستقرة خالل عامي         % 19 ال د أن آانت م  2006 و 2005بع

)20(%  .  

      حوالي2007 خالل سنة  الخام والمصنعة مجمل الواردات الزراعّيةغبل

 من بلغت الصادرات  في حين)من مجمل الواردات% 16 (ل،. مليار ل2914

وفيما يلي ). من مجمل الصادرات% 13 (.ل. ل مليار560  حواليهذه المنتجات

حّصة بعض المنتجات الزراعية المصّنعة المستوردة بالنسبة لمجمل الواردات من 

  :  2007 وذلك لعام المنتجات المصّنعة
 

 %)16حوالي (لسوائل الكحولّية المشروبات وا •

  )%15 حوالي(التبغ المصّنع  •

 %)14(الشحوم والدهون والزيوت النباتّية  •

  قيمة الواردات

 .)ل.مليار ل(

  قيمة الصادرات

 .)ل.مليار ل(

نسبة 
  /الصادرات

 السنة  الواردات
  اإلجمالية

1 

  الزراعية

2 

1/2  
% 

  اإلجمالية

3 

  الزراعية

4 

3/4  

% 

1/3  

% 

2/4  

% 

2005  14078  2144  15  2821  435  15  20  20  

2006  14172  2165  15  3442  436  12  24  20  

2007  17818  2914  16  4247  560  13  24  19  
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 )%11( المتنوعةالمحضرات الغذائية  •

  %)11(محضرات الحبوب والدقيق  •

  %)10(السكر والمصنوعات السكرّية  •

  

محضرات الخضر والثمار والفواآه من أبرز أما بالنسبة للصادرات فتعتبر 

 102 حوالي 2007 اذ بلغت قيمتها عام  المنتجات الزراعّية المصنعةادراتص

بلغت (  الصناعات الغذائّيةمن القيمة االجمالّية لصادرات% 30تشكل ول .مليار ل

% 20كحولّية بنسبة السوائل ال المشروبات و، تليها)ل. مليار ل335قيمتها 

صادرات مجمل من % 11 فمحضرات الحبوب والدقيق التي تشّكل حوالي

  .المنتجات الزراعية المصّنعة

والي     ح  الخام والمصنعة مجمل الواردات الزراعّيةغبل، 2006أما بالنسبة الى عام 

 من بلغت الصادرات  في حين)من مجمل الواردات% 15 (ل،. مليار ل2165

وفيما يلي ). من مجمل الصادرات% 12 (.ل. ل مليار436  حواليهذه المنتجات

عض المنتجات الزراعية المصّنعة المستوردة بالنسبة لمجمل الواردات من حّصة ب

  :  2006المنتجات المصّنعة وذلك لعام 
 

  )%17 حوالي(التبغ المصّنع  •

 %)15(الشحوم والدهون والزيوت النباتّية  •

 )%13( المتنوعةالمحضرات الغذائية  •

  %)13(محضرات الحبوب والدقيق  •

  %)10(السكر والمصنوعات السكرّية  •

 %)9(محضرات لحوم وأسماك  •

 %)7حوالي (المشروبات والسوائل الكحولّية  •
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محضرات الخضر والثمار والفواآه من أبرز أما بالنسبة للصادرات فتعتبر 

 83 حوالي 2006 اذ بلغت قيمتها عام  المنتجات الزراعّية المصنعةصادرات

 264 (اعات الغذائّية الصنمن القيمة االجمالّية لصادرات% 31تشكل ول .مليار ل

فمحضرات الحبوب % 21كحولّية بنسبة السوائل ال المشروبات و، تليها)ل.مليار ل

صادرات المنتجات الزراعية من مجمل % 11 والدقيق التي تشّكل حوالي

  .المصّنعة
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  الباب األول

  الثروة النباتّية

  لمحة عاّمة:  القسم األول

  

               حوالي2006 عام زراعيةللمنتجات البلغت المساحات المخصصة 

ويوضح لنا  ).بما فيها مساحة المواسم المتتالية خالل نفس السنة( ألف هكتارًا 279

عات خالل السنوات الثالث  توزيع هذه المساحة حسب أنواع الزرا4  رقمالجدول

 ضت هذه المساحة لتبلغ ما يقارب  فقد انخف2007 أما خالل عام  .األخيرة

  .هكتارألف 277

 1943  بحوالي2006 سنة  القيمة اإلجمالّية لإلنتاج النباتي بمختلف أنواعهُقّدرت

 2155لتصل الى  % 11بنسبة  2007 ارتفعت هذه القيمة عام وقد. ل.مليار ل

   .ل .مليار ل

 2006 لعام  ألف هكتار76.8 (احتّلت مساحة األشجار المثمرة المرآز األول

 2006 لعام  ألف هكتار70 ( في المرتبة الثانيةجيلياتالن يليها )2007 لعام 77.1

 2006 لعام ألف هكتار59.1 (الزيتون ومن ثم )2007 لعام  ألف هكتار69.6و

   .)2007 ألف هكتار لعام 58.6و

  
  توزيع المساحات المزروعة -1

المرتبة   غيرها من األشجار،باستثناء،  والفواآهاألشجار المثمرة زراعةاحتّلت 

،   ألف هكتارًا76.8 تها اذ بلغت مساح2006 عام ن حيث المساحةاألولى م

 وقد ارتفعت هذه المساحة عام من هذه المساحة% 22 حوالي الحمضيات غّطتو

  ).5 و4الجدوالن ( منها حمضيات% 22 ألف هكتار 77  لتبلغ 2007
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 ر هكتا ألف70  المزروعةها المرتبة الثانية اذ بلغت مساحتالنجيليات تاحتّلوقد 

 الذي احتّل الزيتون يليها ،ألف هكتار 69.6 لتبلغ 2007التي انخفضت عام 

 2007 انخفضت لتصل عام  ألف هكتارًا59.1قدرها  2006 عام مساحة زراعّية 

عام فقد بلغت  بمختلف أنواعها  الخضارأما مساحة . ألف هكتار58.6حوالي 

ا من معظم  آغيره2007 وانخفضت عام ًا ألف هكتار 42.3 حوالي 2006

  . ألف هكتار41.7الزراعات لتبلغ حوالي 

  .خالل السنوات الثالث األخيرةالمساحات المزروعة  تطور -4 جدول

  المساحة باأللف هكتار

2005  2006  2007  
  المنتجات

 المساحة المساحة ةالمساح

  69.6  70.0  65.2 نجيلّيات

  7.0  7.2  7.1 حبوب قرنّية

  41.7  42.3  42.1 خضار

  9.6  9.9  10.8 زراعات صناعّية

 وغيرها أشجار مثمرة وفواآه
  84.3  83.9  82.5 *من األشجار

  58.6  59.1  58.8  زيتون 

  6.3  6.6  6.5  غيرها من الزراعات

  277.1  279.0  273.0  المجموع العام
  .الفستق والكستناءتضّم هذه الفئة جميع أنواع األشجار المثمرة بما فيها الجوز والصنوبر و* 
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حسب المنتجات البعلّية والمحمّية و المروّية، مساحة الزراعات توّزع 1-5 جدول

  2006الزراعية سنة 

  المساحة باأللف هكتار

المساحة   المنتجات
المساحة   *% المروّية

المساحة   *% البعلّية
المساحة   *% المحمّية

 اإلجمالّية 

  70.0  0  0  52  36.4  48  33.6 نجيلّيات

حبوب 
  7.2  3  0.2  39  2.8  58  4.2 قرنّية

  42.3  9  3.8  3  1.3  88  37.2 خضار

زراعات 
  9.9  0  0  64 6.4  36  3.5 صناعّية

أشجار 
  76.8  0  0  29  22.3  71  54.5 مثمرة

  59.1 0  0  94  55.6  6  3.5  زيتون

غيرها من 
  7.1  0  0  88  6.3  12  0.8  األشجار

غيرها من 
  6.6  8  0.6  17  1.1  75  4.9  الزراعات

المجموع 
  279.0  2  4.6  47  132.2  51  142.2  العام

   . بالنسبة للمساحة اإلجمالّية، والبعلّية والمحمّيةالنسبة المئوّية للمساحة المروّية*
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حسب المنتجات البعلّية والمحمّية و المروّية، مساحة الزراعات توّزع 2-6 جدول

  2007عية سنة الزرا

  المساحة باأللف هكتار

المساحة   المنتجات
المساحة   *% المروّية

المساحة   *% البعلّية
المساحة   *% المحمّية

 اإلجمالّية 

  69.6  0  0  55  38.3  45  31.3 نجيلّيات

حبوب 
  7.0  1  0.1  40  2.8  59  4.1 قرنّية

  41.7  10  4.2  3  1.2  87  36.3 خضار

زراعات 
  9.6  0  0  65  6.3  35  3.3 صناعّية

أشجار 
  77.0  0  0  31  23.9  69  53.1 مثمرة

  58.6 0  0  94  55.1  6  3.5  زيتون

غيرها من 
  7.3  0  0  87  6.3  13  1  األشجار

غيرها من 
  6.3  8  0.6  20  1.2  72  4.5  الزراعات

المجموع 
  277.1  2  4.8  49  135.1  49  137.1  العام

 . بالنسبة للمساحة اإلجمالّيةة، والبعلّية والمحمّيالنسبة المئوّية للمساحة المروّية*
ر المحافظات من حيث المساحات المزروعة،  أن البقاع يتصّد7 و6يبّين الجدوالن 

 2007 و 2006 خالل عامي إذ تشّكل المساحات المزروعة في هذه المحافظة

% 29 و2006 لعام %28من مجمل المساحة الزراعية، يليه الشمال بنسبة % 39

التي شهدت  النبطّيةف%) 11(، والجنوب ) %12 (بل لبنانمن ثّم ج ، 2007لعام 

من مجمل % 10 حوالي 2006انخفاضًا في المساحات المزرعة التي شكلت عام 

 محافظة استأثرت آذلك .2007عام % 9المساحات المزروعة انخفضت الى 

 حوالي 2006ام  عإذ مّثلتالمرآز األول من حيث المساحات المروّية بالبقاع 
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 يليها . 2007عام % 66انخفضت الى ،المساحات المزروعة في البقاعمن % 68

خالل % 45 (، فالشمال2007لعام % 49 و2006 لعام %48 بنسبة جبل لبنان

 نسبة الري  وتبقى.2007لعام % 42 و2006 عام %44 والجنوب بنسبة )السنتين

  .%3  حيث ال تتعّدى هذه النسبة الـ النبطية جّد متدّنيةفي محافظة

  حسب المحافظات2006 لعام )هكتار ( الزراعيةمساحة المنتجات توّزع -7 دولج

  النبطّية  الجنوب  البقاع  الشمال  جبل لبنان

  المنتجات
  المساحة

%  

*  
 المساحة 

%  

*  
  المساحة 

%  

*  
 المساحة 

%  

*  
 % المساحة 

*  

المجموع 
  العام

  70068  13  9109  5  3503  60  42041  22  15415  0  0  نجيليات

  7162  12  859  4  286  56  4011  22  1576  6  430  حبوب قرنّية

  42331  1  423  3  1270  56  23705  32  13546  8  3387  خضار

 زراعات
  9885  38  3756  20  1977  23  2274  19  1878  0  0  صناعّية

أشجار 
  76835  2  1537  17  13062  36  27661  27  20745  18  13830  مثمرة

  59100  21  12411  17  10047  4  2364  41  24231  17  10047  زيتون

غيرها من 
  7075  0  0  10  707  11  778  5  354  74  5236  األشجار

غيرها من 
  6635  6  398  4  265  79  5242  7  465  4  265  الزراعات

  279091  10  28493  11  31117  39  108076  28  78210  12  33195  المجموع

. 
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  حسب المحافظات2007 لعام )هكتار ( الزراعيةساحة المنتجاتم توّزع -8 جدول

  النبطّية  الجنوب  البقاع  الشمال  جبل لبنان

  المنتجات
  المساحة

%  

*  
 المساحة 

%  

*  
  المساحة 

%  

*  
 المساحة 

%  

*  
 % المساحة 

*  

المجموع 
  العام

  69634  9  6267  6  4178  62  43173  23  16016  0  0  نجيليات

  7050  14  987  3  212  53  3736  24  1692  6  423  حبوب قرنّية

  41692  1  417  1  417  58  24182  33  13758  7  2918  خضار

زراعات 
  9658  37  3573  17  1642  25  2414  20  1932  1  97  صناعّية

أشجار 
  77050  2  1541  17  13098  34  26197  28  21574  19  14640  مثمرة

  58600  20  11720  17  9962  4  2344  42  24612  17  9962  زيتون

غيرها من 
  7210  0  0  9  649  11  793  6  433  74  5335  األشجار

غيرها من 
  6275  5  314  5  314  78  4895  8  502  4  250  الزراعات

  277169  9  24819  11  30472  39  107734  29  80519  12  33625  المجموع

  .بالنسبة للمساحة العامة من هذه المنتجات المنتجات الزراعيةالنسبة المئوّية لمساحة *
  

  

  )2006 (حسب المحافظات  المزروعة والمرويةلمساحاتل النسب المئوّية توّزع -9 جدول

  المحافظة
   *المساحة المزروعة

  )هكتار(

  النسبة المئوية

   للمساحة المزروعة

  النسبة المئوية

   للمساحات المروية

  48  12  33195  جبل لبنان

  45  28  78210  الشمال

  68  39  108076  البقاع

  44  11  31117  الجنوب

  3  10  28493  النبطّية

  51  100  279091  مجموع لبنان
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 (حسب المحافظات  المزروعة والمرويةلمساحاتل النسب المئوّية توّزع -10 جدول

2007(  

  المحافظة
   *المساحة المزروعة

  )هكتار(

  النسبة المئوية

   للمساحة المزروعة

   المئويةالنسبة

   للمساحات المروية

  49  12  33625  جبل لبنان

  45  29  80519  الشمال

  66  39  107734  البقاع

  42  11  30472  الجنوب

  2  9  24819  النبطّية

  49  100  277169  مجموع لبنان
  
  
 وخاصة بالنسبة  مساحة المواسم المتتالّية خالل نفس السنة المزروعة،تتضمن المساحة*

  للمساحات المروية
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   النباتيقيمة اإلنتاج -2 

   خالل السنوات الثالث األخيرةالنباتيإلنتاج اقيمة  -11 جدول

  .ل.القيمة بالمليار ل

2005  2006 2007  
 المنتجات

 % القيمة % القيمة % القيمة
  5  104.0  6 116.5  6  93.0 نجيلّيات

  2  38.3  1  27.4  2  22.4 حبوب قرنّية

  35  770.7  30  592.0  29  422.0 خضار

زراعات 
  5  112.6  5  102.7  7  103.3 صناعّية

أشجار مثمرة 
وغيرها من 

 األشجار
630.7  44  759.3  39  918.8  43  

  7  144.7  15  283.7  8  113.2  زيتون 

غيرها من 
  3  65.9  4  61.3  4  56.5  الزراعات

  100  2155.0  100  1942.9  100  1441.1  المجموع
 

الجمالية على أساس أسعار المبيع على باب المزرعة المعلنة من  القيمة اتـُحسب

طرف المزارعين وعلى أساس الكمّيات المباعة، وقد بلغت القيمة االجمالّية 

 ارتفاعًا ل مسجلًة بذلك. مليار ل1943  حوالي2006 سنة للمنتجات النباتّية

 هذه  بلغت2007وفي عام ) 8جدول رقم  (2005 مقارنة بعام  %35حوالي ب

  .2006لما آانت عليه عام % 11ل أي بزيادة . مليار ل2155القيمة 
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  التجارة الخارجّية -3

  6المنتجات النباتّية* موجز قيمة واردات وصادرات -9 جدول

 )ل.مليون ل (*قيمة الصادرات )ل.مليون ل(قيمة الواردات 
 المنتجات

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

  5813  596  1937 336778 191800 201067 نجيلّيات

  5733  4823  2203  50748  42646  32690 حبوب قرنّية

جريش  نخالة
  580  1726  833  57298  35824  33836  وأآسبة

  34295  29607  31747 130064  89213  84289  خضار

  4340  3197  2146  80495  54276  79434  بذور زيتّية

 أشجار مثمرة
وغيرها من 

  األشجار
83615  80611  101760 59052  67225  79913  

  82  54  39  3353  1737  2871  زيتون

  2136  979  1208  14844  12566  14123 ورود، أزهار

بن، شاي 
  24933  13681  10488  98749  62199  61079  وبهارات

  51126  35989  49054  119  0  2254  تبغ خام

 208952 157878 158707 874208 570794 595258  المجموع
  .ت أيضًا المنتجات التي يتّم إعادة تصديرها وليس فقط اإلنتاج الوطنيوتشمل الصادرا*

  

 2006عام ) الخام والشبه الخام(من المنتجات النباتّية عرفت قيمة واردات لبنان 

 بعدما سّجلت .ل. مليار ل571 حوالي إذ بلغت هذه القيمة% 4بنسبة انخفاضًا 

وتبلغ % 53 بنسبة 2007ام  لتعود وترتفع ع2005 سنة .ل. مليار ل595حوالي 

لتصل  %14 بنسبة انخفاضًا ات المستوردة الكمّيسجّلت  آما . ل. مليار ل874

                                           
  ).SH( لالطالع على مطابقة التصنيفات المعتمدة مع النظام المنّسق 5 الرجوع إلى الملحق رقم  6 - 
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 أما خالل 2005 طنًا عام ألف1301 مقابل 2006 ألف طن خالل سنة 1124الى 

  . الف طن1334لتصل الى % 18 ارتفعت 2007

سب معطيات ، ح2006بلغت قيمة الصادرات من المنتجات النباتّية خالل عام 

 فقد بلغت حوالي 2007أما خالل . ل. مليار ل158المرآز اآللي الجمرآي حوالي 

المَصّدرة الكمّية وآذلك ارتفعت  .% 32ارتفاعًا بنسبة  مسجلًة ل . مليار ل209

 لما آانت عليه سنة )ًاألف طن 562 (%26 بنسبة 2007 عام من المنتجات النباتية

  ). ألف طنًا444( 2006
  

  موجز آمّية واردات وصادرات المنتجات النباتّية -10 جدول

 )طن(آمّية الصادرات  )طن(آمّية الواردات 
المنتجات

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

  18350  1166  2990  823984  678928  817145 نجيلّيات

حبوب 
  6062  5264  1419  45845  46346  36197 قرنّية

 ،نخالة
 جريش
  وأآسبة

96719  107563  142473  20062  19356  20030  

  167175  145282  176294  207323  198600  202201  خضار

بذور 
  19504  12505  3843  45765  34166  83693  زيتّية

 أشجار مثمرة
وأشجار 

  مثمرة أخرى
28489  27946  29866  273140  250012  317968  

  34  22  15  3592  2137  3586  زيتون

أزهار 
  1418  591  812  7765  6378  8745  وورود

بن، شاي 
  2774  2153  1880  28061  22390  24171  وبهارات

  8301  7410  9726  13  0  118  تبغ خام

  561617  443759  490181  1334687  1124454  1301064  المجموع
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  مكونات اإلنتاج النباتي:  القسم الثاني

   النجيلّيات-1

:  ومن أهمهار  ألف هكتا71.1حوالي  2006عام بلغت مساحة النجيليات في لبنان 

لتصل % 2 بنسبة 2007 وقد انخفضت هذه المساحة عام القمح والشعير والذرة،

 ألف هكتار ويعود هذا االنخفاض باألخص الى األسباب األمنية التي 69.6الى 

 أما نسبة .طرأت على لبنان وخاصًة في محافظات البقاع ،الجنوب والنبطية

  من مساحة النجيليات خالل عام%48 المساحة المروية من هذه المنتجات فبلغت

، لتعود وتنخفض الى 2005عام % 46في حين لم تتعدَّ هذه النسبة الـ  2006

     .2007عام % 45

من مجمل مساحة % 60(ويحتل البقاع الصدارة من حيث المساحة المزروعة 

% 23 و%22 بنسبة، يليه الشمال )2007لعام % 62 و2006 عام النجيليات

 لنجيليات اإلنتاج اإلجمالي لت آمّيةوقد بلغ.  على التوالي2007و  2006لعامي 

 2005عّما آانت عليه عام % 9 بزيادة  أي ألف طن430 ما يقارب 2006سنة 

  .2007عام % 9لتعود وتنخفض 

 حوالي 2006انتاجه عام بلغ  وقد منتجات هذه المجموعة يعتبر القمح من أبرز

  . ألف طنًا116الى   2007 انخفض عام ألف طن 153

 مسجلة. ل.مليار ل 116  حوالي2006لنجيلّيات عام لبلغت القيمة اإلجمالّية وقد 

 لتعود وتنخفض هذه القيمة عام .2005لما آانت عليه عام % 25بنسبة ارتفاعًا 

و  2006القمح عام ت قيمة انتاج  شّكل %).10 -(. ل. مليار ل104 الى 2007

   .من مجمل قيمة النجيلّياتلي على التوا% 52 و% 59حوالي  2007

 ل . مليار ل192 حوالي 2006قاربت قيمة الواردات من هذه المنتجات خالل سنة

، لتعود وترتفع عام  %)5 – (2005 مقارنة بعام  ملموسًاانخفاضاًًمسجلًة بذلك 

 قائمة الواردات بكمّية 2006سنة  القمح وتصّدر . مليار337 وتبلغ حوالي 2007

% 20انخفاضًا بنسبة ل مسجًال بذلك . مليار ل89قيمة بف طن و أل321 حوالي
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 -1ملحق  (2005 مقارنة بعام على مستوى القيمة% 6على مستوى الكمّية و

% 28 فقد ارتفعت آمية الواردات 2007 أما خالل عام ).11-1 و3-1جدول

ل للكلغ سنة . ل277ر متوسط سعر القمح المستورد بحوالي ويقّد %94والقيمة 

ل للكلغ سنة . ل236   في حين سّجل هذا المتوسط2007ل عام . ل422 و،2006

2005.   
 

  جدول تلخيصي لمساحة، إنتاج، استيراد وتصدير النجيلّيات -11 جدول

 2007 2006 النجيلّيات

 69.6 70.1 )ألف هكتار(المساحة المزروعة 

  391.5 429.6 )ألف طن(آمّية اإلنتاج 

 104.0 116.5 )ل.مليار ل(قيمة اإلنتاج 

 824.0  678.9 )ألف طن(آمّية الواردات 

 336.8 191.8 )ل.مليار ل(قيمة الواردات 

 6.1 5.3 )ألف طن(آمّية الصادرات 

 5.8 0.6 )ل.مليار ل(قيمة الصادرات 
       

  الحبوب القرنّية -2

  آالف7  حوالي2007 سنة حبوب القرنّيةبلغت المساحة المخصصة لزراعة ال

نصف هذه  أآثر من . 2006لعام نسبًة %) 2(بسيطًا انخفاضًا  مسجلًة بذلك ًاهكتار

يحتل البقاع أآبر مساحة  ،)2007عام % 59 و2006 عام %58 (المساحة مروّية

 ألف هكتار لعام 3.7و 2006هكتار لعام   آالف4(لزراعة الحبوب القرنية 

  ألف1.7 و ر ألف هكتا1.6  غطت هذه المنتجات حيثالشمال ، يليه )2007

بلغت الكمّية المنتجة من وقد .  على التوالي2007 و 2006هكتار خالل عامي 

 ألف طن سنة 37 ارتفعت الى 2006  طنًا سنة ألف30حوالي هذه الحبوب 

2007.  
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 2006 عام ألفي هكتار(الحمص  :من أهم هذه الزراعات من حيث المساحة نذآرو

 1.8و 2006 ألف هكتار عام 1.7 (ضرالفول األخ  ، )2007 ألف هكتار عام 1.8

خالل  ألف هكتار1.4( اللوبياء والفاصولياء الخضراء ،)2007ألف هكتار عام 

 خالل هكتار ألف 0.9حوالي (   الخضراءبازيالال ثم من ،) 2007 و2006عامي 

 .)العامين

) ل. مليار ل27.3(2006عام% 22للحبوب القرنية بنسبةالقيمة اإلجمالّية ارتفعت 

%) 40(+ وتابعت هذه القيمة ارتفاعها .).ل. مليار ل22.4 (2005رنة بعام مقا

  .ل. مليار ل37.3 لتصل الى 2007خالل عام 

 ألف طن 46 حوالي 2006عام  الحبوب القرنّيةبلغت الكمّية المستوردة من 

  من حيث الكميةومن أهم المنتجات المستوردة .2007 عام 45.8انخفضت الى 

 والعدس )2007 ألف طن عام 19 و 2006 عام  ألف طن13.6(الحمص  :نذآر

  ). 2007 ألف طن عام 9.2 و 2006 عام  ألف طن10.9(

ل ارتفعت . مليار ل42.6 حوالي 2006 عام الحبوب القرنّيةقيمة واردات بلغت 

 من أما آمية الصادرات. ل. مليار ل50.7لتصل الى % 19 ما يقارب 2007سنة 

 فقد 2005 نسبة لعام 2006فاعًا جد ملحوظ عام فق سجلت ارت هذه المنتجات

 ألف طن 1.4 بعدما آانت 2007 ألف طن عام 6.1ألف طن وحوالي 5.2بلغت 

 لإلطالع على المعلومات 1ويمكن الرجوع إلى الملحق رقم ( .2005عام 

  ).اإلحصائية التي تخص آل منتج على حدة

 % 15 وترآياص من من آمّية الحم % 41  ما يقارب2006 عام استورد لبنان

من % 28 حوالي 2007 وبلغت هذه النسب عام .من آندا% 10المكسيك ومن 

ر  فتتصد2006 عام  أما بالنسبة للعدس.من آندا% 23من الهند و% 24ترآيا و

 2007 وخالل عام %).27(، تليها سوريا %)49(ن آندا البلدان المصدرة الى لبنا

  .من سوريا % 21من آندا ومن مجمل آمية العدس % 58 لبنان داستور
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   الحبوب القرنّيةجدول تلخيصي لمساحة، إنتاج، استيراد وتصدير -12 جدول

 2007 2006 الحبوب القرنّية

 7.0 7.2 )ألف هكتار(المساحة المزروعة 

 37.5 30.1 )ألف طن(آمّية اإلنتاج 

 38.3 27.4 )ل.مليار ل(قيمة اإلنتاج 

 45.8 46.3 )ألف طن(آمّية الواردات 

 50.7 42.6 )ل.مليار ل(قيمة الواردات 

 6.1 5.2 )ألف طن(آمّية الصادرات 

 5.7 4.8 )ل.مليار ل(قيمة الصادرات 
  

   الخضار-3

سنتي  في المساحات المزروعةشبه استقرار  عرفت زراعة الخضار

 انخفضت هذه المساحة .) على التواليألف هكتار 42.3و  42.1(  2006و2005

 ترآزت زراعة الخضار .  ألف هكتار41.7لتصل الى %  1بنسبة  2007عام 

 من مجمل مساحة 2007عام % 58 و2006 عام %56في محافظة البقاع بنسبة 

جبل ف 2007عام % 33 و2006عام % 32 الشمال بنسبة  محافظةالخضار تليها

 ونسب 2006 لعام  على التوالي%1و %3و% 8 بنسب النبطّيةو الجنوبلبنان و

لمحافظات جبل لبنان، الجنوب والنبطية على التوالي لعام % 1و% 1و% 7

من مجمل مساحة % 88  فقد مّثلت المساحة المروّية من الخضارأما. .2007

وبلغت نسب الخضار المحمية 2007لعام % 87 و2006 لعام الخضار في لبنان

   .2007لعام % 10 و2006لعام % 9
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   .2007 و 2006 امي مساحة وإنتاج الخضار لع-13 جدول

2006 2007 
  مساحة  خضار

 )هكتار(
إنتاج   

 )ألف طن(
  مساحة

 )هكتار(
إنتاج   

 )ألف طن(

  148.9 5208  5616137.4  ورقّيةخضار

  573.3 13124  13285564.4 ثمار خضار ذات

درنّيات، أبصال ونباتات 
  578.4 23360  23430458.8 جذرّية

  1300.6 41692  1160.6  42331  المجموع
 

، الخضار ذات ثمار، الورقّيةالخضار : تقسم زراعة الخضار إلى ثالث فئات

نتاج إل  اإلجماليةقيمةالبلغت . باإلضافة إلى الدرنّيات واألبصال والنباتات الجذرّية

 مليار 771ارتفعت الى ما يقارب  2006ل عام . مليار ل592حوالي الخضار 

من % 57حوالي  2006نة سثمار ار ذات ض وقد مّثلت الخ.2007ل عام .ل

األبصال والنباتات الجذرّية بنسبة و ، تلتها الدرنّياتمجمل قيمة إنتاج الخضار

 فقد شكلت 2007أما بالنسبة لعام %. 8 بنسبة  الورقّيةومن ثم الخضار% 35

والخضار الورقية % 42من قيمة الخضار والدرنيات % 50الخضار ذات ثمار 

8 .%  

          بقيمة حوالي2006 ًا سنة ألف طن198.6 الخضار بلغت آمّية واردات

 مليار 130 ألف طن بقيمة 207.3 الى 2007ارتفعت عام ل، . مليار ل89.2

انخفاضًا  مسجلًة بذلك 2006 سنة ًا ألف طن145.3 أما الصادرات فقد بلغت. ل.ل

ترتفع لتعود و بالنسبة للكمّية 2005 لما آانت عليه عام %18بلغت نسبته حوالي 

 34.3ل بقيمة . مليار ل167.2لتصل الى % 15 بنسبة 2007هذه الكمية عام 

   .ل.مليار ل

  

  جدول تلخيصي لمساحة، إنتاج، استيراد وتصدير الخضار -14 جدول
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 2007 2006  الخضار

 41.7 42.3 )ألف هكتار(المساحة المزروعة 

 1300.6 1160.6 )ألف طن(آمّية اإلنتاج 

 770.7 592.0 )ل.ار لملي(قيمة اإلنتاج 

 207.3 198.6 )ألف طن(آمّية الواردات 

 130.0 89.2 )ل.مليار ل(قيمة الواردات 

  167.2 145.3 )ألف طن(آمّية الصادرات 

 34.3 29.6 )ل.مليار ل(قيمة الصادرات 
 
 

  ورقّية خضار -3-1

  وحوالي  ألف هكتار5.6 حوالي 2006بلغت مساحة هذه الفئة من الخضار سنة 

الملفوف والقرنبيط : ومن أبرز الخضار الورقية . 2007 الف هكتار عام 5.2

 مجمل. والخس ومجمل أنواع الحشائش والسبانخ والملوخية واألرضي شوآي

 الكمّية المنتجة من هذه الفئة من الخضار ُتقّدر.  مروّية هيالورقّيةمساحة الخضار 

ويعود هذا . 2007ن عام  ألف ط149 و حوالي 2006 ألف طن عام 137بحوالي 

.  لإلعتداء الذي حصل على معظم المناطق اللبنانية2006الهبوط في االنتاج عام 

 ألف 88 (2007في المرتبة األولى من حيث اإلنتاج خالل عام الملفوف ويأتي 

  ).   ألف طن22(الخس ف) ألف طن 24(القرنبيط ، يليه )طن

 2006ل عام . مليار ل48من الخضار بلغت القيمة اإلجمالّية إلنتاج هذه الفئة 

      .2007 ل عام. مليار ل 61ارتفعت الى حوالي 

    بلغت ضئيلة مقارنًة باإلنتاج المحلي إذ الورقّيةتبقى آمية واردات الخضار و

  وبلغت آمّية الصادرات2006ل خالل عام . مليار ل5.6طن بقيمة  آالف 10

 فقد انخفضت آمية 2007ل عام  أما  خال.ل. مليار ل6 بقيمة  ألف طن 14.6

% 21وارتفعت آمية الصادرات ) ل. مليار ل5.7( ألف طن 7.8الواردات  الى 

  )ل. مليار ل7.4 ألف طن بقيمة 17.7(
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  الورقّيةجدول تلخيصي لمساحة، إنتاج، استيراد وتصدير الخضار  -15  جدول

 2007 2006 الخضار الورقّية

 5.2 5.6 )ألف هكتار(المساحة المزروعة 

 148.9 137.4 )ألف طن(آمّية اإلنتاج 

 61.4 47.8 )ل.مليار ل(قيمة اإلنتاج 

 7.8 10.1 )ألف طن(آمّية الواردات 

 5.7 5.6 )ل.مليار ل(قيمة الواردات 

 17.7 14.6 )ألف طن(آمّية الصادرات 

 7.4 6.0 )ل.مليار ل(قيمة الصادرات 
 

 
  ثمار  الخضار ذات-3-2

       حوالي2006مخصصة لزراعة الخضار ذات ثمار عام بلغت المساحة ال

 وبقيت هذه المساحة شبه )من مجمل مساحة الخضار% 31( ألف هكتار 13.3

 الشمام والفليفلة :  وتتضمن هذه الفئة.) ألف هكتار13.1 (2007مستقرة خالل 

مرآز  تحتل البندورة ال. والخيار والباذنجان والكوسى والبامية والبندورة والبطيخ

ألف طن  291 حوالي 2006االنتاج عام اإلنتاج، إذ بلغ  المساحة واألول من حيث

 وارتفع هذا االنتاج  هكتار الف3.9وقاربت المساحة المخصصة لهذه الزراعة 

 في المرآز الثاني إذ  والمقتي ويأتي الخيار.  ألف طن 305 ليصل الى 2007عام 

 ألف 3.4 ألف طن وبمساحة 149.7 ما يقارب 2006  خالل سنةبلغ إنتاجهما

 ألف 3.1(بانخفاض المساحة )  ألف طن142.6 (2007وانخفض هذا االنتاج عام 

  .)هكتار

 وقدرت قيمة ،2006 عام ًا ألف طن464.4 بلغ مجمل إنتاج الخضار ذات ثمار

 مقابل 2007عام  % 59التي ارتفعت حوالي ،ل. مليار ل205اإلنتاج بحوالي 

  .االنتاجلكمية % 30  ارتفاع
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هذه الفئة من الخضار  لواردات على مستوى االستيراد، بلغت القيمة اإلجمالية

ومن أهم هذه . 2007 مليار عام 25.3 انخفضت الى 2006ل عام . مليار ل32.1

البندورة :  نذآر على التوالي2007 و2006ي المنتجات المستوردة خالل عام

 يليه) ) ألف طن17.0 و طنألف 30.6(ل .مليار ل 8.1 انخفضت الى 13.5 بقيمة

و )  الف طن9.1 آالف طن و10(ل . مليار ل5.4ل و. مليار ل5.2الخيار بقيمة 

 الف 6.9 و  ألف طن13.1(ل . مليار ل3و  ل. مليار ل5بقيمة البطيخ والشمام 

 2006بلغت عام  فقد  من الخضار صادرات هذه الفئة لكميةأما بالنسبة .)طن

عام ) ل. مليار ل7.1 (7.3وحوالي ) ل. مليار ل6.8( ألف طن 7.7حوالي  

2007  .  

  

  جدول تلخيصي لمساحة، إنتاج، استيراد وتصدير الخضار ذات ثمار    -16 جدول

 2007 2006 الخضار ذات ثمار

 13.1 13.3 )ألف هكتار(المساحة المزروعة 

 573.3 564.4 )ألف طن(آمّية اإلنتاج 

 382.6 338.9 )ل.مليار ل(قيمة اإلنتاج 

 47.2 69.8 )ألف طن(آمّية الواردات 

 25.3 32.2 )ل.مليار ل(قيمة الواردات 

 7.3 7.7 )ألف طن(آمّية الصادرات 

 7.1 6.8 )ل.مليار ل(قيمة الصادرات 
  

  جذرّيةالنباتات البصال و واألدرنّياتال -3-3

. والجزر البطاطا والبصل والثوم : من الخضار نذآرومن أبرز منتجات هذه الفئة

خالل مثلت تعتبر زراعة الدرنّيات واألبصال من الزراعات الرئيسّية في لبنان إذ 

 ألف 23.4 ( من مجمل مساحة الخضار% 55حوالي  2007 و2006عامي 

بالرغم   من هذه الفئةوتحتل البطاطا المرآز األول من ناحية آمّية اإلنتاج. )هكتار
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 ألف 19.9 ألف طن على مساحة 398 آان ضئيًال وبلغ 2006أن النتاج لعام 

 ووصل هذا 2007هكتار ارتفع عندما عادت الظروف األمنية شبه طبيعية عام 

من حيث االنتاج يليها  . الف هكتار20.1 ألف طن على مساحة 514.5االنتاج الى 

   ).2007 ألف طن عام 46 و2006 عام  ألف طن45(البصل 

 مليار 205 حوالي 2006 عام واألبصالبلغت القيمة اإلجمالية لزراعة الدرنّيات 

  ) .ل. مليار ل326.6 % (59 حوالي 2007وارتفعت هذه القيمة عام ل .ل

  ألف طن76.7 بكمية بلغت  2006 الواردات سنة وقد تصدرت البطاطا قائمة

 112.3 خالل  فبلغت البطاطاأما آمية صادرات. 2007 ألف طن لعام 118.6و

   .2007 طن عام  ألف129.5 و 2006الف طن سنة 

جدول تلخيصي لمساحة، إنتاج، استيراد وتصدير الدرنّيات، األبصال  -17 جدول

  والنباتات الجذرّية

 2007 2006 الدرنّيات، األبصال والنباتات الجذرّية

 23.4 23.4 )ألف هكتار(المساحة المزروعة 

 578.3 458.8 )ألف طن(آمّية اإلنتاج 

 326.6 205.2 )ل.مليار ل(قيمة اإلنتاج 

 152.3 118.7 )ألف طن(آمّية الواردات 

 16.8 51.4 )ل.مليار ل(قيمة الواردات 

 142.2 122.9 )ألف طن(آمّية الصادرات 

 19.7 16.8 )ل.مليار ل(قيمة الصادرات 
  

   الزراعات الصناعّية-4

 وعام  ألف هكتار9.9  حوالي2006 عام مساحة الزراعات الصناعيةبلغت 

وتبقى زراعة التبغ أهم زراعة صناعّية اذ تغطي .  ألف هكتار9.6 حوالي 2007

 وتقدر .2007 و2006ي نتائج البحث حول االنتاج لعام بحسب هكتار الف 8.6
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 102.7( ألف طن45.5هاتين السنتين على التوالي  خالل  للتبغالكمّية المنتجة

   ).ل. مليار ل112.6( ألف طن 42.1 و)ل.مليار ل

 فكانت 2007 أي آمية من التبغ الخام أما عام 2006 خالل سنة لم يستورد لبنان

 بلغت  وقد.ل . مليون ل119الكمية المستوردة من التبغ الخام جد ضئيلة بقيمة 

وحوالي ل . مليار ل1,594  حوالي2006 سنة قيمة الواردات من التبغ المصّنع

 ألف 7.4لخام صادرات لبنان من التبغ اآمّية بلغت . 2007ل سنة . مليار ل199

  . 2007 ألف طن سنة 8.3 وحوالي 2006 سنة ًاطن

   الفواآه- األشجار المثمرة-5

الحمضيات والتفاحيات :  من األشجار المثمرةتتضمن هذه الفئة األنواع التالية

. والفواآه ذات نواة والفواآه االستوائية باإلضافة إلى الفريز والخروب واللوز

رة من الزراعات الرئيسية في لبنان ومن أهم تعتبر زراعة األشجار المثمو

 مليار 706 حوالي  2006بلغت قيمة اإلنتاج سنة مقومات الدخل الزراعي، حيث 

قيمة اإلجمالّية لإلنتاج النباتي، ارتفعت هذه القيمة من ال % 36ل أي ما يقارب .ل

ج من القيمة االجمالية لالنتا % 40 (ل . مليار ل857.6 الى حوالي 2007عام 

  ألف هكتار76.8 حوالي 2006هذه الزراعات سنة وبلغت مساحة  ) النباتي

يمكننا تقسيم .  )2007 و 2006 عامي من مجمل المساحة المزروعة% 28(

  .باقي الفواآهو  الحمضيات: األشجار المثمرة الى قسمين

، وبلغت ) ألف هكتار17.1( 2006  سنةبالحمضّياتبلغت المساحة المزروعة 

 : أهم الحمضيات المنتجة  ومن.ًا ألف طن374اإلجمالّية إلنتاج الحمضيات الكمّية 

 ). ألف طن35(، واألفندي ) ألف طن92(، والحامض ) ألف طن231( البرتقال

، ) ألف هكتار16.7 (بالحمضّياتبلغت المساحة المزروعة  2007وفي سنة 

أهم الحمضيات   ومن. ألف طنًا392وبلغت الكمّية اإلجمالّية إلنتاج الحمضيات 

 35(، واألفندي ) ألف طن114(، والحامض ) ألف طن229(  البرتقال: المنتجة

  ).ألف طن
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 15حوالي   من الحمضيات بقيمة إجمالية بلغتًا ألف طن97صّدر لبنان حوالي 

 23.8 ألف طن بقيمة 162 الى 2007ارتفعت آمية الصادرات عام ل .لمليار 

  .ل.مليار ل

 587.2 وحوالي 2006  ألف طن عام 562.2 حوالي ألخرىالفواآه ابلغ إنتاج 

 على 2007 و 2006ي  ومن أهم منتجات الفاآهة لعام. 2007ألف طن عام 

 ألف طن 99.5 ( يليه العنب،) ألف طن125.2 ألف طن 121.5 (التفاح : التوالي

 37.4(الدراق  و) الف طن89.7 ألف طن و 87.4( الموزو، ) ألف طن106و 

 ألف 33.5 و  ألف طن35.7(اإلجاص ، )  ألف طن41.3ألف طن و

 ألف 29.4 ألف طن و 28(اللوز ، ) الف طن32 و ألف طن29.3(المشمش ،)طن

 ألف 23.4(الكرزو)  ألف طن24.6 ألف طن و24.7(، الخوخ والجنارك ) طن

  ).ألف طن30 وطن

ألف  76.8 حوالي 2006عام آه األخرى ا األشجار المثمرة والفووبلغت مساحة 

من مجمل مساحة هذه الفئة، يليه % 36 البقاع الصدارة، اذ غّطى واحتّلهكتارًا 

، والنبطّية %) 17(فالجنوب %) 18( جبل لبنان ، ثّم%)27(الشمال 

مع تغيير )  ألف هكتار77 (2007وبقيت هذه المساحة شبه مستقرة عام %).2(

لجبل % 19، للشمال% 28للبقاع، % 34(بسيط في توزيع النسب في المحافظات 

  ).للنبطية% 2للجنوب و% 17لبنان، 

 21.9 بقيمة ًا ألف طن10.5 حوالي 2006 واردات لبنان من الفواآه عام بلغت

وقد صّدر . )ل. مليار ل23.7( ألف طن 10.8 حوالي 2007ل وعام .مليار ل

بقيمة ) بما فيها الحمضيات( ألف طن من الفواآه 249.5  حوالي2006 سنة لبنان

% 30 حوالي 2007ارتفعت آمية الصادرات من الفواآه عام .ل.ار ل ملي65.5

وتأتي نسب الكميات المصدرة عام  ).ل. مليار ل76.3 ألف طن بقيمة 314(

، من ثّم   %)17(من الكمّية المصدرة، يليه التفاح % 37البرتقال:  آالتالي 2007

    الموزمن مجمل صادرات الفواآه من ثّم % 15مثلت  التيباقي الحمضيات 

ومن أبرز البلدان المستوردة للبرتقال السعودية %). 8(، والعنب الطازج %)14(
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%) 19(و سوريا ، %)24(تليها الكويت ) من مجمل صادرات البرتقال % 33(

رت مصر  فقد تصّدأما بالنسبة للتفاح، %). 4(، وقطر %)9(واإلمارات العربية 

وقد . %)6( والكويت %)13(دية  السعوتلتها% 70البلدان المستوردة بنسبة 

. %6 واستوردت األردن من صادرات الموز اللبناني% 93استوردت سوريا 

من مجمل العنب المصّدر،  % 37وشكلت صادرات العنب الطازج الى السعودّية 

  ).لكل منهما% 10( وعمان والى األردن%) 13(والى االمارات 
  

  راد وتصدير الفواآهجدول تلخيصي لمساحة، إنتاج، استي -18 جدول

 2007 2006 األشجار المثمرة

 77.0 76.8 )ألف هكتار(المساحة المزروعة 

 979.8 936.5 )ألف طن(آمّية اإلنتاج 

 857.6 705.7 )ل.مليار ل(قيمة اإلنتاج 

 10.8 10.5 )ألف طن(آمّية الواردات 

 23.7 22.0 )ل.مليار ل(قيمة الواردات 

 314.3 249.5 )ألف طن(آمّية الصادرات 

 76.4 65.5 )ل.مليار ل(قيمة الصادرات 
  

  الزيتون-6
من % 21( ألف هكتار 59.1 بحوالي 2005قّدرت مساحة الزيتون خالل سنة 

 من مجمل هذه المساحة تليه%  41ويحتل الشمال ) مجمل المساحة المزروعة

غت آمّية بل%.  4والبقاع   ،لكل منهما% 17 وجبل لبنان الجنوبف، %21النبطّية 

. ل. مليار ل283.7 بقيمة ًا ألف طن177.3 حوالي 2006 سنةخالل اإلنتاج 

). 2006 ألف طن عام 76.5(بذلك سنة انتاج عالية نسبًة للسنوات السابقة مسّجلة 

المساحة المخصصة للزيتون شبه مستقرة مع  فقد بقيت 2007أما خالل سنة 

 مليار 144.7لف طن بقيمة  ا76.2ليصل الى ) -% 43( انخفاض في االنتاج 

  .ل.ل
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  جدول تلخيصي لمساحة، إنتاج، استيراد وتصدير الزيتون -19 جدول

 2007 2006 الزيتون

 58.6 59.1 )ألف هكتار(المساحة المزروعة 

 76.2 177.3 )ألف طن(آمّية اإلنتاج 

 144.7 283.7 )ل.مليار ل(قيمة اإلنتاج 

 3592 2137 )طن(آمّية الواردات 

 3.3 1.7 )ل. لارملي( الواردات قيمة

 34 22 )طن( آمّية الصادرات 

 82 54 )ل.مليون ل(قيمة الصادرات 
  

    غيرها من األشجار-7

الجوز، والصنوبر وغيرها من األشجار  تتضمنمساحة هذه األشجار والتي بلغت 

 وبقيت كتار ألف ه7.1حوالي  2006ذات ثمار جوزّية صالحة لألآل، خالل عام 

ولم تتعّد آمية .  ألف هكتار7.2 اذ سجلت هذه المساحة 2007مستقرة عام شبه 

 المستوردة من هذه األصناف الكمّية بلغتوقد .  في السنتينطن آالف 6االنتاج ال 

 2007 ألف طن عام 22.6ارتفعت الى  ًاألف طن19.5حوالي  2006خالل سنة 

 الفستق ،) طن آالف5(رالتم:  هذه الفئة المستوردة من ومن أهم منتجات%)15(+

، 2006سنة لواردات هذه الفئة ، وقد بلغت القيمة اإلجمالّية ) ألف طن3.1(الحلبي 

 مليار 75.3 وتبلغ ما يقارب  2007عام %  25لترتفع  .ل. مليار ل60.4 حوالي

  . ل.ل

جدول تلخيصي لمساحة، إنتاج، استيراد وتصدير ثمار األشجار  -20 جدول

  األخرى

 2007 2006 رىاألشجار األخ

 7.2 7.1 )ألف هكتار(المساحة المزروعة 

 5.7 5.9 )ألف طن(آمّية اإلنتاج 
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 61.1 53.6 )ل.مليار ل(قيمة اإلنتاج 

 22.6  19.5 )ألف طن(آمّية الواردات 

 75.3  60.4 )ل.مليار ل(قيمة الواردات 

 680  480 ) طن(آمّية الصادرات

 3.1  1.8 )ل. لونملي(قيمة الصادرات 

  
   غيرها من الزراعات-8

وآذلك الزراعات األزهار واألبصال ونباتات الزينة وشمل هذه الفئة المشاتل، تو

  .العلفّية 

، 2006األزهار واألبصال ونباتات الزينة خالل عام و مساحة المشاتل، ُقّدرت

 آما قدرت قيمة . 2007 هكتار عام 475 هكتار انخفضت الى 535بحوالي 

ل . مليار ل48.8ل ارتفعت الى . مليار ل45 بحوالي ال 2006 سنة خاللاإلنتاج 

 2006 عام  قيمة واردات لبنان من األزهار والورود بلغت وقد . 2007عام 

لتعود وترتفع عام ) 2005لما آانت عليه عام % 17 -(ل . مليار ل11.7حوالي 

تعّد فلم ت صادرات لبنان من هذه الفئة  قيمةأما. ل . مليار ل14.8 الى 2007

 -1ملحق  (.ل.مليار ل 2.1 الى 2007لترتفع عام ،  2006ل عام .المليار ل

  ). 9-1جدول 

بالرغم من أن المساحات المخصصة للزراعات العلفية تبقى محدودة نسبيًا 

     2006لحاجيات لبنان من المواد العلفية، إال أنها شهدت تطورًا ملموسًا عام 

  ). الف هكتار6.3 (2007م لتعود وتنخفض عا ) هكتارألف 6.6(

 )النخالة والجريش واألآسبة للحيوانات( الواردات من المواد العلفّية وبلغت آمية

 وقد ارتفعت آمية .ل. مليار ل35.8 ألف طن بقيمة 107.5 حوالي 2006سنة 

 .ل. مليار ل57.2 ألف طن بقيمة 142.5 الى 2007الواردات من هذه الفئة عام 

  ).15-1 جدول -1ملحق (
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   البذور الزيتّية-9

يبقى إنتاج لبنان من هذه المواد جد محدود وتغطي الواردات بصفة شبه آلّية 

         حوالي2006بلغت آمّية الواردات من البذور الزيتّية عام . حاجيات لبنان

 2007 ألف طن عام 46ارتفعت هذه الكمية الى  ل. مليار ل54 بقيمة ًاطنالف  34

  ).16-1و 8-1 جدول - 1ملحق (. ل. مليار ل80.5بقيمة 
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  الباب الثاني

  الثروة الحيوانية

  محة عامةل : القسم األول
 

من قيمة % 28، حوالي 2005ُتمّثل قيمة إنتاج الثروة الحيوانية في لبنان سنة 

  . االنتاج الزراعي العام بشقيه النباتي والحيواني

 حيث انخفضت 2005ل سنة  خالتراجعًا طفيفاًًشهد قطاع االنتاج الحيواني وقد 

سنة . ل. مليار ل551 بلغت هذه القيمة إذ 2004مقارنة بعام % 2 بنسبة قيمته

 قطاع الثروة الحيوانية في وما زال .2004سنة . ل. مليار ل557مقابل  2005

  .  عّدة صعوبات على المستويات االنتاجية والتسويقية يواجهلبنان

اللحوم الحمراء على اختالف : ئيسية منتتألف منتجات الثروة الحيوانية الر

أنواعها ولحوم الدواجن، باإلضافة إلى األسماك والحليب ومشتقاته والبيض 

  .والعسل

إن الكميات المنتجة إجماًال ال تلّبي إال جزءًا محدودًا من حاجات االستهالك 

.  باستثناء قطاع الدواجن وإنتاج البيضهذه الحاجات االستيراد يغطي. المحلي

ويبقى مستوى التطور جّد محدود في ظّل الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع 

  .    وفي ظّل المنافسة الحاّدة للمنتجات المستوردة

ماشية حّية، (وقد بلغت قيمة استيراد المواد الخام وشبه الخام من أصل حيواني 

، 2005سنة ) لحم مجّلد ومبّرد وطازج، حليب ومشتقاته، عسل، أسماك وغيرها

 مليار ليرة لبنانية، مع احتساب األسماك المعّلبة التي تدخل عادة 666حوالي 

  . 2004مقارنة بعام % 6 حوالي بتراجع  أيضمن المنتجات المصّنعة

وحوالي ) وزن صافي(من حاجاته من اللحوم الحمراء % 82يستورد لبنان حوالي 

ون األخذ بعين د) ما يعادل حليب طازج(من آميات الحليب المستهلكة % 37
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ما  (من األسماك المستهلكة% 75آما يستورد لبنان . االعتبار الزبدة واألجبان

  . بما فيها األسماك المعّلبة)يعادل سمك طازج

 تطّورت مساحة األراضي ، نتائج البحث حول االنتاج الزراعيوبحسب

في ار  ألف هكت5.9   بشكل ملحوظ إذ بلغت2005 سنة المزروعة بالنباتات العلفية

، ويالحظ في هذا المجال ارتفاع 2004  ألف هكتار سنة4.8حين لم تتعدَّ الـ 

أما . مساحة الزراعات العلفية بشكل مضطرد خالل السنوات الثالث األخيرة

 2005 سنة  بشكل ملموسارتفعتبالنسبة لكمّية المنتجات العلفية المستوردة فقد 

  .ل.يار ل مل34 ألف طن وبقيمة بلغت حوالي 97 لتقارب

 قطاع االنتاج الحيواني خالل السنوات الثالث األخيرة محدودة تبقى وتيرة تطّور

 لذا، أصبح من الضروري وضع مخطط واضح المعالم لتنمية هذا القطاع .نسبيًا

   :بطريقة مستدامة يشمل

  تحسين الصحة والتغذية الحيوانية،  -

  تشجيع االستثمار في قطاعي اللحوم والدواجن  -

رق ونظم التربية واإلدارة الحديثة للمزارع وتحسين القدرات تحسين ط -

 .التنافسية للمنتجين
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  قيمة اإلنتاج الحيواني المحلي والتجارة الخارجية -1
  

قيمة مكونات اإلنتاج الحيواني وتطورها خالل السنوات الثالث  21يبّين الجدول 

  .األخيرة
  

  .لي خالل السنوات الثالث األخيرة المحر قيمة اإلنتاج الحيوانيتطّو  - 21 جدول

  .ل.القيمة بالمليار ل

2003 2004 2005 
 المنتجات

 % القيمة % القيمة % القيمة

 25 138.6 23 130.3 26 137.7 حليب

 16 87.6 15 85.0 15 77.4لحوم حمراء

 34 185.5 37 204.9 35 188.6لحوم دواجن

 10 56.9 11 61.9 10 55.8 بيض

 5 25.0 4 21.9 4 20.0 عسل

 10 57.2 10 53.4 10 54.6 سمك

100 100550.8 557.4 100 534.1 المجموع
  

 في قيمة المنتجات الحيوانية المحلية لسنة انخفاضًاا، 21 يوضح لنا الجدول رقم

بنسبة  تراجعًامسجلة بذلك . ل. مليار ل551، إذ بلغت هذه القيمة حوالي 2005

   .2004 مقارنة بعام 2%

 قيمة واردات وصادرات المنتجات الحيوانية 22رقم  تلخيصيالجدول ال ويوضح

حسب مجموعات المواد خالل السنوات الثالث األخيرة استنادًا إلى البيانات عن 

  .التجارة الخارجية الصادرة عن مصلحة المرآز اآللي الجمرآي
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. ل.ار ل ملي704 من حوالي  تراجعًا قيمة واردات المنتجات الحيوانيةشهدتو قد 

والذي % 6 حوالي بنسبة  أي،2005سنة . ل. مليار ل666 إلى حوالي 2004سنة 

. اللحوم الحمراء والبيضاء والعسل قيمة واردات تراجعيعزى خاصة إلى 

بأآثر من  2005 سنة صادرات المنتجات الحيوانية قيمة ارتفعتوبموازاة ذلك فقد 

  .2004 مقارنة بعام 25%

  

   وصادرات المنتجات الحيوانيةقيمة واردات -22 جدول

  .ل.القيمة بالمليار ل

 قيمة الصادرات قيمة الواردات
 المنتجات

03 04 05 03 04 05 

 4.8 3.9  3.6 268.6 269.8 231.0 حليب ومشتقاته

حمراء لحوم 
 2.0 1.9 3.5 314.1 353.2 348.2 وبيضاء

 2.0 1.7 1.8 0.1 0.1 0.1 بيض

 0.01 0.1 0.1 0.8 1.0 0.7 عسل

أسماك طازجة أو 
 1.07 0.5 0.7 57.5 53.6 46.3   مبّردة أو مجّمدة

 0.4 0.4  0.4 25.3 26.6  20.2  أسماك معّلبة 

 10.28 8.1  10.1 666.4 704.3 646.5 المجموع
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  :القسم الثاني

  مكونات الثروة الحيوانية
  

   أعداد الماشية-1

  

   األبقار-1-1

  

، يقّدر عدد األبقار في لبنان بحوالي 2005 لسنة استنادًا لنتائج البحث حول االنتاج

  .2004مقارنة بعام % 5 مسجًال انخفاضًا بنسبة حوالي ً، ألف رأسا77

 على المستوى الذي آان عليه سنة 2005حافظ عدد األبقار الحلوب سنة وقد 

  . ألف رأسًا43.8 إذ بلغ حوالي 2004

 فقد قارب عددها           2005أما بالنسبة لألبقار الحلوب المستوردة خالل سنة 

  .2004 رأسًا سنة 2458مقابل حولي   رأسًا2530الـ 

   .من العدد اإلجمالي للقطيع% 35وتشّكل األبقار من العروق المؤصلة حوالي 

وقد %) 34 (الشمالو%) 35 (البقاعتترّآز تربية األبقار خاصة في محافظتي 

، بينما زادت 2004مقارنة بعام  2005حافظ البقاع على نفس النسبة خالل عام 

  .2004مقارنة بعام % 3في الشمال بمعّدل هذه النسبة 

وبحسب ما أدلى به المزارعون من معلومات، فقد بلغ عدد الوفيات من األبقار 

  %. 10التي يقّل عمرها عن السنة حوالي 
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حسب ب ملخصًا عن العدد اإلجمالي لألبقار وتوزيعها ،23 رقم ويعطينا الجدول

 في عدد األبقار بشكل مستمّر  وُيسّجل تراجٌع.2005 و2004 لسنتي المحافظات

  .2004 جبل لبنان والجنوب والنبطية منذ سنة في محافظات

   

  .2005  و2004  بين سنتيرعدد األبقا -23 جدول

  العدد باآلالف

2004 2005 
 المحافظة

 العدد اإلجمالي العدد اإلجمالي

 12.3 13.2 جبل لبنان

 26.0 25.3 نان الشماليلب

 27.2 27.3 البقاع

 5.6 7.8 الجنوب

 5.8 6.8 النبطية

 76.9 80.4 المجموع
  

   األغنام والماعز-1-2

 بلغت نسبته ألف رأسًا وقد سّجل ارتفاعًا 337، حوالي 2005سنة  األغنام عدد بلغ

من % 54وقد شّكلت االناث الحلوب حوالي . 2004 مقارنة بعام %10 حوالي

أما بالنسبة للوفيات من األغنام التي يقّل عمرها عن السنة، فقد . جمل القطيعم

 الماشية من مل الوالدات بحسب ما أدلى به مربومن مج% 8بلغت نسبتها حوالي 

  .معلومات

 في حين 2005سنة  ألف رأسًا 495 حوالي  إلى عدد قطيعهارتفع، فقد الماعزأما 

  . 2004 رأسًا عام  ألف432بلغ عدد هذا القطيع حوالي 

وتجدر اإلشارة، إلى أن معظم قطيع الماعز هو من العرق البلدي، أما الماعز 

   . ألف رأسًا16حوالي  2005 عدده سنة فقد بلغالشامي أو المؤصل 
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وتبقى نسبة الوفيات . من مجمل القطيع% 50 حوالي الحلوبوتشّكل نسبة الماعز 

من % 12  إذ تمّثل حواليفعة نسبيامن الماعز التي يقل عمرها عن السنة مرت

  .مجمل الوالدات

من األغنام % 78 األغنام والماعز بحوالي لعدديحتّل البقاع الصدارة بالنسبة 

 لكل من األغنام والماعز% 10من الماعز، يليه الشمال بنسب % 55وحوالي 

على % 17و% 4بنسب فالنبطية ، للماعز% 10لألغنام و% 5 بـوجبل لبنان 

  ).24جدول رقم  (لكل من األغنام والماعز% 8و % 2 والجنوب التوالي

  

  .2005ع األغنام والماعز حسب المحافظات لسنة مختصر حول توّز -24 جدول

  الماعز  األغنام
  المحافظة

النسبة   )آالف(عدد 
النسبة   )آالف(عدد   (%)

(%)  

  9.7  48.1  5.3  17.9  جبل لبنان

  10.4  51.5  10.4  35.2  الشمال

  55.1  272.5  78.3  264.1  البقاع

  8.2  40.4  1.7  5.6  الجنوب

  16.6  82.2  4.3  14.5  النبطية

  100  494.7  100  337.3  مجموع لبنان
  

   إنتاج الحليب-2

 ثلث حاجة لبنان االستهالآية أآثر من، 2005غّطى االنتاج المحلي للحليب سنة 

 ة إلى أن آمية الزبدةوتجدر اإلشار. بما فيها الزبدة واألجبان على اختالف أنواعها

 بنسبة 2004 المستوردة خالل نفس السنة قد انخفضت مقارنة بعام ومشتقاتها

 التي شهدت  آمية األجبان المستوردة في ما خّصوآذلك األمر، %8حوالي 

   .2004مقارنة بعام % 10حوالي ب تراجعًابدورها 
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        إلى حواليفعت، فقد ارتلكمية االجمالية للحليب المنتج محلياأما بالنسبة ل

 أي بزيادة 2004 ألف طنًا سنة 244في حين لم تتعدَّ الـ  2005 ألف طن سنة 252

 المباعة  االجمالية للحليبوتشمل آمية الحليب المنتجة الكمية. %3حوالي 

  . والمصّنعة والمعّدة لالستهالك المنزلي

المنتج في حين أن من الكمية االجمالية للحليب % 75يشّكل حليب األبقار حوالي 

  .على التوالي% 9و% 16 ال يشكالن سوى الماعز واألغنامحليب 

 تلتها% 46حوالي ب  المرتبة األولى من حيث إنتاج الحليب محافظة البقاعاحتّلت

فالنبطية  ،%14جبل لبنان بنسبة حوالي و% 27محافظة الشمال بنسبة حوالي 

  . على التوالي%5و% 8 بنسب والجنوب

اشية الحلوب على آافة المحافظات بنسب مختلفة، ففي ما خّص األبقار وتتوزع الم

لكل % 36الحلوب، تترّآز تربيتها خاصة في محافظتي الشمال والبقاع إذ تمّثل 

 من العدد %80أما بالنسبة لألغنام والماعز الحلوب، فيمّثل البقاع حوالي . منهما

% 13لألغنام و% 11ي بنسب  لبنان الشمال للماعز يليه%58و االجمالي لألغنام

لكل من % 4في الجنوب و% 1، فيما تتراوح نسبة األغنام الحلوب بين للماعز

من العدد االجمالي للماعز في % 3أما الماعز الحلوب فتمّثل . جبل لبنان والنبطية

  .لكل من جبل لبنان والنبطية% 19و% 8الجنوب و

  

من حاجة لبنان % 63 اليأصبح يغّطي حو إذ 2005تطّور إنتاج الحليب سنة 

بعد أن سّجلت هذه النسبة ) دون األخذ بعين االعتبار الزبدة واألجبان(االستهالآية 

  .2004سنة % 60حوالي 

بزيادة ل أي . مليار ل139بلغت القيمة االجمالية النتاج الحليب المحلي حوالي وقد 

 سنة ففي حين حافظت أسعار حليب األبقار. 2004مقارنة بعام % 6حوالي 

األغنام  حليب أسعار، إال أن 2004 على نفس المستوى التي سجلتها عام 2005

 مقارنة بعام للثانية% 9 و لألولى%11 بنسبة حوالي  ارتفاعًاتشهد والماعز

  ). 26 و 25الجدوالن رقم ( 2004
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  ...)سائل، حبيبات، مرّآز(على مختلف األشكال  عادلت آمّية الحليب المستوردة

دون األخذ بعين االعتبار  ( ألف طن من الحليب الطازج149حوالي  2005سنة 

وقد . 2004مقارنة بعام % 10 بلغت نسبته حوالي بتراجع أي )الزبدة واألجبان

            حوالي2005  سنةخاللبلغت القيمة االجمالية لهذه الكمّية المستوردة 

 وُتعزى 2004بعام مقارنة % 1أي بزيادة طفيفة بلغت حوالي . ل. مليار ل105

. ل. ل704هذه الزيادة خاصة إلى ارتفاع سعر آلغ الحليب المستورد الذي بلغ 

            2004في حين لم يتعدَّ سعر الكلغ المستورد من الحليب سنة  2005سنة 

  .ل. ل630الـ 

  حوالي    إلى )ما يعادل حليب طازج ( آمّية صادرات الحليب ومشتقاتهتراجعت

وُيالحظ .  2004 آالف طن سنة 10 في حين قاربت الـ 2005سنة  طن آالف 7

خالل السنوات الثالث  في سعر آلغ الحليب ومشتقاته المصّدر ارتفاع ملموس

    .األخيرة

، إذ بلغت 2005سنة ) زبدة وأجبان( قيمة واردات مشتقات الحليب انخفضتوقد 

  .2004قارنة بعام م% 2 حوالي بتراجع بلغت نسبتهأي . ل. مليار ل164حوالي 

في لبنان سنة ) ما يعادل حليب طازج(تطّور استهالك الفرد من الحليب ومشتقاته 

 آلغ في السنة إذا احتسبنا أن عدد المقيمين في 159ليصل إلى حوالي  ،2005

ويتعّدى هذا المستوى ما يستهلكه الفرد في بعض .  مليون4.4لبنان ُيقّدر بحوالي 

ا واألردن في حين يقارب هذا المعّدل استهالك الفرد في البلدان المجاورة آسوري

  .ترآيا

  

  األبقار الحلوب -2-1

             ، قارب عدد األبقار الحلوب2005وفقاًً لنتائج البحث حول االنتاج لعام 

محافظًا على نفس  من عدد األبقار اإلجمالي% 57 ما يمّثل  ألف رأس43.8الـ 

تجدر اإلشارة، إلى أن عدد األبقار الحلوب و. 2004المستوى مقارنة بعام 

  .  رأسًا2530بلغ  قد 2005المستوردة سنة 
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% 36والشمال بنسبة  البقاعوتترّآز تربية األبقار الحلوب خاصة في محافظتي 

  .لكل منهما

 آلغ سنة 4333بلغ معّدل االنتاج السنوي للبقرة الحلوب على المستوى الوطني 

% 2ود البقرة من إنتاج الحليب بنسبة حوالي ، وقد ازداد متوسط مرد2005

 وجبل لبنان  البقاعوقد سّجل أعلى مستوى له في محافظتي، 2004مقارنة بعام 

 النبطية بحوالي محافظة تليهما، آلغ للبقرة  5000حوالي حيث بلغ معّدل االنتاج 

 آلغ في محافظة 3740 آلغ في محافظة الشمال و3506 في حين بلغ آلغ، 4023

ارتفع وقد . ، علمًا أن هذا المعّدل يختلف بحسب األنواع وأساليب التربيةنوبالج

، إذ بلغت الكمية 2004مقارنة بعام % 2 بنسبة 2005 عام إنتاج حليب األبقار

 2004 سنة ًا ألف طن186 مقابل ًا ألف طن190 حوالي 2005 خالل سنة المنتجة

  ).26 و25الجدوالن (

بزيادة أي . ل. مليار ل99، بحوالي 2005يب األبقار سنة تقّدر القيمة االجمالية لحل

. ل. ل522 وبمتوسط سعر لكلغ الحليب قارب الـ 2004 مقارنة بعام %2حوالي 

وقد ُسجل تباين في السعر بين منطقة وأخرى بحسب العرض والطلب مع حّد 

  ).ل. ل470(وحّد أدنى في محافظة البقاع .) ل. ل680 (النبطيةأقصى له في 
  

  .2005 لسنة  وقيمتهإلنتاج الحليب ألعداد الماشية الحلوب ومختصر -25 ولجد

  النوع
عدد الماشية 
  الحلوب

 )ألف رأس(

إنتاج 
الحليب 

 )ألف طن(

معّدل 
اإلنتاج 

 )وحدة/آلغ(

  قيمة

اإلنتاج 
 .)ل.مليار ل(

 معّدل سعر 
الحليب 

 )آلغ/.ل.ل(

 522 99.1 333 4 189.8 )7 (43.8 األبقار

 613 13.9 124.9 22.8 182.7 األغنام

 651 25.6 159.6 39.3 246.7 الماعز

 -  138.6 - 251.9 - المجموع
  

                                           
أما العدد اإلجمالي لألبقار اإلناث، .   يتضمن هذا العدد فقط األبقار المنتجة للحليب التي أعلن عنها الحائز 7

 تبلغ سن اإلنجاب أو تلك التي ال تعطي آمية ذات  التي لمر ألف رأسًا ويوجد من ضمنها األبقا68 فقد قارب
 .أهمية تذآر بسبب السن أو أسباب أخرى
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   خالل وقيمتهإلنتاج الحليبو  ألعداد الماشية الحلوبمختصر -26 جدول

  .2004 و 2003

2003 2004 

 النوع
عدد 

الماشية 
  الحلوب

)ألف رأس(

إنتاج 
 الحليب

 )الف طن(

قيمة 
  اإلنتاج

)ل. لرمليا(

عدد 
الماشية 
الحلوب  

 )ألف رأس(

إنتاج 
 الحليب

 )الف طن(

  قيمة

 اإلنتاج
 .)ل.مليار ل(

 96.9 186.3 43.85 101.8 194.6 47.5 األبقار

 11.9 21.6 179.4 12.9 23.3 175.6 األغنام

 21.5 36.1 234.5 23.0 36.5 240.4 الماعز

  130.3 244.0  - 137.7 254.4  - المجموع
  

 الماشية و، وبحسب ما أدلى به مرّب2005تائج البحث حول االنتاج لعام استنادًا لن

من آمّية الحليب المنتجة محليًا يتّم تصريفها من % 78من معلومات، فإن حوالي 

لالستهالك الذاتي %) 22(خالل العمليات التسويقية بينما ُتستعمل الكميات المتبقية 

  .لتصنيعلأو

  

  التلقيح االصطناعي -2-1-1

 وما زالت ،1996مت مديرية الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة منذ سنة قّد

 خدمات التلقيح االصطناعي من خالل توزيع النطف إلى المصالح اإلقليمية تقّدم

في مختلف المناطق اللبنانية لتلقيح األبقار عند صغار المرّبين، باإلضافة إلى 

  .القطاع الخاص

 مقابل 2005 نطفة سنة 5694من قبل وزارة الزراعة بلغ عدد النطف الموّزعة 

  ).27جدول  (2004 نطفة عام 4253
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توزيع عدد نطف التلقيح االصطناعي حسب المحافظات خالل سنة  -27 جدول

2005.  

  النسبة المئوية  العدد  المحافظة

  38.0  2160  جبل لبنان

  20.1  1142  لبنان الشمالي

  33.6  1917  البقاع

  8.3  475  يةالجنوب والنبط

  100.0  5694  المجموع

 

حتّلت محافظتا جبل لبنان والبقاع الصدارة في ما خّص عدد النطف الموّزعة وقد ا

   .على التوالي% 34و % 38من قبل وزارة الزراعة إذ سجلتا نسب 

      ، بحوالي2005يقّدر عدد الوالدات عن طريق التلقيح االصطناعي لسنة 

  . والدة6900

     

  غنام الحلوباأل -2-2

 مسّجًال ارتفاعًا ًا، ألف رأس183، بحوالي 2005ُقّدر عدد األغنام الحلوب سنة 

من % 54وتمّثل األغنام الحلوب حوالي . 2004مقارنة بعام % 2بنسبة حوالي 

  .مجمل القطيع

من مجمل عدد % 80ويحتّل البقاع المرآز األول في تربية األغنام الحلوب بنسبة 

لكل منهما، % 4وجبل لبنان والنبطية بنسبة %) 10(يليه الشمال القطيع الحلوب، 

     %).2(فالجنوب 
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 آلغ 123مقابل آلغ  125 الـ 2005 الحلوب سنة للنعجة السنوي االنتاج قارب

  للوحدة في حليب وقد ُسّجل أعلى معّدل إنتاج).26 و25الجدوالن ( 2004سنة 

  .والنبطية والبقاع الشمال آّل من

 2005 ألف طن سنة 23ة اإلجمالية لحليب األغنام المنتج محليًا حوالي ت الكمّيبلغ

 من هذه الكمّية،% 72وقد أنتج البقاع حوالي . 2004مقارنة بعام % 6 بزيادةأي 

على التوالي ولم تتعدَّ % 3و% 4فالنبطية وجبل لبنان بنسب %) 20(يليه الشمال 

   .في الجنوب% 1هذه النسبة الـ 

 ل. مليار ل14 الـ ، فقد قاربت2005لسنة يمة االجمالية لالنتاج وفي ما خّص الق

 وُيعزى ذلك خصوصًا إلى ،2004مقارنة بعام % 17 حوالي ها بلغت نسبتبزيادة

     سعر هذا ال بلغ متوسط على باب المزرعة إذحليب األغنامارتفاع سعر آلغ 

 ووصل هذا .2004سنة . ل. ل554 في حين لم يتعدَّ الـ ،2005ل سنة . ل613

ى حّده األدنى في البقاع وإل.) ل. ل761(المتوسط إلى حّده األقصى في النبطية 

  ..)ل. ل579(

 عبر 2005من آمّية حليب األغنام المنتجة محليًا سنة % 82مّرت حوالي 

% 18 األغنام مقابل والعمليات التسويقية بحسب المعلومات التي أدلى بها مرب

 البقاع الصدارة في ما خّص آمّية حليب احتّل .ليين المنزلالستهالك والتصنيع

  %.75بنسبة األغنام االجمالية المباعة 

  

  الماعز الحلوب -2-3

          في حين لم يتعدَّ ألف رأسًا 247حوالي ، 2005 عدد الماعز الحلوب سنة بلغ

وتمّثل %. 5 بنسبة حوالي ارتفاعًا، مسجًال بذلك 2004 ألف رأسًا سنة 235الـ 

  .من العدد اإلجمالي للقطيع% 50لماعز الحلوب حوالي ا

% 13 و،النبطيةفي % 19من الماعز الحلوب في البقاع، و% 58تواجد حوالي 

 الجنوب أما أدنى نسبة فقد ُسّجلت في محافظة في جبل لبنان% 7 وفي الشمال

)3 .(%  
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والي  حبزيادة، 2005 ألف طنًا سنة 39بلغت آمية حليب الماعز المنتج حوالي 

من الكمّية االجمالية % 54، واستأثر البقاع بحوالي 2004مقارنة بعام % 9

على % 8و% 15، فالنبطية وجبل لبنان بنسب %21 بحوالي الشمال، يليه ةالمنتج

   .)%2(الجنوب   أدنى نسبة فقد ُسّجلت في محافظة أماالتوالي،

 آلغ 160 قارب الـ والجدير ذآره، أن المردود السنوي للشاة الواحدة من الماعز

 ويعود هذا االرتفاع إلى تزايد االصناف 2004 آلغ عام 154 مقابل 2005سنة 

  .المؤصلة ذات االنتاجية العالية وإلى الظروف المناخية المؤاتية للرعي

وفي ما خّص معّدل إنتاج وحدة الماعز المؤصل أو الشامي من الحليب، فقد بلغ 

البقاع والشمال   وقد سجلت محافظات2005 آلغ خالل سنة 356هذا المستوى 

 حيث  من الماعز المؤصل أو الشامي للشاة الواحدةمعدالت إنتاج عالية والنبطية

  .   على التوالي آلغ355 و آلغ357 آلغ و 378 بلغت

، إذ 2005سنة . ل. مليار ل26ناهزت القيمة االجمالية لحليب الماعز المنتج الـ 

وقد . ل. ل651 الماعز خالل نفس السنة حوالي بلغ متوسط سعر آيلوغرام حليب

  ).26 و25الجدوالن ( 2004مقارنة بعام % 9 هذا السعر بنسبة حوالي ارتفع

المباعة من حليب الماعز  كميةال  نسبة، ُقّدرتلتصريحات مرّبي الماعزوفقًا 

، وقد تعّدت هذه 2005 سنة من مجمل الكمية المنتجة% 81الحلوب بحوالي 

 بحوالي  والنبطية والبقاع الجنوبفظات محافي آل منّدل الوطني النسبة المع

  . على التوالي% 83و% 84و% 89

  
  
   اللحوم الحمراء-3

 منها ضئيًال ًايحتاج لبنان سنويًا إلى آمّية آبيرة من اللحوم الحمراء، يؤّمن قسم

 المبّردةاللحوم  إلى استيراد الحيوانات الحية وويلجأبواسطة قطيعه المحلي، 

  .والمجّمدة لتغطية العجز من هذه المنتجات

ويقوم بعض المرّبين بتسمين جزئي للحيوانات الحية المستوردة في حال رآود 

  . األسواق المحلية إلى حين التمّكن من تسويقها
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 مشكلة المسالخ المرخصة وغير المرخصة مطروحة، إذ لم من ناحية أخرى، تبقى

 لتلبيةاألخيرة وتبقى طاقتها االستيعابية ضئيلة تشهد تطورًا ملموسًا خالل العقود 

 باإلضافة إلى انعدام الرقابة بالنسبة للمسالخ غير  المحليحاجات السوق

   .المرّخصة

  
  اإلنتاج المحلي -3-1

حوالي ب 2005في لبنان سنة ) وزن صافي(قّدرت آمّية اللحوم الحمراء المستهلكة 

 بنسبة انخفاضًا مسجّلة 2004ًا سنة  ألف طن98 ألف طنًا بعد أن تعّدت الـ 86

13.%  

 المنتجة )وزن صافي(تطّورت تغطية الحاجة االستهالآية للحوم الحمراء وقد 

بلغت ، في حين %17.8بـ ، إذ ُقّدرت 2005 على اختالف أنواعها سنة محليًا

وُيعزى هذا التطّور خاصة إلى ارتفاع استهالك آميات لحوم . 2004عام % 14.9

 حيث بلغت حّصة االآتفاء الذاتي المنتجة محليًا )وزن صافي(ألغنام األبقار وا

 للثانية، وبموازاة ذلك،% 34لألولى و% 11  حوالي2005 سنة لالنتاج المحلي

 بشكل ملموس مقارنة  خالل نفس السنةتراجعت الكمّية المستوردة من هذه اللحوم

  .2004بعام 

  

   األبقار-أ

 ألف 44، بحوالي 2005ي والمخّصص للذبح سنة قّدر عدد األبقار من إنتاج محّل

وقد أّمنت هذه األعداد آمّية من اللحوم . 2004مقارنة بعام % 2 بزيادةرأسًا أي 

               االنتاج حوالي هذا بلغت قيمةوقد، )وزن قائم( ألف طنًا 16.5 بلغت

قد بلغ و. 2004 مقارنة بعام %9 بنسبة مسجلة زيادة 2005سنة . ل. مليار ل48

مسجًال . ل. ل2925 حولي 2005 سنة )وزن قائم(متوسط سعر آلغ الرأس 

   ).28جدول  (2004مقارنة بعام % 7والي حبارتفاعًا 

من الحاجة % 11حوالي ) وزن صافي(تغّطي آمّية لحوم األبقار المنتجة محليًا 

 ألف طن من 87 حوالي 2005 سنة االستهالآية لهذه اللحوم وقد تّم استيراد
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 آلغ، باإلضافة 527بمتوسط وزن للرأس بلغ )  ألف رأس165(الحيوانات الحية 

 ألف طن من اللحوم غير الحّية وبقيمة إجمالية لهذه المنتجات بلغت 22إلى حوالي 

سنة . ل. مليار ل276في حين أن هذه القيمة لم تتعدَّ الـ . ل. مليار ل282حوالي 

  ).30 و29الجدوالن رقم ( 2004

 األبقار المستوردة الحّية وغير الحّية لحومشارة إلى أن أسعار آيلوغرام وتجدر اإل

لألولى % 15 بنسب 2004 مقارنة بعام 2005 سنة  ملموسًاقد شهدت ارتفاعًا

  .للثانية% 12و

  

   األغنام-ب

  ألف رأس129، حوالي 2005بلغ عدد األغنام المنتجة محليًا والمعّدة للذبح سنة 

 ألف طن من لحوم األغنام 5.4 هذه األعداد بإنتاج  وقد ساهمت).28 جدول(

وقد . 2004مقارنة بعام % 7 وقد سّجل هذا االنتاج انخفاضًا بنسبة )وزن قائم(

 ًاتراجعمسجلة بذلك . ل. مليار ل19بلغت القيمة اإلجمالية لهذا االنتاج حوالي 

ار  أسعتراجع إلى  خاصة، وُيعزى ذلك2004مقارنة بسنة % 11بنسبة حوالي 

       بلغ الذي 2005على باب المزرعة سنة ) وزن قائم(آيلوغرام لحم الغنم 

  .2004خالل . ل. ل3575مقابل . ل. ل3450

من حاجة لبنان االستهالآية من لحوم األغنام % 34  حواليغّطى االنتاج المحلي

. 2004سنة % 18.2 لم تمّثل هذه النسبة إال في حين، 2005سنة ) وزن صافي(

               ألف طنًا من الحيوانات الحّية9غطية النقص باستيراد حوالي وتّم ت

 .ل. مليار ل27 وبقيمة إجمالية قاربت الـ اللحوم من  طن900و ) ألف رأس166(

 وُيالحظ تراجع في أسعار لحوم األغنام المستوردة الحّية منها وغير .2005سنة 

 2004للثانية مقارنة بعام % 11ى ولألول% 17الحّية على السواء بنسب تعّدت الـ 

  ).30 و 29الجدوالن رقم (
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   الماعز-ج

وقد .  ألف رأس182 الـ 2005 عدد الماعز المعّد للذبح والمنتج محليًا سنة قارب

بزيادة ) وزن قائم( ألف طنًا من لحوم الماعز 6.6أنتج لبنان خالل نفس السنة 

حوالي  فبلغتيمة هذا االنتاج،  أما ق).28 جدول( 2004مقارنة بعام % 12حوالي 

 تراجعومن المالحظ . 2004 بعاممقارنة % 5بزيادة حوالي . ل. مليار ل18

% 7 بنسبة حوالي 2005على باب المزرعة سنة ) وزن قائم(أسعار لحم الماعز 

  .2004مقارنة بسنة 

 وتجدر اإلشارة، إلى أن آمّية لحوم الماعز المنتجة محليًا تؤمن آافة حاجة لبنان

  .االستهالآية من هذه اللحوم

) لف رأسًا أ3.4 (الماعز الحي طنًا من 180، حوالي 2005وقد استورد لبنان سنة 

 2005 أسعار لحوم الماعز المستوردة سنة ارتفعتل، وقد . مليون ل300وبقيمة 

  ).30 و 29الجدوالن  (2004مقارنة بعام % 3بحوالي 

  

   الخنازير-د

لمعّدة للذبح، تراجعًا مستمّرًا خالل السنوات الخمس شهد قطاع تربية الخنازير ا

  حوالي                ،2005فقد بلغ عدد الخنازير المذبوحة خالل سنة . األخيرة

ويعود هذا التراجع خاصة . 2004مقارنة بعام % 12 أي بتراجع ألف رأس 11

 التحول في إلى إقفال عدد آبير من المزارع التي ال تستوفي الشروط الصحّية وإلى

  .العادات الستهالك لحوم الخنازير

 طنًا،  ألف1.1  حوالي2005سنة ) وزن قائم( لحم الخنزير بلغ إنتاج لبنان منوقد 

 متوسط سعر آيلوغرام لحم حافظفقد . ل. مليار ل2.4إجمالية قاربت ة وبقيم

 لما. ل. ل2200  أيعلى نفس المستوى 2005 سنة الخنازير على باب المزرعة

 آمّية واردات لحوم الخنازير سنة انخفضت). 28جدول  (2004 عليه سنة آان

وقد قاربت قيمة هذه . 2004 طنًا سنة 120بلغت  طنًا فيما 80 إلى 2005

وتجدر اإلشارة إلى أن سعر آيلوغرام . 2005سنة . ل. مليار ل0.8المستوردات 
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. ل. ل10746 إلى 2004سنة . ل. ل9080 من ارتفعلحم الخنزير المستورد قد 

  ).30 و29الجدوالن  (2005سنة 

  
  .2005 و 2004مقارنة اإلنتاج المحلي للحوم الحمراء بين عامي  -28 جدول

الحيوانات  2005 2004
 الخنازير الماعز األغنام األبقارالخنازير الماعز األغنام األبقار الحية

عدد 
الرؤوس 

 )ألف رأس(
43.5 138.0 174.5 12.5 44.4 128.6 181.8 11.0 

الكمّية      
 1.1 6.6 5.4 16.5 1.2 5.9 5.8 16.2 )ألف طن(

القيمة  
 2.4 18.3 18.6 48.3 2.6 17.4 20.7 44.3 ).ل. لمليار(

معّدل 
السعر 

 )آلغ./ل.ل(
2735 3575 2950 2200 2925 3450 2765 2200 

  
  

  .2005مختصر حول  واردات اللحوم لعام  -29 جدول

 المجموع الخنازير الماعز األغنام بقاراأل الحيوانات الحية

 - - 3.4 166 165 )ألف رأس( عدد الرؤوس

 95.8 - 0.18 8.8 86.9 )ألف طن( آمّية الواردات

 219.2 - 0.3 23.8 195.1 .)ل.مليار ل(قيمة الواردات

 معّدل سعر الواردات
 - - 1667 2705 2245 )آلغ./ل.ل(

 المستورد غير الحي

 22.6 0.08 - 0.9 21.7 )ألف طن( آمّية الواردات

 89.3 0.8 - 2.9 86.4 .)ل.مليار ل(قيمة الواردات

معّدل سعر الواردات 
 - 10746 - 3222  3982 )آلغ./ل.ل(
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  .2004مختصر حول  واردات اللحوم لعام  -30 جدول

 المجموع الخنازير الماعز األغنام األبقار الحيوانات الحية

 - - **3.4 400 202)ألف رأس( عدد الرؤوس

 127.9 - 0.18 21.2 106.6 )ألف طن( آمّية الواردات

 277.7 - 0.29 68.5 208.9 .)ل.مليار ل( قيمة الواردات

 معّدل سعر الواردات
 - - 1611 3231 1960 )آلغ./ل.ل(

المستورد غير الحي

 19.6 0.12 - 0.64 18.9 )ألف طن( آمّية الواردات

مليار ( قيمة الواردات
 70.6 1.06 - 2.3 67.2 .)ل.ل

معّدل سعر الواردات 
 - 9080 - 3594 3555 )آلغ./ل.ل(

  .تقديرات** 

بلغت قيمة مستوردات اللحوم من حيوانات حّية وغير حّية بصفة إجمالية سنة 

  .2004مقارنة بعام % 12 بتراجع .ل. مليار ل309 حوالي 2005
 
  ي البيطريواردات الحيوانات الحّية عبر الحجر الصح -3-2

، أعدادًا من الماشية الحّية والتي تمّر عبر الحجر الصحي 2005استورد لبنان سنة 

 وتجدر اإلشارة إلى أن عدد األبقار ألمراض،البيطري للتأآد من سالمتها من ا

في حين قارب               رأسًا خالل نفس السنة2530بلغ الحلوب المستوردة قد 

  .2004 سنة  رأسًا2460 الـ
  

  استهالك اللحوم الحمراء -3-3

يستهلك المقيمون في لبنان آمّية آبيرة من اللحوم الحمراء، إذ تعتبر مادة أساسية 

 وقد بلغ معّدل ما يستهلكه الفرد الواحد سنويًا من ).31جدول  (في نظامهم الغذائي

 2004مسّجًال تراجعًا مقارنة بعام  2005 سنة )وزن صافي (آلغ 19.5اللحوم 
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    آلغ وذلك على أساس احتساب عدد المقيمين في لبنان بحوالي22.8 بلغحيث 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المعّدل يسّجل تراجعًا . 2005 مليون نسمة سنة 4.4

  .مستمرًا خالل السنوات الثالث األخيرة

 بحوالي    ) وزن صافي(وتقّدر الكمّية االجمالية المستهلكة من اللحوم الحمراء 

  .2004مقارنة بعام % 13 أي بتراجع 2005طنًا سنة  ألف 86

% 85تتصّدر لحوم األبقار اللحوم الحمراء المستهلكة في لبنان فهي تشّكل حوالي 

من الكمية االجمالية المستهلكة من هذه اللحوم، تليها لحوم األغنام بنسبة حوالي 

  ).31 جدول (على التوالي % 2و % 4فالماعز والخنازير بنسب حوالي % 9

حاجة السوق من % 18يؤّمن االنتاج المحلي من اللحوم الحمراء حوالي و

 تغّطي لحوم الماعز والخنازير آافة الحاجة االستهالآية من ففي حين. االستهالآية

  %34 حواليهذه اللحوم، إال أن لحوم األغنام واألبقار المنتجة محليًا تؤمن 

لذلك، ظّل لبنان يلجأ إلى . يةعلى التوالي من حاجة السوق االستهالآ% 11و

  .هذه اللحوملاستيراد آميات آبيرة من هذه اللحوم لتغطية الطلب المتزايد 
 

ع استهالك اللحوم الحمراء حسب األصناف وحسب المصدر  توّز- 31 لجدو

  .2005خالل سنة 

  المجموع العام الخنازير  الماعز  األغنام  األبقار  المصدر
آمية االنتاج 

  المحلي

  )نألف ط(
8.3  2.7  3.3  1.1  15.4  

آمية اللحوم 
  المستوردة

  )ألف طن(
65.2  5.3  0.1  0.1  70.7  

  المجموع

  )ألف طن(
73.5  8.0  3.4  1.2  86.1  

حصة االآتفاء 
الذاتي لالنتاج 

  (%) المحلي 
11.3  33.8  97.1  92.0  17.8  
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   إنتاج الدواجن-4

غّطي آافة الحاجة يشهد قطاع تربية الدواجن تطورًا مستمرًا في لبنان، فهو ي

 ويسّد بذلك النقص الناتج من اللحوم الحمراء  من اللحوم البيضاءاالستهالآية للبالد

ومن أسباب هذا النمو نذآر خاصة . ما يساهم في تحسين المستوى الغذائي العام

  .أساليب التربية الصناعية الحديثةاعتماد 

مسجًال ) وزن قائم(طنًا  ألف 131، حوالي 2005بلغ إنتاج اللحوم البيضاء سنة 

وقد قّدر استهالك . )32جدول رقم  (2004مقارنة بعام % 5 بنسبة حوالي تراجعًا

 آلغ إذا استثنينا آمية 22.3 بـ 2005سنة  8)وزن صافي(الفرد من اللحوم البيضاء 

الدواجن ولحوم الدواجن التي تّم تصديرها خالل نفس السنة والتي بلغت حوالي 

  . طنًا681

  

 .2005 و 2004 خالل  مختصر إلنتاج الدواجن -32 جدول

 .)ل.مليار ل(القيمة  9)ألف طن(الكمية  )مليون(العدد 
  النوع

04 05 04 05 04 05 

 196.4177.5 129.2122.4 72 76 فّروج اللحم

 2.5 2.8 1.1 1.1 0.7 0.7 الدجاج البلدي

 4.9 5.3 6.9 6.8 3.7 3.6 الدجاج البياض للذبح

 0.6 0.4 0.23 0.15 0.03 0.02 الحبش

 56.9 61.9 - - 758 755 البيض
  

 بتراجع .ل. مليار ل186 الـ 2005قاربت القيمة اإلجمالية للحوم البيضاء سنة 

  .)32 جدول( .2004مقارنة بعام % 10

                                           
.من الوزن القائم% 75 يوازي الوزن الصافي للدواجن حوالي  8  

  . تأخذ هذه الكمية بعين االعتبار الوزن القائم 9
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 طنًا سنة 230، فقد ناهزت الـ )وزن قائم(أما بالنسبة لكمّية الحبش المنتجة محليًا 

  .ل. مليار ل0.6لغت  وبقيمة ب2005

 القيمة االجمالية بلغت مليون بيضة وقد 758 بـ 2005قّدر عدد البيض المنتج سنة 

في حين ناهزت هذه القيمة  .ل. مليار ل57حوالي النتاج البيض خالل نفس السنة 

وُتقّدر آمّية استهالك الفرد من البيض المحلي . 2004سنة . ل. مليار ل62الـ 

 السنة في حال استثنينا آمّية البيض المصّدرة إلى الخارج  بيضة في162بحوالي 

  . طنًا3667   حوالي2005والتي بلغت سنة 
  
   الثروة السمكّية-5

  
  االنتاج المحلي للسمك البحري والنهري -5-1

  السمك البحري -أ  

تبقى المعلومات المتوفرة حول هذا القطاع محدودة نسبيًا بانتظار نتائج اإلحصاء 

 به مديرية التنمية الريفية التابعة لوزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة التي قامت

األغذية والزراعة، بغية إعداد األسس الالزمة لوضع نظام دائم للمعلومات 

  .جملة معوقاتاإلحصائية ووضع برامج تنموية للنهوض بهذا القطاع الذي يعاني 

تعرف آمية السمك وبحسب المعلومات التي أدلى بها عّينة من الصيادين، 

المصطادة تطورًا ملموسًا ويتجّلى ذلك من خالل زيادة آمّية األسماك المصطادة 

على طول الشاطىء اللبناني دون االهتمام بما فيه الكفاية باعتماد وسائل قانونية 

  .وعملّية لضمان تطّور مستدام لقطاع الصيد البحري

 موّزعة على الفصول  طن8000 بحوالي 2005 سنة وُتقّدر الكميات المصطادة

  : األربعة آالتالي

 من الكمّية مصطادة في فصل الربيع% 30 

 من الكمّية مصطادة في فصل الصيف% 42 

 من الكمّية مصطادة في فصل الخريف% 20 

 من الكمّية مصطادة في فصل الشتاء% 8 
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ية من الكمّية االجمال% 30وُتقّدر نسبة السمك المصطاد من النوع الجّيد بحوالي 

  ).بما فيها السردين والبزري(من باقي األصناف % 70المصطادة و

وقد . ل. مليار ل54، حوالي 2005بلغت القيمة االجمالية للسمك المصطاد سنة 

 إلى تراجع  خاصة ملحوظًا ُيعزىارتفاعًاعرفت أسعار مبيع السمك المصطاد 

المصطادة من باقي آمّيات السمك ذات النوعية الجّيدة بموازاة ارتفاع الكمّيات 

  .األصناف

  

  السمك النهري -ب

 في لبنان، وهي تنتشر بمعظمها 100يتعّدى عدد وحدات تربية سمك الترويت الـ 

  ).خاصة في منطقة نهر العاصي وفي عنجر(في محافظة البقاع 

سمك الترويت ل  المكّثفةتربيةالوتقوم محّطة عنجر التابعة لوزارة الزراعة بتشجيع 

  .يع فراخ األسماك مجانًا على المرّبينمن خالل توز

وبحسب المعلومات المتوافرة من مصادر عّدة، تقّدر آمّية االنتاج من سمك 

              وبقيمة إجمالية بلغت حوالي طن700، بحوالي 2005الترويت سنة 

وتجدر اإلشارة إلى أن تراجع آمية سمك الترويت يعود أساسًا . ل. مليار ل3.2

 من قبل وزارة 2005ة سنة  مليون بيضة آالعاد1.5 يتم استيراد الـ إلى أنه لم

  .الزراعة

  

  االستهالك المحّلي والتجارة الخارجّية -5-2

بما ( الكمّية االجمالية للسمك المستهلك في لبنان خالل السنوات األخيرة تراجعت

أو طازجة، مبّردة أو مجّمدة : فيها األسماك المستوردة على اختالف أنواعها

بتراجع ) ما يوازي سمك طازج (2005 ألف طن سنة 34، إذ بلغت حوالي )معّلبة

  .2004مقارنة بعام % 6حوالي 
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 عدد  أن آلغ باعتبار7.7 بـ، 2005 االستهالك الفردي من األسماك سنة ُقّدر 

ويغّطي االنتاج المحلي .  مليون نسمة4.4حوالي ب  ُيقّدرالسكان المقيمين في لبنان

  .من الكمّية االجمالية المستهلكة% 25لي للسمك حوا

طازجة، ومجّلدة، ومجمدة، (أما بالنسبة للقيمة االجمالية لألسماك المستوردة 

مقارنة % 3 أي بزيادة 2005سنة . ل. مليار ل83قاربت الـ ، فقد )ومبّردة، ومعلبة

  .2004بعام 

  

  .ث األخيرة خالل السنوات الثالآمية وقيمة الواردات من األسماك -33 جدول

واردات  2005 2004 2003

  الكمية األسماك

 )ألف طن(
القيمة 

 )ل.مليارل(
الكمية 

 )ألف طن(
  القيمة

 )ل.مليار ل(
  الكمية

 )ألف طن(
القيمة 

)ل.مليار ل(

أسماك 
طازجة، مبردة 

 أو مجمدة
12.20 46.3 14.92 53.6 14.07 57.5 

 25.3 5.71 26.6 6.35 20.2 5.02 أسماك معلبة

 82.8 19.78 80.2 21.27 66.5 17.22 جموعالم
  

  
، )طازجة، مبّردة أو مجّمدة(، أن أسعار األسماك المستوردة 33يبّين الجدول رقم 

 في. ل. ل4087 إذ سّجل سعر الكلغ حوالي 2005سنة  ملحوظًا ارتفاعًا تعرف

  .2004آلغ سنة /ل. ل3595حين لم يتعدَّ الـ 

  
   إنتاج العسل-6

، بلغت 2005حث حول االنتاج، أن عدد القفران المنتجة عام أظهرت نتائج الب

 طنًا من العسل 1095  وقد أنتجت هذه القفران خالل نفس السنة. قفير ألف 132

  ).34جدول رقم  (2004مقارنة بعام % 2 أي بزيادة حوالي

عرف متوسط إنتاج القفير تطورًا مستمرًا خالل السنوات الثالث األخيرة، فقد 

  .2005 آلغ للقفير سنة 8.3 المتوسطهذا سّجل 
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وُيعزى هذا التحّسن في إنتاج العسل إلى مكافحة مرض الفاروا من خالل 

 على صحة النحل ًا إيجابيأثر مماالتي تقدمها وزارة الزراعة ) شرائح(المساعدات 

  .من جهة، وإلى التطّور في طرق التربية المعتمدة من جهة ثانية

سنة . ل. مليار ل25 بلغتالية للعسل المنتج محليًا، فقد أما بالنسبة للقيمة االجم

 وُيعزى ذلك خصوصًا 2004 مقارنة بعام %14بنسبة  مسجلة بذلك زيادة 2005

سنة . ل. ل22870 حيث سّجل سعر آلغ العسل على باب المزرعةإلى ارتفاع 

  . حسب تصريحات المنتجين2005
  

 . السنوات األربع األخيرة خاللمختصر حول إنتاج العسل المحّلي -34 جدول

  2005 2004 2003 2002  إنتاج العسل

 132 131  123  124 )ألف قفير(عدد القفران 

 1095 1070 935  730 )طن  (جآمّية اإلنتا

 8.3 8.1 7.6  5.9 )قفير/ آلغ (معّدل اإلنتاج 

 25.0 21.9 20.0  16.4 )مليار ل ل(قيمة اإلنتاج 

 22870 20500 21350  22500 .ل.معدل سعر الكلغ ل
  

  
  

 . خالل السنوات الثالث األخيرةمختصر حول استيراد وتصدير العسل -35 جدول

  2005  2004  2003  إنتاج العسل

  99  116.7  91  )طن( آمّية الواردات

  0.8  1.0  0.7  .)ل.مليار ل( قيمة الواردات

  8.0  14.7  3.5  )طن(آمّية الصادرات 

  0.07  0.08  0.04  )ل.مليار ل(قيمة الصادرات 
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 بعد أن بلغت       2005 طنًا سنة 99 آمّية الواردات من العسل إلى انخفضت

وقد قارب سعر آيلوغرام العسل . ل. مليار ل0.8  وبقيمة2004 طنًا سنة 117

مقارنة بعام % 6 تراجعًا بحواليمسجًال . ل. ل8080 الـ 2005المستورد سنة 

  ).35جدول رقم  (2004

  .من الكمّية االجمالية المستهلكة% 8العسل المستورد حوالي وتمّثل نسبة آمّية 
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  أسعار المنتجات الزراعّية:  الباب الثالث

  

  
  )على باب المزرعة( األسعار عند اإلنتاج -1

يمّكن البحث حول اإلنتاج الزراعي الذي يشمل آل المناطق اللبنانية من الحصول 

راعي وذلك حسب األسعار على السعر الوسطي على باب المزرعة لكل منتج ز

وقد تم حساب السعر الوسطي باعتماد . المعلنة من طرف المزارعين أنفسهم

 مستويات 1-1، جدول1ويوضح ملحق رقم. الكميات المنتجة آأساٍس للترجيح

  .المعدل الوسطي ألسعار المنتجات الزراعّية

مقارنًة بعام  2007معظم المنتجات عام  في أسعار ارتفاعًا 36  رقمالجدول ويبّين

فقد سجلت أسعار البطاطا ارتفاعًا .  وخصوصًا أسعار الخضار والفاآهة2006

فنالحظ اختالفًا في التغيرات، سعار الفاآهة أما بالنسبة أل، %)27(+ ملحوظًا 

بعض وال%) 62الحامض (ما يقارب النصف فبعض األنواع ارتفعت أسعارها 

      % ).25 و 10فواآه بين معظم ال(سجل ارتفاعًا طفيفًا
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   مستويات المعدل الوسطي ألسعار النجيلّيات والحبوب القرنّية والخضار-36  جدول

السعر الوسطي على باب المزرعة 
  المنتجات  )آلغ/ل.ل(

2006  2007  

(%) النسبة المئوية 
 لتغيرات األسعار بين

       2007و2006
  النجيليات 

 4+  470  450  قمح
 10+  560  510  ذرة
 3 -  290  300  يرشع
  

 14+  2000  1750  فاصوليا يابسة
 4+  1250  1200  عدس
 10+  1100  1000  حمص

 4+  1250  1200  بازيال خضراء
فاصولياء / لوبية 

 11+  1000  900  خضراء

 12+  900  800  فول أخضر
  خضار ذات أوراق

 5+  950  900  أرضي شوآي
 20+  600  500  قرنبيط
 25+  350  280  ملفوف
 16+  370  320  خس

 33+  400  300  حشائش للسلطة
 20+  600  500  ملوخّية

  خضار ذات ثمار
 7+  800  750  شمام

 6+  530  500  )حرة/حلوة(فليفلة 
 8+  700  650  خيار

 14+  800  700  باذنجان
 8+  650  600  آوسى
 8+  1950  1800  بامية
 12+  670  600  بندورة
 18+  450  380  بطيخ

 درنيات ونباتات جذرية
 27+  570  450  بطاطا
 25+  500  400  بصل
 16+  1100  950  ثوم
 23+  430  350  جزر
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  مستويات المعدل الوسطي ألسعار الزراعات الصناعّية واألشجار المثمرة والفواآه- 37 جدول

السعر الوسطي على باب المزرعة 
  المنتجات  )آلغ/ل.ل(

2006  2007  

النسبة المئوية  
  لتغيرات األسعار بين

  2007و2006
  زراعات صناعّية
 17+  350  300  شمندر سكري

 2+  10700  10500  تبغ
  أشجار مثمرة وفواآه

 14+  570  500  برتقال
 0  700  700  أفندي
 62+  650  400  حامض

 14+  480  420  أبو صفير/ آريفون 
 11+  1000  900  تفاح

 5+  1000  950  اجاص
 14+  2000  1750  أآيدنيا
 21+  850  700  مشمش
 9+  1200  1100  آرز
 11+  1000  900  دراق

 16+  1100  950  خوخ وجنارك
 0  550  550  آرمة للتصنيع
 11+  1000  900  آرمة للمائدة

 5+  2100 2000  فريز
 12+  1900  1700  أفوآادو
 33+  800  600  موز
 4 -  1200  1250  تين

 12+  900  800  رمان
 16+  1100  950  خرما
 20+  600  500  خروب
 19+  1900  1600  زيتون
 25+  1250  1000  لوز
 9+  7100  6500  جوز

 2+  27600  27000  صنوبر
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   أسعار الجملة والمفرق-2

تقوم مديرية الدراسات والتنسيق بتجميع معلومات حول األسعار المعتمدة بطريقة 

دورّية سواء بالنسبة الى البيع بالجملة أو بالمفرق لعدد آبير من المنتجات 

  . 1999الزراعّية وذلك منذ سنة 

تتّم متابعة األسعار دوريًا عّدة مرات في األسبوع بالنسبة إلى عدد آبير من 

منتجات الخضار والفواآه، أو شهريًا بالنسبة إلى بعض المنتجات الغذائية أو 

  .وذلك على مستوى أهم نقط البيع في آًل محافظة عةالعلفّية المصّن

لنسبة الى أسعار الجملة ويوفر هذا العمل اإلحصائي معطيات متعددة شهريًا با

والمفرق وذلك على مستوى المحافظة أو على مستوى لبنان ويمكن اعتمادها 

  . مستقبًال إلعداد مؤشرات حول تطور أسعار المنتجات الزراعّية في لبنان

 جردًة آاملًة للمنتجات التي تتم معاينتها ولمستويات 3وتعطينا جداول الملحق رقم 

 سواء بالنسبة الى أسواق الجملة أو بالنسبة الى 2004متوسط أسعارها منذ سنة 

   .البيع بالمفرق

أبرز التغيرات الحاصلة على صعيد أسعار  38  رقمالجدولونستعرض في 

   .2007 و 2006 الخضار والفواآه بين عامي
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   التي سجلت أسعارها تغيرات آبيرة بين عامي والفاآهةالخضار -38 جدول

  2007 و 2006

  سبة المئوّية للتغيراتالن
  الصنف  المفرق  الجملة

  وسط  جيد  وسط  جيد
 14 + 20 + 16 + 19 +  بازيال خضراء

 21 + 21 + 22 + 21 +  فاصوليا عريضة
 22 + 37 + 21 + 37 +  فليفلة حلوة

 24 + 30 + 25 + 34 +  بامية
 30 + 25 + 28 + 24 +  بندورة مستوردة
 34 + 31 + 37 + 31 +  بطاطا محلّية

 48 + 38 + 46 + 45 +  بطاطا مستوردة
 20 + 21 + 21 + 22 +  بصل أحمر
 23 + 20 + 14 + 17 +  بصل أبيض

 18 + 18 + 18 + 21 +  جزر
 30 - 14 - 43 - 27 -  ليمون موردي

 12 + 17 + 23 + 17 +  أفندي
 21 + 21 + 25 + 24 +  تفاح موشح

 60 + 42 + 60 + 45 +  أآيدنيا
 70 + 74 + 79 + 90 +  خوخ أحمر

 11 - 12 - 16 - 16 -  جنارك
 11 - 7 - 13 - 10 -  أفوآادو

 26 + 24 + 37 + 23 +  تين أبيض
 47 + 54 + 65 + 63 +  خرما
 34 + 25 + 31 + 30 + جوافة

 36 + 38 + 37 + 40 +  بلح أصفر
 17 + 18 + 19 + 18 +  منغا

 55 - 49 - 55 - 47 -  لوز أخضر
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  1ملحق رقم 

  

  ةجداول المنتجات النباتّي
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  2007 و  2006يالزراعّية على باب المزرعة لعام  أسعار المنتجات-1-1جدول 

2006 2007  
السعر الوسطي   المنتجات

  )آلغ/ل.ل(
القيمة اإلجمالّية 

  )ل.مليون ل(
الوسطي السعر

  )آلغ/ل.ل(
القيمة اإلجمالّية 

  )ل.مليون ل(
   النجيليات

 54,595  470 69,035  450  قمح
  1,764  560  1,607  510  ذرة
  9,592  290  9,540  300  شعير
 37,960  160 36,000  150  تبن

 120   350    غيرها
  104,031    116,531    المجموع

  الحبوب القرنّية
  468  2000  394  1750  فاصوليا يابسة

  331  1350  315  1250  فول يابس
  1,688  1250  733  1200  عدس
  1,584  1100  1,218  1000  حمص
  6,490  1250  3,456  1200  بازيال 
فاصوليا /لوبية

  14,200  1000  11,467  900  خضراء

  13,307  900  9,656  800  فول أخضر
  270    122    غيرها

  38,337    27,361    المجموع
  الورقّية الخضار

  523  950  486  900  أرضي شوآي
  14,439  600  12,384  500  قرنبيط
  30,713  350  20,328  280  ملفوف
  8,223  370  6,653  320  خس

  2,960  400  2,940  300  حشائش للسلطة
  2,673  750  3,780  700  سبانخ
  383  600  240  500  ملوخّية
  1,500    1000    غيرها

 61,413   47,811    المجموع
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2006 2007 

السعر الوسطي   المنتجات
  )آلغ/ . ل.ل(

اإلجماليةالقيمة   
.)ل.مليون ل(  

السعر الوسطي 
  )آلغ/  .ل.ل(

اإلجماليةالقيمة   
.)ل.مليون ل(  

  ثمار الخضار ذات
  6,829  800  6,045  750  شمام

 حلوة(فليفلة 
  4,155  530  3,600  500  )حّرة

  99,820  700  97,326  650   ومقتيخيار
  19,032  800  16,464  700  باذنجان
  18,304  650  14,616  600  آوسى
  5,552  1950  4,146  1800  بامية
  204,559  670  174,600  600  بندورة
  24,413  450  22,131  380  بطيخ

  382,664    338,928    المجموع
  درنيات ونباتات جذرّية

  293,299  570  179100  450  بطاطا
  22,950  500  18000  400  بصل
  3,691  1100  2945  950  ثوم
  3,043  430  2048  350  جزر
  3,650    3100    غيرها

  326,632    205193    المجموع
   الصناعّيةاتالزراع

  10,836  350  10,500  300  شمندر سكري
  100,045  10700  90,720  10500  تبغ

  1,720    1,500    غيرها
  112,601    102720    المجموع
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2006 2007 

السعر الوسطي   المنتجات
  )آلغ. / ل.ل(

 القيمة اإلجمالية
.)ل.مليون ل(  

السعر الوسطي 
  )آلغ. / ل.ل(

 القيمة اإلجمالية
.)ل.لمليون (  

  فواآهو أشجار مثمرة
  130,379  570  115,500  500  برتقال
  24,222  700  24,710  700  أفندي
  74,087  650  36,698  400  حامض

آريفون وأبو 
  7,315  480  6,804  420  صفير

  125,240  1000  109,372  900  تفاح
  33,550  1000  33,963  950  اجاص
  41,832  2000  36,138  1750  أآيدنيا
  27,187  850  20,528  700  مشمش
  35,964  1200  25,767  1100  آرز
  41,293  1000  33,660  900  دّراق

  27,055  1100  23,541  950  خوخ وجنارغ
 36,719 1250 28,035 1000  لوز

  7,087  550  7,057  550  آرمة للتصنيع
  106,050  1000  89,524  900  آرمة للمائدة

  5,460  2100  5,500  2000  فريز
  11,438  1900  7,956  1700  أفوآادو
  71,760  800  52,457  600  موز
  5,851  1200  7,288  1250  تين

  11,088  900  9,632  800  رّمان
  4,785  1100  3,990  950  )آاآي(خرما 
  1,703  600  1,435  500  خّروب
  27,550    26,200     *غيرها

  857,614    705,752    المجموع
  ها القشطة والمنغاتتضمن هذه الفئة األشجار اإلستوائية بما في* 
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2006 2007 

السعر الوسطي  المنتجات
  )آلغ./ ل.ل(

اإلجماليةالقيمة   
.)ل.مليون ل(  

السعر الوسطي 
)آلغ./ ل.ل(  

اإلجماليةالقيمة   
.)ل.مليون ل(  

  144742  1900  283,680 1600  زيتون
  *أشجار أخرى

  15,805  7100  12,344  6500  جوز
  41,621  27600  38,070  27000  صنوبر

  3,670   3,200    األشجار  غيرها من
 61,095   53,614   مجموع األشجار األخرى
   غيرها من الزراعات
ل امشاتل،أزهار وأبص

  48,800   45,500    ونباتات للزينة

  17,120    16,350    الزراعات العلفية
مجموع غيرها من 

 65,920   61,350    الزراعات

  2,155,050    1,942,938    المجموع العام
  )جوزيات لألآل(تتضمن هذه المجموعة األشجار ذات ثمار جوزّية صالحة لألآل *  
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  2007و2006 تفصيل مساحة وإنتاج الزراعات لعامي -2-1جدول 

2006  2007  
المساحة   المنتجات

  )هكتار(
اإلنتاج 

  )ألف طن(
المساحة 

  )هكتار(
اإلنتاج 

  )ألف طن(
    النجيليات

 52,900153.452,800116.2  قمح

 1,0503.19003.1  ذرة

 15,90031.815,75033.1  شعير

 240238  تبن

 2181.21841.1  يرهاغ

 70,068429.669,634391.5  المجموع
  الحبوب القرنّية

 1730.21670.2  فاصوليا يابسة

 1800.31750.2  فول يابس

 7640.67621.4  عدس

 2,0301.21,8001.4  حمص

 9002.98805.2  ازيال خضراءب

 1,37012.71,42014.2  فاصوليا خضراء/لوبية

 1,70012.11,84514.8  فول أخضر

 450.110.1  غيرها

 7,16230.17,05037.5  المجموع
   الورقّيةالخضار

 600.5550.6  أرضي شوآي

 1,06324.892224.1  قرنبيط
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2006 2007 

 المساحة  المنتجات
)هكتار(  

 االنتاج
)ألف طن(  

 المساحة
)هكتار(  

 االنتاج
)ألف طن(  

 1,65072.61,95087.7  ملفوف

 99020.888922.2  خس

 9809.87407.4  حشائش للسلطة

 4505.42703.6  سبانخ

 1230.51100.6  ملوخّية

 3003.02722.7  غيرها

 5,616137.45,208148.9  المجموع
  ثمار الخضار ذات

 4058.13888.5  شمام

 3007.22807.8  )حّرة/ حلوة (فليفلة 

 3,40349.73,100142.6   ومقتيخيار

 98023.590823.8  باذنجان

 1,45024.41,60028.2  آوسى

 1,0472.31,2382.8  بامية

 3,880291.04,060305.3  بندورة

 1,82058.21,55054.3  بطيخ

 13,285564.413,124573.3  المجموع
    درنيات ونباتات جذرّية

 19,900398.020,100514.6  بطاطا
 2,00045.01,80045.9  بصل
 3103.13053.3  ثوم
 6505.85807.1  جزر
 5706.85757.5  غيرها

 23,430458.823,360578.4  المجموع
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2004 2005 

  المنتجات
المساحة 

 )هكتار(
  اإلنتاج

 )لف طنأ(
المساحة 

  )هكتار(
  اإلنتاج

  )ألف طن(
   الصناعّيةالزراعات

 50035.043030.9 شمندر سكري
 8,6408.68,5009.4  تبغ

 7451.97281.8  غيرها
 9,88545.59,65842.1  المجموع

   وفواآه أشجار مثمرة
 10,500231.010,350228.7  برتقال
 1,76535.31,71334.6  )يوسفي(أفندي 
 4,20091.74,100114.0  حامض

 64816.260015.2  آريفون وأبو صفير
 9,880121.510,100125.2  تفاح

 3,25035.73,05033.5  اجاص
 59020.658120.9  أآيدنيا
 6,37529.36,39732.0  مشمش
 7,85023.48,10030.0  آرز
 3,40037.43,55041.3  دّراق

 2,06524.82,01624.5  خوخ وجنارك
 6,23028.06,25029.4  لوز

 2,73012.82,70012.9  آرمة للتصنيع
 10,20099.510,500106.0  آرمة للمائدة

 2752.72602.6  فريز
 3904.74306.0  أفوآادو
 3,00087.42,99089.7  موز
 1,1005.89204.9  تين

 86012.088012.3  رّمان
 3004.23004.3  )آاآي(خرما 
 3022.93022.8  خّروب
 9259.29618.6  غيرها 

 76,835936.577,050979.8  المجموع
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2006 2007 

المساحة  المنتجات
  )هكتار(

ألف (اإلنتاج 
  )طن

المساحة 
  )هكتار(

ألف (اإلنتاج 
  )طن

  76.2  58,600  177.3  59,100  زيتون
  *أشجار أخرى

 1,0551.91,0602.2  جوز
 5,6401.45,8001.5  صنوبر

 3802.63502.0  غيرها من األشجار
 7,0755.97,2105.7  مجموع األشجار األخرى
   غيرها من الزراعات
ل امشاتل،أزهار وأبص

  475  535  ونباتات للزينة
  5,800  6,100  الزراعات العلفية

مجموع غيرها من 
  6,275  6,635  الزراعات

 2,833,458  277,169  2,785,503  279,091  العامالمجموع 
  )جوزيات لألآل(تتضمن هذه المجموعة األشجار ذات ثمار جوزّية صالحة لألآل *  
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   قيمة واردات وصادرات النجيلّيات-3-1جدول 
 قيمة الواردات

)ل.مليون ل (  
 قيمة الصادرات

)ل.مليون ل(  النجيلّيات 
05 06 07 05 06 07 

 3,854  41 96 172,999  89,459 95,069  قمح
 960  36 124 111,712  60,151 57,776  ذرة
 28  63 1 17,917  11,707 13,259  شعير
 0  0 0 1  847 802  شيلم
 507  216 1,396 33,824  30,145 3,3753  أرز

 464  239 320 324  337 408  غيرها
 5,813  595 1,937 336,777  192,646 201,067  المجموع

  

  

  الحبوب القرنّيةة واردات وصادرات قيم-4-1جدول 

  قيمة الواردات
  )ل.مليون ل (

 قيمة الصادرات
)ل.مليون ل(   الحبوب القرنّية 

05  06  07  05  06  07  
 533  432 3,602128 4,1436,287 فاصولياء يابسة

 186  122 86 5,099  3,904 3,552  فول يابس
 413  500 279 8,377  7,820 6,467  عدس
 1,969  1,826 332 23,593  16,349 10,349  حمص
 334  310 128 2,746  2,437 2,278  بازيال
فاصولياء / لوبياء 
 357  235 233 2,468  2,088 2,746  خضراء

 65  44 40 419  358 434  فول أخضر
 1,876  1,354 977 44,421  3,402 2,721  غيرها

  5,733  4,823 2,203 90,725  42,645 32,690  المجموع
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  قيمة واردات وصادرات الخضار -5-1جدول 

  07  06  05  07  06  05  أنواع الخضار  )ل.مليون ل(قيمة الصادرات   )ل.مليون ل(قيمة الواردات 
ورقّية خضار
 317  381 1370315 1,3421,552  ملفوف
 5,672  4,655 4,488 514  532 630  خس
 71  40 30 188  199 219  سبانخ
 64  51 41 373  219 387  هندباء
 539  379 374 887  855 418  بيطقرن

 -  41 42 -  740 472  شوآي أرضي
 789  455 539 2,363  1,552 1,503  غيرها

 7,452  6,002 5,829 5,695  5,649 4,971  المجموع
ثمارتخضار ذا

 595  357 2,752294 1,7762,297  )حلوة حّرة(فليفلة 
 531  490 445 5,381 5,190 4,907  خيار

 256  225 213 2,863  2,932 2,750  باذنجان
 259  174 210 1,670  1,802 1,887  آوسى
 1,224  649 860 8,105  13,502 12,543  بندورة

 266  325 197 2,980  5,023 5,098  بطيخ وشمام
 4,020  4,573 2,381 1,551  1,425 3,150  غيرها

 7,151  6,793 25,3024,600  32,171 32,111  المجموع
ّيةدرنّيات ونباتات جذر

  17,643  15,197  81,34419,587 34,53633,275  بطاطا
 1,691  1,437 1,498 3,644  4,229 4.470  بصل
 146  27 90 3,755  2,582 1.793  ثوم

 8  11 3 6,005  8,097 5.081  جزر ولفت
 45  34 39 1,398  806 668  فطور وآمأة

 156  105 101 2,300  2,403 659  غيرها
 19,689  16,811 98,44621,318  51,392 47,207  المجموع

ε =ل.أقل من مليون ل.    
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  األخرىثمار ال الفواآه، الزيتون وت قيمة واردات وصادرا-6-1جدول 

  الفاآهة  )ل.مليون ل(قيمة الصادرات   )ل.مليون ل(قيمة الواردات 
05  06  07  05  06  07  

 16,486  9,233 14,251 156  700 244  برتقال
 4,427  2,616 3,250 315  196 216  حامض

 2,885  3,112 3,239 65  67 45 حمضيات أخرى
 18,719  17,498 14,613 587  828 1,191  تفاح

 2,373  2,141 2,593 111  118 142  اجاص واسفرجل
 631  607 545 634  762 662  مشمش
 7,247  8,867 3,001 54  31 37  آرز
 1,606  1,496 1,080 22  69 47  دراق

 1,069  1,194 1,274 294  1,057 990  خوخ وجنارغ
 329  207 229 13,283  12,113 14,980  لوز

 7,489  6,762 7,180 1345  213 317  عنب طازج
 67  14 18 1336  769 858  عنب مجفف

 109  146 130 997  964 875  فريز
 6,347  4,440 3,984 314  287 505  موز
 290  1 1 590  531 288  آيوي

 347  268 242 49  131 127  أفوآادو
جوافة، منغا 
 86  83 137 1,537  1,087 1,950  ومنغستين

 167  78 74 361  439 575  تين
 1  1 4 523  761 866  أناناس
 1  1 1 11  19 21  بابايا

 ليتشي، باشين
 فروت، قشطة

  آاآي
35 24  22 598 595  657 

 5,030  6,140 1,322 1,132  807 1,033  غيرها
 65,50076,363 57,766 23,738 21,973 26,004  المجموع
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  )ل.مليون ل(قيمة الصادرات   )ل.مليون ل(قيمة الواردات 
  المنتجات

05  06  07  05  06  07  

  82  54  39  3,353  1,737  2,871  زيتون
 1,239  604 383 7,184  6,475 5,221  جوز

 115  132 176 -  - 850  صنوبر
 198  63 393 27,800  23,091 22,104  فستق حلبي
 41  22 14 2,481  1,582 2,234  جوز الهند

 172  54 21 19,559  12,247 15,641  جوز الكاجو
 51  74 6 3,425  3,320 2,762  بندق

 41  42 18 3,249  5,171 3,946  آستناء
 737  412 273 7,030  5,767 4,853  تمر

 392  313 2 1,208  981 0  غيرها
مجموع الثمار 

 3,068  1,770 1,286 75,289  60,371 57,611  األخرى

ε =ل.أقل من مليون ل.  
  

  قيمة واردات وصادرات النخالة، الجريش واألآسبة للحيوانات-7-1جدول 

نخالة، جريش،   )ل.مليون ل(قيمة الصادرات   )ل.مليون ل(قيمة الواردات 
  07  06  05  07  06  05  أآسبة

 -  - 283 -  - 23  من أرز
 ε  ε 248 0  86 0  من حنطة

 55  1,053 109 53,767 30,674 28,055  صوياأآسبة 
 0  0 0 1,023  2,765 3,093  أآسبة القطن
أآسبة عّباد 

الشمس
1,229 1,763  627 43 0  0 

 439  673 150 1,880  621 1,436  غيرها

 580  1,726 833 57,297 35,823 33,836  المجموع
ε =ل.أقل من مليون ل.  
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  قيمة واردات وصادرات البذور الزيتّية-8-1جدول 

  )ل.مليون ل(قيمة الصادرات   )ل.مليون ل(قيمة الواردات 
  البذور الزيتّية

05  06  07  05  06  07  
 2  0 0 42  71 22  بذور آّتان

 18  45 9 1,634  999 965  بذور عّباد الشمس
 90  195 125 34,765  22,068 27,437  بذور سمسم

بذور وثمار نوى 
من األنواع المعدة 

  للبذار
18,346 18,230  19,687 336 385  700 

بذور وثمار من 
األنواع المستعملة 
في صناعة العطور

1,091 981  1,108 364 378  485 

قرون خّروب 
وأعشاب بحرّية 
وشوندر السكر

169 122  243 881 956  707 

فول سوداني غير 
 621  45 88 21,483  10,800 10,423  محّمص

 1,717  1,191 343 1,532  1,036 20,981  غيرها
 4,340  3,195 2,146 80,494  54,307 79,434  المجموع
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   قيمة واردات وصادرات األزهار والورود-9-1جدول 

  )ل.مليون ل(قيمة الصادرات   )ل.مليون ل(قيمة الواردات 
  األزهار والورود

05  06  07  05  06  07  
 47  60 74 97  118 107  جنبات وردّية 

 6  3 4 524  462 688  ورود 
أشجار وجنبات 

وشجيرات ذات فواآه 
  وثمار

2,794 2,997  3,318 58 62  75 

غيرها من األزهار 
 1175  278 577 7,875  6,494 7,631  والورود

أزهار وبراعم للباقات 
 732  495 484 1,607  1,343 1,425  أو للزينة

غيرها من األزهار 
 47  43 1 92  23 72  والبراعم

 أجزاء النباتات،
أعشاب وطحالب 

  وأشنة
195 189  188 10 20  35 

بصالت ودرنات 
 5  19 0 1,012  89 983  وجذور 

 14  0 0 130  43 228  غيرها
 2,136  980 1,208 14,843  11,758 14,123  المجموع

ε = ل.أقل من مليون ل.  
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  مصّنعة  المنتجات الزراعّية ال قيمة واردات وصادرات- 10-1جدول 

منتجات   )ل.مليون ل(قيمة الصادرات   )ل.مليون ل(قيمة الواردات 
زراعّية 
  07  06  05  07  06  05 مصنعة

منتجات 
مطاحن، شعير 

مالت، نشاء 
17,105 14,297  24,027 4,273 556  1,002 

صمغ اللك 
وغيرها من 

  الصموغ
1,569 1,524  1,870 44 54  22 

مواد ضفر نباتّية 
أخرى ومنتجات 

 من أصل نباتي
857 736  764 2,263 263  159 

شحوم ودهون 
زيوت ومنتجات 

  تفككها
125,018 141,271  180,997 21,239 18,415  25,795 

محضرات 
 16,931  10,545 9,581 101,624  85,366 70,369 *لحوم وأسماك

سكر 
ومصنوعات 

  سكرّية
86,904 90,523  128,178 21,553 25,560  31,460 

آاآاو 
 21,430  19,287 19,944 76,874  63,850 60,920  محضراتهو

محضرات 
 35,632  27,922 33,113 137,568  118,390 106,361  حبوب أو دقيق

محضرات 
 102,377  83,145 68,566 76,540  52,624 60,834خضر وثمار 

محضرات 
 30,985  22,741 26,135 14,161  120,823 117,343  غذائية متنوعة

ات مشروب
 66,878  55,050 56,598 205,670  68,306 64,851وسوائل 

بقايا ونفايات 
 1,481  138 257 14,954  10,390 12,906  األغذية

 654  7 2,550 199,135  1,594,171 182,939  تبغ مصّنع

 334,806  263,683 266,116 1,162,362  2,362,271 907,976  المجموع

 أما الحليب .ماك المعلبة التي حسبت سابقًا مع المنتجات الحيوانّيةوتشمل هذه الفئة األس*

. اللحوم المجمدة والمجلدة، واألسماك المجلدة قد ُحسبوا في فئة المنتجات الحيوانّية،ومشتقاته
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   آمّية واردات وصادرات النجيلّيات- 11-1جدول 

)طن(آمّية الواردات  )طن(آمّية الصادرات    
  نجيلّيات

05 06 07 05 06 07 
14,649  27 83 410,442  321,452 402,575  قمح
 2,829  64 649 321,698  259,782 293,584  ذرة
 283  776 2 48,387  52,603 65,584  شعير
 0  0 0 1  1 4,872  شيلم
 494  223 2,197 42,372  44,415 49,675  أرز

 95  76 59 483  675 855  غيرها
18,350  1,166 2,990 823,383  678,928 817,145  المجموع

ε = أقل من طن  

  

  الحبوب القرنّية آمّية واردات وصادرات- 12-1جدول 

)طن(آمّية الواردات  )طن(آمّية الصادرات   الحبوب  
 07 06 05 07 06 05  القرنّية
فاصولياء 

 546  636 69 2,494  5,229 3,753  يابسة
 184  137 74 5,815  6,787 5,867  فول يابس

 340  598 215 9,213  10,938 7,950  عدس
 3,234  2,510 301 19,092  13,592 9,357  حمص
 538  453 57 2,834  3,123 2,635  بازيال
/ لوبياء

فاصولياء 
  خضراء

3,470 3,246  2,527 123 108  131 

 33  26 24 647  683 804  فول أخضر
 1,038  795 556 3,222  2,748 2,361  غيرها

 6,044  5,263 1,419 45,844  46,346 36,197  المجموع
ε = أقل من طن  
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  آمّية واردات وصادرات الخضار- 13-1جدول 

)طن( الواردات آمّية )طن( الصادرات آمّية   
  أنواع الخضار

05 06 07 05 06 07 
  ورقّيةخضار 

 1,339  1,399 1,167 3,492  4,665 3,240  ملفوف
12,61 650  1,194 1,212  خس

4
11,889  14,823 

 19  10 9 149  166 283  سبانخ
 21  21 14 112  72 136  هندباء
 1,368  1,113 1,391 1,862  2,214 969  قرنبيط

 -  54 53 -  851 521  أرضي شوآي
 156  129 147 1,544  937 879  غيرها

 17,726  15,39514,615 7,809  10,099 7,240  المجموع
 خضار ذات ثمار

 1,540  1,074 992 4,513  4,092 3,824  )حّرة/ حلوة (فليفلة 
10,27  خيار

0
9,985  9,082 894 1,285  446 

 193  237 200 5,795  7,114 6,206  باذنجان
 163  162 223 2,911  3,781 3,707  آوسى
26,36  بندورة

6
30,666  17,020 3,552 2,175  3,104 

14,68  بطيخ وشمام
9

13,155  6,916 987 1,759  838 
 987  1,069 861 970  1,013 1,433  غيرها

 7,271 7,761 7,709 47,207 69,806 66,495  مجموعال
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)طن( الواردات آمّية )طن( الصادرات آمّية  أنواع  

 07 06 05 07 06 05  الخضار
  درنيات ونباتات جذرية 

  129,524  112,327  118,580141,187  76,774 89,693  بطاطا
 11,761  10,362 11,285 14,225  16,645 17,896  بصل
 802  131 425 3,656  3,021 2,040  ثوم

 29  55 11 13,481  19,714 16,950  جزر ولفت
 11  2 11 204  149 142  فطور وآمأة

 51  29 271 2,159  2,390 1,745  غيرها

 142,178  122,906 153,190 152,305  118,693 128,466  المجموع

ε = أقل من طن  
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 واآه، الزيتون  الف– آمّية واردات وصادرات األشجار المثمرة -14-1جدول 

 وثمار أخرى

)طن( الواردات آمّية )طن( الصادرات آمّية    الفاآهة 
05 06 07 05 06 07 

 116,297  61,191 36193,508  5281,436  برتقال
 28,020  16,513 20,615 365  321 391  حامض

حمضيات 
 17,677  19,400 19,330 141  180 137  أخرى

 53,541  55,022 50,368 663  1,044 1,660  تفاح
 10,005  10,220 10,848 180  195 247اجاص 
 1,841  1,958 1,391 234  618 356  مشمش
 4,028  4,356 4,264 38  24 30  آرز
 5,666  7,034 4,004 14  59 49  دراق

 3,364  5,555 4,981 71  1,007 974  خوخ وجنارغ
 117  120 88 2,311  1,736 2,801  لوز

 26,188  27,394 27,332 1,746  363 537  عنب طازج
 191  17 6 699  448 572  عنب مجفف

 29  60 136 741  705 635  فريز
 43,965  33,979 29,786 479  439 760  موز
 ε  1 0 307  277 157  آيوي

 238  190 159 18  59 52  أفوآادو
جوافة، منغا 
 426  547 679 558  387 929  ومنغستين

 175  214 172 275  274 409  تين
 ε  11 2 311  287 372  سأنانا
 2  3 1 2  15 7  بابايا

ليتشي، باشين 
فروت، قشطة 

  وآاآي
14 8  12 2,618 2,578  1,612 

 937  3,187 2,435 1,300  652 1,030  غيرها

 314,319  249,550 272,723 10,826  10,534 12,647  المجموع
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)طن(آمّية الواردات  )طن (الصادراتآمّية     المنتجات 
05 06 07 05 06 07 

  34  22  15  3,592  2,136  3,586  زيتون
 280  148 105 1,203  1,261 1,250  جوز

 4  13 12 0  0 40  صنوبر
 45  21 64 4,614  4,087 3,075  فستق حلبي
 8  22 8 2,194  1,690 1,841  جوز الهند

 14  5 3 2,919  1,941 2,255  جوز الكاجو
 5  8 1 397  464 261  بندق

 7  27 3 2,465  3,054 2,077  آستناء
 243  132 221 5,131  4,857 5,043  تمر

 40  82 0 80  56 0  غيرها
مجموع الثمار 

 680  480 417 22,595  19,546 15,842  األخرى

ε = أقل من طن  

  

   آمّية واردات وصادرات النخالة، الجريش واألآسبة للحيوانات- 15-1جدول 

)طن (الوارداتآمّية  )طن(درات آمّية الصا  نخالة وجريش  
 07 06 05 07 06 05  وأآسبة 

 0 0 4,334 0  0 63  من أرز

 94 0 1,850 0  0 0  من حنطة

 140 1,523 327 120,385  80,102 72,816  أآسبة الصويا

 0 0 0 5,667  11,774 12,656  أآسبة القطن
أآسبة عّباد 

 0 0 250 4,070  11,759 7,458  الشمس

 19,796 17,832 13,301 12,350  3,928 3,726  غيرها

 20,030 19,355 20,062 142,472  107,563 96,719  المجموع

ε = أقل من طن  
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   آمّية واردات وصادرات البذور الزيتّية- 16-1جدول 

)طن(آمّية الواردات  )طن(آمّية الصادرات    
  بذور زيتّية

05 06 07 05 06 07 

 32  0 0 46  118 25  بذور آّتان
 19  50 11 1,119  843 640  بذور عّباد الشمس

 0  0 0 0  0 0  بذور القطن
 33  89 54 23,459  16,786 20,701  بذور سمسم

بذور وثمار نوى من 
 213  225 53 5,883  6,818 7,308  األنواع المعدة للبذار

بذور وثمار من 
األنواع المستعملة 

في صناعة العطور 
والصيدلة، أو في 

419 534  294 513 450  471 

خّروب قرون 
وأعشاب بحرّية 
وشوندر السكر 

146 62  37 105 501  365 

فول سوداني غير 
 437  27 76 12,277  7,831 7,698  محّمص

 ?17,934  11,163 3,031 2,650  1,173 46,756  غيرها

 19,504  12,505 3,843 45,765  34,165 83,693  المجموع
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  مّية واردات وصادرات األزهار والورود آ- 17-1جدول 

)طن(آمّية الواردات  )طن(آمّية الصادرات    
 األزهار والورود

05 06 07 05 06 07 

 104  191 230 22  35 30 جنبات وردّية 
 2  1 2 63  90 157 ورود 

أشجار وجنبات 
 157  89 112 256  2,027 2,844وشجيرات ذات فواآه 

غيرها من األزهار 
 909  234 401 4,525  3,719 5,212 والورود

أزهار وبراعم للباقات 
 202  57 66 252  225 234 أو للزينة

غيرها من األزهار 
 38  6 0 20  4 14 والبراعم

أجزاء النباتات،أعشاب 
 3  11 1 48  42 28 وطحالب وأشنة

بصالت ودرنات 
ذ

195 234  254 0 1  0? 
 2  0 0 22  1 31 غيرها

 1,417  590 812 5,462  6,377 8,745  المجموع
εأقل من طن   
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   المنتجات الزراعّية المصنعة آمّية واردات وصادرات- 18-1جدول 

منتجات زراعّية   )طن( الصادرات آمّية  )طن( الواردات آمّية
 07 06 05 07 06 05  مصنعة

منتجات مطاحن، 
شعير مالت، نشاء 

  حبوب
24,785 21,847  26,542 10,004 2,065  1,685 

صمغ اللك وغيرها 
 1  32 7 168  158 132  من الصموغ

مواد ضفر نباتّية 
ومنتجات أخرى 
  من أصل نباتي

355 502  313 1,153 30  28 

شحوم ودهون 
زيوت ومنتجات 

  تفككها
83,419 96,165  101,974 9,254 8,199  8,682 

محضرات لحوم 
 4,190  2,809 3,499 20,184  18,683 15,703  *وأسماك

ر ومصنوعات سك
 4,614  3,945 4,152 172,717  123,937 146,600  سكرّية

 2,245  2,242 2,834 14,032  12,214 12,576  آاآاو ومحضراته

محضرات حبوب 
 11,460  10,511 11,687 40,845  39,525 36,662  أو دقيق

محضرات خضر 
 55,608  49,919 44,483 43,842  34,398 41,543  وثمار وفواآه

ئية محضرات غذا
 12,109  9,980 10,955 24,359  19,077 19,761  متنوعة

مشروبات 
 66,388  63,373 63,634 308,161  42,479 27,342وسوائل آحولّية 

بقايا ونفايات 
 4,042  605 801 9,788  7,495 8,280  األغذية

 35  1 109 7,594  5,972 7,140  تبغ مصّنع

 171,087  153,711 162,572 770,519  422,452 424,298  المجموع
 اللحوم ، أما الحليب ومشتقاته.وتشمل هذه الفئة األسماك المعلبة التي حسبت سابقًا مع المنتجات الحيوانّية*     

  .المجمدة والمجلدة، واألسماك المجلدة قد ُحسبوا في فئة المنتجات الحيوانّية
ε = أقل من طن  
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  جداول المنتجات الحيوانّية
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  2005صادرات األلبان واألجبان لعام  واردات و-1-2 جدول 
 الصادرات الواردات

  القيمة النوع
 )ل.مليون ل(

الكمّية 
 )طن(

  القيمة
)ل.مليون ل(

الكمّية 
 )طن(

  والالبان وقشدة غير مرآزة
و مواد  مضاف محتوية على سكر

  دسم% 1 تحلية أخرى أقل من
137 121 36 6 

زة محتوية البان وقشدة غير مرآ
على سكر او مواد تحلية أخرى 

  دسم% 6 -1 بنسبة
180 71 8 3 

البان وقشدة غير مرآزة وال 
محتوية على سكرأو مواد تحلية 

  دسم  %6 من  اآثر أخرى
7,273 2,024 52 41 

مسحوق أو حبيبات أو بأشكال 
صلبة أخرى،تحتوي على أقل من 

  دسم% 1.5
13,080 2,961 366 67 

رآزة ال تحتوي على ألبان وقشدة م
سكر مضاف أو أي مواد تحلية 

  أخرى
73,032  15,572 121 15 

 33 218 231 764  غيرها من األلبان والقشدة
غيرها من األلبان والقشدة ال تحتوي 

 1 5 1,009 4,890ى سكر مضاف أو أي مواد تحلية عل

 19 61 1,793 4,462  غيرها
 16 32 15 103  )يوغورت(لبن رائب 

 62 260 8 50  )لبنة (غيرها
مرآز أو محتوي على (مصل اللبن 

 0 0 651 839  سكر أو مواد تحلية أخرى

 32 43 12 90  غيرها من مصل اللبن
 27 69 4,970 20,388  زبدة

معاجين من مشتقات اللبن 
 4 26 9 59  للسندويشات

غيرها من الزبدة والمواد الدسمة 
 49 280 2,075 9,561  المشتقة من اللبن

 14 95 49 434  جبن طازج غير منضج
 1 8 891 4,726  أجبان مبشورة من جميع األنواع

 43 169 10,683 53,055  أجبان معالجة غير مبشورة
 0 0 70 948  أجبان ذات عروق زرقاء

 612 3,022 17,935 74,535  أجبان أخرى
 1,045 4,871 61,150 268,606  المجموع
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  2006لبان واألجبان لعام  واردات وصادرات األ-2-2جدول 
 الصادرات الواردات

  القيمة النوع
 )ل.مليون ل(

  الكمّية
 )طن(

  القيمة
 )ل.مليون ل(

  الكمّية
 )طن(

  والالبان وقشدة غير مرآزة
و مواد  مضاف محتوية على سكر

  دسم% 1 تحلية أخرى أقل من
449 448 7 1 

البان وقشدة غير مرآزة محتوية 
ة أخرى على سكر او مواد تحلي

  دسم% 6 -1 بنسبة
1193 1069 3 0.4 

البان وقشدة غير مرآزة وال 
محتوية على سكرأو مواد تحلية 

  دسم  %6 من  اآثر أخرى
8202 2457 629 157 

مسحوق أو حبيبات أو بأشكال 
صلبة أخرى،تحتوي على أقل من 

  دسم% 1.5
13507 2991 146 27 

ألبان وقشدة مرآزة ال تحتوي على 
أو أي مواد تحلية سكر مضاف 

  أخرى
63747 13525 172 40 

 17 75 123 455  غيرها من األلبان والقشدة
غيرها من األلبان والقشدة ال تحتوي 

 1 3 2219 11003ى سكر مضاف أو أي مواد تحلية عل

 45 165 1709 3699  غيرها
 2 12 20 111  )يوغورت(لبن رائب 

 50 301 21 65  )لبنة(غيرها 
مرآز أو محتوي على (مصل اللبن 

 0 0 433 611  سكر أو مواد تحلية أخرى

 0.4 3 13 94  غيرها من مصل اللبن
 24 81 4399 17831  زبدة

معاجين من مشتقات اللبن 
 23 85 28 198  للسندويشات

غيرها من الزبدة والمواد الدسمة 
 15 105 1870 8471  المشتقة من اللبن

 3 27 39 361  جبن طازج غير منضج
 25 98 1218 6631  بان مبشورة من جميع األنواعأج

 49 219 11701 58324  أجبان معالجة غير مبشورة
 0.02 0.1 87 1104  أجبان ذات عروق زرقاء

 436 3032 16652 65495  أجبان أخرى
 916 5163 61022 261551  المجموع
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  2007 واردات وصادرات األلبان واألجبان لعام -3-2جدول 
 الصادرات اتالوارد

  القيمة النوع
 )ل.مليون ل(

  الكمّية
 )طن(

  القيمة
 )ل.مليون ل(

  الكمّية
 )طن(

  والالبان وقشدة غير مرآزة
و مواد  مضاف محتوية على سكر

  دسم% 1 تحلية أخرى أقل من
1103 1101 42 5 

البان وقشدة غير مرآزة محتوية 
على سكر او مواد تحلية أخرى 

  دسم% 6 -1 بنسبة
3431 3308 15 4 

البان وقشدة غير مرآزة وال 
محتوية على سكرأو مواد تحلية 

  دسم  %6 من  اآثر أخرى
8380 2460 2 0.2 

مسحوق أو حبيبات أو بأشكال 
صلبة أخرى،تحتوي على أقل من 

  دسم% 1.5
13085 2002 160 19 

ألبان وقشدة مرآزة ال تحتوي على 
سكر مضاف أو أي مواد تحلية 

  أخرى
82010 13176 229 28 

 2 17 109 434  غيرها من األلبان والقشدة
غيرها من األلبان والقشدة ال تحتوي 

 4 17 1944 11231ى سكر مضاف أو أي مواد تحلية عل

 45 134 1770 4749  غيرها
 206 35 20 106  )يوغورت(لبن رائب 

 82 402 13 99  )لبنة(غيرها 
مرآز أو محتوي على (مصل اللبن 

 0.4 1 662 1443   أخرىسكر أو مواد تحلية

 30 46 22 160  غيرها من مصل اللبن
 17 88 5046 25789  زبدة

معاجين من مشتقات اللبن 
 2 7 48 304  للسندويشات

غيرها من الزبدة والمواد الدسمة 
 6 30 2160 11566  المشتقة من اللبن

 21 79 44 418  جبن طازج غير منضج
 0.5 2 1862 12179  أجبان مبشورة من جميع األنواع

 155 635 11621 66754  أجبان معالجة غير مبشورة
 0 0 91 1291  أجبان ذات عروق زرقاء

 758 3794 16131 74978  أجبان أخرى
 1385 5735 63590 319510  المجموع

 



  98 
 

  2005 واردات وصادرات اللحوم لعام -4-2جدول 

 الصادرات الواردات
  القيمة النوع

 )ل.مليون ل(
الكمّية 

 )طن(
  القيمة

 )ل.مليون ل(
  الكمّية 

 )طن(

 0 0 86,901 195,144  عجول بقر حّي

 0 0 8,819 23,809  غنم حّي

 1 3 177 303  ماعز حّي

 0 1 49 2,808  ديوك ودجاجات حّية

 15 244 29 956  حيوانات حّية أخرى

لحوم من فصيلة األبقار طازجة أو 
 8 17 17,422 69,335  مبّردة

 25 92 3,957 15,781  بقار مجّمدةلحوم من فصيلة األ

لحوم من فصيلة الخنازير طازجة أو 
 0 0 6 41  مبردة أو مجّمدة 

 0 18 930 2,859  لحوم ضأن وغيرها مجمدة

 4 22 320 718   وأطراف من فصيلة األبقار أحشاء

أحشاء وأطراف من الخنازير مبردة 
 64 923 22 123  أو مجمدة

 لحوم وأحشاء وأطراف من طيور
 681 628 260 931  ودواجن

أرانب (لحوم وأحشاء أخرى لألآل 
 0 20 19 115  )وضفادع

 0 2 48 651  قطع وأحشاء من الخنازير

 13 42 21 544  لحوم أبقار محففة أو مملحة ودقيق

 811 2,012 118,980 314,118  المجموع
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   2006 واردات وصادرات اللحوم لعام-5-2جدول  

 صادراتال الواردات
  القيمة النوع

 )ل.مليون ل(
  الكمّية 

 )طن(
  القيمة

 )ل.مليون ل(
  الكمّية 

 )طن(

 0 0 93033 206586  عجول بقر حّي

 0 0 10009 26264  غنم حّي

 1904 2584 106 226  ماعز حّي

  0  0  30  2431  ديوك ودجاجات حّية

  159  913  14  208  حيوانات حّية أخرى

لحوم من فصيلة األبقار طازجة أو 
 2 36 18730 82998  مبّردة

 10 173 6375 22088  لحوم من فصيلة األبقار مجّمدة

لحوم من فصيلة الخنازير طازجة أو 
 1 17 66 234  مبردة أو مجّمدة 

 2 21 400 1604  لحوم ضأن وغيرها مجمدة

 8 77 466 825   وأطراف من فصيلة األبقار أحشاء

أحشاء وأطراف من الخنازير مبردة 
 46 899 12 119  أو مجمدة

لحوم وأحشاء وأطراف من طيور 
 164 211 270 993  ودواجن

أرانب (لحوم وأحشاء أخرى لألآل 
 0 0 4 41  )وضفادع

 1 5 46 834  قطع وأحشاء من الخنازير

 2297 4936 129561 345451  المجموع
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   2007 واردات وصادرات اللحوم لعام -6-2جدول 

 الصادرات الواردات
  قيمةال النوع

 )ل.مليون ل(
الكمّية 

 )طن(
  القيمة

 )ل.مليون ل(
الكمّية 

 )طن(

 0 0 8166 206150  عجول بقر حّي

 0 0 7418 21860  غنم حّي

 0 0 173 229  ماعز حّي

 21 38 45 3652  ديوك ودجاجات حّية

 298 292 19 436  حيوانات حّية أخرى

لحوم من فصيلة األبقار طازجة أو 
 0 0 18812 92686  مبّردة

 56 230 7475 26963  لحوم من فصيلة األبقار مجّمدة

لحوم من فصيلة الخنازير طازجة أو 
 0.4 5 122 463  مبردة أو مجّمدة 

 1 20 653 2479  لحوم ضأن وغيرها مجمدة

 1 38 637 1253   وأطراف من فصيلة األبقار أحشاء

أحشاء وأطراف من الخنازير مبردة 
 17 154 196 340  أو مجمدة

لحوم وأحشاء وأطراف من طيور 
 873 474 403 1836  ودواجن

أرانب (لحوم وأحشاء أخرى لألآل 
 0.1 1 43 275  )وضفادع

 1 8 29 540  قطع وأحشاء من الخنازير

 0.3 1 17 476  لحوم أبقار محففة أو مملحة ودقيق

 1269 1261 44208 359638  المجموع
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للمنتجات النباتّية في لبنان منذ ) آلغ/ ل .ل( متوسط أسعار المفّرق -1-3جدول 

   2004 سنة

  المعدل السنوي

2004  

  السنوي المعدل

2005  

  المعدل السنوي

2006  

المعدل السنوي 

2007  

ئوّية  النسبة الم

للتغيرات السنوية 

  بين

2006 , 2007  

  الصنف

  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد
  الحبوب القرنّية

بازيال 

  خضراء
1955  1542  2071  1658  1965  1599  2366  1819  + 20 + 14  

فاصوليا 

  عريضة
2909  2324  3654  3092  4035  3488  4900  4222  + 21  + 21  

لوبية 

  بادرّية
2671  2120  2541  2081  2479  1992  2791  2189  + 13  + 10  

لوبية 

  عادّية
1709  1353  1854  1490  2045  1625  2211  1722  + 8  + 6  

فول 

  أخضر
1551  1177  1534  1191  1686  1253  1969  1488  + 17  +19  

  خضار ورقّية
أرضي 

  شوآي
530  354  730  577  598  411  652  458  + 9  + 11  

  7 -  0  587  874  630  873  584  842  523  787  قرنبيط

  8 -  1 +  456  686  494  682  476  674  347  501  ملفوف

  5 -  2 +632  929  662  913  596  843  546  802  *خس

  2 -  4 +  226  324  231  311  225  287  195  250  *بقدونس

  7 -  3 -  291  428  314  439  278  372  277  365  *نعنع

  12 -  5 -  294  427  333  448  298  392  311  407  *رشاد

  6 -  5 +  267  416  285  397  257  360  254  351  *آزبرة

  11 -  0  327  481  367  482  333  412  298  386  *بقلة
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  المعدل السنوي

2004  

  السنوي المعدل

2005  

  المعدل السنوي

2006  

المعدل السنوي 

2007  

النسبة المئوّية  

للتغيرات السنوية 

  بين
  2005 و 2004

  الصنف

  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد
  9 -  2 -  310  447  341  457  305  387  293  374  *روآا

  10 -  1+  366  542  405  537  355  501  328  425زعتر 

  3 +  7 +  1041  1409  1008  1316  862  1146  756  1042  *سلق

  1 -  1 -  1142  1521  1149  1532  954  1280  1026  1316بصل 

  4 -  1 +  897  1229  932  1217  840  1093  780  1050  *سبانخ

  5 -  1 -  1367  1770  1438  1781  1293  1750  1244  1704  *ملوخّية

  خضار ذات ثمار
  11 + 18 +  1492  2015  1347  1706  693  961  951  1355  شمام

فليفلة 

  حلوة
1382  1021  1491  1112  1430  1100  1957  1346  + 37  + 22  

  31 +  32 +  1645  2143  1260  1625  1344  1724  1229  1587  حّرة فليفلة

  7 +  13 +  918  1312  855  1161  846  1176  737  1051  خيار

  12 +  19 +  1206  1710  1078  1439  1007  1299  882  1178  مقتي
باذنجان 

  مدعبل
1113  807  1115  879  1187  861  1331  976  + 12  + 13  

 باذنجان

 طويل
1522  1143  1572  1212  1600  1220  1770  1300  + 11  + 7  

  8 +  10 +  1035  1403  962  1281  979  1301  778  1071  آوسى

  17 -  18 -  1032  1473  1246  1808  1324  1808  888  1166  قرع

  24 +  30 +  2557  3430  2061  2638  2486  3166  2009  2518  بامية

  1 +  8 +  955  1352  946  1248  889  1229  796  1112   بلدّيةبندورة

  4 +  7 +  816  1167  785  1087  728  955  589  925  بندورة خيم
بندورة 

  مستوردة
830  599  746  551  921  659  1152  855  + 25  + 30  

  3 -  4 -  751  963  771  1007  472  603  556  824  بطيخ
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  السنوي المعدل

2004  

  السنوي المعدل

2005  

المعدل السنوي 

2006  

المعدل السنوي 

2007  

النسبة المئوّية  

للتغيرات السنوية 

  بين

  2007و2006

  الصنف

  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد
  ات جذريةدرنيات ونبات

  34 +  31 +  790  1012  590  770  443  599  534  716   محلّيةبطاطا
بطاطا 

  مستوردة
692  541  635  479  706  533  976  787  + 38  + 48  

  20 +  21 +  704  940  585  776  419  583  547  749   أحمربصل

  23 +  20 +  920  1277  748  1063  616  841  751  1093  بصل أبيض

  9 +  14 +  1963  2476  1808  2169  1154  1566  1099  1355  م أحمرثو

  4 +  11 +  1753  2218  1684  1996  1122  1468  1414  1584  ثوم أبيض

  5 -  1 -  2308  2716  2421  2732  1940  2324  2001  2266  ثوم مستورد

  18 +  18 +  656  927  554  782  507  760  475  684  جزر

  3 -  5 +  306  452  317  432  272  360  267  349  *فجل

  11 +  12 +  1235  1578  1113  1402  1061  1322  1057  1463  قلقاس

  17 +  22 +  548  755  469  620  415  556  403  538  لفت

  22 +  21 +  625  874  510  721  498  681  445  588  شمندر 

  أشجار مثمرة وفواآه
ليمون أبو 

  صّرة
1229  889  1166  815  1223  931  1275  845  + 4  - 9  

ليمون 

  شموتي
1186  846  1039  691  1115  778  1135  856  + 2  + 10  

ليمون 

  موردي
1040  746  1026  772  1174  934  1012  654  - 14  - 30  

ليمون 

  مغربي
1124  807  1003  712  1119  800  1198  842  + 7  + 5  

  2 -  11 +  1298  1890  1328  1701  784  1156  833  1236  ليمون حلو

  2 -  0  903  1259  924  1253  708  1054  1013  1423  فالنسيا
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  المعدل السنوي

2004  

  السنوي المعدل

2005  

  المعدل السنوي

2006  

المعدل السنوي 

2007  

النسبة المئوّية  

للتغيرات السنوية 

  2007و2006بين 
  فالصن

  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد
  12 +  17 +  1196  1685  1067  1444  911  1354  833  1367  أفندي

  8 +  13 +  1482  2140  1371  1897  1213  1739  1167  1774  آلمنتين

  18 +  16 +  761  1069  644  924  502  776  859  1163  حامض

  3 -  1 +  689  999  712  987  565  825  581  854  آريفون

  10 +  17 +  1582  2313  1444  1978  1225  1797  1300  1908  تفاح أحمر

  3 +  17 +  1486  2131  1436  1817  1132  1678  1178  1742  تفاح أصفر

  21 +  21 +  1302  1638  1075  1351  985  1312  882  1253  وشحتفاح م

  10 +  13 +  1757  2445  1595  2166  1150  1755  1415  2002  اجاص

  60 +  42 +  3311  4197  2064  2945  1566  2134  2131  3167  أآيدنيا

  4 +  11 +  1241  1986  1196  1791  1058  1518  1293  2154  مشمش

  10 -  3 +  1906  2889  2116  2811  2135  2700  2536  3241   أحمرآرز

  10 -  3 -  2035  2766  2254  2838  1665  2214  2505  3149  آرز أسود

  4 +  11 +  1434  2034  1377  1836  996  1569  1523  2101  دّراق

  11 -  12 -  2092  2575  2358  2922  1782  2340  1829  2446  جنارك

  70 +  74 +  2433  3237  1434  1859  1118  1537  1337  1927   أحمرخوخ

خوخ 

  أبيض
2123  1522  1420  1082  1642  1291  1826  1241  + 11  - 4  

عنب 

  مغدوشي
1561  1088  1517  1077  2232  2320  2383  1784  + 7  - 23  

 عنب

  تفيفيحتي
1447  997  1251  861  2066  1703  2423  1946  + 17  + 14  

عنب 

  بيتموني
1554  1109  1351  922  2186  1799  2592  2156  + 18  + 20  

  11 -  9 -  3458  4207  3880  4642  2999  3730  2322  2914  فريز
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  المعدل السنوي

2004  

  السنوي المعدل

2005  

  المعدل السنوي

2006  

المعدل السنوي 

2007  

النسبة المئوّية  

للتغيرات السنوية 

  2007و2006بين 
  الصنف

  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد
  11 -  7 -  2575  3364  2903  3611  2698  3667  2922  3832  أفوآادو

  3 +  9 +  969  1344  938  1230  926  1276  1009  1325   بلديموز

  15 +  16 +  1805  2186  1567  1876  1680  1957  1791  2093  موز أفريقي

  26 +  24 +  2033  2744  1607  2215  1315  1764  1271  1800   أبيضتين

  13 -  4 -  1465  1894  1683  1973  1060  1361  1035  1408  رّمان

  47 +  54 +  1932  2577  1313  1674  1148  1560  985  1386خرما 

  13 +  18 +  1379  1797  1221  1521  1278  1563  979  1311  سفرجل

  18 -  11 -  3881  4730  4746  5333  4203  4862  4194  4747  أناناس

  34 +  25 +  1558  1961  1162  1571  1201  1612  1082  1480  جوافة

  17 +  18 +  5809  7353  4970  6234  4004  5340  3879  5559  منغا

  14 -  5 -  3635  4915  4219  5199  4385  5380  3731  4997  قشطة

  7 -  6 +  429  628  463  592  483  617  521  667  آيوي

  4 +  2 -  2308  2591  2217  2645  1808  2303  1640  1927  زيتون

 لوز

  أخضر
1931  1506  2429  1858  3588  3010  1826  1350  - 49  - 55  

  23 -  19 -  1465  1894  1916  2354  1373  1689  1341  1791  مربلح أح

  36 +  38 +  2207  2804  1622  2032  1380  1752  1254  1676  بلح أصفر

فستق 

  حلبي
4476  3954  4872  4343  4353  3902  4777  4126  + 10  + 6  

  6 -  1 +  3436  4361  3645  4310  4030  4602  4460  5120  آستنا

    بطةر/ ل .الوحدة المعتمدة هي ل*
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للمنتجات النباتّية في لبنان منذ ) آلغ/ ل.ل( متوسط أسعار الجملة -2 -3جدول 

   2004 سنة

المعدل السنوي 

2004  

المعدل السنوي 

2005 

المعدل السنوي 

2006  

المعدل السنوي 

2007  

النسبة المئوّية  

للتغيرات السنوية 

  بين

  2007و2006

  الصنف

  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد

  الحبوب القرنّية
  16 +  19 +  1424  1847  1227  1549  1331  1619  1184  1533  بازيال خضراء

فاصوليا 

  عريضة
2450  2004  3017  2581  3383  2904  4109  3532  + 21  + 22  

  9 +  11 +  1721  2207  1583  1982  1657  2062  1671  2126  لوبية بادرّية

  5 +  9 +  1304  1732  1245  1594  1135  1456  1023  1314    عادّيةلوبية

  21 +  17 +  1153  1488  954  1269  897  1155  872  1180  فول أخضر

  خضار ورقّية

  9 +  11 +  288  423  265  382  417  496  305  359  أرضي شوآي

  4 -  10 -  378  567  395  572  383  556  338  492  قرنبيط

  9 -  5 -  283  411  312  432  310  440  214  307  ملفوف

  6 -  2 -  403  619  431  633  385  593  353  527  خس

  9 -  2 -  134  187  147  191  155  164  120  160  *بقدونس

  13 -  7 -  179  251  207  269  197  236  185  229  *نعنع

  20 -  9 -  185  267  231  294  219  250  206  251  *رشاد

  15 -  3 -  157  229  185  236  172  211  163  205  *آزبرة

  16 -  6 -  207  291  248  308  237  286  201  248  *بقلة

  17 -  9 -  198  276  239  303  222  278  203  249  *روآا

  17 -  7 -  231  331  279  356  249  306  231  281زعتر 

  1 -  3 +  692  982  701  952  592  813  510  725  *سلق
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  المعدل السنوي

2004  

  السنوي المعدل

2005  

  المعدل السنوي

2006  

المعدل السنوي 

2007  

المئوّية  النسبة 

للتغيرات السنوية 

  2007و2006بين 
  الصنف

  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد

  3 -  3 +  788  1106  814  1079  674  897  728  967بصل 

  10 -  5 -  600  835  664  878  546  810  530  716  *سبانخ

  7 -  3 -  1001  1294  1076  1340  855  1224  932  1336  *ملوخّية

  ثمارخضار ذات 
  8 +  13 +  1125  1453  1038  1280  451  649  689  1004  شمام

  21 + 37 +  972  1439  804  1051  810  1077  715  1005  فليفلة حلوة

  32 +  33 +  1214  1611  919  1213  994  1268  870  1172  حّرة فليفلة

  4 +  3 -  613  917  589  949  589  833  492  721  خيار

  4 +  16 +  816  1262  787  1083  752  1013  633  889  مقتي

  12 +  19 +  659  962  589  809  620  814  557  777  باذنجان مدعبل

  8 +  9 +  941  1303  873  1192  900  1202  854  1139   طويلباذنجان

  8 +  9 +  721  994  669  913  721  952  531  735  آوسى

  16 -  23 -  733  1060  869  1379  1011  1338  615  922  قرع

  25 +  34 +  2067  2800  1652  2082  2008  2546  1482  2014  بامية

  2 -  8 +  640  959  651  888  627  878  531  778   بلدّيةبندورة

  3 +  7 +  539  796  522  746  461  661  370  603  بندورة خيم
بندورة 

  مستوردة
553  403  521  379  606  433  751  553  + 24  + 28  

  10 -  9 -  518  668  573  735  362  399  372  516  بطيخ

   جذريةدرنيات ونباتات
  37 +  31 +  548  711  401  543  289  379  374  474   محلّيةبطاطا

  46 +  45 +  540  689  371  476  338  417  390  497  بطاطا مستوردة

  21 +  22 +  459  627  378  512  261  356  359  497   أحمربصل

  14 +  17 +  605  893  529  763  387  584  521  773  بصل أبيض
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  المعدل السنوي

2004  

   السنويالمعدل

2005  

  المعدل السنوي

2006  

المعدل السنوي 

2007  

النسبة المئوّية  

للتغيرات السنوية 

  2007و2006بين 
  الصنف

  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد

  7 +  15 +  1509  1957  1405  1706  822  1096  736  993  م أحمرثو

  3 +  11 +  1347  1742  1311  1572  830  1080  973  1168  ثوم أبيض

  6 -  7 -  1841  2092  1966  2242  1630  1799  1580  1816  ثوم مستورد

  18 +  21 +  425  609  361  503  338  474  312  446  جزر

  6 -  1 +  199  276  211  274  193  242  182  241  *فجل

  9 +  9 +  781  1071  719  982  772  975  729  1025  قلقاس

  8 +  14 +  319  446  295  391  300  401  249  342  لفت

  21 +  25 +  391  558  324  445  342  447  267  363  ر شمند

 أشجار مثمرة وفواآه
ليمون أبو 

  صّرة
893  627  815  549  920  672  887  560  - 4  - 17  

  5 +  2 -  578  804  548  821  448  718  589  915  ليمون شموتي

ليمون 

  موردي
719  490  777  527  856  733  627  415  - 27  - 43  

  3 +  3 +  533  800  515  776  478  727  541  776  ليمون مغربي

  2 -  11 +  916  1432  937  1291  540  822  589  859  ليمون حلو

  7 -  3 -  611  911  657  937  498  746  729  1018  فالنسيا

  23 +  17 +  860  1239  701  1061  582  977  589  995  أفندي

  6 +  12 +  1069  1614  1010  1444  936  1338  841  1370  آلمنتين

  12 +  14 +  484  713  433  626  330  508  588  831  حامض
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  المعدل السنوي

2004  

  المعدل السنوي

2005  

المعدل السنوي 

2006  

المعدل السنوي 

2007  

النسبة المئوّية  

للتغيرات السنوية 

  2007و2006 بين
  الصنف

  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد

  7 -  1 -  423  641  453  643  361  553  386  587  آريفون

  9 +  14 +  1157  1758  1062  1538  917  1364  944  1443  تفاح أحمر

  14 +  18 +  1080  1658  944  1409  817  1303  847  1311  تفاح أصفر

  25 +  24 +  930  1201  744  964  721  962  620  897  تفاح موشح

  10 +  10 +  1315  1869  1198  1694  844  1348  1081  1570  اجاص

  60 +  45 +  2579  3365  1606  2321  1160  1629  1612  2509  أآيدنيا

  9 -  5 +  811  1433  887  1358  798  1180  862  1684  مشمش

  12 -  3 -  1424  2193  1618  2255  1724  2248  2012  2623   أحمرآرز

  14 -  4 -  1531  2182  1784  2275  1271  1798  2056  2562  آرز أسود

  1 -  3 +  1031  1547  1039  1495  772  1175  1114  1570  دّراق

  16 -  16 -  1595  2006  1902  2382  1334  1837  1432  1927  جنارك

  79 +  90 +  1911  2663  1068  1402  803  1116  859  1369  خوخ أحمر

  16 -  5 +  1346828  992  1285  790  1085  933  1371  خوخ أبيض

  3 -  4 +  1360  1871  1406  1795  786  1101  779  1165  عنب مغدوشي

 عنب

  تفيفيحتي
1054  703  896  582  1531  1203  1859  1446  + 21  + 20  

  24 +   25 +  1707  2098  1378  1675  687  1034  781  1272  عنب بيتموني

  11 -  8 -  2712  3393  3066  3707  2439  2968  1846  2339  فريز

  13 -  10 -  2026  2698  2334  3000  2199  2857  2349  3116  أفوآادو

  1 +  8 +  692  999  686  926  699  967  767  1046   بلديموز

  11 +  13 +  1417  1719  1278  1515  1453  1621  1486  1776  موز أفريقي

  37 +  23 +  1582  2064  1156  1671  972  1364  922  1357   أبيضتين

  3 +  16 +  1245  1721  1211  1479  741  982  716  989  رّمان

  65 +  63 +  1554  2036  943  1252  838  1146  696  1026خرما 
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  السنوي المعدل

2004  

  المعدل السنوي

2005  

المعدل السنوي 

2006  

المعدل السنوي 

2007  

النسبة المئوّية  

للتغيرات السنوية 

  2007و2006بين 
  الصنف

  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد  وسط  جّيد

  5 +  14 +  941  1331  894  1163  985  1228  725  986  سفرجل

  20 -  14 -  3122  3838  3923  4491  3495  4197  3517  4004  أناناس

  31 +  30 +  1059  1482  806  1136  921  1242  789  1128  جوافة

  19 +  18 +  4817  6190  4028  5244  3269  4479  3197  4643  منغا

  16 -  12 -  2967  3982  3536  4520  3787  4575  3215  4177  قشطة

  17 -  0  267  397  324  397  340  417  398  512  الحّبة| آيوي

  6 +  4 -  1706  2018  1605  2095  1366  1801  1257  1704  زيتون

  55 -  47 -  967  1377  2134  2603  1422  1859  1139  1476   أخضرلوز

  32 -  2 -  999  1329  1468  1362  1024  1300  1014  1369  بلح أحمر

  37 +  40 +  1671  2151  1215  1532  1018  1339  951  1327  بلح أصفر

  1 -  3 +  3313  3903  3355  3798  3744  4207  3412  3788  فستق حلبي

  9 -  3 -  2790  3604  3072  3698  3314  3808  3810  4363  آستنا
 ربطة/ ل .الوحدة المعتمدة هي ل*
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 في لبنان منذ الحيوانيةللمنتجات ) آلغ/ ل.ل( متوسط أسعار الجملة -3 -3جدول 

  .2005سنة 

  
المعدل السنوي 

2005  
المعدل السنوي 

2006  
المعدل السنوي 

  الصنف  2007
  مبيع  شراء  مبيع  راءش  مبيع  شراء

  لحوم حمراء
     4.291 3.899  غنم بلدي حي
      7.162  6.639  لحم غنم بعظمه

    13.468 11.936 هبرة فخذ بلدي
    8.921 8.473  صدر زور بلدي

    16.257 14.397  سودا
    2.544 2.297  غنم بيلال حي

لحم بعظمه 
     5.384 5.043  بيلال

     8.732 7.756  هبرة فخذ بيلال
صدر زور 

     6.469 5.834  بيلال

   9.410 8.094  سودا
    2.727 2.494  بقر حي

     4.754 4.454 لحم بقر بعظمه
     8.824 7.998  هبرة خذ

     6.297 5.980  صدر زور
     8.558 7.727  سودا بقر

  بيضاءلحوم 
     2.207 1.998  فروج حي 

     3.153 2.794  فروج مذبوح
     3.852 3.514  فروج مجلد
     4.260 3.727  سودا دجاج

     1.427 1.174  قوانص
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المعدل السنوي 

2005  
المعدل السنوي 

2006  
المعدل السنوي 

  الصنف  2007
  مبيع  شراء  مبيع  شراء  مبيع  شراء

  )تابع(بيضاء لحوم 
بيض 
     3.114 2.756  **أبيض

     3.263 2.893 **بيض أحمر
     840 605  حليب طازج

  أسماك
     24.491 20.520  لقس

     12.678 10.258  جربيدي
عقيس 

     6.481 4.785  مواسطةأو

     17.290 14.306 سلطان ابراهيم
     5.797 4.521  بوري
     2.093 1.352  بزري
  أعالف

علف أبقار 
     302 280  حلوب

     349 339  علف دجاج
     389 383  فروجعلف 
     278 231  شعير

     292 257  ذرة صفراء
     198 176  نخالة
     240 181  تبن

     345 338 آسبة بذر قطن
آسبة بذر 

     454 417  صويا

  . بيضة30الوحدة المعتمدة للبيض هي الصندوق من ** 
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  4ملحق رقم 

 جداول تلخيصّية باللغة الفرنسّية
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Tableau 4-1- Production et superficies des cultures en 2006 et 

2007 

2006 2007  Type de 
culture Superficie 

(Ha) 
Production 

(103 T) 
Superficie 

(Ha) 
Production 

(103 T) 
Céréales 
Blé 52,900 153.4 52,800 116.2 
Mais 1,050 3.1 900 3.1 
Orge 15,900 31.8 15,750 33.1 
Autres 218 241.2 184 239.1 
Total 70,068 429.6 69,634 391.5 
Légumineuses 
Haricot sec 173 0.2 167 0.2 
Fève sèche 180 0.3 175 0.2 
Lentilles 764 0.6 762 1.4 
Pois chiche 2,030 1.2 1,800 1.4 
Petit pois 900 2.9 880 5.2 
Haricot 1,370 12.7 1,420 14.2 
Fève vert 1,700 12.1 1,845 14.8 
Autres 45 0.1 1 0.1 
Total 7,162 30.1 7,050 37.5 
Légumes à feuillles 
Artichaut 60 0.5 55 0.6 
Choux 1,063 24.8 922 24.1 
Choux fleurs 1,650 72.6 1,950 87.7 
Laitue 990 20.8 889 22.2 
Cultures 
pour salade 980 9.8 740 7.4 

Epinard 450 5.4 270 3.6 
Mélochie 123 0.5 110 0.6 
Autres 300 3.0 272 2.7 
Total 5,616 137.4 5,208 148.9 
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2006 2007 Type de 

culture Superficie 
(Ha) 

Production 
(103T) 

Superficie 
(Ha) 

Production 
(103 T) 

Légumes à fruit 
Melon 405 8.1 388 8.5 
Piment  300 7.2 280 7.8 
Concombre 3,403 49.7 3,100 142.6 
Aubergine 980 23.5 908 23.8 
Courge 1,450 24.4 1,600 28.2 
Gombos 1,047 2.3 1,238 2.8 
Tomate 3,880 291.0 4,060 305.3 
Pastèque 1,820 58.2 1,550 54.3 
Total 13,285 564.4 13,124 573.3 
Tubercules Racines et Bulbes 
Pomme de 
terre 19,900 398.0 20,100 514.6 

Oignons 2,000 45.0 1,800 45.9 
Ails 310 3.1 305 3.3 
Carottes 650 5.8 580 7.1 
Autres 570 6.8 575 7.5 
Total 23,430 458.8 23,360 578.4 
Cultures industrielles  
Betterave 
sucrière 500 35.0 430 30.9 

Tabac 8,640 8.6 8,500 9.4 
Autres 745 1.9 728 1.8 
Total 9,885 45.5 9,658 42.1 
Arbres Fruitiers 
Orange 10,500 231.0 10,350 228.7 
Mandarine 1,765 35.3 1,713 34.6 
Citron 4,200 91.7 4,100 114.0 
Pamplemousse 648 16.2 600 15.2 
Pomme 9,880 121.5 10,100 125.2 
Poire 3,250 35.7 3,050 33.5 
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2006 2007 Type de 

culture Superficie 
(Ha) 

Production 
(103 T) 

Superficie 
(Ha) 

Production 
(103 T) 

Nèfle 590 20.6 581 20.9 
Abricot 6,375 29.3 6,397 32.0 
Cerise 7,850 23.4 8,100 30.0 
Pêche 3,400 37.4 3,550 41.3 
Prunes et 
Pruneaux 2,065 24.8 2,016 24.5 

Amandes 6,230 28.0 6,250 29.4 
Raisin de 
cuve 2,730 12.8 2,700 12.9 

Raisin de 
table 10,200 99.5 10,500 106.0 

Fraise 275 2.7 260 2.6 
Avocat 390 4.7 430 6.0 
Banane 3,000 87.4 2,990 89.7 
Figue 1,100 5.8 920 4.9 
Grenade 860 12.0 880 12.3 
Kaki 300 4.2 300 4.3 
Caroubes 302 2.9 302 2.8 
Autres 925 9.2 961 8.6 
Total 76,835 936.5 77,050 979.8 
Olives 59,100 177.3 58,600 76.2 
Arbres Oléagineux 
Noix 1,055 1.9 1,060 2.2 
Pins 5,640 1.4 5,800 1.5 
Autres 380 2.6 350 2.0 
Total 
ar.oléag. 7,075 5.9 7,210 5.7 

Autres 
Cultures 

6,635 6,275  

Total 
Général 279,091 2,785.5 277,169 2,833.4 
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Tableau 4-2- Valeurs de la Production locale (Milliards L.L) 

des différentes cultures 

2005 2006 2007 Type de 
Culture Valeur % Valeur  % Valeur  % 

Céréales 93.0 6   
Légumineuses 22.4 2   
Légumes 422.0 29   
Cultures 
Industrielles 103.3 7   
Arbres 
fruitiers et 
autres arbres 

630.7 44   

Olives 113.2 8   
Autres 56.5 4   
Total 1441.1 100   

 
Tableau 4-3-Récapitulatif des valeurs d’importations/ 

exportations des produits végétaux 

Importations 
(Million L.L)

Exportations 
(Million L.L) Produit 

05 06 07 05 06 07 

Céréales 201,067 191,800 336,778 1,937 596 5,813 

Légumineuses 32,690 42,646 50,748 2,203 4,823 5,733 
Sons/aliments de 
bétail 33,836 35,824 57,298 833 1,726 580 
Légumes 84,289 89,213 130,064 31,747 29,607 34,295 
Grains 
oléagineux 79,434 54,276 80,495 2,146 3,197 4,340 

Arbres fruitiers 83,615 80,611 101,760 59,052 67,225 79,913 
Olives 2,871 1,737 3,353 39 54 82 

Fleurs et Roses 14,123 12,566 14,844 1,208 979 2,136 

Café/Thé 
Epices 61,079 62,199 98,749 10,488 13,681 24,933 

Tabacs bruts 2,254 0 119 49,054 35,989 51,126 
Total 595,258 570,794 874208 158,707 157,878 208,952 
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Tableau 4-4-Récapitulatif des quantités d’importations/ 

exportations des produits végétaux 

Importations 
(Tonnes) 

Exportations 
(Tonnes) Produit 

05 06 07 05 06 07 
Céréales 817,145 678,928 823,984 2,990 1,166 18,350 
Légumineuse 36,197 46,346 45,845 1,419 5,264 6,062 
Sons/aliment 
de bétail 96,719 107,563 142,473 20,062 19,356 20,030 

Légumes 202,201 198,600 207,323 176,294 145,282 167,175 
Grains 
oléagineux 83,693 34,166 45,765 3,843 12,505 19,504 

Arbres 
fruitiers et 
autres arbres 

28,489 27,946 29,866 273,140 250,012 317,968 

Olives 3,586 2,137 3,592 15 22 34 
Fleurs & 
Roses 8,745 6,378 7,765 812 591 1,418 

Café/Thé/ 
Epices 24,171 22,390 28,061 1,880 2,153 2,774 

Tabacs bruts 118 0 13 9,726 7,410 8,301 

Total 1,301,064 1,124,454 1,334,687 490,181 443,759 561,617 
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Tableau 4-5- Valeurs (Milliards de L.L.) de la Production 

Locale des différents produits animaux  

 

2005 2006 2007 
Produit Valeur % Valeur  % Valeur % 

Lait 139 25   

Viandes 
Rouges 88 16   

Viandes de 
poules 185 34   

Oeufs 57 10   

Miel 25 5   

Poissons 57 10   

Total 551 100   

 

Tableau 4-6- Effectif du cheptel en 2006 et 2007 

2006 2007 
Race 

Nombre Nombre de 
femelles laitières Nombre Nombre de 

femelles laitières 

Bovins   

Ovins   

Caprins   
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Tableau 4-7-Valeurs des Importations et Exportations des 

principaux produits animaux 

Importations 
(Million L.L) 

Exportations 
(Million L.L) Produit 

05 06 07 05 06 07 
Lait et  
dérivés 268,606 4,871  

Viandes  314,118 2,012  
Oeufs 116 2,043  
Miel 828 70  
Poissons 57,500 1,075  
Total 641,168 10,071  
 

Tableau 4-8-Quantités des Importations /Exportations des 

principaux produits animaux 

Importations 
(Tonnes) 

Exportations 
(Tonnes) Produit 

05 06 07 05 06 07 
Lait et 
dérivés 61,150 1,045  

Viandes  118,980 811  
Oeufs 59 3,667  
Miel 99 8  
Poissons 14,070 71  
Total 194,358 5,602  
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  )SH(أرقام النظام المنسق 

للمنتجات الزراعّية
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   أرقام النظام المنسق للمنتجات النباتّية-1-5  جدول

 SH( 10(رقم النظام المنسق  نوع البضائع
   النجيلّيات

  10.01  قمح
  10.05  ذرة
  10.03  يرشع
  10.02  شبلم
  10.06  أرز

  10.08 - 10.07  غيرها
    الحبوب القرنّية
  7.13.33 – 7.13.32 – 7.13.31  فاصوليا يابسة

  7.13.50  فول يابس
  7.13.40  عدس
  7.13.20  حمص
  7.08.10 – 7.13.10 – 7.10.21  بازيال
  7.10.22 – 7.08.20  فاصوليا خضراء/ لوبيا 

  7.08.90.10  فول أخضر
 – 7.08.90.90 – 7.10.29 – 7.13.90  غيرها

7.13.39 
    ورقّيةخضار 
  7.04.90 – 7.04.20  ملفوف
  7.05.19 – 7.05.11  خس

  7.10.30 – 7.09.70  اسبانخ
  7.05.29 – 7.05.21  هندباء
  7.04.10  قرنبيط

  7.09.10  أرضي شوآي
 -7.09.90 – 7.10.80 – 7.09.40  غيرها

                                           
المعتمد من قبل   ) SH( مطابقة التصنيفات المعتمدة في هذه النشرة مع النظام المنسق -   10

  .الجمارك
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  )SH(رقم النظام المنّسق   نوع البضائع

    خضار ذات ثمار
  7.09.60  )حّرة/حلوة(فليفلة 
  7.11.40 – 7.07  خيار

  7.09.30  باذنجان
  7.09.90.20  آوسى
  7.02  بندورة

  8.07.19 – 8.07.11  بطيخ وشمام
 – 7.10.90 – 7.09.90.90 – 7.09.20  غيرها

7.11.90  
    ات جذرّيةدرنّيات ونبات

  7.14.20 – 7.10.10 – 7.01.90 – 7.01.10  بطاطا
 – 7.11.10 – 7.03.10.90 – 7.03.10.10  بصل

7.12.20  
  7.03.90 – 7.03.20  ثوم

  7.06.10  جزر ولفت
  7.12.30 – 7.09.52 – 7.09.51  فطور وآمأة

 – 7.06.90.10 – 7.06.90 – 7.12.90  غيرها
7.06.90.90–7.14.90.10 – 7.14.90.90  

  فاآهة  
  برتقال  8.05.10
  حامض  8.05.50
  غيرها من الحمضّيات  8.05.20 – 8.05.90 – 8.05.40
  تفاح  8.13.30 – 8.08.10
  احاص واسفرجل  8.08.20
  مشمش  8.13.10 – 8.09.10
  آرز  8.12.10 – 8.09.20
  دّراق  8.09.30
  خوخ وجنارك  8.13.20 – 8.09.40
  آرمة  8.06.10
  ب مجففعن  8.06.20
  فريز  8.11.10 – 8.10.10

  موز  8.03
  آيوي  8.10.50
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  نوع البضائع  )SH(رقم النظام المنّسق 

  أفوآادو  8.04.40
  جوافة، منغا ومنغستين  8.04.50
  تين  8.04.20.90 – 8.04.20.10 – 8.04.20
  أناناس  8.04.30
  بابايا  8.07.20

  ليتشي، باشين فروت، قشطة وآاآي  8.10.90.10
8.10.20 – 8.10.30 – 8.10.40 – 

8.10.90.30 – 8.10.90.40 – 8.10.90.90 
– 8.11.20 – 8.11.90 – 8.12.90 – 

8.13.40 – 8.13.50  

  غيرها

  زيتون  7.11.20 – 7.09.90.10
  لوز  8.02.12 – 8.02.11
  جوز  8.02.32 – 8.02.31

  صنوبر  8.02.90.10
  فستق حلبي  8.02.50
  الهندجوز   8.01.19 – 8.01.11
  جوز الكاجو  8.01.32 – 8.01.31
  بندق  8.02.22 – 8.02.21
  آستناء  8.02.40

8.04.10.10 – 8.04.10.20 – 8.04.10.30 - 
8.04.10.90 

  تمر

8.02.90 – 8.02.90.90 – 8.01.21 – 
8.01.22 

  غيرها

  نخالة وجريش وأآسبة للحيوانات  
  من أرز  23.02.20
  من حنطة  23.02.30

  بة الصوياأآس  23.04
  أآسبة القطن  23.06.10
  أآسبة عباد الشمس  23.06.30
  من نبت الذرة  23.06.70

23.02.40 – 23.02.50 – 23.02.10 – 
23.03.10 – 23.03.20 – 23.03.30 – 

23.05 – 23.06.20 – 23.06.40 – 
23.06.50 – 23.06.60 – 23.06.90 –  

23.07  

  غيرها من النخالة والجريش واألآسبة
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  نوع البضائع  )SH(رقم النظام المنّسق 

  البذور الزيتّية  
  بذور آّتان  12.04
  بذور عّباد الشمس  12.06

  بذور قطن  12.07.20
  بذور سمسم  12.07.40

بذور وثمار نوى من األنواع المعدة   12.09
  للبذار

بذور وثمار من األنواع المستعملة في   12.11
ادة صناعة العطور والصيدلة، أو في اب

  الحشرات
قرون خّروب وأعشاب بحرّية وشوندر   12.12

/ مبردة / السّكر وقصب السكر طازجة 
  مجمدة أو جافة

  فول سوداني غير محّمص  12.02.20 – 12.02.10
12.13 – 12.14.10 – 12.14.90 – 12.01 – 

12.05 – 12.07.10 – 12.07.50 – 
12.07.60 – 12.07.91 – 12.07.99 – 
12.08.10 – 12.08.90   

  غيرها

  األزهار والورود  
  جنبات وردّية  6.02.30
  ورود  6.02.40
أشجار وجنبات وشجيرات ذات فواآه   6.02.20

  وثمار
  غيرها من األزهار والورود  6.02.90
  أزهار وبراعم للباقات أو للزينة  6.03.10
  غيرها من األزهار والبراعم  6.03.90
 أعشاب وطحالب ،اء النباتاتأجز   6.04.99 – 6.04.91 – 6.04.10

  وأشنة
  بصالت  ودرنات وجذور  6.01.20 – 6.01.10
  غيرها  6.02.10

  بن، شاي وبهارات 9.00
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   أرقام النظام المنسق للمنتجات الحيوانّية-2-5جدول 
 نوع البضائع )SH(رقم النظام المنسق 

  لحوم 
 عجول بقر حّي 1.02.90 – 1.02.10
 غنم حّي 1.04.10
 ماعز حّي 1.04.20
لحوم من فصيلة األبقار طازجة أو  2.01.30 – 2.01.20

 مبّردة
 لحوم من فصيلة األبقار مجّمدة 2.02.30 – 2.02.20 – 2.02.10
لحوم من فصيلة الخنازير طازجة أو  2.03.29 – 2.03.19 – 2.03.12

 مبردة أو مجّمدة
2.04.10 – 2.04.22 – 2.04.23 – 2.04.30 – 
2.04.41– 2.04.42 – 2.04.43 – 2.04.50 

 لحوم ضأن وغيرها مجّمدة

 أحشاء وأطراف من فصيلة األبقار 2.06.29 – 2.06.10
أحشاء وأطراف من الخنازير مبردة  2.06.90 – 2.06.80

 أو مجمدة
2.07.11 – 2.07.12 – 2.07.13 – 2.07.14 – 
2.07.24 – 2.07.25 – 2.07.26 – 2.07.27 – 
2.07.32 – 2.07.33 – 2.07.34 – 2.07.35 – 
2.07.36 

لحوم وأحشاء وأطراف من طيور 
 ودواجن

أرانب (لحوم وأحشاء أخرى لألآل  2.08.90 – 2.08.20 – 2.08.10
 )وضفادع

 قطع وأحشاء من الخنازير 2.10.19 – 2.10.12 – 2.10.11
 لحوم أبقار مجففة أو مملحة ودقيق 2.10.90 – 2.10.20
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 نوع البضائع )SH(ق رقم النظام المنس

  ألبان ومشتقاته 
ألبان وقشدة غير مرآزة وال محتوية  4.01.10

على سكر مضاف ومواد تحلية أخرى 
  دسم % 1أقل من 

ألبان وقشدة غير مرآزة  محتوية على  4.01.20
سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى 

  دسم %  6-1بنسبة 
ألبان وقشدة غير مرآزة وال محتوية  4.01.30

ى سكر مضاف ومواد تحلية أخرى عل
  دسم % 6أآثر من 

مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة  4.02.10
 % 1.5أخرى، تحتوي على أقل من 

  دسم
ألبان وقشدة مرآزة ال تحتوي على  4.02.21

  سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخرى
  غيرها من األلبان والقشدة 4.02.29
 ال تحتوي غيرها من األلبان والقشدة 4.02.91

على سكر مضاف أو أي مواد تحلية 
  أخرى

  غيرها 4.02.99
  )يوغورت(لبن رائب  4.03.10
  )لبنة(غيرها  4.03.90
  مصل اللبن 4.04.10
  غيرها من مصل اللبن 4.04.90
  زبدة 4.05.10
معاجين من مشتقات اللبن  4.05.20

  للسندويشات
غيرها من الزبدة والمواد الدسمة  4.05.90

  شتقة من اللبنالم
  جبن طازج غير منضج 4.06.10
  أجبان مبشورة من جميع األنواع 4.06.20
  أجبان معالجة غير مبشورة 4.06.30
  أجبان ذات عروق زرقاء 4.06.40
  أجبان أخرى 4.06.90

  


