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 NOTES  إيضـــاحات 

I-  : إيضاحات عامة   I. General Notes: 

عتماادت بصااسة يساسااية علاا  ا  البيانااات الااوارد  ذااا كاابا الكتاااب 
وزارات  مااا اإلحصاااءات الرساامية مااا ااقطااار العربيااة سااواء

الزراعيااة يو ااجهااز  اإلحصاااةية  اإلحصاااةية ااجهااز الزراعااة و
 .لعالقةبلك ا ىيو الوزارات ااخر المركزية

 The data in this book is mainly depending 
on the ministries of agriculture or official 
statistics received from the Arab countries, 
either from the specialized agric. Statistical 
agencies or from the central agencies or other 
ministries. 

الة عدم تواذر بعض البيانات ما مصادركا الرسمية، ذياتم يما ذا ح
، يو باالساتعانة تقديركا ما قبل المنظماة العربياة للتنمياة الزراعياة

 مثل:  بمصادر يخرى موثوقة

المتحااد   لألماامالموقااا اإللكترونااا لمنظمااة ااابيااة والزراعااة  -
www.fao.org/faostat/ 

 المالمركااااااااز التجااااااااار  العاااااااا الموقااااااااا اإللكترونااااااااا -
ww.trademap.org   

 In case such statistics are not available 
from official sources, AOAD resorts to 
estimates or using other reliable sources such 
as: 

- www.fao.org/faostat/ 

- ww.trademap.org 

بااالليتيا العربيااة ذااا كاابا المجلااد كتباات عناااويا الجااداول والاادول 
 اارقام العربية. واستخدمتواإلنجليزية 

 Titles of tables and names of countries are 
written in Arabic and English languages, also 
Arabic numbers are used. 

ستخدم الهكتار كوحاد  للمسااحة بعاد ا  وليرض توحيد المقاييس، ذقد 
إل  مكاذةها ما الهكتار، تحويل الوحدات المحلية مثل السداا والدونم 

سااتخدم الاادوالر ا  سااتخدم الطااا المتااري كوحااد  للااوزا. كمااا ا  و
ساعر   باستخدام  بعد تحويل العمالت المحليةللقيمة    كوحد اامريكا  

الصرف  الرسما لكل عملة ولكل سنة شملها كابا المجلاد وذاا ماا 
 اإلحصاةية يو المصادر المنشور  الموثقة. االستمار ذا   ورد

 For the purpose of unification, Hectare is 
used as the unit of area, and the Metric Ton is 
used as a unit of weight. Similarly, the 
American Dollar is used as a common unit of 
value. Local currencies were converted into 
U.S. Dollar equivalent when required applying 
the prevailing official rate of exchange for the 
particular year in question. 

وجود ذروق عشرية طسيسة للجملاة الريساية لابعض   ذا حالة
 التقريب العشري. عمليات إل  ذيرجا بلكالجداول، 

 In case exist decimal differences in the 
vertical summation of some tables, this due to 
rounding. 

II: إيضاحات خاصة باإلنتاج النباتي .  II. Notes on Crop Production: 

جملة اإلنتاج والمساحات لمجاميا الحبوب والادرنات والبقاول    -1
والخضر والساكهة واالياف قد ال تمثل جملاة الزيتية  والببور  

انها  ؛اإلنتاج والمساحات للمحاصيل الوارد  ذا كل مجموعة
 قد تشمل محاصيل يخرى اير وارد .

 1- Total production and total area of cereals, 
roots and tubers, pulses, oil crops, 
vegetables, fruits and fiber crops may not 
tally with total mentioned under each group 
due to the fact that it may include other 
crops not mentioned. 

مساااحة ااعااالف الخضااراء ال تتضااما مساااحات المراعااا   -2
 الطبيعية.

 2- The green fodder area does not include area 
of natural pastures. 

مساااحة  االمزروعااة بالباابور الزيتيااة ال تتضاام اتمساااحال  -3  
   .القطا

  3- Area Under oil seeds crops does not include 
area of cotton.  

III: إيضاحات خاصة باإلنتاج الحيواني .  III. Notes on Animal Production : 

تمثاال إحصاااءات اإلنتاااج الحيااوانا يعااداد الحيوانااات بيااض   -1
النظر عا التركيب العمري يو الجنسا لألنواع المختلساة ماا 
الحيوانااات، وتشاامل الحيوانااات المحليااة والمسااتورد ، إال يا 
بعااض الاادول العربيااة ال توضااا ذااا إحصاااءاتها التعريااف 

لحصاار )يول الساانة يو المحاادد لألعااداد الااوارد  وال توقياات ا
 ياتممنتصف السانة ماثال.(. كماا يالحاظ يا يعاداد الحيواناات  

البيانات ذاا السانوات  تقدرقد  و،حصركا ذا سنوات متباعد   
 البينية بالتقدير الشخصا يو المكتبا. 

 1- Livestock statistics give number of animals 
irrespective of their age or sex. These 
numbers include both domestic and 
imported animals. Livestock numbers as 
given by some Arab countries lack clear 
specifications especially time reference of 
the survey. It is also to be observed that 
livestock surveys are generally conducted 
at long intervals so that figures for the years 
within the intervals are estimated according 
to value judgment. 

ااسماك اإلنتاج الكلا ماا كال المنااطا والمصاايد   يمثل إنتاج  -3
 المزارع السمكية.باإلضاذة إلنتاج  ،الداخلية والخارجية

 3- Fish production represents all fish produced 
from internal and external fishing grounds. 
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ما   ا الكليةبالنسبة إلنتاج االباا، ذتمثل إحصاءات إنتاج االبا  -4
 وبلك ذا صور  لبا ساةل. ،كل الحيوانات

 4- Milk production represents milk from all 
animals in the form of fresh milk 
equivalent. 

بالنسبة إلنتاج البيض ذقد تم تحويل البيانات المتاحة عا يعاداد   -5
. جرام 50متوسط وزا البيضة  باذتراضالبيض إل  وزا   .ا

 5- Egg production is given in weight equivalent, 
on the basis of an average weight of 50 
grams per egg. 

IV:. : إيضاحات خاصة بالصادرات والواردات  IV. : Notes on Imports and Exports: 

تم تحويال القايم الخاصاة بالصاادرات والاواردات والمعطاا  
يقابلها بالادوالر اامريكاا، وبلاك للسانوات بالعملة المحلية إل  ما  

لساعر   عل  النشرات الرسمية التا تصدركا الادول  اعتمادا. المعنية  
 .الصرف

وتجدر اإلشار  إلا  يا وحادات الصارف كاب  قاد ال تعكاس 
القيمااة الحقيقيااة للعمااالت المحليااة لاابعض الاادول العربيااة. ومااا 

قيمااة  يضوتخساا المالحاظ التاارثير الواضاا لتيياار يسااعار الصارف
ماا البياناات الخاصاة   العملة المحلياة بالنسابة للادوالر علا  كثيار  

  .ببعض ااقطار العربية

 All values pertaining to exports and imports, 
are given in local currencies, and are converted 
into their U.S. Dollars equivalent, as derived 
from the official bulletins of countries.  

Exchange rates applied may not, reflect the 
actual currency value in some Arab countries, 
which affect prices. Costs of production, and 
trade.  

 المختلساةالحباوب    مجماوعجملة الحبوب والادقيا عباار  عاا    -1
 ودقيا القما بعد تحويله إل  قما.

 1- Total cereal and flour includes all cereals 
plus wheat flour converted to wheat 
equivalent. 

الساكهااة يو الخضاار  تشااملجملااة الساكهااة يو جملااة الخضاار  -2
. والمعلبة.  الطازجة والمجسسة والمحسوظة مؤقتا

 2- Total fruits and vegetables usually include 
fresh, dried, canned or Temporarily 
preserved fruits or vegetables. 

والجمااال والجاااموس لحااوم اابقااار  تشااملاللحااوم الحمااراء  -3
 وااانام والماعز )طازجة يو مبرد  ومستحضراتها(.

 3- Red meat includes bovine and buffaloes 
meat, sheep and goat meat, and camel 
meat. (fresh, Chilled and Preparations). 

ااسااماك الطازجااة والمجسسااة والمعلبااة  تشااملجملااة ااسااماك  -4
 والقشريات والروبياا والكاذيار ومستحضرات ااسماك.

 4- Total fish represents fresh, dried, salted and 
canned, it includes fish preparation, caviar 
and shrimps. 

 Total vegetable oil also includes other oils -5  زيوت يخرى اير مبكور . ملتشجملة الزيوت النباتية  -5
which are not mentioned. 

السكر الخام يشمل السكر المكرر بعد تحويله إل  ما يعادله ماا   -6
 السكر الخام.

 6- Raw sugar includes refined sugar converted 
into raw sugar equivalent. 

 Milk total represents both milk and milk -7  االباا ومنتجاتها ذا صور  لبا ساةل. تتضمااالباا  جملة -7
products in the form of fresh milk 
equivalent. 

V: إيضاحات خاصة بالميزان الزراعي والغذائي للسلع الزراعية .  V. Notes on Agricultural and Food 
Balances : 

الساالا الزراعيااة كااا الساالا المنتجااة ذااا القطاااع  اعتباارت
الزراعا، سواء الرةيساية يو الثانوياة بصاورتها ااولياة، يو التاا 

يو نقلهااا يو  اسااتعمالهاجاارى عليهااا تحوياال شااكلا بهاادف تسااهيل 
، بشرط يال يترتاب علا  كاب  العملياة تيييار ذاا حسظها يو تداولها

ا القطاع الزراعا، خواصها الطبيعية، وكبلك مستلزمات اإلنتاج ذ
. للتعريف السابا ذإا السلا الزراعية تشمل :  ووذقا

 Agricultural commodities are those 
products which are produced in the agricultural 
sector whether they are in their rudimentary or 
secondary form or whether they are processed 
in order to facilitate their use or handling or 
storing. Agric. Inputs used in agric. Sector are 
considered as Agric. Commodities. According 
to the above definition, the agricultural 
commodities include: 

 :Animal Products -1  المنتجات الحيوانية : -1

ياناام ومااعز، جااموس،  الحية : يبقار،    المزرعية  الحيوانات
 جمال،  خيول، بيال، حمير، دواجا.

 Live farm animals, buffaloes, cattle, sheep 
goats, camels, horses, donkeys and 
poultry. 

اللحااوم وااسااماك : طازجااة، مباارد  يو مجمااد ، مجسسااة يو 
 معلبة.

 Meat and fishery products whether fresh, 
frozen, dried or canned. 

 .Edible offal  اآلدما. لالستهالك  مخلسات الببا
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منتجات االباا المختلسة : حليب طازج يو مكثف يو مجساف، 
 ، سما.جبنة،  قشد ، زبد

 Milk products: fresh milk, dried or 
condensed milk, butter, cheese, ghee, and 
cream. 

 .Animal fats and oils  .شحوم ودكوا حيوانية

 .Skins and hides and fur skins  جلود وذراء.

 .Eggs in shell, or dried or eggs for hatching  بيض بقشر  يو مجسف يو بيض للتسقيس.

 .Natural honey  .العسل الطبيعا

 : Plant Products .2  المنتجات النباتية : -2

خضار الببور الزيتية،  الدرنات،    الحبوب والدقيا، البقوليات،
طازجة يو مجسسة يو معلبة،  ذواكه طازجة يو مجسساة معلباة، 

 مربات وتمور.

 These include: Cereals, flour, pulses, 
oilseeds, and tuber crops, Vegetables, 
whether fresh, dried, frozen, canned, Fruit 
whether fresh dried or canned, Jams and 
dates. 

 .Sugar: sugar cane and beet sugar  السكر : سكر القصب، وسكر البنجر )الشوندر(

 .Coffee, tea and cocoa  القهو  والشاي والكاكاو.

 .Milling by-products  مخلسات المطاحا.

 .Oilseed cakes and meals  كسب الببور الزيتية.

 .Vegetable oils in its various forms  الزيوت النباتية بمختلف ينواعها.

 .Silk cotton fibers, jute and wool  الحرير، يلياف القطا، الجوت والصوف.

 .Wood and timber  ااخشاب.

 .Flowers and flower seedlings  يزكار وشتالت.

 Green Fodders  .ااعالف الخضراء

 .Tobacco leaves or cut tobacco, cigarettes  تبغ ورق يو مسروم، سجاةر.

 ,Agricultural inputs (fertilizers, pesticides  مستلزمات اإلنتاج )ااسمد ، المبيدات، واآلالت(.
herbicides and machinery). 

 .Wood and forestry products  منتجات اليابات وااخشاب.

 : Food Commodities .3  السلع الغذائية : -3

ل جميااا الساالا الزراعيااة السااابقة مااا عاادا الساالا التااا تشاام
مثل ااسمد  واآلالت ،تستعمل كمستلزمات إنتاج ذا الزراعة 

والمبيدات وبيض التسقيس والبطاطا للزراعاة ونباتاات الزيناة 
وااخشاب والمنتجات اليابية وكسب الببور الزيتية ومخلسات 

 باإلضاذة إل  بلك : المطاحا وااسمد ، وتشمل

 Include all the above mentioned agricultural 
commodities leaving out those commodities 
which are used as agricultural inputs, 
including eggs for hatching, decoration 
plants, woods and forestry products, oil-
seed cakes, potatoes as seed stocks, 
milling by-products, and fertilizes.  

Food commodities include also :  

 .Sweets, biscuits and chocolates  الحلويات المختلسة مثل البسكويت والشكوالته.

 Sugar products and Preparations made for  المصنوعات السكرية والمستحضرات.
nutrition. 

 .Pastes and peppers  صلصات وتوابل.

 .Refreshing beverages  الميا  اليازية.

 .Mineral water  الميا  المعدنية.

 Processed Food products like macaroni  والنشا. ةكرون عالم :الصناعات اليباةية ااخرى مثل
starch and other pastries. 

 : Food Balance sheets .4  الموازين السلعية : -4

والوا – الجداول  الصادرات  ذا  النباتية  الزيوت  ما  ردات 
السلعية   بالموازيا  ما    تشمل الخاصة  والواردات  الصادرات 

 الزيوت والببور الزيتية ذا صور  زيوت. 

 – Imports and Exports of vegetable oils 
include: oil and oil seeds converted into oil 
equivalent. 
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 لالمحاصاي  لعية يضام إنتاج الزيوت ذا جاداول الماوازيا السا –
 .زيوتبعد التحويل إل   الزيتية

 – Production of oil, include oil crops 
converted into oil. 

ذا حالة الموازيا السلعية ذإا الرقم بيا قوسيا يعنا يا الكمية  –
.، ما عدا بلك يمثل عجزا. )ذجو (.  يو القيمة تمثل ذاةضا

 – Figures between brackets in food balance 
sheets indicate quantity or value surplus, 
otherwise it is regarded as shortage (gap). 

نظرا. لعدم توذر البيانات الخاصة بالتيير السنوي ذا المخزوا،  –
والتاالف وايار   الساقاد    و  للتقاوي يو التصنيا،  االستخداماتيو  

زاا السالعا ياعتبار الما  بلك ماا بناود الماوازيا السالعية، ذقاد  
 -ذااا الجااداول الخاصااة بااه عبااار  عااا )الااواردات التجاااري 

 الصادرات(.

 – Due to non availability of data on stock 
changes, and utilization as seed stocks, 
processing loss and spoilage.. etc – 
therefore the food balance is considered as 
(trade + Imports – Exports). 

 كما يلا : لالستهالكحسبت كمية المتاح  –

 

 الصادر. –= اإلنتاج + الوارد  لالستهالكالمتاح 

 – Quantities Available for consumption are 
calculated according to the following : 

The available for consumption = production 
+ Imports – Exports.  

 كالتالا : (SSR)الباتا  تساءكاالحسبت نسبة  –

 .100(* لالستهالكالباتا = )اإلنتاج/المتاح  االكتساءنسبة 

 – Self Sufficiency Ratio (S.S.R.) calculated 
according to the following formula : 

SSR = (Production/Available for 

consumption) * 100. 

باةية عاا الاواردات يقد يعزى زياد  الواردات يو الصادرات ال –
علا    احتواةهاا  إلا يو الصادرات الزراعية ذا بعض الحاالت  

. لطبيعة التصنيف السلعا.  بعض السلا اليباةية المصنعة وذقا

 – Values of food trade exceeding those of 
agricultural trade may include some agr-
industerial products according to the H.S. 

وجد صادرات لبعض الدول التا ليس لها إنتاج يو يا تكوا ت قد   –
صادراتها تزيد علا  حجام اإلنتااج. وذاا كاب  الحااالت تكاوا 
الصااادرات عبااار  عااا تجااار  إعاااد  تصاادير يو سااحب مااا 

 المخزوا ذا حالة السلا التا لها مخزوا إستراتيجا.

 – In some countries, where there is no local 
production or exports exceed the local 
production, exports may often reflect transit 
trade or exporting or drawing from the 
country's strategic reserve. 

بالنسبة لمجموعة الحبوب )جملة( ذا جداول الموازيا السلعية،  –
ذااإا كااب  الجملااة قااد تشاامل ينااواع يخاارى مااا الحبااوب اياار 

وبلك ذا بعض الدول وما يكمها البر    ،الجداول  االمبكور  ذ
 الرذيعة والدخا.

 – As for cereals (Total) in the Tables 
concerning the balance sheets for major 
commodity groups, cereal (Total) may 
include other cereal crops not shown in the 
Tables of some countries such as sorghum 
and millet. 

VI: إيضاحات خاصة بمعامالت التحويل المستخدمة .  IV. Notes on Conversion Factors Used: 

 The following conversion factors are used  :لتالية ذا يقسام الكتاب المختلسةالمعامالت ا ستخدمتا  
all over various sections of this issue: 

 :Convert milk products to fresh  milk (1)  االباا إل  لبا ساةل : تتحويل منتجا -1

  .kg of dried milk = 9 kgs of fresh milk 1  كجم لبا ساةل. 9مجسف = لبا كجم  1

 .kg of fresh cheese = 5 kgs of fresh milk 1  طازجة = خمسة كجم لبا ساةل. جبنةكجم  1

 .kg of dried cheese = 11 kgs of fresh milk 1  كجم لبا ساةل. حد عشريجاذة =  جبنةكجم  1

 = Percentage of water content in fresh milk  %.87نسبة الماء ذا اللبا الطازج = 
87%. 

 Percentage of water content in condensed  %.27 =نسبة الماء ذا اللبا المكثف
milk = 27%. 

 .to 5 kgs of fats = 100 kgs of fresh milk 3  كجم لبا طازج. ةة كجم دكوا = ما 5إل   3

 .Percentage of fats in butter = 10-18%  %.18 -% 10=نسبة الدكوا ذا الزبد  

 .Percentage of fats in cream = 10% - 38%  %.38 -% 10 =نسبة الدكوا ذا القشد  

 The conversion factor used for converting (2)  مكرر.م إل  سكر التحويل السكر الخ 0.92ستخدم المعامل ا   -2
raw sugar to refined sugar is 0.92. 

لتحويل السكر المكرر إل  سكر  1.087ستخدم المعامل  ا   –
 خام.

 – The conversion factor used to convert 
refined sugar to raw sugar is 1.087. 

 Percentage of oil extraction from various (3)              الزياوت ماا البابور صاساتخالنساب  ت ستخدما   -3
oilseeds : 
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 NOTES  إيضـــاحات 

 الزيتية كما يلا :

 Groundnuts          40%  .%40السول السودانا          

 Sesame                40%  .%40السمسم                   

 Soybeans             25%  .%25ذول الصويا             

 Cotton seeds       16%  %16ببر  القطا              

 Olives                    25%  %25الزيتوا                 

لتحويال دقياا القماا إلا  قماا وكابلك   1.39ستخدم المعامل  ا    -4
 .شعير إل  يرز يبيضالرز اا

 (4) The Conversion factor used for converting 
wheat-flour into wheat is 1.39 and the same 
conversion factor is applied to paddy rice. 

VII: الرموز المستخدمة .  VII. Symbols Used : 

 Symbols used in this book have the  ذا كبا الكتاب الرموز التالية : ستخدمتا  
following definition : 

 .E : AOAD estimate  بياا تقدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية. لتعنا يا ا  (ت):

 .Negligible quantities (less than 0.005) : (..)  (.0.005)..( : قيمة البياا صيير  يمكا إاسالها )يقل ما 

 .Not Available : (غ م)  : يا البياا اير متاح. (غ م )

 .Means absence of value or quantity : ( - )  ة. م( : تعنا عدم وجود كمية يو قي  -)

 .Hectare : (HA)  )كا( : ككتار.

 .Quantity : (Q)  )ك( : كمية.

 .Value : (V)  )ق( : قيمة.

(M.T) .طا متري :  (M.T) : Metric Tons. 

 .Census years : *  * : سنوات تعداد.

 


