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  الورقة الهدف من 

 إلى التعرف على إنتاج وتجارة الزيتون وزيت الزيتون على مستوى العالم وفي الجمهورية العربية الورقةتهدف هذه 

 تكمن في مساهمته في نمو الناتج اإلجمالي من خالل القطع األجنبي المتأتي   لقطاع من أهمية اقتصاديةالسورية لما لهذا

 حيث أهمية غذائية أيضًاهذا القطاع ول في األرياف التي تنتشر فيها هذه الزراعة عملمن التصدير وفي توفير فرص 

الخ باإلضافة إلى ......ألحماض الدهنية والكاروتين يعتبر الزيتون المصدر الرئيسي لكثير من العناصر الغذائية آا

أهميته البيئية إلمكانية زراعته في األراضي الوعرة والمنحدرات واألراضي شبه الصحراوية وشبه الجافة ويمكن لهذا 

لفات  هامة في إنتاج األعالف واألسمدة والطاقة باستغالل المخمدخالتالقطاع إذا ما استغل بالشكل األمثل أن يوفر 

  .الناتجة من عملية استخراج الزيت من الزيتون

تتعرض الدراسة أيضا ألهم السياسات الزراعية المتعلقة بهذا القطاع و للجهات الدولية والمحلية المشرفة آما وتلقي آما 

   .اج والتجارةالضوء على المشاآل والمعوقات التي تواجهها عمليتي اإلنت

  ةمقدم

وتشير المراجع إلى أن . ومنها انتشرت إلى بقية دول العالموطن األصلي لشجرة الزيتونتعتبر سورية الطبيعية الم

وقد آان )  سنة12000وفي بعض المراجع (شجرة الزيتون استوطنت أراضي سورية الكبرى منذ ستة آالف سنة تقريبًا 

 آما وجدت في قبور الفراعنة ةالظهور األول لشجرة الزيتون في مدينة إيبال القديمة عند ضواحي مدينة حلب السوري

 عام قبل الميالد آما يوجد دالئل على وجودها في تلك الفترة في الواحات الليبية وعلى 1500بمصر وتعود ألآثر من 

 بنشر هذه الزراعة ابتداًء من القرن السادس عشر قبل الميالد إلى الفينيقيونقام . ضفاف بحر إيجة في ترآيا ولبنان

بدأت زراعة الزيتون في أسبانيا ومن ثم انتقلت زراعة الزيتون في واعتبارًا من القرن الحادي عشر الجزر اليونانية 

وتوسعت زراعة الزيتون  .ىء الليبية والتونسية القرن السادس قبل الميالد إلى شواطىء متوسطية عديدة عبر الشواط

  . واألرجنتين واستراليا واليابان والصينلبيرو ومنها إلى آاليفورنياابعد ذلك وبدأت بالظهور في المكسيك و

 بثروة من أجود أصناف الزيتون بعضها سورية من الزراعات المهمة وتتمتع سوريةتعتبر زراعة الزيتون في 

 – ثة ثنائية الغرض وأهمها الصورانيمخصص الستخالص الزيت والبعض األخر لتحضير زيتون المائدة وثال

  .أبوشوآة وغيرها - عبادي – أبوسطل – المخرم – المصعبي – الجلط – يسيالق – ناالد – دعيبلي – الخضيري

 حيث تعتبر هذه الزراعة المصدر ويعمل عدد آبير من األسر الزراعية السورية في مجال زراعة وإنتاج وبيع الزيتون

 -  الالذقية – إدلب – حلب( وتنتشر هذه الزراعة بشكل رئيسي في المناطق الشمالية والغربية الرئيسي لدخل هذه األسر

ويشكل ) ريف دمشق - القنيطرة – السويداء – درعا(وتلقى انتشارًا واسعًا في المناطق الجنوبية والوسطى ) طرطوس

 إلنتاج غراس  حكومية عشرة مراآزسورية آما ويوجد في )الحسكة - دير الزور - الرقة(قليل في المناطق الشرقية 

  .تشجيعية على الفالحين بأسعار  الغراس المنتجة ماليين غرسه توزع4 الي حو تنتج سنويًا يمكن أنالزيتون
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  . زيت الزيتوناج واالستهالك العالمي مناإلنت .1

 منها في منطقة البحر %95،  زيتون مليون شجرة789استنادًا إلى المجلس الدولي لزيت الزيتون يوجد في العالم 

 بـ 2005 قدرت في العام  المنتجة لزيت الزيتون عالميًا بنسبة إنتاجتأتي أسبانيا في مقدمة الدول. األبيض المتوسط

 ب وتحتل اليونان المرتبة الثالثة ليشكل مجموع إنتاج هذه الدول الثالثة ما يقار% 23قدرت بـ يليها إيطاليا بنسبة % 34

ال دوًال مهمة في مجال إنتاج البرتغ - ترآيا – المغرب – سورية –  اإلنتاج العالمي آما وتعتبر آًال من تونسمن% 75

آما وينتج زيت . 2005-96 الدول الرئيسية المنتجة لزيت الزيتون للفترة 1الملحق آما يبين  ) 1الشكل (زيت الزيتون

 - نيوزيلندة – أستراليا – األرجنتين – تشيلي – أفريقيا الشمالية منهاخارج اإلقليم المتوسطي  الزيتون في دوًال أخرى

   .)المالئمبسبب مناخها يترآز معظم اإلنتاج فيها في والية آاليفورنيا  (متحدة األمريكيةالواليات ال

  (%)  2005الدول الرئيسية المنتجة لزيت الزيتون في العالم للعام  – 1الشكل 
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  )IOOC(المجلس الدولي لزيت الزيتون موقع  :المصدر

  ويعتبر2004 و1995ي من زيت الزيتون تقريبًا مابين عامي  فقد تضاعف اإلنتاج العالماإلنتاج ما على صعيد تطور أ

مستوى إنتاج الدولتين  إلى تقلب  السبب الرئيسي في ذلكيرجع ومتأرجحًا 2االتجاه العام لهذا اإلنتاج آما يوضح الشكل 

 على رآبير يؤثل  حيث أن تغير اإلنتاج فيهما بشك آنتيجة لظاهرة المعاومة)أسبانيا وإيطاليا(المنتجتين الرئيسيتين 

   . العالمي اإلنتاج
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  )طن ألف  (2005-1995الزيتون خالل الفترة تطور اإلنتاج العالمي لزيت  - 2الشكل  
 

 

 

 

 

 

  موقع المجلس الدولي لزيت الزيتون   : المصدر

 آما )3الشكل(ضح  هي نفسها تقريبًا الدول المنتجة آما يو بكميات آبيرةفيما يخص االستهالك فإن الدول المستهلكةو 

لالتحاد   وتشكل نسبة االستهالك.2005 – 96أهم الدول الرئيسية المنتجة لزيت الزيتون للفترة ) 2الملحق (يبن 

  فتقدر  أوروبا آكل بما فيها دول المتوسطمن االستهالك العالمي أما نسبة االستهالك لبلدان حوض % 71األوربي 

      . اليابان- أستراليا ـ آندا ـ ول المستهلكة األخرى الواليات المتحدة األمريكيةومن الد. االستهالك العالميمن % 77بـ 

  (%) 2005لعام المستهلكة  ةالرئيسيالدول  -3الشكل 
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  UNCTAD)( مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية موقع :المصدر

  زيت الزيتونلالتجارة العالمية  .2

  الصادرات 1.2

حيث ) 4الشكل (ل رئيسي في بلدان حوض المتوسط آونها الدول المنتجة الرئيسية  صادرات زيت الزيتون بشكتترآز

  .من الصادرات العالمية%  95 هأنها تشكل ما نسبت
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ويصدر  من الصادرات العالمية %40 الـ  صادراتهاتتجاوز نسبة تأتي أسبانيا في مقدمة الدول المصدرة و •

 . دولة100زيت الزيتون األسباني إلى حوالي 

 تونس من اليونان ومن الصادرات العالمية آما وتعتبر آًال% 20  بنسبة تتجاوز الـل إيطاليا المرتبة الثانيةتحت •

 مقارنة مع قليلة فهي سوريةمن الدول المهمة في مجال الصادرات أما حصص دول أخرى آترآيا والمغرب و

   .الدول المذآورة أعاله

 )طن (2004 و2003  خالل عاميأهم الدول المصدرة لزيت الزيتون -4الشكل 
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  )FAOSTAT (قاعدة بيانات الفاو :المصدر

  الواردات 2.2

 فتترآز أيضًا في االتحاد األوربي وتأتي إيطاليا في مقدمة الدول المستوردة على مستوى العالم  بالنسبة للوارداتأما

العالم واردات سبانيا نصف إجمالي وتشكل مع واردات أ% 40 وبلغت نسبة وارداتها من الواردات العالمية حوالي الـ

 . وإعادة تصديرها وتعبئتها لتقوما بتكريرها"دوآما" بشكل ويرجع السبب في ذلك لكونهما تستوردان آميات آبيرة

% 15 بنسبة تبلغ حوالي الـتحتل الواليات المتحدة المرتبة الثانية بالنسبة للمستوردين العالميين وتعتبر مستوردًا صافيًا 

  ).5الشكل (ردات العالمية من الوا
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  )طن (2004 و 2003  خالل عاميأهم الدول المستوردة لزيت الزيتون -5الشكل 
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  )FAOSTAT(قاعدة بيانات الفاو  :المصدر

   الزراعية العالمية المتعلقة بزيت الزيتون تالسياسا .3

 اإلنتاج العالمي آما % 75كل أآثر من  بشكل رئيسي إلى سياسات االتحاد األوربي نظرًا ألنه يش في هذا القسمنتطرق

دعم االتحاد األوربي إنتاج الزيتون في السابق بشكل آبير من  .أن صادراته تقدر بنفس النسبة آما أشرنا إلى ذلك سابقًا

ث تلقى  حيث تم تقديم دفعات الدعم للمزارعين بشكل نسبي مع إنتاجهم بحي)CAP (خالل السياسات الزراعية المشترآة

 وبلغت قيمة دعم االتحاد األوربي للمزارعين في قطاع زيت الزيتون رع األآثر إنتاجًا الدفعات األآبر من الدعمالمزا

دوالر باستثناء التجارة الداخلية مليار  1.1دوالر سنويًا في حين أن قيمة التجارة العالمية بزيت الزيتون مليار  2.3

دوالر لكل دوالر من تجارة زيت الزيتون عالميًا باإلضافة لذلك واجهت  2لالتحاد األوربي مما يعني أن الدعم يتجاوز 

 لكل آيلو غرام يباع في األسواق األوربية  يورو 1.3  – 1.2تجارة زيت الزيتون العالمية تعريفة أوروبية قيمتها 

 2000 أآثر من إلى) سنة/آغ500تنتج أقل من ( يورو في المناطق التقليدية 100وتراوح مستوى الدعم من أقل من 

الحصص الوطنية "نظام آما أن ) سنة/ آغ10.000تنتج أآثر من (يورو لكل هكتار للمزارع الممكننة والمروية 

 طن 760000( حصصًا معينة للبلدان  حددالسياسات الزراعية األوربية بموجب  أيضًا الذي تم وضعه" المضمونة

 ).أسبانياوخاصًة في (إلنتاج الفعلي عادًة ما تكون أعلى من ذلك بالرغم من أن آميات ا)  إليطاليا543000 وألسبانيا

المقدم من قبل االتحاد األوربي  على أساس اإلنتاج في إطار اإلصالحات األساسية  لسياساته الزراعية تناقص الدعم 

لعام  و خضع قطاع زيت الزيتون لإلصالح مع مجموعة منتجات متوسطية أخرى في ا1992المشترآة منذ العام 

 60من دفعات الدعم المقدمة على أساس اإلنتاج بشكل مرتبط مع اإلنتاج أما  % 40 فقط على  يتم اإلبقاءبحيث 2004

 سوف يكون بينما آأساس لفك االرتباط 2003-2002من هذه الدفعات سوف تكون مفصولة عن اإلنتاج مع الفترة % 

  الفترةوسوف يتم تطبيق. 2006 هكتار ابتداًء من العام  0.3فك االرتباط آامًال لدفعات المزارع دون المساحة 

من دفعات زيت % 10 ويمكن للدول األعضاء أن تستخدم حتى 1998 أيار 1  قبل على األراضي المزروعةالمرجعية

ظيم  أما على المستوى الدولي وبهدف تحسين اإلنتاج آمًا ونوعًا باإلضافة إلى تن.الزيتون الوطنية لتحسين نوعية الزيت



6 

 وإيجاد حلول للعقبات والمشاآل في جميع المجاالت المتعلقة بزراعة وإنتاج وتجارة زيت سوق وتجارة زيت الزيتون

  الزيتون 

 مسؤلة عن إدارة اتفاقية زيت الزيتون وزيتون المائدة آمنظمة 1959 الدولي لزيت الزيتون في عام المجلستم إنشاء 

 .  على الشكل التالي ويصنف زيت الزيتون حسب المجلس الدولي لزيت الزيتون1956توقيع االتفاقية األولى عام وتم 

 ز أول عملية عصر للزيتون ويحتوي على نسبة حموضة ال تتجاويأتي من :زيت الزيتون البكر الممتاز •

   . على زيت مكرري وال يحتو جيده، مذاق0.8%

   .ه جيد وال يحتوي زيت مكررويعتبر مذاق% 2نسبة الحموضة فيه أقل من  :زيت الزيتون البكر •

 ز والمكرر ويحتوي على نسبة حموضة ال تتجاوالبكر و عبارة عن مزيج من زيت الزيتون :زيت الزيتون •

     .ويفتقر بشكل عام للنكهة القوية 1%

 عبارة عن مزيج من زيت تفل الزيتون مع بعض زيت الزيتون المكرر وهو مناسب :زيت تفل الزيتون •

 م بقاليات البيع وغالبًا ما يستخد في زيت زيتون ومن النادر أن يوجدىن الممكن أن ال يسملالستهالك لكن م

 .ألنواع معينة من الوجبات في المطاعم

  .اتالصناعبعض   لالستهالك وغالبًا ما يستخدم في ستخدميالهو زيت زيتون  :زيت زيتون الالمبانت •

 اإلنتاج واالستهالك المحلي من زيت الزيتون .4

  من زيت الزيتونج المحلياإلنتا 1.4

 خالل العقد الماضي ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى سياسات الحكومة في سوريةضاعف إنتاج الزيتون في ت

 421 من وعدد األشجاراستصالح األراضي بهدف زيادة اإلنتاج الزراعي حيث زادت مساحة األراضي المزروعة 

 مليون 79 وحوالي  ألف هكتار545 إلى 1995 في العام  رة مثمرة  مليون شج32 مليون شجرة منها 54 وألف هكتار

 647,6 حوالي  فقد ازداد من الزيتونأما بالنسبة إلنتاج. 2005 في العام  مليون شجرة مثمرة 58شجرة منها حوالي 

ذلك  وترافق   ألف طن612 إلى 2005 وانخفض في عام 2004 في العام  ألف طن1027 إلى 1996 في العام ألف طن

أعلى مستوى ( 2004 عام  ألف طن202  إلى حوالي 1996 عام  ألف طن126,6إنتاج زيت الزيتون من تذبذب مع 

  .)6 الشكل  (2005 ألف طن عام 123و ) لإلنتاج
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  )طن (2005 - 1995 خالل الفترة سورية في  زيت الزيتون تطور إنتاج– 6الشكل   
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  سات الزراعيةقاعدة بيانات المرآز الوطني للسيا :المصدر

 ويعزى هذا التفاوت في اإلنتاج 5 بشكل آبير من سنة إلى أخرى آما يوضح الشكل سوريةويتفاوت إنتاج الزيتون في 

 ة تشير اإلحصائيات إلى أن مردوديسورية بالمعاومة التي يتميز بها الزيتون ففي ىإلى ظاهرة تبادل الحمل أو ما يسم

   ).1الجدول ( النصف في سنوات المعاومة الشجرة الواحدة تتراجع أحيانًا إلى

  2005-1995  في سورية خالل الفترةتطور غلة الزيتون - 1الجدول 
  2005  2004  2003  2002  2001  2000 1999  1998  1997  1996  1995  العام
  الغلة

 10.53 18.42 10.48 18.32 11.34 21.49  10.5 21.39  11.4  20.33  13.3 )الشجرة/آغ(

  بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعيةقاعدة  :المصدر

في  حيث تحتل حلب المرتبة األولى سوريةويترآز اإلنتاج السوري من الزيتون بشكل رئيسي في مناطق شمال وغرب 

 في المناطق الجنوبية  متزايد بشكلولكنأقل آما ينتج بكميات والالذقية، يف دمشق ر ودرعا واإلنتاج يليها إدلب

دير  - الحسكة ـ الرقة(وبشكل نادر في المحافظات الشرقية من القطر ) السويداء ـطرطوس  - حماة ـ حمص(والوسطى 

   ) .7الشكل () الزور
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  (%) 2005 خالل عام  توزع إنتاج الزيتون في المحافظات السورية-7الشكل 

باقي المحافظات

5.3%

الالذقية

5.8%

درعا

ريف دمشق9.8%

6.1%

حمص

5.5%

حماه

4.5%

طرطوس

2.8%

حلب

36.1%

إدلب

24.1%

  
  2005المجموعة اإلحصائية الزراعية لعام  :المصدر

    من زيت الزيتوناالستهالك المحلي 2.4

الذي يؤثر بشكل الستهالك المحلي من زيت الزيتون بحجم اإلنتاج المحلي والمتوفر منه محليًا بعد التصدير يرتبط ا

 )1999تي اليفوم( آغ6وقدر متوسط استهالك الفرد السوري من زيت الزيتون بحوالي  مباشر على األسعار المحلية

أما على مستوى ) آغ19في اليونان حوالي (لمنتجة لهذه المادة وهي نسبة متدنية مقارنة مع الدول المتوسطية األخرى ا

ألف طن سنويًا ومن التوقع أن  50 ألف طن ويقدر الفائض الحالي بحوالي 115-110القطر فيقدر االستهالك بحدود 

ليون  م 2 -1يزداد هذا الفائض نتيجة االستمرار بالتوسع في هذه الزراعة ودخول أشجار جديدة في اإلنتاج بمعدل 

   .شجرة سنويًا

  التجارة السورية في زيت الزيتون .5

  الصادرات 1.5

 بسبب المعاومة في 2005الرابعة عام  ( السابعة عالميًا في مجال تصدير زيت الزيتون السادسة أو المرتبةسورية تحتل

 السورية ازدادت الصادرات.  وتتأثر صادرات زيت الزيتون السورية بظاهرة تبادل الحمل)آل من تونس واليونان

خالل طن  18906إلى  97-95 طن خالل الفترة 4413بفضل بعض االستثمارات المحلية والخارجية من السنوية 

خالل الفترة و.  مليون دوالر53 ذروة بالقيمة لتصل إلى 2003وسجلت صادرات العام ). 2الجدول ( 2004-02الفترة 

 % 69.7معدل  وبةبالنسبة للكمي % 92.9 بمعدل نمت صادرات زيت الزيتون بشكل ملحوظ 2004 إلى 2000من 

 الوجهات التصديرية 3ويوضح الجدول  ..2004 في عام  مليون دوالر38 ألف طن بقيمة 22.1 ًةبالنسبة للقيمة مسجل

      . الرئيسية



9 

  
   2004 لعام  الصادرات السورية من زيت الزيتون- 2الجدول 

  قيمة الوحدة  )س.مليون ل(يمةالق  )مليون دوالر(القيمة  )طن(الكمية  السنوات
  طن/دوالر

  2,729.7  *134.4  12.0  4,413  97-95وسطي 
  1,811.2  1573.2  34.2  18,906  04-02وسطي 
2000  1,598  4.6  211.6  2,870.3  
2001  2,205  6.1  280.6  2,783.0  
2002  4,837  11.5  529  2,381.0  
2003  29,739  53.2  2447.2  1,788.1  
2004  22.144  38.0  1748  1,717.8  
  2005تقرير التجارة الزراعية السورية  :المصدر

  للصادرات) دوالر/س. ل11.2(هذه القيمة حسب سعر الصرف القديم * 

   بالنسبة لتجارة زيت الزيتون سورية لالتجاريونالشرآاء  -3الجدول 
  %  السنوات

  -6.2ويت الك-7.9اإلمارات -9.1الواليات المتحدة -23.7السعودية -37.7ترآيا   2000
   2.3لبنان -3.6آندا 

2001  
اليابان -2.4آندا -3.3الواليات المتحدة -5.5اإلمارات -9.6ترآيا -12.7الكويت -51.8السعودية 

2.2   
  

لبنان -4.4اإلمارات -5.5االتحاد األوربي - 9.5الكويت -9.7سويسرا -21.2ترآيا -33.4السعودية   2002
  2.5اليمن -2.6

  1.9المغرب -2.1ترآيا -2.4الكويت -6.9السعودية -17.5سويسرا -61.4االتحاد األوربي  2003

الواليات -8.5السعودية -9.5المنطقة السورية الحرة -16.2سويسرا -51.9االتحاد األوربي   2004
    1.8اإلمارات -2.9الكويت -3.3المتحدة 

   2005 تقرير التجارة الزراعية السورية :المصدر

  الواردات 2.5

 بهدف حماية اإلنتاج 1994سورية استيراد زيت الزيتون ألغراض االستهالك البشري في العام منعت الحكومة ال

 إال أنها عادت  الال مبانت ألغراض تصنيع الصابون بكميات قليلة زيت الزيتونمثلالمحلي وتستورد أنواع أخرى 

     .بداية شهر أيلول  وحتى 2006 وسمحت باالستيراد خالل عام 1ونتيجًة لالرتفاع الكبير في األسعار المحلية

 التجارة السورية في زيت الزيتونمعوقات ومحددات  .6

 على عملية تصدير زيت الزيتون السوري ة مشكلة المنافسة في السوق العالمي من أهم المشاآل المؤثرتعتبر •

ية يواجه زيت الزيتون السوري منافسة شديدة جدًا مع الشرآات األوروبية وبشكل خاص اإليطال حيث

 رغبات تلبيبنوعيات ممتازة  بشكل آبير في األسواق العالمية والمنتجة لزيت الزيتون ةواألسبانية المعروف

  .ةالمستهلكين في البلدان المستور رد

                                                 
س للكيلو غرام الواحد ويمكن أن يعزى السبب إلى زيادة الصادرات . ل250وصلت أسعار زيت الزيتون في األسواق المحلية إلى حوالي  1

إضافًة ذلك يتم تصدير آميات آبيرة من . نتيجًة لالستثمارات الكبيرة التي بدأت مؤخرًا في قطاع تكرير وتعبئة زيت الزيتون ألغراض التصدير
لبعض الدول األوربية مثل اسبانيا وإيطاليا والتي تقوم بعض الشرآات فيها بتكريره وتعبئته وبيعه في األسواق " دوآما" الزيتون بشكل زيت

  . العالمية نتيجًة لعدم آفاية إنتاجها المحلي في بعض السنوات لتغطية عقودها مع الدول المستوردة
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 يعتبر حديث العهد في السوق العالمي مشكلة الدعاية ليواجه أيضًا زيت الزيتون السوري الذي ال يزا •

 في البلدان ةما أنه يفتقر في بعض األحيان إلى النوعية والجودة المطلوبآوالترويج له في هذه األسواق 

  .المستهلكة

 إلى ارتفاع األسعار في سنوات المعاومة آما يحد من قدرة المصدرين يتذبب اإلنتاج نتيجة المعاومة مما يؤد •

  .على إبرام العقود التصديرية

 سلبًا على رمما يؤثيده إلى المعاصر مباشرة بعد القطف  وعدم تور في قطاف الزيتونةاستخدام الطرق التقليدي •

     . األسواق العربية والعالمية في ج تنافسية المنتنوعية ويحد منال

  لكافة العمليات التسويقية  الخبرات الفنية المتخصصةبعدم توفر مشاآل أخرى تتعلق •

 . المنتجية اآلفات واألمراض التي تؤثر أيضًا في اإلنتاجية ونوعبعضانتشار   •

  .  اإلنتاج والتجارة بالزيتون وزيت الزيتونالسياسات التجارية المحلية المؤثرة على .7

  : في مجال اإلنتاج والتجارة بالزيتون وزيته بنقطتين أساسيتين المتعلقة تتلخص السياسات المحلية

 . واالستفادة من الميزة النسبية وتوفير الميزة التنافسيةزيادة اإلنتاج •

 النفتاح االقتصادي والتجاري وتحرير السوقسياسة ا •

ة  اج نتيج ادة اإلنت ي سياسة زي م تبن زت ى تعزي ة إل ة الهادف ة الزراعي ة الحكوم بة لسياس ون بالنس ة قطاع زيت الزيت  أهمي
  : لمجموعة من العوامل أهمها نتيجًة زيادة اإلنتاجوقد تحققتلالقتصاد السوري آكل و 

استصالح مساحات آبيرة في األراضي الهضابية آيز من خاللها على تنفيذ المشروعات التنموية والتر •

 والتي تعود ملكيتها للقطاع الخاص بأسعار تشجيعية وتأمين غراس لألصناف المتأقلمة مع البيئات والمحجرة

 . باإلضافة إلى منح قروض ميسرة للفالحينمخفضةالسورية بأسعار 

تحسين عمليات خدمة أشجار الزيتون وزيادة اسعة بهدف قيام وزارة الزراعة بتطبيق برامج إرشادية و •

 .اإلنتاجية

تطبيق برامج المكافحة المتكاملة والسيطرة على العديد من األمراض واآلفات التي تسبب خسائر في  •

 .المحصول

ديد من  بتوقيع الع السوق فقد قامت الحكومة السوريةتحريرأما فيما يتعلق بسياسة االنفتاح االقتصادي والتجاري و

   الحصة من خالل مشروع اتفاقية الشراآةباإلضافة إلىاالتفاقيات اإلقليمية والثنائية الهادفة إلى إقامة مناطق حرة 
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 مثل إلغاء ضريبة الدخل على معامل زيت الزيتون تقل مجموعة من اإلجراءات المهمةالسورية األوربية باإلضافة إلى 

  .فاء المنتجات الزراعية من ضريبة اإلنتاج الزراعي عند التصديرإلى إعإضافة  يوميًاإنتاجيتها عن طن 

من % 80لست شرآات تشكل صادراتها حوالي (صادرات زيت الزيتون  2005الحكومة في بداية العام أعفت آما 

 على أن تقوم هذه ةمن الرقابة على الصادرات من قبل مرآز التجارة الخارجي) صادرات زيت الزيتون السوري 

  .ات بالتصدير وفقًا للمواصفات العالمية وأن تخضع لرقابة انتقائية من قبل المرآزالشرآ

بداية (1/9/2006في هذا العام بالموافقة على استيراد زيت الزيتون لغاية وفي مجال االستيراد قامت الحكومة أيضًا 

 األسعار المرتفعة لهذا المنتج خفضلتغطية النقص الحاصل في السوق المحلية وبالتالي ) سوريةالموسم الجديد في 

  . بهدف حماية اإلنتاج المحلي1994وتجدر اإلشارة إلى أن قرار منع استيراد الزيتون بدأ في العام 

  المقترحات والتوصيات .8

بهدف توعية المزارعين وحثهم على إتباع المعامالت الصحيحة بدءا من مرحلة القطاف ثم والتعبئة والنقل  •

باإلضافة إلى تحديث المعاصر وزيادة طاقتها اإلنتاجية بهدف الحصول  النوعي الميكانيكي تقليل الفاقد والتالف

 .على زيت زيتون مطابق للمواصفات العالمية

 زالعالمية وتجاوفي األسواق  بما يضمن معرفته من قبل المستهلكين الدعاية والترويج لزيت الزيتون السوري •

بما يضمن أيضًا )  الرائحة– اللون – الطعم –درجة الحموضة (ة والجودة  المتعلقة بمعايير النوعيتآافة العقبا

صة بالتكرير  وتشجيع إقامة معامل خااق العالميةخرى في األسومنافسة زيت الزيتون السوري لألنواع األ

       .والتصفية لتتمكن من تلبية متطلبات األسواق الخارجية 

لبحث العلمي في مجال إنشاء وإدارة المزارع والتسويق زيادة المساحة المزروعة وزيادة مخصصات ا •

من توفر فائض وتشجيع البحوث الهادفة إلى إيجاد حلول مناسبة لظاهرة المعاومة بهدف زيادة اإلنتاج بما يض

 .تصديري ثابت ويضمن عدم ارتفاع األسعار محليًا بشكل آبير في سنوات المعاومة

 ليل التكاليف التسويقية وخاصة عموالت السماسرة تقليل القنوات التسويقية وبالتالي تق •

إلغاء آافة أنواع الضرائب المفروضة على مستلزمات اإلنتاج والمعاصر وتطوير النظام المصرفي وتوفير  •

 .مصادر التمويل لغايات التسويق

  والبرازيلأمريكا الشمالية الزيتون السوري مثل تلصادرات زيإجراء اتفاقيات خاصة تحدد حصصًا  •

 .واألسواق الواعدة األخرى
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  المالحق
  1الملحق 

  )ألف طن (2005- 1996 زيت الزيتونل الدول الرئيسية المنتجة 
  
 العام
  الدولة

1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

  880.0  980.3  1,412.0  861.1  1,411.4  973.7  699.1  791.9  1,077.0  947.3  إسبانيا

  600  879  685  634  656.7  509  735  403.5  620  370  إيطاليا

  424  435  308  414  385.3  430  420  473  375  390  اليونان

  200  130  280  72  35  130  210  215  93  270  تونس

  112  145  79  140  65  175  70  170  40  200  ترآيا

  100  175  110  165  92  165  81  115  70  125  سورية

  75  50  100  45  60  35  40  65  70  110  المغرب

  30  46.4  31.2  28.9  33.7  24.6  50.2  35.1  42  44.8البرتغال   

بلدان 
  163.50  160.30  168.80  135.50  113.40  123.20  69.20  134.00  78.50  137.90  أخرى

  2,584.5  3,001  3,174.0  2,495.5  2,825.5  2,565.5  2,374.5  2,402.5  2,465.5  2,595  المجموع
  موقع المجلس الدولي لزيت الزيتون : المصدر

  2الملحق 
  )ألف طن (2005- 1996الدول الرئيسية المستهلكة لزيت الزيتون 

  العام     
  
  الدولة

1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

  837.1  837.1  785  770  735  729  714  705  698  675  إيطاليا
  560  600  613.9  591.3  631.2  580.8  502.6  528.5  550.4  470.2  إسبانيا

  255  283  270  270  270  270  265  245  240  240  اليونان
  98.5  98  94  97  95.1  92  81.5  78.8  75.6  58.8  فرنسا

  63  69  67  64.9  61.5  60.5  66.5  66.1  69.3  62  البرتغال
دول أوروبية 

  169.1  178.6  167.4  125.4  101.6  102.8  98.4  85.5  71.9  60.7  أخرى

الواليات 
  219  217  216.5  184  188.5  194.5  169.5  151  142.5  130.5  المتحدة

  95  135  150  128.5  86  110  90  88  95  85  سورية

  50  42  56  30  28  58  60  49  52  70  تونس
  50  60  46  50  55  72.5  60  85  85  75  ترآيا

  60  50  70  60  60  45  55  55  55  50  المغرب

  44  35  60  21  25  26  42  44  31.5  50  الجزائر

  268.3  280.8  286.7  285.4  269.6  249.4  238  232.1  215.3  214.3  دول أخرى

  2,769.00  2,885.5  2,882.5  2,677.5  2,606.5  2,590.5  2,442.5  2,413.0  2,381.5  2,241.5  عالمجمو

  ن  موقع المجلس الدولي لزيت الزيتو:    المصدر


