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واالقتصادية   ،المؤشرات اإلنتاجية في االقتصاديأثر سياسة التحرر 
 في سورية  محصول الحمضياتل

             (1)عليو  مصطفى محمودو  (1)يعقوب خليل غسانو  *(1)عمران محمد اسماعيل
                                                                                 سورية الالذقية،قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة تشرين، .(1)
 ( ran86@gmail.comIsmail.om، البريد اإللكتروني :  للمراسلة: م. اسماعيل محمد عمران*)

 07/2020/ 19تاريخ القبول:   60/2020/ 18تاريخ االستالم: 

 الملخص 
البحث        التحرر    لمعرفةهدف  الزراعي   على  االقتصاديأثر سياسة  اإلنتاج  مستلزمات 

هذه   أثر  دراسة  إلى  إضافة  الحمضيات،  لمحصول  الدونم  عائد  وصافي  الكلية  والتكاليف 
اإلنتاجية    فيالسياسة   الدراسة  و   ،واالقتصاديةالمؤشرات  اعتمدت  السابقة  األهداف  لتحقيق 

لسلسة زمنية    وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في سورية  ى البيانات الثانوية الصادرة عنعل
ثالث  2004-2017) إلى  تقسيمها  تم  حيث   )( هي  )2007-2004مراحل   ،)2008-

استخدمت  2012-2017)(،  2011 كما  الوصفي  (،  اإلحصائي  التحليل  أساليب  الدراسة 
، ومؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية(،  االختالف)المتوسطات، النسب المئوية، معامل  

بنسبة)نتائج  وأظهرت   اإلنتاج  مستلزمات  تكاليف  ارتفاع  لرفع  949.68الدراسة  نظرًا   %)
بنسبة افي عائد الدونم  ص  ستلزمات اإلنتاج، وفي المقابل انخفض الدعم من قبل الدولة عن م

أوضحت أن تطبيق سياسة وبرامج ، كما  التحرر االقتصادي  مقارنة بفترة ما قبل(38.9%)
الكلي  أدت إلى انخفاض نسبة  االقتصادياإلصالح   الكلية لمحصول   اإليراد  التكاليف  إلى 

قبل التحرر بينما بلغ معدل الزيادة   بفترة ما(% مقارنة  25.7بلغ نحو )  الحمضيات بمعدل
مضيات من  كغ ح1ط تكلفة  توس(%، وهذا أدى إلى زيادة م361.2في التكاليف الكلية نحو)

)  ل.س(7) زياد  ،.س(ل  30إلى  إلى  أدت  التحرر  سياسة  تطبيق  أن  ذلك  من  ة  ويتضح 
تكلفة   )1متوسط  بنسبة  حمضيات  ففي أم  ،%(  328.6كغ  اإلنتاجية  للمؤشرات  بالنسبة  ا 

الذي بنسبة)المساحة    فيه  زادت   الوقت  بالحمضيات  اإلنتاج  32.1المزروعة  وزاد   ،%)
بقيت  31.3بنسبة) تقريباً (  ثابتة  الهكتار  نحو   إنتاجية  بلغ  جدًا  بسيط  زيادة  بمعدل 

 . (%مقارنة بفترة ما قبل التحرر االقتصادي0.4)
المفتاحية: الزراعي  الكلمات  الزراعية  ،الدعم  تكاليف   ،االقتصادي  رالتحر   ،السياسات 

 . اإلنتاج
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 المقدمة: 
المستدامة, وتحد من تطوير متوسط نصيب        السوري من عدة مشاكل تعيق تنميته  الناتج  يعاني االقتصاد  الفرد من 

اإلجمالي، االنتقال من    المحلي  التي ظهرت مع  تلك  االجتماعياالقتصاد  االومنها  السوق  اقتصاد  إلى  وتحول   ،شتراكي 
سياسة حيث تم تطبيق  ،  ومتدخل وقت الضرورة  ،ومحرك رئيس لالقتصاد, إلى مراقب خارجي  ،الدولة من العب أساسي

والتي كان لها أثرها على  ،  2008الزراعي بشكل فعلي منذ مطلع عام    دعم مستلزمات اإلنتاجإلغاء  و   االقتصاديحرير  الت
 . (2016)عمران،  السوري بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص االقتصاد

النشاط    االقتصاديلتحرير  ا       في  الدولة  تدخل  عدم  تحديد   االقتصادييعني  يتم  حيث  السوق،  في  األسعار  بتحديد 
المال والعمل والسلع  العرض والطلب  بآليةاألسعار   الدولة في أسواق  الخاص من تدخل  القطاع  ، كما يعرف بأنه تحرير 

  وتقليل حجم القطاع العام عن طريق الخصخصة   ،الخاص  االقتصادييعني ذلك رفع القيود اإلدارية عن النشاط    النهائية
 . (2003)مكي، 

تأ      التي  المحاصيل  بين  الحمضيات،  ومن  السياسة محصول  بهذه  دخل ثرت  وانخفض  إنتاجه  تكاليف  ارتفعت  حيث 
من   الرغم  على  السورية،المزارع  الحمضيات  األث  ميزات  من  خالية  أنها  حيث  والصحَية،  السليمة  اإلنتاجَية  ر  ومقوماتها 

أي أثار جانبية األمر الذي يعطيها الميزة األفضل من أجل اقتنائها وتصدير كميات كبيرة  المتبقي للمبيدات الكيماوية أو  
%من 2.3حيث تعد الحمضَيات من المنتجات ذات القدرة التصديرَية المتزايدة وتبلغ حصتها نحو،(2007للخارج)منصور،

%من مساحة األشجار  21%من إجمالي الناتج المحلي وتبلغ المساحة المزروعة بالحمضَيات  0.6اإلنتاج الزراعي وقيمة  
نحو  التوالي  على  للحمضَيات  المروية  المساحة  تبلغ  وطرطوس  الالذقية  مثل  المحافظات  بعض  وفي  المروية  المثمرة 

إن     .(2006)سنوبر،  على الترتيب  %من إجمالي المساحات المروية لألشجار المثمرة على مستوى المحافظة77%و92
منطقة  الا هو  األوروبي  للحمضَياتتحاد  الرئيسة  هو    ،االستيراد  السوق  دعم  إجراءات  عن  الواضح  المثال  فإن  ولذلك 

لالسياسات   العامة  عن    Dlamini and Xaba, 2015))األوروبي  التحادالزراعَية  الحمضَيات  قطاع  تنظيم  يتم  حيث 
تحاد األوروبي للخضار والفواكه  تخصيص جزء كبير من ميزانية االتم  وق العامة للخضار والفواكه، ولقد  ية السطريق جمع

( التدخل  إلجراءات  يورو(  300الطازجة  )  ،مليون  للصادرات  المالي  يورو(    200والتعويض  مزارعو مليون  أن  حيث 
 . ( 2008،العقيدي)  األوروبي لهم درجة عالية من الحمايةاالتحاد الحمضَيات في 

المتغيرات هي االستمرار في سياسة دعم اإلنتاج الزراعي من خالل  إن اإلجراءات المتخذة لتطوير القطاع الزراعي في ظل  
ستراتيجَية التوفير األسمدة األساسية لكافة المساحات المزروعة وبيعها بأسعار مدعومة وضمان تسويق وشراء المحاصيل ا

الري المحددة على    من قبل المؤسسات العامة المختصة بأسعار تزيد عن سعر التكلفة وكذلك دعم أجور الصيانة بمرسوم
الحكومية)قطنا، الري  بعض  (2009شبكات  في  للزراعة  المساعدة  من  نوعًا  أهم  يشكل  السوق  دعم  أن  حيث   ،

الزراع  ،Bellu, 2012))الدول القطاع  يتأثر به كل  الدعم مباشرًا  أنه قد يكون  ، أو  (Benedetto etal., 2010)يكما 
(،  2003)العصفور،الرسوم الجمركية المفروضة على أغلب المدخالت الزراعيةأو تخفيض    غير مباشر ويتمثل في إلغاء

لذلك    ( ،2013حيث أن سياسة الدعم تشمل كل أو بعض مستلزمات اإلنتاج )المدخالت والمخرجات الزراعية( )قواوي،  
لذلك   الطلب بسرعة،  العرض مع  الدولة ال تظهر سريعًا بسبب صعوبة تكيف  الزراعة من خالل ميزانية  نتائج دعم  فإن 
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الحكومية   األهداف  وتحقيق  الزراعة  إلى  اإلنتاج  عوامل  جذب  على  الزمن  مع  كفيل  ألنه  الدعم  هذا  يستمر  أن  يجب 
الرس(2000المطلوبة)خدام،  الصرف  أسعار  فباستخدام  بمعدل ،  بأكمله  التسعينات  عقد  مدعومة خالل  الزراعة  كانت  مية 

من قيمة إجمالي اإلنتاج الزراعي، وعند استخدام سعر الصرف التجاري المثقل ظهر أن الدعم    %30ثابت تقريبًا يساوي  
تقدمه   الدعم الذي  ، حيث أن( 2002حاليًا )ساريس،  %7إلى  %30 الزراعي انخفض خالل السنوات العشر األخيرة من  

 . (2008)العقيدي، ستراتيجَية الالدولة للقطاع الزراعي حقق بعض أهدافها في رفع معدالت إنتاج المحاصيل ا
الزراعي بصفة   أهمية كبيرة في اإلنتاج  الري(  العبوات، مياه  الزراعي )األسمدة، المبيدات،  تمثل بعض مستلزمات اإلنتاج 

لما لها من دور فعال في زيادة اإلنتاجية الزراعية، وفي إطار برنامج اإلصالح  خاصة، ودورًا أساسيًا في التنمية الزراعية  
كبيرة في هيكل ، كل ذلك أدى إلى إحداث تغيرات  تم تحرير أسعار مستلزمات اإلنتاج، وإلغاء الدعم المقدم لهاي  االقتصاد

نتاج الذي كانت تتحمله الدولة، أدى  تسويق مستلزمات اإلنتاج الزراعي، حيث أن رفع الدعم التدريجي عن مستلزمات اإل
هنا جاءت أهمية القيام بهذه الدراسة  من    . 2000))الدروبي،إلى انخفاض هامش الربح انخفاضًا حادًا للمنتجات الزراعَية

أثر التحرر  لمعرفة  كل  و    سياسة  على  اإلنتاج  مستلزمات  دعم  واالقتصاديةمن  إلغاء  اإلنتاجية  لمحصول    المؤشرات 
 الحمضيات.

 المشكلة البحثية:
عكست بدورها  والتي ان  االقتصاديةفي سياساته  السوري خالل السنوات السابقة للعديد من اإلصالحات   االقتصادخضع      

الزراعي،   القطاع  التحرر  على  اإلنتاج وتطبيق سياسة  إلغاء دعم مستلزمات  في مقدمتها  يأتي  وتحرير   االقتصاديحيث 
اإلنتاج مستلزمات  عامةوالتي    ،أسعار  بصفة  الزراعي  اإلنتاج  على  مباشر  أثر  لها  إو   ،كان  محصول  مستلزمات  نتاج 

خاصة   الحمضيات إنتاجه  بصفة  تكاليف  ارتفعت  و   كسوانع  ،حيث  اإلنتاجية  المؤشرات  على  لهذا    االقتصادية ذلك 
االمحصول إجراء هذه  تتطلب  أثر تطبيق سياسة اإلصالح  ، وهو ما  لبيان  المتغيرات والتي   االقتصاديلدراسة  تلك  على 

 .وغيرها الكلي اإليراد ،التكاليفهمها المساحة، اإلنتاجية، أ 
 أهمية البحث، وأهدافه:

على تطور أسعار مستلزمات اإلنتاج والتكاليف الكلية إلنتاج   االقتصاديتأتي أهمية البحث من دراسة أثر برامج اإلصالح  
المؤشرات اإل الحمضيات، وبالتالي دراسة  إيجابيات وسلبيات   االقتصاديةنتاجية و الدونم من  المحصول بهدف معرفة  لهذا 

التحرر   مستلاالقتصاديسياسة  دعم  وإلغاء  لتقد،  وذلك  اإلنتاج،  وآليةزمات  سياسة  لتطوير  الالزمة  المقترحات    الدعم   يم 
 .المتبعة والتي من شأنها تحسين دخل مزارع الحمضيات، وتحقيق عائد مجزي 

 تي:الوبناًء على ما سبق يهدف البحث إلى تحقيق ا
 حساب الرقم القياسي لمستلزمات إنتاج الحمضيات.  -1
 إنتاج وصافي العائد لمحصول الحمضيات.مستلزمات  تكاليف دراسة أثر سياسة التحرر االقتصادي على   -2
 لمحصول الحمضيات.   واالقتصاديةعلى المؤشرات اإلنتاجية وإلغاء الدعم  االقتصاديدراسة أثر سياسة التحرر   -3

 مواد البحث، وطرائقه: 
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االقتصادية، وألنه مصدر دخل لعدد كبير من المزارعين، وخاصة في  ألهميته  محصول الحمضيات في سورية    تم دراسة
بلغ   حيث  السوري،  المزارعينالساحل  السوري   عدد  الساحل  المزروعة    59183نحو    في  المساحة  وبلغت  مزارع، 

% من  23، ونسبة  وعة في القطر% من إجمالي المساحة المزر 96.9هكتار بنسبة    42763نحو    في سورية  بالحمضيات
على  اعتمد البحث  ، حيث  (2016)المجموعة اإلحصائية السورية،    ألشجار المثمرة في الساحل السوري إجمالي مساحة ا

، كما تم تقدير مؤشرات الكفاءة  ، نماذج األرقام القياسيةلوصفي كالمتوسطات والنسب المئوية أساليب التحليل اإلحصائي ا
صافي العائد، العائد على  كاإليراد الكلي،    االقتصاديةاإلنتاجية كالمساحة، اإلنتاج، اإلنتاجية، إضافة إلى تقدير المؤشرات  

الكلية التكاليف  إلى  الكلي  المستثمر، نسبة اإليراد  للكميةالليرة  التعادل  الت  :، نقطة  التي يتعادل عندها  الكمية  كاليف وهي 
للكمية    ، الكلية مع اإليراد الكلي دون تحقيق صافي عائد التعادل  الكلية    = و نقطة   متوسط سعر كغ )ل.س(  / التكاليف 

 . (2015أحمد، وآخرون،  )
 مصادر البيانات: 

-2004للفترة الزمنية)  على البيانات الثانوية التي تعدها وتنشرها وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في سوريةاعتمد البحث  
العالقةو ،  (2017 ذات  األخرى  الجهات  محب  بعض  وإنتاج  مساحة  من  تكاليف  كل  إلى  باإلضافة  الحمضيات،  صول 

أسمدة ومواد مكافحة وغيرها، كما تم جمع البيانات المتعلقة بالمبالغ الممنوحة لمزارعي الحمضيات مستلزمات اإلنتاج من  
فترات وفقًا إلى ثالثة    2017وحتى عام    2004الفترة الممتدة من عام  قسمت  ، وقد  الزراعي  اإلنتاجمن قبل صندوق دعم  

  االقتصادي كل فترة من خصائص وفقًا لسياسات التحرر  لما يميز
 (. 2016)عمران،  يلي كما

 حيث كانت سياسة:)مرحلة ما قبل التحرير االقتصادي(2007وحتى    2004من عام    الممتدة  الفترة األولى : وهي الفترة 
تم تقديم الدعم بأشكال مختلفة لمستلزمات اإلنتاج الزراعي، وإلى جانب   ، حيثهي السائدة  الدعم العيني لمستلزمات اإلنتاج

 الخدمات المساعدة المقدمة لمحصول الحمضيات، ويتجلى أهمها بما يلي :
تم  -1 والتي  الزراعيين  للمنتجين  والمستوردة  المحلية  األسمدة  بيع  أسعار  على  موسم   المحافظة  منذ  اعتبارًا   تحديدها 
تباين أسعارها صعودًا أو هبوطًا في السوق العالمية، وحيث أن األسعار العالمية لألسمدة تميزت   ، رغم (1993  –1992)

باالرتفاع الملموس في السنوات األخيرة مما رتب بعض العجز على المؤسسات الحكومية التي تقوم بتأمينها وهذا ما يندرج  
 في إطار الدعم. 

 لخدمات الري على شبكات الري الحكومية.االستفادة من البدالت المخفضة  -2
 دعم الكهرباء بالنسبة للمشروعات الزراعية.  -3 
 %.  10– 6الدعم غير المباشر من خالل فوائد القروض الزراعية والتي تتراوح بين -4
 التي ال تقتصر على القطاع الزراعي بل تستفيد منها كافة القطاعات. دعم قيمة المحروقات  -5
 وغيرها. التحتية،بنية المات المجانية عن طريق البحوث العلمية الزراعية، اإلرشاد الزراعي، وقاية النبات، تقديم الخد -6

عام   من  الممتدة  الفترة  وهي  الثانية:  عام    2008الفترة  االقتصادي2011وحتى  التحرير  دعم حيث    (:)مرحلة  انخفض 
ات وجرى العديد من اإلصالحات على آليات الدعم لمستلزمات المستلزمات في السنوات األخيرة عما كان عليه في التسعيني
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الدولة اإلنتاج،   نتيجة توجه سياسة  وذلك  هذه    والخدمات  وأهم  المباشر  الدخل  بدعم  المدخالت  أسعار  دعم  استبدال  نحو 
 التعديالت: 

األسمدة حيث تم تحرير تخفيض الدعم الذي كان يستفيد منه اإلنتاج الزراعي في التسعينيات بشكل واضح مثل دعم    -1
ن استيراد ، وتم رفع رسوم الري على الشبكات الحكومية، وكذلك فارق سعر الصرف للقطع ع،2009سعار في عام هذه األ

ل.س في    185ل.س للتر الواحد من المازوت    20ليبلغ    2009بالنسبة للمحروقات ارتفع سعرها في العام  المستلزمات، و 
 .  2009ضيات مع ارتفاع بسيط عن عام كغ حم1مع بقاء سعر  2018عام 

ارتفاع قيمة الخدمات الوسيطة التي يدفعها المنتج لتوفير المستلزمات ونفقات التسويق والعبوات وتصريف اإلنتاج في    -2
 أسواق الجملة، والتي تؤدي إلى زيادة تكاليف اإلنتاج وتخفيض العوائد للمنتجين.

لتتراوح   2008ل أسعار الفوائد في المصارف الزراعية حيث ارتفعت في العام  انخفض دعم اإلقراض الزراعي بعد تعدي  -3
 %. 10-6بين 

/ لعام 29وذلك بالمرسوم التشريعي /ن البرامج التي تحددها الحكومة،   تم إحداث صندوق واحد، وتضمينه العديد م  -4
تسمى    2008 الزراعي  واإلصالح  الزراعة  وزارة  في  مديرية  بإحداث  بغية القاضي  الزراعي  اإلنتاج  دعم  مديرية صندوق 

الزراعي لإلنتاج  التنافسية  القدرة  وتعزيز  اإلنتاجية،  للعملية  االقتصادية  الكفاءة  و  الغذائي،  األمن  تحقيق  في  ، مساهمتها 
حيث  و  الدعم،  أشكال  كافة  النقديلتنظيم  الدعم  تقديم  مهمة  بمعدل    تولى  للدونم  1400للحمضيات  حساب    ل.س  بعد 

 % من التكاليف الكلية. 10ليف و تقديم نسبة دعم تقدر ب التكا
، حيث تم خالل  ما بعد التحرر االقتصادي  وهي مرحلة  2017وحتى    2012الفترة الثالثة : وهي الفترة الممتدة من عام  

الحمضيات لمحصول  المقدم  النقدي  الدعم  إلغاء  المرحلة  البالد  هذه  منها  عانت  التي  األزمة  أسعار    بسبب  وتحرير 
العوامل   من  المتضررة  للمحاصيل  الدعم  تقديم  واقتصر  السوق  في  اإلنتاج  السيئةمستلزمات  دعم  أي    المناخية  بشكل 

 .أضرار)تعويض خسائر( عن طريق صندوق متخصص للكوارث البيئية
 النتائج والمناقشة:

 إنتاج محصول الحمضيات في سورية: األرقام القياسية لتكاليف مستلزمات  أواًل:
االقتصادية المؤشرات  لمستوى  الحقيقي  الواقع  تكشف  التي  اإلحصائي  التحليل  أدوات  أهم  من  واحدة  القياسية    ، األرقام 

المستهلك  ،والنقدية  ، والمالية القياسي ألسعار  للرقم  بالنسبة  الحال  هو  كما  القياسي  و   ،واالجتماعية  وكذلك  لألجور،  الرقم 
الزراعي والصناعي، حيث يرجع االستخدام المتزايد    اإلنتاجومستوى  ،  الرقم القياسي المتعلق بكل من نسبة التبادل التجاري 

  األرقامثقتهم وإيمانهم بان هذه    إلىوالنقدي    ،وصناع القرار المالي  والمؤسسات  ، القياسية من قبل الجهات المختصة  لألرقام
 واإلنقاذ  ،التغيرات في مجال التنفيذ مما يتطلب التدخل السريع للتصحيحهي واحدة من أدوات التحليل الفاعلة في كشف  

بمعايير   تغيرات مجموعة من  التي حددتها،    واألولويات  األهداف،قياسا  لقياس  أساس  كما تستخدم  بالمقارنة مع  البيانات 
وق أو مع س  ،مع فترة زمنية بالمقارنةأو كميات مجموعة من السلع    أسعار،معنى أخر قياس متوسط التغيرات في  ، وبمعين

 يحسب الرقم القياسي البسيط بالعالقة: معينة تعتبر أساسا للمقارنة، و 
𝑃𝑛=  البسيطالرقم القياسي 

P0
 *100 
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 (. 2011)كاظم،  .: سعر السلعة في سنة االساسP0: سعر السلعة في سنة المقارنة ، Pnحيث 
يالحظ من  حيث  ( سنة أساس،  2004واعتبار السنة )لكل قيمة من تكاليف مستلزمات اإلنتاج  األرقام القياسية    حسابتم  

 تي: ( اآل1الجدول) 
وذلك بنسبة زيادة    2017ل.س( عام    7000إلى )  2004ل.س( للدونم عام    828ارتفاع قيمة السماد العضوي من )   • 

 %  مقارنة مع فترة ما قبل التحرر االقتصادي. 745بلغت 
( ارتفعت إلى  2004ل.س( خالل فترة ما قبل التحرر االقتصادي )  1362بلغت تكلفة الدونم من السماد الكيماوي نحو )•  
)ن ل.15667حو  وإلغاء(  األسمدة  أسعار  لتحرير  نتيجة  وذلك  الكامل  االقتصادي  التحرر  فترة  في  المقدم    س  الدعم 

 %(. 1150.3لمستلزمات اإلنتاج بنسبة )
(    2017ل.س( في عام)   7000( لتزداد بعدها إلى نحو )2004ل.س( في عام )   822بلغت قيمة مواد المكافحة نحو)  • 

 %( عن فترة ما قبل التحرر االقتصادي.751بنسبة زيادة قدرت بنحو )
ل.س   26105( إلى )2004ل.س( في عام )  2593ارتفاع كبير في قيمة العبوات المستخدمة، حيث زادت قيمتها من )• 

 % عن الفترة األولى. 906( بنسبة زيادة قدرت بنحو2017( في عام )
  6413( إلى ) 2004ل.س( في عام )  943أما بالنسبة لقيمة مياه الري المستخدمة في إنتاج الدونم فقد ازدادت من )  •  

 % عن الفترة األولى.580( بنسبة زيادة قدرت بنحو 2017ل.س( في عام ) 
 .(2017-2004) اسية  لتكاليف مستلزمات إنتاج الحمضيات في سورية خالل الفترةرقام القي(. األ 1الجدول)

 
 العام 

 

قيمة 

السماد  

 العضوي

الرقم  

القياسي  

لقيمة  

السماد  

 العضوي

 

قيمة 

السماد  

 الكيماوي 

الرقم  

القياسي  

لقيمة  

السماد  

 الكيماوي 

 

قيمة 

مواد  

 المكافحة 

الرقم  

القياسي  

لقيمة  

مواد  

 المكافحة 

 

قيمة 

 العبوات 

الرقم  

القياسي  

لقيمة  

 العبوات 

 

قيمة 

مياه  

 الري 

الرقم  

القياسي  

لقيمة  

مياه  

 الري 

2004 828 100 1362 100 822 100 2593 100 943 100 

2005 829 100.1 1420 104.2 819 99.6 2560 98.7 920 97.6 

2006 1086 131.1 1087 79.7 633 77.01 2430 93.7 897 95.1 

2007 1160 140.09 1270 93.2 750 91.2 2390 92.1 898 95.3 

2008 1200 144.9 1420 104.2 760 92.3 2390 92.4 891 94.5 

2009 1226 148.06 4694 344.6 870 105.8 2480 95.6 957 101.5 

2010 1226 148.06 4527 332.31 904 109.9 2480 95.6 753 79.9 

2011 1226 148.06 4527 332.31 904 109.9 2480 95.6 753 79.9 

2012 1227 148.2 4385 321.7 904 109.9 2534 97.7 826 87.5 

2013 2181 263.4 5150 378.1 1415 172.1 2534 97.7 1408 149.3 

2014 4000 483.1 8011 588.1 5000 608.05 7319 282.3 4118 436.8 

2015 4000 483.1 8177 600.34 5000 608.05 12199 470.5 5271 559.1 

2016 7000 845.4 10507 771.40 7000 851.27 18809 729.5 6322 670.6 

2017 7000 845.4 15667 1150.26 7000 851.27 26105 1006.9 6413 680.2 

 الزراعي في سورية.البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة واإلصالح المصدر: أعد الجدول من قبل الباحث بناًء على 

  قياسية لتكاليف مستلزمات إنتاج محصول الحمضيات في سورية: : نموذج األرقام الثانيا  



  2021 آب/أغسطس 286-273(: 4)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –وآخرون  عمران

Omran et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(4): 273-286 August 2021 
 

 

279 

تم استخدام هذا النموذج لقياس أثر التغير في كل بند من بنود تكاليف مستلزمات اإلنتاج على إجمالي تكاليف مستلزمات   
التتاب الحذف  عن طريق  البند    عياإلنتاج  بخالف  المختلفة  البنود  بصورة   المسئوللتأثير  التأثير  هذا  وقياس  التغيير  عن 

 قة.نسبية وبصورة مطل
 ( بالمعادلة التالية:  (Cتكاليف مستلزمات اإلنتاج لمحصول الحمضيات إجمالي يمكن التعبير عن 

 C=F+D+T+Z+R  
 : قيمة مواد المكافحة.       T: قيمة السماد الكيماوي.         D .قيمة السماد العضوي F: حيث 

Z.قيمة العبوات :R        .قيمة مياه الري : 
 الرقم القياسي لتكاليف مستلزمات إنتاج الدونم لمحصول الحمضيات نتيجة تغير جميع البنود: • 

F1+D1+T1+Z1+R1

F0+D0+T0+Z0+R0
=I C 

                             %949.68 =100  ×62185

6548
   =I C 

بنسبة  التكاليف  هذه  ازدياد  تبين  سورية  في  الحمضيات  دونم  إنتاج  مستلزمات  لتكاليف  القياسي  الرقم  دراسة  خالل  من 
وذلك  849.68 في %،  أسعارها  تحرير  نتيجة  اإلنتاج  مستلزمات  دعم  وإلغاء  االقتصادي،  التحرر  سياسة  تطبيق  نتيجة 

 عيرها.الستيرادها وتس وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص السوق،
ولبيان أثر تغير كل بند من بنود تكاليف مستلزمات اإلنتاج لمحصول الحمضيات على التغيرات الحادثة فيها فقد تم تجزئة  

  اإلنتاج إلى المكونات التالية:الرقم القياسي لتكاليف مستلزمات 
 العضوي:الرقم القياسي لتكاليف مستلزمات إنتاج الدونم نتيجة تغير قيمة السماد • 

100  ×𝐹1+𝐷0+𝑇0+𝑍0+𝑅0

F0+D0+T0+Z0+R0
  =I F 

I F= 12720

6548
× 100  =194.2          

 :نتيجة تغير قيمة السماد الكيماوي الرقم القياسي لتكاليف مستلزمات إنتاج الدونم  • 
100  ×𝐹1+𝐷1+𝑇0+𝑍0+𝑅0

F1+D0+T0+Z0+R0
  =I D 

=212.47%100×ID=27025

12720
 

 : نتيجة تغير قيمة مواد المكافحة الرقم القياسي لتكاليف مستلزمات إنتاج الدونم • 
100  ×𝐹1+𝐷1+𝑇1+𝑍0+𝑅0

F1+D1+T0+Z0+R0
  =I T 

=128.86%100×IT=33203

27025
 

 : نتيجة تغير قيمة العبواتالرقم القياسي لتكاليف مستلزمات إنتاج الدونم  •

100×
𝐹1+𝐷1+𝑇1+𝑍1+𝑅0

F1+D1+T1+Z0+R0
   =I Z 

=170.81%100 ×IZ=
56715

33203
 

 : نتيجة تغير قيمة مياه الريالرقم القياسي لتكاليف مستلزمات إنتاج الدونم  •
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100 ×
𝐹1+𝐷1+𝑇1+𝑍1+𝑅1

F1+D1+T1+Z1+R0
   =I R 

=109.65%100 ×IR=
62185

56715
 

لتكاليف   القياسية  القياسي    مستلزمات اإلنتاجمن خالل دراسة األرقام  الرقم  ارتفاع  أكبر من   الكيماوي لسماد  لتبين  بنسبة 
 بقية تكاليف مستلزمات اإلنتاج. 

 من محصول الحمضيات:  الدونم عائدنموذج األرقام القياسية لصافي ا : لث ثا
وذلك لقياس أثر التغير في كل عامل من العوامل المسؤولة عن التغير في صافي عائد الدونم، حيث تشير قيمة صافي 

 العائد إلى الفرق بين قيمة اإليراد الكلي من المحصول والتكاليف الكلية خالل فترة زمنية معينة.
 (: πويمكن حصر أهم العوامل المؤثرة على صافي العائد ) 

 (.  C التكاليف الكلية للدونم ل.س ) -3(.    P سعر كغ ) -2(          Q كمية اإلنتاج )كغ( رمزه ) -1
 كما في المعادلة التالية: أي أن صافي العائد يعتبر دالة في هذه العوامل الثالثة 

𝛑 = 𝑭(𝑸, 𝑷, 𝑪) 
 العائد للدونم:ويمكن تحويلها إلى الصورة التالية لحساب قيمة صافي 

𝛑 = [(𝐐 ∗ 𝐏) − 𝐂] 
نتيجة تغير جميع العوامل المسؤولة كما في   πIيكون الرقم القياسي البسيط لصافي العائد من محصول الحمضيات  وبذلك

 النموذج التالي: 
[(𝐐𝟏∗𝐏𝟏)−𝐂𝟏]

[(𝐐𝟎∗𝐏𝟎)−𝐂𝟎]
    =𝐈𝛑 =

𝛑𝟏

𝛑𝟎
 

 : مقدار صافي عائد الدونم في فترتي األساس والمقارنة على الترتيب.  π1,π0حيث 
(Q0,P0,C0.كمية اإلنتاج والسعر وتكاليف اإلنتاج في فترة األساس :) 
(Q1,P1,C1كمية اإلنتاج والسع :)ر وتكاليف اإلنتاج في فترة المقارنة. 

                          %605.7  =100   ×49117

8109
  = Iπ =

π1

π0
 

من خالل دراسة الرقم القياسي البسيط لصافي عائد الدونم من الحمضيات تبين انخفاض عائد الدونم مقارنة بالفترة األولى، 
وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف اإلنتاج وعدم حصول المزارع على سعر مناسب يحقق له عائد مجزي نتيجة تسويق المزارعين 

صول فائض من المحصول في األسواق وزيادة الكمية المعروضة، وبالتالي  لمحصولهم بنفس الوقت من العام وبالتالي ح
 انخفاض سعر المحصول بشكل كبير. 

من العوامل المكونة لصافي العائد على التغيرات الحادثة فيه فقد تم تقسيم أو تجزئة الرقم القياسي  وإليضاح أثر كل عامل  
 البسيط إلى مكوناته التالية: 

 الرقم القياسي البسيط لصافي العائد نتيجة تغير كمية اإلنتاج: • 
  100 ×[(Q1∗P0)−C0]

[(Q0∗P0)−C0]
   =q Iπ 

=101.2%100×q= 2650∗10.5−19611

8109
  Iπ 
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 الرقم القياسي البسيط لصافي العائد نتيجة تغير السعر:• 
100 ×[(Q1∗P1)−C0]

[(Q1∗P0)−C0]
    =Iπp  

=922.6%100×P= 2650∗36−19611

2650∗10.5−19611
  Iπ 

 الرقم القياسي البسيط لصافي العائد نتيجة تغير التكاليف: • 
  100 ×[(Q1∗P1)−C1]

[(Q1∗P1)−C0]
    =Iπ𝑐 

=6.5%100×c= 4957

75789
 Iπ 

من خالل دراسة أثر كل عامل من العوامل المكونة لصافي العائد على التغيرات الحادثة فيه تبين تأثير كبير للسعر على  
 الدونم مقارنة بالعوامل األخرى. صافي عائد 

  :في سورية ية لمحصول الحمضياتاالقتصادي على المؤشرات اإلنتاجأثر سياسة التحرر : رابعا  
خالل    ( هكتار33124(: أن متوسط المساحة المزروعة بمحصول الحمضيات في سورية بلغ نحو ) 2يالحظ من الجدول)

( هكتار خالل مرحلة التحرر االقتصادي بنسبة زيادة بلغ نحو 39274إلى نحو ) فترة ما قبل التحرر االقتصادي ثم ارتفع  
( هكتار بنسبة زيادة 43775.3( % مقارنة بالفترة األولى وخالل فترة ما بعد التحرر االقتصادي ارتفع إلى نحو ) 18.6)

( أدت11.5بلغت نحو  التحرر  ذلك أن تطبيق سياسة  الثانية ويتضح من  بالفترة  المساحة    (% مقارنة  إلى زيادة متوسط 
( بنسبة  الحمضيات  بمحصول  مقارن32.1المزروعة  االقتصادي(%  التحرر  قبل  ما  بفترة  كما  ة  من  ،  سورية  إنتاج  أن 

حوالي) بلغ  الحمضيات  نحو  878785.75محصول  إلى  ارتفع  ثم  االقتصادي  التحرر  قبل  ما  فترة  خالل  طن   )
( % مقارنة بالفترة األولى وخالل فترة 24.4نسبة زيادة بلغ حوالي ) ( طن خالل مرحلة التحرر االقتصادي ب1093525)

( نحو  إلى  ارتفع  االقتصادي  التحرر  بعد  حوالي) 1154250ما  بلغت  زيادة  بنسبة  طن  الثانية 5.5(  بالفترة  مقارنة   %)
( بنسبة  اإلنتاج  زيادة  إلى  أدت  التحرر  سياسة  تطبيق  أن  ذلك  من  قبل31.3ويتضح  ما  بفترة  مقارنة  التحرر   (% 

الهكتار من محصول الحمضيات في سورية إل  ، أما بالنسبةاالقتصادي ( طن/ هكتار خالل  26.4بلغ حوالي)  فقد   نتاجية 
( طن/هكتار خالل مرحلة التحرر االقتصادي بنسبة زيادة بلغ  27.8فترة ما قبل التحرر االقتصادي ثم ارتفع إلى نحو )

( طن/هكتار بنسبة 26.5ل فترة ما بعد التحرر االقتصادي انخفض إلى نحو )( % مقارنة بالفترة األولى وخال5.5حوالي ) 
(% مقارنة بالفترة الثانية ويتضح من ذلك أن تطبيق سياسة التحرر أدت إلى زيادة بسيطة في 4.68انخفاض بلغت حوالي)

 االقتصادي.(% مقارنة بفترة ما قبل التحرر 0.4إنتاجية الهكتار من محصول الحمضيات بنسبة )
 .الحمضيات في سورية لمحصول  متوسط المساحة، اإلنتاج، اإلنتاجية(. 2جدول)ال

 
 البيان 

  قبل التحررما  فترة 

 االقتصادي 

(2004-2007 ) 

التحرر االقتصادي   فترة

2008-2011 

 ما بعد التحرر  فترة

 االقتصادي 

(2012-2017 ) 

 المساحة متوسط

 ( هكتار)
33124 39274 43775.3 

 1154250 1093525 878785.75 متوسط اإلنتاج )طن( 

 متوسط اإلنتاجية

 )طن/هكتار( 
26.4 27.8 26.5 
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 . في سورية األداء االقتصادي إلنتاج محصول الحمضياتأثر سياسة التحرر على بعض مؤشرات كفاءة : خامسا  
تم دراسة أثر سياسة التحرر االقتصادي وإلغاء الدعم على بعض المؤشرات االقتصادية كاإليراد الكلي، وصافي عائد  

 :( ما يلي3يالحظ من الجدول )  ، حيث، إضافة لبعض المؤشراتالدونم ، العائد على الليرة المستثمر
الك اإليراد  حوالي   لي:•  بلغ  الحمضيات  لمحصول  الكلي  اإليراد  التحرر  27720)  إن  قبل  ما  فترة  خالل  ل.س/دونم   )

 ( نحو  إلى  ارتفع  ثم  بلغ حوالي )33360االقتصادي  زيادة  بنسبة  االقتصادي  التحرر  (  20.3( ل.س/دونم خالل مرحلة 
التحرر االقتصادي   بالفترة األولى وخالل فترة ما بعد  إلى نحو )%مقارنة  بلغت  95400ارتفع  ( ل.س/دونم بنسبة زيادة 

(% مقارنة بالفترة الثانية ويتضح من ذلك أن تطبيق سياسة التحرر أدت إلى زيادة اإليراد الكلي لمحصول  185.9نحو )
 (% مقارنة بفترة ما قبل التحرر االقتصادي.244.2الحمضيات بنسبة )

 إجمالي التكاليف الكلية للدونم : • 
)بلغت   نحو  الحمضيات  محصول  من  الدونم  إلنتاج  الكلية  التحرر  19611التكاليف  قبل  ما  فترة  خالل  ل.س/دونم   )

( نحو  إلى  ارتفع  ثم  )28600االقتصادي  نحو  بلغ  زيادة  بنسبة  االقتصادي  التحرر  مرحلة  خالل  ل.س/دونم   )45.8  )
ارتفع   التحرر االقتصادي  بالفترة األولى وخالل فترة ما بعد  بلغت  90443إلى نحو )%مقارنة  ( ل.س/دونم بنسبة زيادة 

(% مقارنة بالفترة الثانية ويتضح من ذلك أن تطبيق سياسة التحرر أدت إلى زيادة التكاليف الكلية لمحصول 216.2نحو )
 (% مقارنة بفترة ما قبل التحرر االقتصادي.361.2الحمضيات بنسبة )

 صافي العائد للدونم:   • 
( ل.س/دونم خالل فترة ما قبل التحرر االقتصادي ثم انخفض  8109صافي عائد الدونم لمحصول الحمضيات نحو)  قدر

( %مقارنة بالفترة األولى 41.3( ل.س/دونم خالل مرحلة التحرر االقتصادي بنسبة انخفاض بلغ نحو)4760إلى نحو )
( نحو  إلى  ارتفع  االقتصادي  التحرر  بعد  ما  فترة  ) ( ل.4957وخالل  حوالي  بلغت  زيادة  بنسبة  مقارنة  4.1س/دونم   %)

بنسبة  الحمضيات  لمحصول  العائد  انخفاض صافي  إلى  أدت  التحرر  سياسة  تطبيق  أن  ذلك  من  ويتضح  الثانية  بالفترة 
 (% مقارنة بفترة ما قبل التحرر االقتصادي.38.9)
 نسبة اإليراد الكلي إلى التكاليف الكلية:  • 

الكلي    قدرت الكلية  نسبة اإليراد  التكاليف  إلى نحو 1.413)نحوإلى  انخفض  ( خالل فترة ما قبل التحرر االقتصادي ثم 
( %مقارنة بالفترة األولى وخالل 17.2( ل.س/دونم خالل مرحلة التحرر االقتصادي بنسبة انخفاض بلغت نحو )1.17)

نحو) إلى  انخفض  االقتصادي  التحرر  بعد  ما  )1.05فترة  نحو  بلغت  انخفاض  بنسبة  الثانية 10.2(  بالفترة  مقارنة   %)
ويتضح من ذلك أن تطبيق سياسة التحرر أدت إلى انخفاض نسبة اإليراد الكلي إلى التكاليف الكلية لمحصول الحمضيات  

 (% مقارنة بفترة ما قبل التحرر االقتصادي. 25.7بنسبة )
 كغ حمضيات: 1متوسط تكلفة  • 

( ل.س خالل فترة ما قبل التحرر االقتصادي ثم ارتفع إلى نحو  7)بنحوكغ من محصول الحمضيات  1متوسط تكلفة  قدر  
التحرر االقتصادي بنسبة زيادة بلغ نحو )9.87) بالفترة األولى وخالل فترة ما بعد 41( ل.س خالل مرحلة  ( %مقارنة 

إلى نحو ) ارتفع  الثان203.9( ل.س بنسبة زيادة بلغت حوالي ) 30التحرر االقتصادي  بالفترة  ية ويتضح من  (% مقارنة 
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(% مقارنة بفترة ما  328.6كغ محصول الحمضيات بنسبة )1ذلك أن تطبيق سياسة التحرر أدت إلى زيادة متوسط تكلفة  
 قبل التحرر االقتصادي.

  العائد على الليرة المستثمر:  • 
( ل.س  0.17و )( ل.س خالل فترة ما قبل التحرر االقتصادي ثم انخفض إلى نح0.413عائد الليرة المستثمر نحو)  وصل

( %مقارنة بالفترة األولى وخالل فترة ما بعد التحرر 58.8خالل مرحلة التحرر االقتصادي بنسبة انخفاض بلغت نحو )
(% مقارنة بالفترة الثانية ويتضح من ذلك 67.6( ل.س بنسبة انخفاض بلغت نحو )0.055االقتصادي انخفض إلى نحو )

انخفاض إلى  أدت  التحرر  سياسة  تطبيق  )  أن  بنسبة  المستثمر  الليرة  التحرر 86.7عائد  قبل  ما  بفترة  مقارنة   %)
 االقتصادي.

 نقطة التعادل للكمية: • 
( كغ  2383.3( كغ خالل فترة ما قبل التحرر االقتصادي ثم ارتفع إلى نحو )1867.7)بنحو نقطة التعادل للكمية  قدرت   

( نحو  بلغ  زيادة  بنسبة  االقتصادي  التحرر  مرحلة  التحرر  (27.6خالل  بعد  ما  فترة  وخالل  األولى  بالفترة  %مقارنة 
(% مقارنة بالفترة الثانية ويتضح من ذلك أن تطبيق  5.41( كغ بنسبة بلغت نحو )2512.3االقتصادي ارتفعت إلى نحو )

 .(% مقارنة بفترة ما قبل التحرر االقتصادي34.5سياسة التحرر أدت إلى ارتفاع نقطة التعادل للكمية بنسبة )
 في سورية.  محصول الحمضيات (. أثر سياسة التحرر على بعض مؤشرات كفاءة األداء االقتصادي إلنتاج3دول)جال

 

 

 البيان 

قبل  ما  فترة 

التحرر  

 االقتصادي 

(2004-2007 ) 

التحرر  فترة 

االقتصادي  

(2008-2011 ) 

معدل 

التغير  

% 

(1 ) 

بعد   ما فترة

التحرر  

 االقتصادي 

(2012-2017 ) 

معدل 

 التغير % 

(2 ) 

أثر سياسة 

التحرر  

 االقتصادي % 

متوسط إنتاج  

 الدونم )كغ( 
2640 2780 5.3 2650 4.7- 0.4 

متوسط سعر الكغ 

 )ل.س(
10.5 12 14.2 36 200 242.8 

 اإليراد الكلي 

 )  ل.س/دونم(
27720 33360 20.3 95400 185.9 244.2 

 التكاليف الكلية

 )ل.س/دونم(
19611 28600 45.8 90443 216.2 361.2 

صافي عائد  

 الدونم)ل.س/دونم(
8109 4760 41.3- 4957 4.1 38.9- 

العائد على الليرة 

 المستثمر)ل.س( 
0.413 0.17 58.8- 0.055 67.6- 86.7- 

نسبة اإليراد الكلي 

 التكاليف الكلية /
1.413 1.17 17.2- 1.05 10.25- 25.7- 

كغ  1متوسط تكلفة 

 )ل.س(
7 9.87 41 30 203.9 328.5 

نقطة التعادل 

 للكمية )كغ( 
1867.7 2383.3 27.6 2512.3 5.41 34.5 

 المصدر: أعد الجدول من قبل الباحث بناًء على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في سورية.

 



  2021 آب/أغسطس 286-273(: 4)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –وآخرون  عمران

Omran et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(4): 273-286 August 2021 
 

 

284 

 : االستنتاجات
نظرًا لرفع الدعم من    االقتصادي(% مقارنة بفترة ما قبل التحرر  949.68ارتفاع تكاليف مستلزمات اإلنتاج بنسبة )  -1

 وتحرير أسعارها في السوق. قبل الدولة عن مستلزمات اإلنتاج،
 (%، مقارنة بفترة ما قبل التحرر االقتصادي.38.9انخفض صافي عائد الدونم بنسبة )-2
(% مقارنة بفترة ما قبل  25.7انخفاض نسبة اإليراد الكلي إلى التكاليف الكلية لمحصول الحمضيات بمعدل بلغ نحو )  -3

 (%،361.2التحرر بينما بلغ معدل الزيادة في التكاليف الكلية نحو)
ر أدت ل.س(، ويتضح من ذلك أن تطبيق سياسة التحر   30ل.س( إلى )7كغ حمضيات من )1زيادة متوسط تكلفة    -4

 (% مقارنة بفترة ما قبل التحرر االقتصادي.  328.6كغ حمضيات بنسبة )1إلى زيادة متوسط تكلفة 
( مقارنة مع فترة ما قبل التحرر 31.3زاد اإلنتاج بنسبة)(%، كما  32.1زادت المساحة المزروعة بالحمضيات بنسبة )  -5

 (% مقارنة بفترة ما قبل التحرر االقتصادي. 0.4جدًا بلغ نحو )بقيت إنتاجية الهكتار ثابتة تقريبًا بمعدل زيادة بسيط 
  رحات:المقت

  ، إعداد دراسة من قبل صندوق دعم اإلنتاج الزراعي لتحديد فئات المستهدفين بالدعم النقدي في حال تم إعادة تفعيله  -1
 النسبة المحددة سابقًا.معينة من التكاليف تزيد عن  مبلغ الدعم المناسب بحيث يغطي نسبةتحديد و 
بحي  -2 للحمضيات  السعري  الدعم  سياسة  اتطبيق  سعر  تحديد  يتم  مسبقاً ث  باستالم    كغ  تقوم  معينة  جهات  وتحديد 

تكلفة الكغ مضافًا إليها هامش ربح   االعتباربعين    مع األخذ  بالتعاون مع اتحاد الفالحين  من المزارعين، وذلك  المحصول
 .في نهاية الموسمدم حدوث خسارة مزارع عللمناسب بحيث يضمن 

  دعومة ألن سياسة تحرير أسعار المستلزماتوبيعها للمزارعين بأسعار م  الزراعي  العمل على تأمين مستلزمات اإلنتاج  -3
دة، بل ساهمت في رفع تكاليف اإلنتاج بمعدالت عالية، األمر الذي دفع كثير من المزارعين  لم تصل إلى أهدافها المنشو 

لم تحقق دخل مناسب يضمن مستوى معيشي إلى   لها ألنها  الكافية  الخدمات  تقديم  أو  الحمضيات،  العزوف عن زراعة 
 مناسب. 

تنظيم تسويق الحمضيات في األوقات المناسبة خالل  منتجي الحمضيات بحيث يتولى مهمة  اتحاد  العمل على إنشاء    -4
الخدمات  الموسم، الزراعية  وتقديم  الحمضيات  المناسبة،  واإلرشادات  تصدير  دعم  مهمة  يتولى  والقيامكما    الدعاية ب  ، 

العالم دول  في  السورية  للحمضيات  الترويج  بغية  في  ،  واإلعالن  الدولوالمشاركة  بميزات  المعارض  التعريف  بهدف  ية 
 الحمضيات السورية وجودتها.
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 Abstract 

     The aim of this research was to identify the impact of the 

economic liberalization policy on the requirements of agricultural 

production and the total costs and the net dunum yield of the citrus 

crop, in addition to studying the impact of this policy on productive 

and economic indicators, depending on secondary data issued by the 

Ministry of Agriculture and Agricultural Reform in Syria for a time 

series (2004-2017), as it was divided into three phases: (2004-2007), 

(2008-2011), (2012-2017), and the study also used descriptive 

statistical analysis methods (averages, and percentages, difference 

coefficient), and indicators of economic efficiency and productivity, 

and the results showed an increase in the costs of production 

requirements by (949.68)% due to the increase in subsidies by the 

state over production requirements, and in contrast, the net dunum 

yield decreased by (38.9)% compared to the period before the 

economic liberalization, and The study showed that the application of 

economic reform policy and programs led to a decrease in the total 

revenue ratio to the total costs of the citrus crop at a rate of about 

(25.7)% compared to the pre-liberation period, while the rate of 

increase in the total costs amounted to (361.2)%, and this led to an 

increase in the average cost 1 kg citrus fruits from (7 SP) to (30 SP), 

and it was clear from this that the implementation of the liberalization 

policy led to an increase in the average cost of 1 kg citrus fruits by 

(328.6)%, as for production indicators, at the time they increased In it 

the area cultivated with citrus fruits increased by (32.1%), and 

production increased by (31.3). The productivity per hectare remained 

almost constant with a very slight increase rate of about (0.4)% 

compared to the period before the economic liberalization. 

Keywords: Agriculture Support, Agricultural Politics, economic 

Liberalization, Production costs.                                                                                              


