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  تمھيد

ما تزال سورية تشھد عملية التحديث والتطوير التي تستھدف إعادة بناء االقتصاد ودمج اقتصادھا باالقتصاد العالمي، 

وھي مستمرة في . بما يحقق  تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة وتسريع النمو ورفع وتيرة األداء االقتصادي

بما يتالءم مع متطلبات التنمية وينسجم مع الواقع االقتصادي واالجتماعي   السياساتيل إعادة ھيكلة االقتصاد وتعد

  .السوري

والذي يصدره المركز الوطني للسياسات الزراعية والتابع لوزارة الزراعة واإلصالح يرصد تقرير التجارة الحالي 

التجارة السورية الكلية والزراعية، ومدى  السورية والعالمية وأثره على تطور ةاالقتصادي واقع السياساتالزراعي 

ي أحرزته التجارة السورية في مجال الصادرات والواردات، من خالل تحليل أحدث البيانات ودراسة مؤشرات ذالتقدم ال

 .التجارة السورية على ضوء تطورات األسواق العالمية

لمركز يتألف من السادة بشير الحموي ومحمود ببيلي وقد أعد التقرير فريق من الباحثين في قسم السياسات التجارية في ا

وأشرف على إعداد التقرير السيد ھيثم األشقر معاون . ومحمد علي محمد واآلنسة ھاجر بغاصة واآلنسة ھدى عباس

 .ومدير المركز السيد عطية الھندي األبحاثمدير المركز لشؤون 

ة السورية الكلية والزراعية بكافة جوانبھا والتعرف على واقع ويشكل ھذا التقرير بوابة يمكن من خاللھا قراءة التجار

  . التحول في السياسات الكلية والزراعية المؤثرة فيھا

يتقدم المركز الوطني للسياسات الزراعية بجزيل الشكر لكل الوزارات والمؤسسات التي ساعدت في تقديم البيانات 

قتصاد والتجارة ووزارة المالية والمديرية العامة للجمارك والمكتب والمعلومات التي تضمنھا التقرير وخاصة وزارة اال

ويقدم قسم السياسات التجارية في . والمديريات المعنية التابعة لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي المركزي لإلحصاء

عامل في قاعدة البيانات المركز كل الشكر للجھود المبذولة من قسم المعلومات واالتصاالت في المركز وخاصة الفريق ال

 . وللجھاز اإلداري والفني في المركز

للصندوق العربي لإلنماء االقتصادي والتقدير تغتنم وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي الفرصة لتتقدم بخالص الشكر 

كز من إنجاز واالجتماعي لمساھمته المشكورة في تمويل المركز الوطني للسياسات الزراعية لتمكين الباحثين في المر

وان المركز يسعده .  عدد من الدراسات البحثية والتقارير الدورية والذي يعتبر تقرير التجارة الزراعية الحالي من أھمھا

  ..أن يزود بأية اقتراحات أو مالحظات من قراء ھذا التقرير





2009-2008ة ـوريـة السـزراعيــجارة الـالت  

 iii

  المصطلحات

AA اتفاقية الشراكة  

AoA  االتفاقية الزراعية لمنظمة التجارة العالمية  

ASEAN اتحاد دول جنوب آسيا 

CAP السياسات الزراعية العامة لالتحاد األوربي 

CBS المكتب المركزي لإلحصاء 

CCP المدفوعات العكسية لبرنامج الزراعة األمريكي 

CIS مجموعة دول الكومنويلث المستقلة  

CoBS المصرف التجاري السوري 

CRP قانون الزراعة األمريكيفي  برنامج اإلدخار للحفاظ على الموارد  

EAGF صندوق الضمان الزراعي في االتحاد األوربي 

EC المفوضية األوربية 

EIB بنك االستثمار األوربي  

EMP الشراكة األوربية المتوسطية 

EPA اتفاقية الشراكة االقتصادية 

ESC المجلس االقتصادي واإلجتماعي لجامعة الدول العربية  

EU ياالتحاد األورب 

EU-25  25دول االتحاد األوربي الـ  

FAO منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 

FAOSTAT قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 

FDI االستثمارات الخارجية المباشرة  

FSRIA 2002لمتحدة لعام القانون الخاص بسالمة المزرعة واالستثمار الريفي في الواليات ا 

FTA منطقة تجارة حرة  

FY سنة مالية 

GAFTA منطقة التجرة العربية الحرة الكبرى 

GATT االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة 

GC المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية  

GDC المديرية العامة للجمارك 



2009-2008ة ـوريـلسة اـزراعيــجارة الـالت  

 

iv 

GDP جماليالناتج المحلي اإل 

GIs المؤشرات الجغرافية 

GSSE معادل دعم الخدمات العامة 

G10 مجموعة العشرة في منظمة التجارة العالمية 

G20 مجموعة العشرين في منظمة التجارة العالمية 

G33  بلداً نامياً تدعم مفھوم المنتجات الخاصة 42مجموعة تتألف من 

G90 مجموعة التسعين في منظمة التجارة العالمية 

HS ة الجمركيةالنظام المنسق للتعريف  

IBTF البنك الدولي للتجارة والتمويل في سورية 

IDB قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية  

IMF صندوق النقد الدولي  

ISC ھيئة الرقابة على التأمين 

KORUSاتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والواليات المتحدة االمريكية 

LD مرسوم تشريعي 

LDCs األقل نمواً  الدول 

MA دخول األسواق 

MAAR  الزراعي في سورية واإلصالحوزارة الزراعة  

MCs الدول المتوسطية  

ME الشرق األوسط 

MEFT وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية 

MET وزارة االقتصاد والتجارة  

MPCs الشركاء المتوسطيين 

MPS  السوق أسعاردعم  

NAFTA مريكا الشماليةمنطقة التجارة الحرة أل 

NAMA دخول األسواق للسلع غير الزراعية 

NAPC المركز الوطني للسياسات الزراعية  

NES غير مذكور في مكان آخر  

NTBs العوائق غير الجمركية 

NTCs األمور غير التجارية 

OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

OIE المكتب الدولي لألوبئة 

OPEC المصدرة للنفط منظمة الدول 

PAP المنتجات الزراعية المصنعة  



2009-2008ة ـوريـة السـزراعيــجارة الـالت  

 v

PSE معادل دعم المنتجين  

RAM الدول المنضمة حديثا 

RCA الميزة النسبية الظاھرية  

RTAs تجارة إقليمية اتفاقية 

RUV القيمة النسبية للوحدة  

SCM اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالمساعدات واإلجراءات التعويضية 

SEBC مركز األعمال السوري األوربي 

SFP المدفوعات الزراعية الخاصة في السياسات الزراعية العامة لالتحاد األوربي  

SPs المنتجات الخاصة 

SPS اتفاقية الصحة والصحة النباتية  

SSG الحماية الخاصة  

SSM آلية الحماية الخاصة  

SP ليرة سورية  

SPs سلع خاصة 

SVEالصغيرة والھشة  االقتصاديات 

TRQ  المطبقة على أساس كمي(التعرفة الكمية( 

TSE معادل الدعم الكلي  

UAE اإلمارات العربية المتحدة 

UK المملكة المتحدة  

UN األمم المتحدة 

UNCTAD مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

URAA في جولة األورغواي لمنظمة التجارة العالمية االتفاقية الزراعية  

USA الواليات المتحدة األمريكية  

USDA وزارة الزراعة األمريكية  

USITC ھيئة المعامالت التجارية الدولية األمريكية 

WLO منظمة العمل الدولية 

WTO منظمة التجارة العالمية 

  





2009- 2008ة ـوريـة السـزراعيــجارة الـالت  

 vii

  الفھرس

  i  ..........................................................................................................................................  تمھيد
  iii  ..............................................................................................................................  المصطلحات

  1  ..........................................................................................................  العالمية التجارة: األول الفصل
  1  .....................................................................................  العالمي االقتصاد في العامة االتجاھات  1-1
  4  ............................................................................................................  التجارية التطورات  1-2

  5  .....................................................................................................  الرئيسية المناطق  1-2-1
  5  ...................................................................................................  التجارية الدول أھم  1-2-2

  6  ........................................................................................  العالمية الزراعية التجارة تطورات   1-3
  8  ..................................................................................  المناطق حسب الزراعية التجارة  1- 1-3
  10  .....................................................................................  الزراعية التجارية الدول أھم  2- 1-3
  11  ..........................................................................  األوسط الشرق في الزراعية التجارة   3- 1-3
  13  ......................................................................................  المنتقاة السلع لبعض دراسة  4- 1-3
  23  .................................................................................  السورية الخارجية التجارة مالمح: الثاني الفصل
  23  .................................................................................................  السوري تصاداالق تطورات  2-1
  24  .....................................................................................................  السورية الكلية التجارة  2-2

  26  ......................................................................................................  الكلي التصدير  1- 2-2
  29  .....................................................................................................  الكلي االستيراد  2- 2-2

  32  .................................................................................................  السورية الزراعية التجارة  2-3
  33  ....................................................................................  السورية الزراعية الصادرات  2-3-1
  36  .....................................................................................  السورية الزراعية الواردات  2- 2-3
  41  ......................................................  الشركاء - المنتجات - األداء:السورية الزراعية التجارة - الثالث الفصل
  41  ...................................................................................................................  التجارة أداء  3-1

  RCA )Revealed Comparative Advantage(  .........................  41الظاھرية النسبية الميزة  1- 3-1
  RUV)Relative Unit Value (  ...................................................  42 للوحدة النسبية القيمة  2- 3-1
  43  .....................................................................................................  الصادرات أداء  3- 3-1
  45  .......................................................................................................  األسواق تنوع  4- 3-1

  46  ...........................................................................................  مختارة منتجات على مالحظات  2–3
  46  ..................................................................................................  السلعية الموازين   1- 3-2
  47  ...............................................................................  السورية الزراعية الصادرات أھم  2- 3-2
  54  ................................................................................  السورية الزراعية الواردات أھم  3- 3-2

  59  ........................................................................................  الزراعيين التجاريين الشركاء أھم  3-3
  59  ..........................................................  الدول مجموعات حسب السورية الزراعية لتجارةا  1- 3-3
  61  ............................................................................  السوري الزراعي التجاري الميزان  2- 3-3
  62  ........................................................................  الرئيسين الشركاء مع التجاري الميزان  3- 3-3
  64  ....................................................................................  الرئيسية التصديرية الوجھات  4- 3-3
  71  .....................................................................................................  الدولية االتفاقيات -الرابع الفصل
  71  ............................................................................................................  الدولية السياسات  4-1

  71  ................................................................................................  العالمية الغذاء أزمة  1- 4-1
  72  ...........................................................  األسعار ارتفاع أزمة نتيجة الحماية ظاھرة انتشار  2- 4-1
  73  ..................................................................................................  الفقر ظاھرة تزايد  3- 4-1
  73  ..............................  النامية للدول التجارية المعونات بتقديم وعودھا عن المتقدمة الدول تراجع  4- 4-1
  73  ........................................................................  األطراف متعددة المفاوضات تطورات   5- 4-1



2009- 2008ة ـوريـة السـزراعيــجارة الـالت  

 

viii 

  78  ....................................................................................  العالمية التجارة منظمة أخبار  6- 4-1
  80  .....................................................................................  التجارة بمنظمة علقتت قضايا  7- 4-1
  82  ....................................................................................  اإلقليمية االتفاقيات تطورات   8- 4-1
  87  .................................................................................................  التجارية النزاعات  9- 4-1
  92  ...................................................................................  العالمية االقتصادية األوضاع   10- 4-1

  96  .............................................................................  بسورية العالقة ذات والتطورات االتفاقيات  4-2
  96  ...................................................................................  سورية وقعتھا تيال االتفاقيات  1- 4-2
ُ  سوريا ليست اتفاقيات   2- 4-2   98  ......................................................................  فيھا مباشراً  طرفا
  98  ........................................................................................  السورية للتجارة مكتسبات  3- 4-2
  99  ................................................................................................  وقرارات تشريعات  4- 4-2
  101  .......................................  والنامية المتقدمة الدول في الزراعية السياسات على عامة نظرة:الخامس الفصل
  101  ........................................................................................................................  مقدمة  5-1
  OECD(  ........  102(والتنمية التعاون منظمة دول في المنتجين دعم تقديرات منھجية في المنفذة التغيرات  5-2
  103  .................................................  والتنمية التعاون منظمة بلدان في الزراعي الدعم في لتطوراتا  5-3
  105  ...............................................................  العالم في الزراعية السياسات في الرئيسية التغيرات  5-4
  117  ...................................................................  السورية والتجارية االقتصادية ياساتالس: السادس الفصل
  117  ................................................................................  سورية في االقتصادي اإلصالح مالمح  6-1
  118  ............................................................................................  العامة االقتصادية السياسات  6-2

  118  .................................................................................................  المالية السياسات  1- 6-2
  120  ...................................................................................................  المالية األوراق  2- 6-2
  121  .........................................................................................................  المصارف  3- 6-2
  123  ..................................................................................................  التأمين سياسات  4- 6-2
  124  ................................................................................................  الميزانية سياسات  5- 6-2
  125  ...........................................................................................  لجمركيةا  السياسات   6-2-6

  125  ........................................................................................................  االستثمار سياسات  6-3
  131  ........................................................................................................  التجارية السياسات  6-4

  133  ...............................................................................................  االستيراد سياسات  1- 6-4
  134  ................................................................................................  التصدير سياسات  2- 6-4

  136  .......................................................................................................  الزراعية السياسات  6-5
  136  ......................................................................................  العامة الزراعية السياسات  1- 6-5

  140  ........................................................................  الزراعي االستيراد سياسات   2-1- 6-5
  141  .........................................................................  الزراعي التصدير سياسات   2-2- 6-5

  145  ....................................  والسورية العربية التجارة على المتوقع وأثرھا التجارية التسھيالت: السابع الفصل
  145  ......................................................................................................................  المقدمة  7-1
  145  ........................................................................................  :التجارة تسھيل ومفھوم تعريف  7-2
  146  .....................................................  : العالمية التجارة منظمة إطار في التجارة تسھيل مفاوضات  7-3
  147  ....................................................................  : التجارة تسھيل موضوع في المستجدة القضايا  7-4

  Trade and Security  .........................................................  147 : واألمن التجارة تسھيل  1- 7-4
  Signal Window:  .........................................................................  148 الواحدة النافذة   2- 7-4
  Paperless Trade  .................................................................  148: أوراق دون التجارة  3- 7-4
  148  .....................................................................................  :التجارية التسھيالت أھمية  4- 7-4

  149  .......................................................................  :التجارية التسھيالت من النامية الدول موقف  7-5
  150  ................................................................................  :العربي العالم في التجارية التسھيالت  7-6

  151  ..............................................................................  : سورية في التجارية التسھيالت  1- 7-6
  153  .................................................................................................................................  المراجع
  155  ........................................................................................................................  المنھجية مرفق
  161  ..........................................................................................................................  الجداول قائمة



2009-2008ة ـوريـة السـزراعيــجارة الـالت  

 ix

 يذيملخص تنف

شمل كل القطاعات االقتصادية والتجارية وت يمر االقتصاد السوري حاليا بفترة تحول يتم فيھا تعديل السياسات

وتشمل  مسيرة النمو االقتصادي رقلتعوتجاوز العقبات التي  نافسةملالقتصاد على ادعم قدرة ااالقتصادية بھدف 

المؤسساتي وتشجيع االستثمارات المحلية واالستثمارات التعديالت تحديث البيئة التشريعية واإلصالح اإلداري و

  .المؤشرات االجتماعيةوتحسين وتشجيع الصادرات  األجنبية المباشرة وإزالة القيود على التجارة

اتخاذ الخطوات الالزمة لتنشيط االقتصاد بما في ذلك تسھيل التجارة وإصالح الحكومة السورية على  وقد حرصت

بما يلبي احتياجات  تحرير الخدمات الماليّةلنقدية والضريبية والجمركية وتطوير القطاع المصرفي والسياسات المالية وا

  التنمية ويتالءم مع واقع االقتصادي العالمي وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مشاركته في بناء االقتصاد

قة بالتجارة السورية والعالمية والتجارة الزراعية والتقرير الحالي عن التجارة السورية الزراعية يبرز أھم المالمح المتعل

ويغطي التقرير بيانات التجارة . بشكل خاص ويعرض تطورات السياسات التجارية الكلية والزراعية السورية والعالمية

وقد راعى التقرير أن يتم إدراج أحدث البيانات فيما يتعلق باإلحصاءات والسياسات لذلك تم  2008 - 1999للفترة 

وكما ھو الحال . 2009وتطور السياسات المحلية حتى العام  2008و  2007صداره بحيث يتضمن بيانات العامين إ

  :بالنسبة للتقارير السابقة فان ھذا التقرير يتكون من سبعة فصول كما يلي

اھم العوامل المؤثرة من التقرير يبين آخر التطورات في التجارة العالمية والتجارة الزراعية في العالم و الفصل األول

، وتوقعت تقارير منظمة التجارة العالمية أن يتراجع 2008فيھا فقد تراجعت المؤشرات االقتصادية في العالم خالل العام 

وقد تأثرت الدول النامية والسيما األقل نمواً منھا بتراجع االستثمارات  2009خالل العام % 9حجم الصادرات بنسبة 

النفط بشكل حاد خالل  أسعاروقد تراجعت . التصديرية مما فاقم مشاكل الفقر في ھذه البلدان ونقص الطلب على سلعھا

بينما % 17.6بنسبة  2009وبالنسبة للتجارة فقد تراجع حجم  تجارة السلع في العام .  2008النصف الثاني من العام 

أما بقية  2008في العام % 12رة األوروبية وبلغت نسبة نمو التجا%. 14.4تراجعت تجارة السلع والخدمات معاً بنسبة 

لمناطق فقد سجلت جميعھا نمواً تجارياً أفضل، وكان النمو في تجارة دول االتحاد السوفياتي السابق والشرق األوسط 

أما أمريكا . النفط في النصف األول من العام أسعارويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع ) على الترتيب% 30و% 34(ھائالً 

 %. 25بية فقد سجلت نمواً بنسبة الجنو

في النصف فسنة  30ووصلت إلى مستويات لم تبلغھا منذ  2008السلع الزراعية بلغت ذروتھا في منتصف العام  أسعار

السلع  أسعارارتفعت  حيثسنة ،  30لسلع الغذائية منذ ل أسعارواجه العالم أعلى مستويات  2008األول من العام 

الغذائية  سعارتقدر منظمة الفاو أن األو، 2006مقارنة بالعام % 76وبنسبة  2007ارنة بالعام مق% 40الغذائية بنسبة 

وقد ساھمت عوامل . ،2008و 2007مليون إنسان نحو الجوع المزمن خالل العامين  115المرتفعة قد دفعت بحوالي 

الزراعية  سعارالنفط، ولكن األ أسعارالسلع الزراعية ومنھا موضوع الوقود الحيوي وارتفاع  أسعارعديدة في ارتفاع 
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رغم أن ذلك االرتفاع كان فرصة للمزارعين الفقراء في الدول النامية لكي  الدول النامية تستفد منھاالمرتفعة لم 

ھم ويجنوا األرباح اإلضافية ولكن ذلك لم يحصل لعدة أسباب منھا فشل األسواق الزراعية في الدول إنتاجيضاعفوا 

ة القدرة على الوصول إلى المدخالت ومنھا يالزراعية العالمية ومنھا محدود سعارارتفاع األ ات عنمعلومالالنامية بنقل 

 سعارضعف االمكانات الفنية وضعف البنى التحتية والمؤسساتية وعدم وجود سياسات سريعة تتجاوب مع ارتفاع األ

 .الزراعية بما يحقق الربح اإلضافي للمزارعين

حصل تدھور على المدى القصير في قيمة  2008الزراعية فانه بنتيجة األزمة المالية في أواخر العام  وبالنسبة للتجارة

بالنسبة لالستيراد الزراعي العالمي فقد كان ھناك تراجع عام في و%. 20التجارة الزراعية العالمية يقدر بحوالي 

  .الواردات الزراعية العالمية إجمالي

الحبوب على  أسعاربينما حافظت  نتاجوذلك نظراً لتحسن اإل 2008شكل جزئي في العام تحسنت تجارة الحبوب بوقد  

قياساً بالعام السابق، إال أن المخزون % 6.8بنسبة  2008العالمي من القمح في العام  نتاجازداد اإلو .رارتفاع مستم

  .سواق العالمية، وكان السبب ھو الطلب القوي على القمح في األ% 9العالمي منه تراجع بنسبة 

 نتاجازداد اإلوالمتعثر والطلب القوي ،  نتاجبدوره تراجع االحتياطي العالمي من الحبوب الخشنة ومنھا الشعير نتيجة اإل

بينما تراجع % 1.2بنسبة  2008القطن في العام  إنتاجتراجع في حين  %1.8بمقدار  2008العالمي من الرز في العام 

على  سوريا المصدر الثانيكانت في نفس الفترة و% 10أن تجارة القطن العالمية نمت بنسبة إال % 0.6استھالكه بنسبة 

أما بالنسبة لتجارة زيت الزيتون فقد كان ھناك تحسن متواضع في قيمة الصادرات العالمية بلغ  .مستوى العالم لھذه المادة

نمت صادرات السكر العالمية وقدر. الزيتون لزيت اختفت تركيا وسوريا من الئحة كبار المصدرين ولكن، % 1حوالي 

 .2008في العام % 9بنسبة 

واقع التجارة السورية وتطوراتھا ، ويركز بشكل خاص على التدفقات النقدية والتبادل التجاري  الفصل الثانييعرض 

ي التجارة ويستعرض أھم التطورات في االقتصاد السوري واھم التطورات ف. مع أھم الشركاء التجاريين لسورية

النمو في االقتصاد السوري مقاسا بالناتج بلغ معدل .  السورية الكلية والزراعية ودورھا في تحقيق النمو للتجارة الكلية

وحتى متوسط  2001-1999سنوياً للفترة من متوسط الفترة % 4.9نسبة   2000الثابتة لعام  سعارباأل جماليالمحلي اإل

اال أن % 24.5تعادل  2006في العام  جمالية قطاع الزراعة في الناتج المحلي اإلوكانت مساھم ،2008-2006الفترة 

وھذا يظھر تباطؤاً في أدائه في مقابل زيادة مساھمة % 17.2وأصبحت تعادل فقط  2008مساھمته انخفضت بشدة عام 

طور حجم التجارة بين وقد ت .القطاعات األخرى بسبب ظروف الجفاف التي تعرضت لھا سورية في السنتين الماضيتين

وبلغت قيمة التجارة لمتوسط الفترة % 24.9بمعدل سنوي متوسط قدره  2008-2006و  2001-1999الفترتين 

الخط البياني  وقد تطورت التجارة مع العديد من الشركاء التجاريين وارتفع .مليون دوالر 26408مبلغ  2006-2008

في التبادل التجاري مع  الرابعةالمرتبة ، حيث احتلت 2008ص في العام مع ألمانيا بشكل خا للتبادل التجاري السوري

مليون دوالر وشكلت التجارة معھا حوالي   1262بمقدارسورية  يميل إلى صالح ھاوكان الميزان التجاري مع ،سورية

 2008 - 2006و  2001-1999ويالنسبة للصادرات بلغ معدل النمو السنوي لھا بين الفترتين . التجارة إجماليمن % 6

وحققت صادرات المنتجات الغذائية والمشروبات ضمن السلع الصناعية نموا متميزا خالل السنتين %. 23.7نسبة 
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بمعدل  2007، وكان نموھا أسرع من بقية السلع الصناعية حيث ارتفعت صادراتھا في عام 2008-2007األخيرتين 

ما زال االتحاد األوربي أھم . 2008في عام % 121.8ة تعادل مقارنة بالعام السابق في حين أنھا حققت زياد% 44

وكان معدل %. 11مقارنة بالعام السابق حوالي 2008، وبلغ معدل نموھا عام الصادراتمجال  لسورية فيشريك 

، أما الصادرات إلى البالد 2008في عام % 70و 2007في عام % 20.4الزيادة في الصادرات إلى البلدان العربية 

مقارنة بالعام السابق، في حين أن الزيادة في العام التالي كانت  2007في عام % 62.6وية فقد شھدت نموا يعادل اآلسي

بالمقارنة مع الصادرات . 2007مقارنة بالعام % 22وكانت الزيادة في قيمة الصادرات إلى البالد األمريكية %. 21فقط 

، وقد بقيت ثابتة في %12حوالي  2006رات الكلية كانت في عام الكلية نجد أن نسبة الصادرات الزراعية إلى الصاد

وكان تسارع . وھو أدنى مستوى لھا خالل العقد السابق 2008في عام % 6.6، اال أنھا ھبطت بشدة إلى 2007عام 

وھذا بالتالي أدى إلى حدوث عجز في  2004المستوردات الزراعية اكبر من تسارع الصادرات الزراعية منذ العام 

من % 34مليون دوالر وشكل حوالي  1028ووصل إلى  2008الميزان التجاري الزراعي بلغ أعلى مستوياته في العام 

  .التجارة الزراعية إجمالي

يتناول بالتحليل التجارة الزراعية السورية و تقييم أداء الصادرات الزراعية السورية من خالل ثالث   :الفصل الثالث

كما يستعرض واقع . خارطة التجارة الزراعية السورية –القيمة النسبية للوحدة  –الظاھرية الميزة النسبية : مؤشرات

ويسلط الضوء على أھم الشركاء  2008-1999وتطورات أھم الصادرات والواردات الزراعية السورية خالل الفترة 

  . التجاريين لسورية في مجال التجارة الزراعية

خالل الفترة  أداء المنتجات المصدرة الرئيسية في سورية والذي يظھرزراعية السورية الرسم البياني لخارطة التجارة ال

 –العدس  –يالحظ دخول بذور اليانسون  الرابحة في األسواق المتنامية –السلع المتفوقة انه من بين  2003-2007

  القمح لتصبح ضمن قائمة السلع المتفوقة باإلضافة إلى التفاح وزيت الزيتون 

معدل االكتفاء (العدس  2008عام النسبي في التصديري الفائض ذات الالمنتجات الزراعية التصديرية الرئيسية م من أھ

  %) 110.6(التفاح  –) 257.8( بذور عباد الشمس غير الزيتي  –%)  376.5 الذاتي

كما تأثرت  2008/  2007الذي أصاب الموسم  1بشكل كبير   بالجفاف 2008تأثرت صادرات األغنام في العام 

غير الممشط من جھة اخرى تراجع صادرات القطن . 2008/  2007صادرات القمح أيضا بشكل كبير بموسم الجفاف 

قيمة الصادرات الزراعية السورية  إجماليحيث بلغت نسبة مساھمته وسطياً من  2008 – 1999في الفترة  أو المكرود

ويرجع السبب في تراجع  2001 – 1999في الفترة % 23.2بينما كانت % 7.2حوالي  2008– 2006في الفترة 

الناتج عن  نتاجصادرات القطن تشجيع المعامل المحلية لتصنيع القطن واالستفادة من القيمة المضافة و إلى تراجع اإل

  .سياسات الحكومة بتخفيض المساحات المزروعة بالقطن بھدف ترشيد استخدام المياه

بشكل واضح للنظر مما ) 2008-2006(المياه المعدنية والغازية في السنوات األخيرة لكن بالمقابل ازدادت صادرات 

ة للصادرات الزراعية السورية ففي حين لم تتجاوز مساھمتھا الوسطية جماليأدى إلى زيادة نسبة مساھمتھا في القيمة اإل

                                                 
  عاماً  40ألسوأ منذ ھو ا 2008/  2007أشارت منظمة األغذية والزراعة إلى أن الجفاف الذي أصاب سورية في الموسم   1
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وكان معدل النمو للفترة   2008 – 2006في الفترة %  6.1لتصل وسطياً إلى % 1الـ  2001 – 1999في الفترة 

  %.83.6أما بالنسبة للكمية فقد كان %  60.6بالقيمة  2008 – 1999

كأحد الدول الرئيسة المصدرة لزيت الزيتون في العالم  حيث بلغت  2007وقد احتلت سورية المرتبة الرابعة في العام 

  .راعية العالمية من زيت الزيتونالصادرات الز إجماليمن % 5.3حصة الصادرات السورية من زيت الزيتون 

لذلك احتل الشعير المرتبة األولى في  2008/  2007الشعير في سوريا بموسم الجفاف  إنتاجوبالنسبة للمستوردات تأثر 

واحتلت واردات الذرة المرتبة الثالثة بعد السكر حيث بلغت . 2008 – 2006ترتيب الواردات الزراعية السورية للفترة 

 زادو. قيمة الواردات الزراعية السورية إجماليمن % 11.8حوالي  2006 – 2004ھا الوسطية في الفترة نسبة مساھمت

ألف طن في  337.9إلى  2001-1999ألف طن في الفترة  65.0من وسطي الكميات المستوردة من الموز بشكل كبير 

   2008-2006الفترة 

 –العراق  –مصر  –السعودية (قيماً موجباً  2008دية في العام سجل الميزان التجاري الزراعي مع الدول العربية الفر

  .والصين 25باستثناء اإلمارات ولبنان وسجل قيماً سالبة مع كافة بقية الشركاء الرئيسين مثل اإلتحاد األوربي ) األردن 

دية وأثرھا على تطور يتحدث عن السياسات الدولية والمفاوضات المتعددة األطراف واالتفاقيات االقتصاالفصل الرابع 

التجارة العالمية وفيه ان األزمة المالية العالمية أثرت على التجارة الدولية وبشكل عام لم يستطع القطاع الزراعي 

وقد اتخذت الكثير من الدول خطوات خاصة لمواجھة األزمة . مواجھة الطلب المتزايد على السلع الزراعية بشكل مالئم

 - ومن جھة أخرى ساھمت بعض الدول .  سعارالتصدير وتطبيق سياسات التحكم باألمثل فرض بعض القيود على 

في توسيع الطلب على الغذاء في السوق العالمية حيث عمدت إلى تخفيض  -والسيما منھا المستوردة الصافية للغذاء 

الضطراب الذي عصف وقد بدأت ظاھرة الحماية بالبروز كردة فعل على ا. التعرفة الجمركية على السلع الغذائية

إجراًء تجارياً قد تم اتخاذه  78إنه رصد  2009باألسواق المالية، ويقول البنك الدولي في تقرير له صدر في آذار 

وبحسب تقرير . لتعزيز الحماية في مختلف الدول منذ بروز األزمة المالية، بما في ذلك زيادة التعرفات الجمركية

فإن الدول المتقدمة تراجعت عن وعودھا السابقة للدول  2009ية صدر في العام لمنظمة التعاون االقتصادي والتنم

النامية بتقديم المعونات التجارية، وقد وجد التقرير أنه بالرغم من وعود الدول المتقدمة بزيادة المعونات التجارية بمقدار 

لت حتى تاريخ صدور التقرير في زيادة فإنھا قد فش) 2004مقارنة بالعام ( 2010مليار دوالر سنوياً حتى العام  50

 .مليار سنوياً  20أكثر من 

وبالنسبة لتطورات المفاوضات متعددة األطراف، أعلن باسكال المي األمين العام لمنظمة التجارة العالمية عن ورقة 

خفيض الدعم ، ولكن تم التوصل خالل المفاوضات إلى صيغة توافقية لت2008-7-10معدلة تكون أساساً للمفاوضات في 

الدعم المشوه للتجارة في الدول المتقدمة،  إجمالي :وتم التوافق على النقاط التالية في الجانب الزراعي. الزراعي

، المنتجات )عددھا ومداھا(الخالفات المرتبطة بالصندوق األزرق، صيغة االقتطاع من التعرفة، المنتجات الحساسة 

وقد استؤنفت المفاوضات بعد شھرين تقريباً من توقفھا . نب موضوع القطنالخاصة، آلية الحماية الخاصة وبعض جوا

بقيت أھم المواضيع الخالفية في المفاوضات الزراعية  2008ولكن حتى نھاية العام . 2008إثر انھيار حزمة تموز 
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) منتجات الحساسةال(معلقة، والسيما آلية الحماية الخاصة والحصص الجمركية الجديدة، وباإلضافة لذلك برز موضوع 

كذلك من المواضيع الخالفية . كمادة للخالف، ومن المواضيع التقنية األخرى التي يتم التركيز عليھا تبسيط التعرفة

موضوع الصندوق األخضر حيث تطالب الدول النامية بالمزيد من الضوابط عليه، ويحتدم النقاش حول المعايير 

ومازالت المقترحات واآلراء بخصوص المؤشرات الجغرافية قيد . ال األوبئةالمقترحة للنقل البحري من أجل منع انتق

 التفاوض في إطار منظمة التجارة العالمية

من جھة أخرى طالبت مجموعة االقتصادات الصغيرة والحساسة بحماية أقوى لمزارعيھا في مفاوضات منظمة التجارة 

وھو ما يخالف توجھات  -رغبتھا بدعم االئتمان التصديري  العالمية كما أبدت منظمة التنمية والتعاون االقتصادي

وذلك لضخ السيولة في التجارة العالمية بعد أن ترنح االقتصاد العالمي نتيجة  -منظمة التجارة العالمية وجولة الدوحة 

 .األزمة المالية

عة العشرين االقتصادية التي بلداً من أصل أھم مجمو 17إلى أن  2009وقد توصل تقرير للبنك الدولي صدر في آذار  

 . تضم االقتصادات العمالقة في العالم  قد اتخذت إجراءات تحد من حركة التجارة

إلى إنشاء تكتل اقتصادي عمالق ليحل  2008وبالنسبة لالتفاقيات اإلقليمية، دعت الحكومة األسترالية في أواسط العام 

-10-15ة شراكة اقتصادية بعيدة المدى مع االتحاد األوروبي في دولة كاريبية اتفاقي 13محل اتحاد اآلسيان، ووقعت 

، وتغطي حزمة االتفاقيات قطاعات السلع والخدمات واالستثمار، كما اتفقت ثالث أكبر اتحادات اقتصادية  2008

التحاد أفريقية على تأسيس منطقة تجارة حرة فيما بينھا مع التخطيط لتحويلھا مستقبال إلى اتحاد جمركي على خطى ا

" السوق المشتركة األفريقية الشرقية والجنوبية"و) ايك" (اتحاد شرق أفريقيا"األوروبي، واالتحادات الثالث ھي 

وسيمتد التكتل عبر أفريقيا من مصر شماال وحتى جنوب أفريقيا ) سادك" (اتحاد التنمية لجنوب أفريقيا"و) كوميسا(

على طريق  2008ز اتحاد اآلسيان خطوة كبيرة في كانون األول ومن جھته، أنج. جنوب ليضم ستاً وعشرين بلداً 

التكامل التجاري اإلقليمي لبناء تكتل تجاري شبيه باالتحاد األوروبي حيث تم تفعيل الميثاق التجاري لدول اآلسيان كما 

ويھدف . الخدماتتجارية تشمل السلع واالستثمار و) كل حزمة ھي عبارة عن مجموعة اتفاقيات(حزم  3تم التوقيع على 

 .2015الميثاق إلى تأسيس سوق مشتركة موحدة للسلع والخدمات واالستثمارات والعمل الخبير بحلول العام 

فان بعض دول المنطقة تواجه  2009النفط بمقدار الثلثين في العام  أسعاروبالنسبة لدول الشرق األوسط فانه مع تراجع 

السلع الغذائية والزراعية  أسعاركذلك تأثرت أمريكا الالتينية بشكل كبير ب. يةتوقعات بالعجز المالي في حساباتھا الجار

 .2008و 2007التي ارتفعت في العامين 

وقعت خالل الفترة الماضية عدداً من االتفاقيات التجارية واالقتصادية الھامة فقد وقعت الحكومة  وفيما يخص سورية فقد

على النص المعدل التفاقية الشراكة بعد أن وافق الجانبان على كافة  2008- 12-14السورية والمفوضية األوروبية في 

وتنص االتفاقية على  2009- 3-1التعديالت المقترحة وتم تفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية رسمياً بين سوريا وإيران في 

  .تخفيض التعرفة الجمركية على السلع التجارية المتبادلة بين البلدين
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يتناول بالتحليل السياسات الزراعية في الدول االقتصادية الكبيرة ذات التاثير في السوق العالمية وھي  الفصل الخامس

 :ويتضمن مايلي. ممثلة في مجموعة دول التعاون االقتصادي واالتحاد االوربي والواليات المتحدة االمريكية والصين

  . 2008نخفاضا كبيرا في  العام تباطأ النمو االقتصادي في بلدان منظمة التعاون والتنمية ا

حسب . مليار دوالر 265، قدر دعم المنتجين في بلدان منظمة التعاون والتنمية في المنطقة بحوالي  2008في العام 

 26و  2007٪ في العام  22والتي انخفضت من .فاتورة إجماليمن % 21قياس تقديرات دعم المنتج التي كانت تعادل 

السلع الزراعية في  أسعاريه فإن االنخفاض في الدعم في السنوات السابقة كان نتيجة ارتفاع ، وعل 2006٪ في العام 

 .العالم أكثر منه إصالح للسياسات والذي تقرر من قبل الحكومات

، )OECD(٪ بالنسبة لبلدان منظمة التعاون والتنمية  21 )PSE%(، كانت نسبة تقديرات المنتجين  2008في العام 

 2008فاتورة المزرعة للمزارعين في ھذه البلدان وقد شكل العام  إجمالين الدعم يشمل حوالي الخمس من مشيرا الى ا

 .2002٪ في العام  31السنة السادسة على التوالي في االنخفاض بمستوى عالي وقدره 

في  أسعارية يتلقون والذي يعني أن مزارعي دول منظمة التعاون والتنم 2008العام  1.13بلغ معامل الحماية االسمي 

وھناك  2006٪ في عام  20وبنسبة  2007٪ للعام 15وبأكثر من(٪ عن المستويات العالمي  13المتوسط تزيد بمقدار 

تباين كبير في مستوى الدعم بين البلدان في منظمة التعاون والتنمية ، فقد لوحظ أكبر انخفاض في القيمة النقدية في 

ومن ناحية أخرى فقد .في كندا وأيسلندا وكوريا الجنوبية والواليات المتحدة  2008م تقديرات دعم المنتجين في العا

 .ظھرت زيادة الدعم االسمي في االتحاد األوروبي واليابان والمكسيك

من % 40مليار يورو وتمثل  55الوقت الحالي حوالي  في) CAP(بلغت الميزانية السنوية للسياسة الزراعية المشتركة 

والذي يعرف باسم قانون الغذاء والحماية والطاقة  2008وقد مثل القانون الجديد لعام . ية االتحاد األوروبيمجموع ميزان

ً جديداً يعالج خطر انخفاض اإليراد من المستويات التي ظھرت خالل 2008أو قانون المزرعة  2008لعام  ، برنامجا

طبق البرنامج ( د الفعلي إلى حدود تقل عن مستوى معين الماضي القريب من خالل تقديم الدفعات عندما ينخفض اإليرا

لياء والفاص –لشوفان  –الفول السوداني  -الرز –الشعير  –الذرة البيضاء  –القطن  –القمح  –فول الصويا  -على الذرة  

أن وھذا النوع من المساعدة له آثار مشوھة على التجارة حيث . وبعض المحاصيل الزيتية  الحب العدس والحمص

وعالوةً على ذلك، فإن استخدام فترة االرتفاع . نتاجتغطية المخاطرة العامة تشجع مزارعي أمريكا على زيادة اإل

 .كمرجع يسمح للدعم في الواليات المتحدة بأن يرتفع بشكل يفوق ما كان عليه في السنة السابقة سعاراالستثنائي لأل

ومنھا أن الحكومة اعتمدت . اسات التجارية والزراعية في سوريةآخر التطورات في أداء السي يعرض الفصل السادس 

مؤخرا نھج التشاركية االقتصادية بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لالستفادة من القدرات الكامنة للقطاع الخاص في 

سورية في مقابل وقد انعكس اثر اإلصالحات االقتصادية في  تحسن سعر صرف الليرة ال. إقامة المشاريع االستثمارية

% 5متوسط يتراوح بين وضبط معدالت التضخم عند  سعاراستقرار األالعمالت األجنبية وتحقيق االستقرار النقدي و

 78الدولة رقم 2008وتحسن مرتبة سورية في تقرير التنافسية العالمي حيث أصبحت في عام  2009عام في % 5.5و

إحداث سوق سندات ومن التطورات المھمة التي تضمنھا الفصل  .80دولة في حين كانت الدولة رقم  134من اصل 
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و افتتاح سوق دمشق لألوراق المالية رسميا  2010وأذونات الخزينة وسيتم البدء بإصدار سندات الخزينة خالل العام 

ية والتي تمثل خطوة مھمة على طريق بناء نظام مالي متطور وعامال من عوامل التنمية االقتصاد 2009في آذار 

والسماح للمصارف بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك والتعامل بالقطع األجنبى وفتح حسابات بالعمالت 

األجنبية وإحداث مؤسسة لضمان مخاطر القروض تقدم الضمانات التي تطلبھا المصارف من ھذه المنشآت لغرض 

لمؤسسات بموجب بعض اكافة المستوردات لصالح أعمال الحصر والقيد والعمولة على  وإلغاءالحصول على القروض 

وكذلك من اجل  2009ه في العام أسعارورفع الدعم عن السماد وتحرير  2009للعام ) 61(المرسوم التشريعي رقم 

  1/1/2009حصر كافة أشكال الدعم الزراعي في جھة واحدة تم إنشاء صندوق للدعم الزراعي الذي بدأ العمل به في 

ية يتم من خاللھا دعم السلع االستراتيجية ذات األولوية في االقتصاد الوطني وتشمل بذار القطن وخصصت له ميزان

  .والقمح والشوندر السكري والذرة والبطاطا والبندورة

و رغم تأثر االستثمارات في سورية باألزمة االقتصادية العالمية فقد سجلت زيادات غير مسبوقة في جذب االستثمار 

مشروعا في حين وصل عدد  60وبلغ عدد المشاريع المقامة بموجب قانون تشجيع االستثمار  2008عام األجنبي خالل 

 29وبلغ عدد المشاريع الزراعية المنفذة بموجب قانون تشجيع االستثمار . مشروعاً  186إلى  2007المشاريع في عام 

أعدتھا ھيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع  وأظھرت دراسة. 2007مشروعا عام  20في مقابل  2008مشروعا خالل العام 

أن الواردات تضاعفت أكثر من ثالثة  2007 -2000الجھات المعنية لتحليل واقع التجارة الخارجية السورية للفترة من 

  .أضعاف وان الصادرات السورية ازدادت بأكثر من ضعفين ونصف

ھذا التقرير عن  التسھيالت التجارية وأثرھا المتوقع يكرس عادة ألحدى السياسات ذات األھمية وھي في الفصل السابع 

العديد من القضايا الھامة يغطي  تسھيل التجارة مفھوم أنومن المعروف اقتصاديا . على التجارة العربية والسورية

، المتعلقة بحركة وتخليص السلع واإلدارة الجمركية وخدمات دعم التجارة وكفاءة االتصاالت وعمليات النقل وغيرھا

 عددا من وقد تضمنت مفاوضات تسھيل التجارة في منظمة التجارة العالمية. في التجارة الدولية مھماَ  وتلعب دوراَ 

عدم التمييز في المعاملة بين طرفي نمذجتھا، وتبسيط اإلجراءات الجمركية والوثائق المطلوبة وشملت المقترحات 

 .الترانزيت الحالية الدولية واإلقليمية تتنفيذ آليات وترتيباو، الترانزيت والناقلين االنفراديين وأشكال الشحنات

ودخول البضائع والسلع يمكن الدول من تحرير  تكمن أھمية تسھيل التجارة في أن تبسيط اإلجراءات وتسھيل خروجو

، إال لدول المتقدمةان منافع تسھيل التجارة ممتازة بالنسبة إلى وإ .العالمية وبالعكس تجارتھا وانسياب منتجاتھا لألسواق

لدول النامية حيث تكاليف الشحن أعلى وأوقات الترانزيت أطول وتؤثر تلك إلى ا المنافع أكثر بكثير بالنسبة ھذه أن

ومن شأن ذلك أن يجعل العديد . التأخيرات بشدة على صادرات الدول النامية وخاصة المنتجات الزراعية السريعة التلف

ال تبدو قادرة على االستفادة بدرجة كبيرة من اإلعفاءات الجمركية القائمة أو من تحرير  من الدول وخاصة في أفريقيا

التجارة الحرة في األسواق الزراعية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بموجب اتفاقية منظمة التجارة 

 .ما لم يتم تبسيط إجراءات التصدير –العالمية 

، % 19التجارة فيھا تعاني من معوقات عديدة كالرسوم جمركية مرتفعة تصل إلى نحو  فان وبالنسبة للدول العربية

على  وغير جمركية وبيروقراطية تتمثل في غياب الشفافية في األجھزة المعنية، وتعدد الحواجز ومعيقات أمنية وإقليمية
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بالفوائد المحتملة التي تجنيھا الدول العربية  وتقر سورية كما الدول العربية األخرى. الحدود، واإلفراط في طلب الوثائق

 .بما في ذلك تعزيز تنافسية االقتصاديات العربية وزيادة التبادل التجاري فيما بينھا, من اعتماد تدابير تيسير التجارة

والثالث فيما يلي الجدول الخاص بمكونات كل من السلع المصدرة والمستوردة التي يتم التطرق لھا في الفصلين الثاني 

  :السوريةالعائدين للتجارة الزراعية 

اسم السلعة الواردة في  الكود الجمركي  المكونات حسب التصنيف الجمركي المنسق

 الصادرات الزراعية

 (0104.10.00) ضأن
  األغنام

 (0104.10.10) ذكر الضأن لإلنسال 

 (0104.10.20) غيرھا من ذكور الضأن

)5201.00.00(  وغير ممشط" غير مكرود"قطن غير مسرح    القطن 

)5201.00.90(  )غيره(وغير ممشط " غير مكرود"قطن غير مسرح   

)1001.00.00(  قمح وشيلم  

  القمح

)1001.10.10(  بذار الحنطة القاسية للزراعة   

)1001.10.20(  لحبوب قاسية مستوردة من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع ا) قمح(حنطة   

)1001.10.90(  )غيرھا(قاسية ) قمح(حنطة   

)1001.90.12(  حنطة عادية مستوردة من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب   

)1001.90.90(  )غيرھا(قمح وشيلم   

 (1509.10.00)  زيت زيتون بكر

  زيت الزيتون

 (1509.10.10) .ك البشري بحالته الراھنةصالح لالستھال) العصرة األولى(زيت زيتون بكر 

 (1509.10.21) .معد لصناعة الصابون") lampante"المبانت (زيت زيتون المصباح 

 (1509.10.29) ).غيرھا) (المبانت(زيت زيتون المصباح 

 (1509.90.00) )غيرھا(أو غير مكرر لكن غير معدل كيميائياً  زيت زيتون وأجزاؤه، مكرر

 (1509.90.10) ن وأجزاؤه، مكرراً زيت زيتو

 (1509.90.21) )ستيارين(صلبة  -أجزاؤه ) غيرھا( -زيت زيتون 

 (1509.90.22)  سائل أخرى  –زيت زيتون وأجزاؤه 

 (1509.90.90) )غيرھا(أجزاؤه  -زيت زيتون 

 (1510.00.10) زيوت أخر وأجزاؤھا مسـتحصل عليھا من زيتون فقط ، مكررة

 المياه المعدنية والغازية  (2201.10.00) نية ومياه غازية غير مضاف إليھا سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكھةمياه معد

مياه، غير مضاف إليھا سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكھة؛ جليد وثلج  (2201.90.00) 
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مضاف أو مواد  مياه، بما فيھا المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر (2202.10.00) 

مياه، المحتوية على سكر مضاف أو مـواد تحلية أخـر أو منكھة، ومشروبات  (2202.90.00) 

 البندورة (0702.00.00)  .، طازجة أو مبردة)طماطم(بندورة 

  بذور الكمون (0909.30.00) بذور كمون

 (0808.10.00) .تفاح

  فواكه مختاره

 (0808.20.10) ).إجاص(كمثرى 

 (0809.10.00) .مشمش

 (0809.20.00) .كرز

 (0809.30.00) ").نكتارين"ما فيه الدّراق األملس " ( برونوس بريسيكا) "خوخ(دراق 

 sloes." (0809.40.00)"وخوخ السياج ) برقوق(خوخ 

 (0713.40.00)  العدس 
  العدس

 (0713.40.10) ).تقاوى(لبذار عدس ل

 (0713.40.90) )غيرھا(عدس 

 (0401.10.00)  وزناً  % 1ألبان تحتوي على دسم بنسبة ال تزيد عن 

  األلبان واألجبان

ألبان وقشدة ليست مركزه التحتوي على سكر أو مواد تحلية أخرٮو تحتوي على  (0401.30.00) 

 (0401.30.90)  قشدة ليست مركزه التحتوي على سكر أو مواد تحلية أخرٮو تحتويألبان و

كغ لالستخدام في  20حليب مجفف معبأ في علب ذات وزن صافي أكثر من  (0402.21.20) 

 (0402.99.90)  )غيرھا(شدة مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى ألبان وق

 (0406.10.00) ).بما في ذلك جبن اللبن المخثر(جبن 

 (0406.10.10)  جبن أبيض 

 (0406.20.00)  أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع األنواع 

 (0406.90.00)  أجبان أخرى 

 (0406.90.10)  قشقوان 

 (0406.90.90)  )غيرھا(أجبان أخرى 

مستورده من جھة أخرى  –جلود خام من الماعز وصغارھا مدبوغة أولياً  (4103.10.95) 

  الجلود 
 (4105.10.00)  جلود مدبوغة من فصيلة الضأن بحالتھا الرطبة

 (4105.30.00)  جلود مدبوغة من فصيلة الضأن بحالتھا الجافة

 (4105.10.90)  )أخرى(من فصيلة الضأن بحالتھا الرطبة جلود مدبوغة 

 (4105.30.90)  )أخرى(جلود مدبوغة من فصيلة الضأن بحالتھا الجافة 
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جلود جرى عليھا تحضير بعد الدباغة أو بعد الدباغة والتجفيف  من الخراف  (4112.00.99) 

  زغب بذور القطن (1404.20.00)  زغب بذور القطن

 (0805.10.00)  برتقال

  الحمضيات

والساتسوماس " Tangerins"بما فيھا التانجرين "  (ماندرين"يوسفي  (0805.20.00) 

 (0805.40.00)  كريب فروت 

سيتروس (وليم ) سيتروس ليمون ، سيتروس ليمونوم (مض ليمون حا (0805.50.00) 

 (0805.90.00)  أخرى حمضيات طازجة أو جافة

 (0805.90.10)  ليمون حلو 

 (0805.90.90) )غيرھا( أخرى حمضيات طازجة أو جافة

  ملبنقمر الدين و (2007.99.10)  قمر الدين وملبن

  الحمص garbanzoz.("  (0713.20.00)"جاربانزوز (حمص 

، شمر، كزبرة، كمون، كراوية؛ ) جاذبة(يانسون، يانسون صيني أونجمي بذور   بذور اليانسون (0909.00.00)

 (0909.10.00)  جاذبة -يانسون أو بذور يانسون صيني أو نجمي بذور 

  لطازجالعنب ا (0806.10.00)  .عنب طازج

  الفستق الحلبي  (0802.50.10) فستق ، بقشره

 (0802.50.20) فستق ، مقشر

 –طازجة (البطاطا  (0701.10.00) ).للبذار(بطاطا طازجة أو مبردة للزرع 

 (0701.90.00) )غيرھا(بطاطا طازجة أو مبردة   )مجمدة -بذور

 (0710.10.00) .مجمدة) بطاطس(بطاطا

  الواردات الزراعية

 (1701.11.10)  كر قصب خام ال يحتوي على منكھات أو مواد تلوين مضافة بقصد التصفية س

  السكر

سكر قصب خام ال يحتوي على منكھات أو مواد تلوين مضافة بقصد التصفية  (1701.11.90) 

 (1701.12.10)  التكرير -بقصد التصفية ) بنجر(سكر شوندر 

 (1701.91.00)  لصلبة مضاف إليھا منكھات أو مواد تلوين سكروز نقي كيماوياً بحالته ا

 (1701.99.00)  مكرر -) أخرى(شوندر سكري وسكروز نقي كيماوياً بحالته الصلبة 

 (1701.99.11)  )مكرر(سكر نبات مصفى 

 (1701.99.19) )غيرھا) (مكرر(سكروز نقي كيماوياً، بحالته الصلبة مصفى 

 (1701.99.90) )غيرھا(لته الصلبة سكروز نقي كيماوياً، بحا

  الذرة (1005.10.00)  لبذار ل معدةذرة صفراء 
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 (1005.90.00)  ذرة صفراء لغير البذار 

 (1005.90.10)  ذرة صفراء

 (1005.90.11)   مستوردة من قبل أصحاب الشركات الصناعية  ذرة صفراء لغير البذار

 (1005.90.12)  اعة ذرة صفراء معدة لألعالف بشروط وزارة الزر

 (1005.90.19)   )غيرھا( ذرة صفراء لغير البذار

 (1005.90.90) ).غيرھا(ذرة 

  الشعير (1003.00.00)  الشعير

كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت  مجروشة أو مطحونة، أو بشكل كريات  (2304.00.00) 

األكساب وبقايا 

  استخراج الزيوت

كسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن كانت مجروشـة أو مطحونة، أو  (2306.00.00) 

أو مطحونة، أو  كسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن كانت مجروشـة (2306.10.00) 

كسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن كانت مجروشـة أو مطحونة، أو  (2306.30.00) 

كسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن كانت مجروشـة أو مطحونة، أو  (2306.50.00) 

ـة أو مطحونة، أو كسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن كانت مجروش (2306.70.00) 

 (2306.90.10) .ثفل وغيره من المواد الصلبة الناتجة عن استخراج زيت الزيتون

كسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن كانت مجروشـة أو مطحونة، أو  (2306.90.90) 

 (1006.10.10) .معد للبذار) أرز بغالفه الزھري(أرز غير مقشور 

 (1006.10.90) ).غيرھا) ( أرز بغالفه الزھري(أرز غير مقشور   الرز

 (1006.20.00) ).أرز أسمر(أرز مقشور 

ً  أرز مضروب  (1006.30.00) .كلياً أو جزئياً، وإن كان ممسوحاً أو ملمعا

 (0902.00.00) .شاي، وإن كان منكھاً 

  الشاي
 (0902.10.00) 3معبأ مباشرة في عبوات اليزيد وزن محتواھا عن ) غير مخمر(شاي أخضر 

 (0902.20.00) في عبوات أخر) غير مخمر(شاي أخضر 

ر جزئياً، معبأ مباشرة في عبوات اليزيد وزن وشاي مخم) مخمر(شاي أسود  (0902.30.00) 

 (0902.40.00) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات أخر) مخمر(شاي أسود 

ألبان وقشدة بشكل مسحوق أو حبيبات لألطفال ضمن علب معدنية محكمة  (0402.10.10) 

  لمجففالحليب ا
ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر بشكل  (0402.10.90) 

ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم  بنسبة  (0402.21.10) 

ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم  بنسبة  (0402.21.90) 

ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم  بنسبة  (0402.29.10) 
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توي على دسم  بنسبة ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تح (0402.29.90) 

  فول الصويا (1201.00.00)  .فول الصويا وإن كان مكسراً 

بذور السمسم وعباد  (1206.00.00) .بذور عباد الشمس، وإن كانت مكسرة

 (1207.40.00) .بذور سمسم  الشمس

  الموز (0803.00.00)  .فطازج أو مجف") Plantains"البالنتان (موز بما فيه 

  الزبدة والسمن (0405.10.00)  زبدة

 GHEE.(" (0405.90.10)"المشتق من الحليب (سمن 

  المتة (0903.00.10) محضرة وجاھزة لإلستھالك) ماتية(متة 

 (0903.00.20) ، خاما بشكل عيدان حتى ماكان منھا مطحوناً ) ماتية(متة 

 (0901.11.00) يينبن غير محمص غير منزوع منه الكاف

  القھوة

 (0901.12.00) بن غير محمص منزوع منه الكافيين

 (0901.21.00) بن محمص غير منزوع منه الكافيين

 (0901.22.00) بن محمص منزوع منه الكافيين

 (0901.90.00)  بن، قشور وغالالت من بن، أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت ، غيرھا

 (0901.90.10) وغالالت بن وكذلك المحمص أو المطحون منھا كسارات وقشور

 (0901.90.90) )غيرھا(بن، قشور وغالالت من بن، أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت 

 (1604.00.00)  أسماك محضرة أو محفوظة سلمون، سردين، تونة، زنجة

  األسماك المعلبة
 (1604.11.00)  سلمون

 (1604.13.00) ).سبرات(، ورنجة صغيرة  أو اسبرط "sardinella"سردين وساردينال 

 (1604.14.00) )ساردا ( تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت األطلنطي 

 (1604.20.00) .أسماك محضرة أو محفوظة أخر

نخالة ونخالة جريش وغيرھا، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو  (2302.00.00) 

نخالة وجريش بقايا 

  طحن الحبوب

نخالة ونخالة جريش وغيرھا، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو  (2302.10.00) 

نخالة ونخالة جريش وغيرھا، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو  (2302.20.00) 

نخالة ونخالة جريش وغيرھا، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو  (2302.30.00) 

نخالة ونخالة جريش وغيرھا، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو  (2302.40.00) 

نخالة ونخالة جريش وغيرھا، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو  (2302.50.00) 
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 التجارة العالمية: الفصل األول

  االتجاھات العامة في االقتصاد العالمي  1-1

ھا على االقتصاد العالمي، وكان أھمھا األزمة المالية العالمية والتغيرات ت نفسبتحديات كبيرة فرض 2008لعام تميز ا

وقد ضربت األزمة المالية في البداية أسواق الواليات المتحدة . السلع النفط العالمية بشكل كبير  أسعارالمناخية وارتفاع 

  . وباقي دول العالم للعالم ثم انتقلت العدوى بسرعة إلى االتحاد األوروبيالتي تعتبر إلى حد كبير المحرك االقتصادي 

، وتوقعت تقارير منظمة التجارة العالمية أن يتراجع 2008وقد تراجعت المؤشرات االقتصادية في العالم خالل العام 

ما أن صندوق النقد الدولي وھو أكبر تراجع منذ الحرب العالمية الثانية ك 2009خالل العام % 9حجم الصادرات بنسبة 

أما الدول النامية . خالل نفس العام بعد أن بقي في تزايد لمدة ستة عقود% 1العالمي بنسبة  جمالييتوقع تراجع الناتج اإل

وقد تأثرت الدول النامية والسيما األقل نمواً منھا .  الناشئة فتستمر بالنمو ولكن بنصف المعدل الذي كان متوقعاً لھا

وتقدر منظمة العمل . االستثمارات ونقص الطلب على سلعھا التصديرية مما فاقم مشاكل الفقر في ھذه البلدانبتراجع 

وسوف تكون  2009مليون شخص في العالم سيفقدون أعمالھم ويصبحون عاطلين عن العمل في العام  50الدولية أن 

النزعة نحو  وازديادثير األزمة المالية العالمية من جھة أخرى فإن تأ. 2النسبة الكبرى من ھؤالء في الدول النامية

وتقول منظمة الزراعة .  الحماية وتعزيز الدول المتقدمة لدعمھا الزراعي قد ضاعف مشكالت الدول النامية أيضاً 

اءات إجر 2008بلداً بما فيھا االتحاد األوروبي قد طبقت مع نھاية العام  67إن ) الفاو(والغذاء التابعة لألمم المتحدة 

وفي األشھر األولى من العام . الغذاء المرتفعة أسعارتھدف إلى عرقلة التجارة الزراعية على سبيل التقليل من آثار أزمة 

زاد االتحاد األوروبي من دعمه لقطاع األلبان بينما زادت الھند والصين من الدعم السعري لمزارعي بعض  2009

   .3المحاصيل الھامة

السلع الزراعية بعد القفزة الھائلة لھا خالل األعوام السابقة، لكن لعدم وجود ارتباط  أسعارع من جھة أخرى رغم تراج

فلم يستفد سكان الدول  2008وبداية عام  2007كامل بين أسواق العديد من الدول النامية والسوق العالمية وخاصة عام 

السلع الغذائية  أسعارإلى بقاء  -راء األفريقية مثل دول الصح - النامية من ھذا التراجع، بل وصل األمر في بعضھا 

السلع الغذائية خالل األعوام  أسعارمرتفعة كما ھي رغم انخفاضھا عالمياً، ويعتقد المراقبون االقتصاديون أن ارتفاع 

 2009وتتوقع الفاو أن يكون المخزون للعام . الماضية ھو سبب رئيسي وراء تراجع المخزونات العالمية من ھذه السلع

مخابز (، حيث أدى الجفاف في أستراليا وكندا وغيرھا من المناطق التي توصف بأنھا 2008أقل أيضاً من مخزون العام 

                                                 
   /http://ictsd.org/i/news/bridges/44278للتوسع راجع موقع الجسور  2 
   //43831http://ictsd.org/i/news/bridgesweeklyنفس المصدر  3 
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ولكن نظراً للتوقعات بزيادة كبيرة .  ھدد بأزمة غذاء عالمية 2008خالل العام  سعارإلى ارتفاع كبير لأل 2008) العالم

ھاما في تخفيض التذبذب السعري الكبير للسلع الغذائية بالنظر إلى كونه سلعة  فقد لعب دوراً  2008الرز للعام  إنتاجفي 

  . مستھلكة محلياً أكثر منه سلعة تجارية

بلغ التأثر بانخفاض الصادرات مداه األعلى في قطاعات الصادرات المتمركزة في المدن والمناجم والمواد المصنعة، 

وتلقي ھذه األزمة بظاللھا المستقبلية على الدول النامية حيث سيدفع  .كما كانت الخسائر ملموسة في دول شرق آسيا

وتجدر . التعثر االقتصادي إلى زيادة الضغط على الدول الفقيرة مما سيزيد عدد البشر الذين يتوضعون تحت خط الفقر

  .2008دي في العام دولة من تعثر نموھا االقتصا 94دولة نامية في العالم فقد عانت  116اإلشارة إلى أنه من أصل 

المخاوف بشأنه، ولكن تھديده ال يزال وارداً حيث  2009وبالنسبة للتضخم فقد تراجعت في األشھر األولى من العام 

السلع من  أسعاريمكن لالختالل في جانب العرض في السوق أو لنقص العرض أن يؤدي إلى ارتفاع أكثر حدة في 

 أسعارصاب اقتصاديات الدول المتقدمة باإلضافة إلى األزمة المالية وتراجع والشك أن الضعف الذي أ. األزمة السابقة

السلع أخيراً سيكون له تأثير قاس على االقتصادات الناشئة حيث ازداد خطر المتاعب المالية بشكل ملموس في بعض 

ذين االقتصادين ينتقالن إلى ومن البديھي أنه بعد التوسع الكبير السابق لالقتصادين الصيني والھندي فإن ھ. ھذه الدول

ففي الصين أدى التشوه في القطاع المالي إلى المبالغة في االستثمار وخاصة في . وضع أكتر تواضعاً من ناحية النمو

أما الھند .  السلع األساسية مما زاد احتمال ارتفاع عدد القروض غير المنتجة وبالتالي التأثير السلبي على االستثمارات

والخالصة أنه إذا أدى تغير النمو العالمي . ن تدھور في قطاع العقارات وانخفاض كبير في المخزوناتفھي تعاني م

  .السلع فسوف تصاب االقتصادات المعتمدة على ھذه السلع بأضرار واضحة أسعاربشكل غير متوقع إلى  انخفاض 

" 2008حزمة تموز للعام "بعد فشل على الصعيد متعدد األطراف فقد وصلت المفاوضات الدولية إلى طريق مسدود 

وسط غموض يحيط بمستقبلھا نظراً لعدم وضوح توجھات اإلدارة األمريكية الجديدة بشأن منظمة التجارة العالمية 

عن عدم إمكان التوصل إلى  2008وكان السيد باسكال المي قد أعلن في كانون األول . واالنتخابات البرلمانية في الھند

وقال أن إنجاز االتفاق . ، معتبراً ھذا ھو الفشل الثاني في خالل أقل من ستة أشھر2008حة في العام اختتام جولة الدو

 .4ولكن في إطار عالمي أكبر لمجمل نشاطات المنظمة 2009النھائي ھو ما ستركز عليه المنظمة في العام 

ية من جھة، وحول آلية الحماية الخاصة وال يزال الخالف محتدما حول المبادرات القطاعية في المفاوضات غير الزراع

ويرى السيد المي أنه لم تكن ھناك إرادة سياسية حقيقية بالتدخل إلنھاء جولة . في المفاوضات الزراعية من جھة ثانية

وبالنسبة للمفاوضات غير الزراعية فرغم أن جدول أعمال المفاوضات ينص على أن . 2008الدوحة في العام 

تريد أن  أنھا 2008ھي مبادرات طوعية إال أن الواليات المتحدة قد أعلنت صراحة في أواخر العام  المبادرات القطاعية

وتنظر الدول النامية إلى مثل ھذا الكالم بأنه تصعيد . تشترك الصين والبرازيل والھند على األقل في مبادرتين قطاعيتين

فيربط مثل ھذه المبادرات القطاعية بمجمل حزمة أما باسكال المي . مزعج في المرحلة النھائية من المفاوضات

أما بالنسبة للمفاوضات الزراعية . االتفاقات النھائية واصفاً إياھا بأنھا ستكون الكرزة التي توضع على قمة قالب الحلوى

                                                 
   /http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/36562راجع النص الكامل للتصريح في موقع الجسور  4 
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بدو أكثر فال يزال الخالف الرئيسي المعلن ھو االتفاق حول آلية الحماية الخاصة أما بالنسبة لقضية دعم القطن فھي ت

  . 5قابلية للحل

بدأت و .أصدر البنك الدولي دراسة تحذر من السياسات الحمائية المتزايدة في خضم األزمة المالية على صعيد آخر فقد

ظاھرة التوجه نحو الحماية باالنتشار خالل الھبوط االقتصادي األخير وأصبحت مثار قلق حقيقي لالقتصادين، والسيما 

لكن في تقرير  .إجراءاتي تتخذ ضد بلدان مصدرة معينة غير قادرة على المنافسة في ظل ھكذا الت اإلجراءاتمن جھة 

أكد المي وجود أدلة محدودة فقط  على زيادة  2009-1-26قدمه األمين العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال المي في 

 . 6الحمايةاإلجراءات المتعلقة بالحماية رغم أن التقرير قد حذر من التوجه نحو 

فقد تجاوز االقتصاد العالمي المرحلة القاسية من األزمة المالية وأخذ طريقه نحو التعافي،  2010وبالنسبة للعام  الحقاً 

وبينما يتوقع . حيث يتوقع له أن يتباطأ 2010وإن كان التحسن ما يزال ھشاً ومتعثراً السيما في النصف الثاني من العام 

إال أن االقتصاد العالمي يعاني من تعثر ينبع من الدول  2010في العام % 2.7ياً اقتصادياً بنسبة االقتصاديون نمواً عالم

في % 5.4، حيث تقلص االقتصاد الياباني مثالً بنسبة 2009في العام % 3.3المتقدمة التي تقلصت اقتصادياتھا بنسبة 

بينما تنمو اقتصاديات الدول ذات % 2.5بنسبة  2010ام ويتوقع أن ينمو اقتصاد الواليات المتحدة في الع. العام المذكور

وكانت األزمة قد أصابت %. 2.9الدخل المرتفع من غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بنسبة 

 اقتصاديات الدول النامية بعنف من خالل توقف البرامج االستثمارية وتراجع الطلب على العديد من السلع المنتجة فيھا

في العام % 5.6وبنسبة  2009في اقتصادياتھا في العام % 1.2وبالتالي تراجع الصادرات مما أدى إلى تراجع بنسبة 

المحلي فيھا بنسبة  جماليوقد عانت منطقة آسيا الوسطى أكثر من غيرھا من األزمة فتراجعت قيمة الناتج اإل. 2008

 %.8.7وتراجعت القيمة في روسيا تحديداً بنسبة % 6.2

  الصرف أسعار 1-1-1

صرف الدوالر واليورو باالستقرار النسبي حيث حافظ اليورو خالل  أسعارفقد تميزت  2008خالفاً لما قبل العام 

دوالر بينما  1.57إلى  1.47على معدل سعر صرفه أمام الدوالر حيث تراوح سعره بين  2008النصف األول من العام 

من نفس العام على وقع التطورات السياسية لإلدارة األمريكية الجديدة ووصل في  تراجع أمام الدوالر في النصف الثاني

كان ھناك ارتفاع لليورو على مدار العام حيث وصل سعره في  2009دوالر، وفي العام  1.32إلى  2008نھاية العام 

التي أدت إلى ارتفاع في التضخم دوالر وذلك نتيجة ازدياد السيولة في الخزانة األمريكية و 1.46إلى  2009نھاية العام 

. دوالر 1.2لى إ 2010حيث وصل في حزيران  2010ليعود ويصل إلى أدنى مستوياته في العام  2009مع نھاية العام 

  . 2009و 2008صرف اليورو قياساً بالدوالر خالل العامين  سعاروفيما يلي شكل بياني أل

                                                 
  .2008سوف يعالج الفصل الرابع بالتفصيل أسباب فشل حزمة تموز   5
   /http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/40499قع الجسور راجع موضوع إجراءات الحماية في مو 6 
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  2009و 2008ل العامين صرف اليورو مقاسة بالدوالر خال أسعار 1.1الشكل 
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  e-rateبناء على بيانات موقع : المصدر

  النفط أسعار  2- 1-1

دوالر  41نفط غرب تكساس إلى  أسعارووصلت  2008النفط بشكل حاد خالل النصف الثاني من العام  أسعارتراجعت 

فقد حافظت  2010و 2009ام وأما في الع. دوالر في منتصف العام 134بعد أن كانت تبلغ حوالي  2008في نھاية العام 

وفيما يلي شكل . دوالر 78.2إلى   2010النفط على معدل ارتفاع ثابت، ووصل سعر البرميل في بداية العام  أسعار

  .نفط تكساس خالل السنتين الماضيتين أسعاريبين 

  2009و 2008النفط خالل العامين  أسعار 2.1الشكل 

  

  

  

  

  

  Canadian Gas Association: المصدر

  

  

  التطورات التجارية  2- 1

بنسبة  2009قد تراجع حجم تجارة السلع في العام وبما يفوق كثيراً توقعات منظمة التجارة العالمية بالنسبة للتجارة 

وبالنظر إلى التحسن البطيء فمن المتوقع أن يزداد %. 14.4بينما تراجعت تجارة السلع والخدمات معاً بنسبة % 17.6

وھو العام الذي شھد نشوء األزمة في  – 2008أما في العام . 2010فقط في العام % 4.3ة بنسبة حجم التجارة العالمي

ال رغم التدھور مع نھاية العام والذي انعكس اجمإالنصف الثاني منه فقد كانت المؤشرات التجارية تسير بشكل مقبول 
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لم تكن األزمة المالية العالمية  2008العام  فحتى أيلول من. 2009ھبوطا ھائال في حجم التجارة العالمية في العام 

حيث % 15ملموسة بعد وكانت التجارة العالمية تتنامى بشكل سريع، وبالمحصلة بلغت نسبة النمو في التجارة العالمية 

مليار دوالر في العام  32492مليار دوالر فأصبحت  28260حوالي  2007كانت قيمة التجارة العالمية في العام 

2008.  

  المناطق الرئيسية  1-2-1

وھو رقم متواضع نوعاً ما قياساً بالمناطق األخرى وھو ما  2008في العام % 12بلغت نسبة نمو التجارة األوروبية 

يعكس حالة الركود النسبي التي تعاني منھا التجارة األوروبية منذ عدة سنوات، كما يعكس تأثر المنطقة األوروبية بشدة 

تراجع حجم التجارة  2008الربع األخير من العام، ففي األشھر األربعة األخيرة من العام باألزمة المالية خالل 

أما بقية المناطق فقد سجلت نمواً تجارياً أفضل، وكان النمو . 2007قياساً بالربع األخير من العام % 16األوروبية بنسبة 

إلى  أساساويعود ذلك ) على الترتيب% 30و% 34(في تجارة دول االتحاد السوفياتي السابق والشرق األوسط كبيراً 

أما أمريكا الجنوبية التي تضم عدداً من الدول . النفط في النصف األول من العام كما تم توضيحه سابقاً  أسعارارتفاع 

خالل % 7وإن كان حجم تجارتھا قد تراجع بنسبة محدودة تبلغ % 25الھامة المصدرة زراعياً فقد سجلت نمواً بنسبة 

ومن المالحظ أن األزمة تسببت بتقليص التجارة ضمن المنطقة . بع األخير من العام وذلك بسبب األزمة الماليةالر

الواحدة أكثر من تقليص التجارة العابرة للمناطق ويعود سبب ذلك إلى محاولة استكشاف أسواق سلعية بعيدة مع ظھور 

  ).أوروبا –الشمالية  أمريكا(االختناق االقتصادي في مناطق محددة 

  أھم الدول التجارية  1-2-2

 األقلقبل بدء األزمة المالية كانت العديد من الدول ما تزال تعاني من عدم توازن تجاري وھو األمر الذي ساھم على 

لم يكن بنشوء األزمة المالية، وخاصة لدى الدول التي تشكل المواد الخام الجزء  إنبنمو التوتر االقتصادي العالمي 

ي من صادراتھا، وبشكل عام  ال يزال االتحاد األوروبي يتصدر قائمة كبار المصدرين العالميين رغم تراجع األساس

مليار دوالر وھو ما يمثل أقل من  1924حوالي  2008حصته العالمية حيث بلغت قيمة صادراته الخارجية في العام 

 1287للواليات المتحدة حيث بلغت صادراتھا  الصادرات العالمية، كما تراجعت الحصة العالمية إجماليمن % 16

الصادرات العالمية ، وبالمقابل تقدمت الحصة العالمية لروسيا بزيادة  إجماليمن % 10.6مليار دوالر  أي ما يعادل 

 2007تقريبا ويعود الفضل بذلك لصادراتھا النفطية، وفيما يلي شكل يبين الحصة العالمية في العامين % 13قدرھا 

  .لكبار الدول المصدرة 2008و
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  %، 2008-2007الدول المصدرة من التجارة العالمية،  أھمحصص  3.1الشكل 
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  5.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

بالنسبة لالستيراد فقد حافظ االتحاد األوروبي على صدارة قائمة المستوردين العالميين مع تراجع ملموس في حصته 

وارداتھا النفطية الضرورية  أسعارالصين نتيجة ارتفاع  –اليابان  –ا ازدادت حصص كل من كوريا العالمية بينم

  لتشغيل مصانعھا، أما الواليات المتحدة التي تبدي  انفتاحاً كبيراً نسبياً تجاه الواردات فبقيت حصتھا شبه ثابتة، ويبين 

  %، 2008-2007، الدول المستوردة في التجارة العالمية أھمحصص  4.1الشكل 
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  6.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

   تطورات التجارة الزراعية العالمية   3- 1

فقد سجلت السنة نمواً في  2008على الرغم من االنخفاض الحاد في التجارة الزراعية خالل الربع األخير من العام 

السلع الزراعية بوجه عام قد  أسعاروكانت . 2007في العام  %19.8مقارنة بنسبة % 18.9التجارة الزراعية بنسبة 

سنة ولكنھا بدأت بعد ذلك باالنحدار  30ووصلت إلى مستويات لم تبلغھا منذ  2008بلغت ذروتھا في منتصف العام 

النفط   ارأسعباألزمة المالية العالمية والكساد العالمي الذي بات في األفق حينھا باإلضافة لتراجع  متأثرةالتدريجي 

وقد ساھمت . بعض السلع في مستويات مرتفعة تاريخياً  أسعارولكن بشكل عام ال تزال . وتحركات الدوالر األمريكي

السلع الزراعية ومنھا موضوع الوقود الحيوي حسب بعض الدراسات وكذلك ارتفاع  أسعارعوامل عديدة في ارتفاع 

 سعارغذاء لالتجاه التاريخي المنحدر لأل –ن كسر معادلة طاقة النفط مما جعل بعض االقتصاديين يتحدثون ع أسعار
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الزراعية المرتفعة لم تكن موضع استفادة من قبل الدول النامية، ورغم أن ذلك االرتفاع كان  سعار، ولكن األ7الزراعية

لم يحصل ذلك لعدة ولكن  اإلضافيةويجنوا األرباح  ھمإنتاجفرصة للمزارعين الفقراء في الدول النامية لكي يضاعفوا 

الزراعية العالمية ومنھا القدرة  سعارمنھا فشل األسواق الزراعية في الدول النامية بنقل معلومة ارتفاع األ أسباب

المحدودة على الوصول إلى المدخالت ومنھا ضعف االمكانات الفنية وضعف البنى التحتية والمؤسساتية وعدم وجود 

  ).سياسات تشجيعية مثالً (للمزارعين  اإلضافيالزراعية بما يحقق الربح  سعارألسياسات سريعة تتجاوب مع ارتفاع ا

  

سنة وبالتالي أزمة أمن غذائي عالمية، وقد ارتفعت  30واجه العالم أعلى مستويات ألسعار السلع الغذائية منذ  2008في النصف األول من العام 

، وقد ازدادت حدة الزيادة واستمراريتھا مما جعل 2006مقارنة بالعام % 76نسبة وب 2007مقارنة بالعام % 40أسعار السلع الغذائية بنسبة 

يجعل ھذه الحلقة مختلفة عن سابقاتھا من حلقات ارتفاع األسعار الغذائية،  الكثير من الدول النامية تصارع للتأقلم مع منعكسات الظاھرة وھذا ما

نحاء العالم حيث أشعل ارتفاع األسعار الغذائية وانخفاض القوة الشرائية االضطرابات وكان ھناك تحدي لالستقرار االجتماعي والسياسي  في أ

من دخلھم الزھيد % 80واالھتزازات المدنية، ويجب تخيل تأثير الظاھرة على الفقراء في الدول النامية والذين كانوا أصالً ينفقون ما يصل إلى 

 2007مليون إنسان نحو الجوع المزمن خالل العامين  115ية المرتفعة قد دفعت بحوالي تقدر منظمة الفاو أن األسعار الغذائ. على الطعام

ة ، وھذا يعني أن في العالم اليوم أكثر من مليار جائع، وتتفاقم حالة سوء التغذية عندما ال يتمكن الفقراء من الحصول على طعام ذو نوعي2008و

خاص فإن الدول النامية منخفضة الدخل ھي حساسة نظراً النتشار الجوع والفقر المزمن، أفضل فھم يأكلون كميات أقل ونوعيات أسوأ، وبشكل 

، وكان التأثير أكثر 2007من فاتورة العام % 40أي أكثر بنسبة  2008مليار دوالر في العام  170وقدرت فاتورة الغذاء لھذه الدول بحوالي 

من مزودات الطاقة % 80تصل النسبة في بعض األحيان إلى (ير على استيراد الحبوب قساوة في أفريقيا، حيث تعتمد الكثير من الدول بشكل كب

بسبب األزمة المالية العالمية والكساد  2007تراجعت األسعار الزراعية مجدداً إلى مستوياتھا في العام . إضافة إلى نقص التغذية) الغذائية

ا في السنوات األخيرة ومن المرجح أنھا ستبقى كذلك أي أعلى من مستوياتھا العالمي، ولكن بقيت األسعار بشكل واضح أعلى من مستوياتھ

عار التاريخية، وفي العديد من الدول النامية فإن أسعار الغذاء ما تزال في مستويات غير مسبوقة، وفي الواقع إن األسباب حيال ارتفاع األس

عار الغذائية المرتفعة وأزمة الغذاء إلى التھديدات المحيقة باألمن الغذائي العالمي تشير األس. واألزمة التي عانى منھا العالم لم تتالشى لتاريخه

إن األثر السلبي لألسعار الغذائية المرتفعة على األمن الغذائي للمستھلكين الفقراء في أنحاء العالم . والحاجة الماسة لتقوية النظام الغذائي العالمي

ن يكون األثر ايجابياً على المنتج ويشجعه على االستثمار أكثر وزيادة إنتاجه ، وھو األمر الذي لم ھو واضح ، ولكن ربما يتوقع المراقب أ

 يحصل، ومن المفھوم أن سنوات من األسعار الزراعية المنخفضة أعطت المزارعين القليل من الحافز لالستثمار في أدوات اإلنتاج ولكن لماذا

سنة بتقديم حافز جيد؟ من حيث المبدأ تمثل األسعار الزراعية المرتفعة فرصة لتغيير اتجاه االنحدار  30فشلت األسعار الزراعية األعلى خالل 

ائية المستمر عبر عقود في االستثمار الزراعي وتأمين مستقبل مستدام إلمدادات العالم الغذائية، لكن من حيث المبدأ أيضاً فإن األسعار الغذ

كلت بعض الحوافز للمزيد من اإلنتاج من خالل زيادة تكاليف المدخالت كارتفاع أسعار األسمدة بسرعة المرتفعة وحدھا ليست كافية، وقد تآ

إذا كان ) جانب العرض(تفوق سرعة ارتفاع أسعار المنتجين، وكان على صغار المزارعين في الدول النامية أن يتغلبوا على الكثير من عوائق 

طويل أن تظھر، فنقص البنى التحتية الريفية ومحدودية القدرة على الوصول إلى المدخالت الحديثة الستجابة إنتاجية على المدى المتوسط وال

ية والري والطرق وتسھيالت التخزين السيئة والتقنيات البدائية ومحدودية القدرة على الوصول إلى االئتمان أدت جميعھا إلى انخفاض اإلنتاج

يجب التغلب على ھذه العوائق للسماح باستجابة كبيرة من جانب العرض كما أن ھناك حاجة . ماروالمشاركة المحدودة في السوق ونقص االستث

لى لتدخالت سياسية مالئمة لكسر الحلقة المفرغة التي أوقعت صغار المزارعين في الفقر وتركت الكثير من الدول النامية معتمدة بشكل ھائل ع

  .السعرية استيراد الغذاء ومتحسسة بشكل أكبر لالرتفاعات

  .2009حالة األسواق السلعية الزراعية، : عن دراسة للفاو بعنوان 

  

                                                 
  2009الفاو،   7
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  التجارة الزراعية حسب المناطق   1- 1-3

تتصدر بفارق كبير المناطق العالمية المصدرة للسلع الزراعية وإن كانت حصتھا  أوروباعلى صعيد المناطق ما زلت 

الذي ازدادت فيه حصة آسيا بشكل طفيف أما أفريقيا التي كانت في الوقت  2008خالل العام % 2قد تراجعت بنسبة 

فقد أصبحت اآلن ھي المنطقة السادسة وال تزال  8ھي خامس المناطق العالمية المصدرة زراعياً  2006حتى العام 

حصتھا العالمية في تراجع مستمر عاكسة بذلك ظروف الجفاف الذي بات يھدد القطاع الزراعي في القارة بأضرار 

  .جسيمة

  %، 2008-2007من الصادرات الزراعية العالمية،  اإلقليميةالحصص  5.1الشكل 
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  7.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

 إجماليصادرات كل منطقة فقد ازدادت نسبة الزراعة من  إجماليبالنسبة لحصة الصادرات الزراعية من  وأما

الصادرات منذ أمد  جماليإلوھي المنطقة األولى في نسبة التصدير الزراعي  –صادرات أمريكا الوسطى والجنوبية 

وذلك بسبب التوجه نحو التكثيف الزراعي واالعتماد على الزراعة كقطاع استراتيجي لدى معظم الدول ھناك  –بعيد 

عتمد بشكل شبه كلي على إلى دول البحر الكاريبي التي ت باإلضافة واألرجنتينوالسيما االقتصادات القوية كالبرازيل 

  . الزراعة في معيشة سكانھا وتركيبتھا االقتصادية

                                                 
  .2007راجع تقرير التجارة الزراعية السورية للعام   8
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  %.،2008- 2007الصادرات لكل منطقة،  إجماليحصة الزراعة من  6.1الشكل 

0

5

10

15

20

25

30

أمريكا  
الوسطى 
والجنوبية

أمريكا  
الشمالية

أوروبا أفريقيا اتحاد الدول 
المستقلة

آسيا الشرق 
األوسط

2007

2008

  
  7.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

عية، وقد ازدادت نسبة وارداتھا على حوالي نصف واردات العالم الزرا أوروباعلى صعيد االستيراد تسيطر منطقة 

، ھذا وقد تراجعت الحصة العالمية من   2008العالمية خالل السنوات األخيرة وإن كانت قد تراجعت خالل العام 

أصبحت  20069االستيراد الزراعي لمنطقة أمريكا الوسطى والجنوبية فبعد أن كانت المنطقة الرابعة عالمياً في العام 

 إجماليخيرة ، أما منطقة الشرق األوسط التي كانت ھي األخيرة في نسبة االستيراد الزراعي من اآلن ھي المنطقة األ

  .الواردات العالمية فقد أصبحت المنطقة الرابعة عالمياً كما يبين الشكل التالي

  %، 2008-2007من الواردات الزراعية العالمية،  اإلقليميةالحصص  7.1الشكل 
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  7.1الجدول  – تجارة العالميةموقع منظمة ال: المصدر

على مركز الصدارة بين المناطق  أفريقياالواردات لكل منطقة فقد حافظت  إجماليوعلى صعيد حصة الزراعة من 

بينما تبادل الشرق األوسط واتحاد الدول المستقلة المراكز  2008في العام % 14بنسبة متزايدة وصلت إلى أكثر من 

ً في نسبة الواردات الزراعية إلى فأصبح الشرق األوسط ھو المن وارداته بينما أصبح اتحاد  إجماليطقة الثانية عالميا

الواردات للشرق األوسط خالل  إجماليعية من االدول المستقلة في المركز الثالث، ھذا وقد ازدادت نسبة الواردات الزر

واردات كل  إجماليات الزراعية من نسبة الوارد 8.1وفيما يلي يوضح الشكل %. 1بمقدار يزيد عن  2008العام 

  .منطقة

                                                 
  .2007راجع تقرير التجارة الزراعية السورية للعام   9
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  %.،2008- 2007الواردات لكل منطقة،  إجماليحصة الزراعة من  8.1الشكل 
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  7.1الجدول  – موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر

  أھم الدول التجارية الزراعية  2- 1-3

 –كندا  –) اسبانيا –ايطاليا  –بريطانيا  - ھولندا  –ألمانيا  –وخاصة فرنسا (وبي االتحاد األور –تعتبر الواليات المتحدة 

وبنتيجة األزمة المالية في . إلى بعض دول أمريكا الالتينية باإلضافةأستراليا أھم الدول التجارية الزراعية العالمية 

لكن ، و10%20حصل تدھور على المدى القصير في قيمة التجارة الزراعية العالمية يقدر بحوالي  2008أواخر العام 

الصرف حيث أدت إلى تخفيض سعر الدوالر فقد استفادت الصادرات األمريكية  أسعارنظراً لمنعكسات األزمة على 

الزراعية ارتفعت مقترنة بانخفاض سعر صرف  سعارالزراعية خصوصاً وارتفعت بشكل ملموس خاصة وأن األ

روبي الذي تراجعت صادراته الزراعية نتيجة تأثره وخالفاً لالتحاد األو. الحقاً  نتاجاإلالدوالر مما شجع على زيادة 

لتزيد من قيمة صادراتھا  2008باألزمة وبالتالي تثبيط التصدير الزراعي فقد استفادت البرازيل من ظروف العام 

الزراعية، وبقيت الھند بمنأى عن األزمة محافظة على تجارتھا حتى في ذروة فترة الكساد، أما الصين فلم تتمكن من 

وفيما يلي شكل يبين حصص . 2008حافظة على حصتھا من الصادرات الزراعية العالمية والتي تراجعت في العام الم

  .2008و 2007أھم الدول المصدرة الزراعية في السوق العالمية في العامين 

  %،2008- 2007حصص أھم الدول المصدرة الزراعية في السوق العالمية،  9.1الشكل 
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  9.1الجدول  –ة التجارة العالمية موقع منظم: المصدر

                                                 
  2009ريكية، وزارة الزراعة األم  10
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ادت دالواردات الزراعية العالمية وقد از إجماليبالنسبة لالستيراد الزراعي العالمي فقد كان ھناك تراجع عام في 

المصدر (واردات الصين الزراعية حيث تحولت إلى المستورد الزراعي األول في العالم بدال من الواليات المتحدة 

الوقت الذي تراجعت فيه الواردات الزراعية لھذا البلد عاكسة التحول االيجابي في ميزانه التجاري  في) الزراعي األول

الزراعي، وتراجعت حصة الواردات الزراعية العالمية لليابان والتي تتألف بمعظمھا من الذرة والصويا والحبوب 

يات المتحدة وخاصة للذرة فقد حافظت على المكسيك وھي مستورد زراعي رئيسي من الوال أماولحوم الخنزير والبقر 

 نتاجت الحصة العالمية االستيرادية الزراعية للصين بشكل ملموس نتيجة تراجع اإلدحصتھا من الواردات كما ازدا

على السوق  إضافيةوبقاء الطلب على السلع الزراعية مرتفعاً وھذا ما ولّد ضغوطاً  2008الزراعي المحلي في العام 

 9.1ويبين الجدول . من السلع الزراعية علماً أن الصين تحولت في السنوات األخيرة إلى مستورد صافي للكثيرالعالمية، 

  .الحصص االستيرادية الزراعية في السوق العالمية لكبار الدول المستوردة الزراعية

  % ،2008- 2007زراعية، الحصص االستيرادية الزراعية في السوق العالمية لكبار الدول المستوردة ال 10.1الشكل 
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  10.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

  التجارة الزراعية في الشرق األوسط   3- 1-3

من خسائر كبيرة نتيجة الجفاف الذي  2008 والعام 2007 خالل العام األوسطالزراعي في منطقة الشرق   نتاجعانى اإل

تفعة وتدھور للتربة وسيول وفيضانات في بعض المناطق مما شكل تھديدا ضرب المنطقة مترافقاً مع درجات حرارة مر

السلع الزراعية رفعت قيمة الصادرات  سعارولكن أزمة االرتفاع الھائل أل لألمن الغذائي لدول المنطقة بمجملھا،

لداخلية الجزء الزراعية وجعلتھا في تنامي ملحوظ مغطية تأثير الجفاف الذي أثر على المنطقة، وتشكل الصادرات ا

األكبر من الصادرات الزراعية للشرق األوسط تليھا صادراته إلى أوروبا، وفي الوقت الذي ازدادت فيه صادرات 

فقد ازدادت ھذه الصادرات إلى أوروبا بشكل  2008و 2006الشرق األوسط الزراعية الداخلية بشكل كبير بين العامين 

صادراته الزراعية فقد ازدادت بنسبة كبيرة  إجماليفقط من % 7ي تشكل طفيف فقط، أما صادراته إلى أفريقيا والت

صادرات الشرق األوسط الزراعية إلى المناطق  10.1ويبين الشكل . خالل الثالث سنوات األخيرة% 65تعادل 

  .2008-2006المختلفة في العالم خالل الفترة 
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  ختلفة في العالم، مليار دوالرصادرات الشرق األوسط الزراعية إلى المناطق الم 11.1الشكل 
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  11.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

صادرات الشرق األوسط لكل منطقة فقد قفزت نسبة صادراته الزراعية مع اتحاد  إجماليبالنسبة لحصة الزراعة من 

صديرية األخرٮـ إال أن ھذه وذلك على حساب القطاعات الت% 9بعد أن كانت بحدود % 13الدول المستقلة لتتجاوز 

الزراعية وتقلبات سعر النفط، وقدمت صادرات  سعارالقفزة ال تتعلق بالكميات المصدرة بقدر مما تتعلق بارتفاع األ

الشرق األوسط الداخلية نموذجاً مشابھاً لتغير تركيبة صادراته إلى اتحاد الدول المستقلة فيما بقيت تركيبة صادراته 

- تغير نسبة الصادرات الزراعية الشرق 11.1على نفس النسبة من الصادرات الزراعية، ويبين الشكل العالمية محافظة 

  .أوسطية لكل منطقة في العالم

 %.،2008-2006صادرات الشرق األوسط لكل منطقة،  إجمالينسبة الصادرات الزراعية من  12.1الشكل 
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  11.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

على صعيد االستيراد فقد تنامت قيمة الواردات الزراعية للشرق األوسط بشكل ھائل وبمقدار يفوق كثيراً تنامي 

 2008و 2006بين العامين % 57صادراته خالل األعوام الثالثة األخيرة، حيث ازدادت قيمة وارداته الزراعية بنسبة 

لجزء األكبر من تلك الزيادة إلى ازدياد وارداته الزراعية ويرجع ا) 12.1الشكل (مليار دوالر  69ووصلت إلى حوالي 

وازدادت الواردات الزراعية للشرق األوسط كذلك . الداخلية وكذلك الواردات الزراعية من آسيا واتحاد الدول المستقلة

قية كما ھو موضح مع كل من أمريكا الشمالية والجنوبية  بينما لم يكن ھناك تغيير يذكر على واردته األوروبية واألفري

  .في الشكل التالي
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 واردات الشرق األوسط الزراعية إلى المناطق المختلفة في العالم، مليار دوالر 13.1الشكل 
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  11.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

لى ما يقارب تشكل الزراعة نسبة ھامة من واردات الشرق األوسط الزراعية من أمريكا الوسطى والجنوبية تصل إ

حيث تستورد دول الشرق األوسط العديد من المنتجات الزراعية من تلك المنطقة مثل الموز والسكر والحبوب % 70ال

ة في بقية المناطق باستثناء أوروبا التي ال تشكل وارداته جماليبينما تتماثل تقريباً نسبة وارداته الزراعية إلى اإل

  .وارداته من كل منطقة إجمالييما يلي جدول يبين نسب وارداته الزراعية إلى وف. الزراعية منھا إال نسبة قليلة

 %.،2008-2006واردات الشرق األوسط من كل منطقة،  إجمالينسبة الواردات الزراعية من  14.1الشكل 
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  11.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

  دراسة لبعض السلع المنتقاة  4- 1-3

  الحبوب

الحبوب على  أسعاربينما حافظت  نتاجوذلك نظراً لتحسن اإل 2008ت تجارة الحبوب بشكل جزئي في العام تحسن

ارتفاع مستمر بالتزايد بثبات خالل العام مما أدى إلى زيادة الفاتورة الغذائية للكثير من الدول المستوردة وتسبب بارتفاع 

 2008العالمي من الحبوب في العام  نتاجالفاو الزيادة باإل إحصاءاتالمحلية للسلع الغذائية في العالم، وقدرت  سعاراأل

 2007مقارنة بالعام % 3العالمي فقد ازداد بنسبة  لالستھالكأما بالنسبة . ويأتي معظم ھذه الزيادة من القمح% 2.6ب 

ب االستيرادي القوي ، ھذا المتواصل وال سيما بوجود الدوالر الضعيف والطل سعاروھو ما بقي عامالً دافعاً الرتفاع األ
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، أما بالنسبة للتجارة فلم %2بينما بلغ االرتفاع في االستھالك العلفي % 1وكان االرتفاع في االستھالك البشري بنسبة 

وقد ازدادت نسبة . يتمكن الجانب التصديري من مواكبة االحتياجات االستيرادية من الحبوب وھي حالة نادرة الحدوث

وفيما يلي شرح تفصيلي ألربع أنواع رئيسية من . عن الفصل السابق% 9لخشنة تحديداً بمقدار التجارة بالحبوب ا

  :الحبوب

  القمح

قياساً بالعام السابق، إال أن المخزون العالمي منه قد تراجع % 6.8بنسبة  2008العالمي من القمح في العام  نتاجازداد اإل

يما في الدول المصدرة الرئيسية، وكان السبب وراء ھذا التدھور في كما تشير إلى ذلك إحصاءات الفاو والس% 9بنسبة 

العالمي  نتاجاالحتياطي العالمي ھو الطلب القوي على القمح في األسواق العالمية من الدول المستوردة بينما كان اإل

ت المتحدة ثم االتحاد ، وتأتي في مقدمة الدول التي تدھور مخزونھا من القمح الواليا2007ضعيفاً عالمياً في العام 

مقارنة بالعام  2008في العام % 47أما بالنسبة للتجارة العالمية منه فقد ازدادت نسبة تصديره بمقدار . األوروبي

من الصادرات العالمية بينما كانت في العام % 44، وكان أھم المصدرين ھي الواليات المتحدة التي تمثل حصتھا 2007

  .2008درات العالمية، وفيما يلي جدول يمثل أھم المصدرين العالميين للقمح في العام فقط من الصا% 24تمثل  2006

  ، مليون دوالر2008أھم المصدرين العالميين للقمح،  15.1الشكل 

 
  14.1الجدول  –المتحدة التجارية  األممقاعدة بيانات : المصدر

ا قفزت اليابان إلى المرتبة األولى بعد أن كانت خامس على صعيد االستيراد فقد تراجعت مصر إلى المرتبة الرابعة بينم

يعرض الوضع  13.1الشكل . رابع المستوردين سابقاً إلى المرتبة الثانية –المستوردين العالميين كما قفزت الجزائر 

  .2008االستيرادي بالنسبة للقمح في العام 
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  ر، مليون دوال2008أھم المستوردين العالميين للقمح،  16.1الشكل 

  
  14.1الجدول  –المتحدة التجارية  األممقاعدة بيانات : المصدر

  الشعير

المتعثر والطلب القوي ، وبالنسبة  نتاجبدوره تراجع االحتياطي العالمي من الحبوب الخشنة ومنھا الشعير نتيجة اإل

اني كما حلت فرنسا محل لتجارة الشعير فقد تراجعت صادرات أستراليا إلى المركز الثالث بعد أن كانت المصدر الث

مصدري الشعير  أھمالواليات المتحدة كمصدر أول والتي لم تعد تظھر في قائمة كبار المصدرين، وفيما يلي شكل يبين 

  .في العالم

  ، مليون دوالر2008أھم المصدرين العالميين للشعير،  17.1الشكل 

  
  17.1الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

على صعيد االستيراد فقد حافظت السعودية على موقعھا الدائم كمستورد أول للشعير في العالم بينما أصبحت الصين في 

ال (المركز الرابع بعد أن كانت المستورد الثاني، وفيما كان االتحاد األوروبي ھو المستورد الثالث أصبحت بلجيكا 

  . لمستورد الثالث، كما يوضح الشكل التاليھي ا) تتوفر بيانات عن االتحاد األوروبي ككل
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  ، مليون دوالر2008أھم المستوردين العالميين للشعير،  18.1الشكل 

 
  18.1الجدول  –المتحدة التجارية  األممقاعدة بيانات : المصدر

  الرز

ارة الرز كانت وعلى صعيد تج. 11حسب تقديرات الفاو% 1.8بمقدار  2008العالمي من الرز في العام  نتاجازداد اإل

 نتاجتأثير زيادة اإل أنفيتنام والواليات المتحدة أھم المصدرين العالميين ومن الواضح  –باكستان  –الھند  –تايالند 

قد انعكس على التصدير حيث أصبحت الدول األربعة المصدرة األولى دوالً آسيوية  2008اآلسيوي من الرز في العام 

  .2008وفيما يلي شكل يبين أھم المصدرين العالميين للرز في العام . سابقخالفاً لما كان عليه األمر بال

  ، مليون دوالر2008أھم المصدرين العالميين للرز،  19.1الشكل 

  
  20.1الجدول  –المتحدة التجارية  األممقاعدة بيانات : المصدر

حيث لم تستورد دول مثل بنغالديش أو وبالنسبة الستيراد الرز فلم يكن حجم االستيراد بالقدر الذي كان متوقعاً، 

الرز التي ارتفعت بشكل كبير  أسعاراندونيسيا مثالً الكميات التي كانت متوقعة لھا ، وھنا يجب األخذ بعين االعتبار 

في العام % 17وبنسبة  2006في العام % 9قد ازدادت بنسبة  سعارحيث كانت ھذه األ 2008-2006خالل الفترة 

مما انعكس سلبا على % 17وفي الشھر الثالث بنسبة  % 12بنسبة  2008لشھر األول من العام ثم قفزت في ا 2007

  .استيراد الرز

                                                 
  مصدر سابق 2009الفاو،   11
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العربية المتحدة إلى المركز  اإلماراتللرز عالمياً بينما قفزت  أولھذا وقد حافظت الفيلبين على مركزھا كمستورد 

المملكة العربية السعودية ھي المستورد الثالث بعدما  صبحتوأالثاني بعدما كانت غير ظاھرة في قائمة كبار المستورين 

  .كانت الخامس وتراجعت إيران إلى المرتبة الرابعة ، كما يوضح الشكل التالي

  ، مليون دوالر2008أھم المستوردين العالميين للرز،  20.1الشكل 

  
  21.1الجدول  –المتحدة التجارية  األممقاعدة بيانات : المصدر

  الذرة

تراجعت مساحة الذرة في بعض الدول الكبيرة المنتجة لھذا المحصول كالواليات المتحدة حيث تعتبر  2008لعام في ا

الذرة بالنسبة لبعض الدول  إنتاجالذرة مصدراً لقطاع الوقود الحيوي الذي تتصدره الواليات المتحدة عالمياً بينما تحسن 

ى الرغم من ذلك فقد حافظت الواليات المتحدة على المركز األول الوسطى كرومانيا والمجر، وعل أوروباالمنتجة في 

في قائمة المصدرين العالميين للذرة وبفارق كبير عن الدول األخرى بينما ظھرت المجر كخامس مصدر عالمي بدالً 

  .كما يبين الشكل التالي 2008عن صربيا التي لم تظھر في الئحة كبار المصدرين للعام 

  ، مليون دوالر2008لمصدرين العالميين للذرة، أھم ا 21.1الشكل 

  
  23.1الجدول  –المتحدة التجارية  األممقاعدة بيانات : المصدر

بالنسبة لالستيراد فقد كان ھناك طفرة استثنائية في االستيراد العالمي للذرة حيث تجاوزت الزيادة في نمو الواردات 

وبي أساساً وراء ھذه النقلة الكبيرة في استيراد الذرة، وفي حال عدم ويقف االتحاد األور% 30العالمية من الذرة نسبة 
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تليھا  19.1اعتبار االتحاد األوروبي كبلد واحد تكون اليابان ھي المستورد العالمي األول للذرة كما ھو مبين في الشكل 

  .كوريا فالمكسيك وھو نفس الترتيب الذي كان سائداً في السابق

  ، مليون دوالر2008دين العالميين للذرة، أھم المستور 22.1الشكل 

  
  24.1الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

  القطن

% 1.2بنسبة  2008القطن في العام  إنتاجفقد تراجع ) cotton linters(المحلوج والمسرح باالنتقال إلى سلعة القطن 

في نفس الفترة، ومثلت الواليات % 10لقطن العالمية نمت بنسبة إال أن تجارة ا% 0.6بينما تراجع استھالكه بنسبة 

صادرات  إجماليالمتحدة والھند والبرازيل أكثر من نصف ھذه الزيادة، ومثلت ھذه الدول الثالث نسبة ال بأس بھا من 

الوسطى، وقد  بينما نجد في قائمة المصدرين الكبار أيضاً مصر وسوريا ومنطقة آسيا 2008القطن العالمية في العام 

مع فارق ضئيل لمصلحة أوزبكستان فحلت  2008تساوت تقريباً كمية صادرات سوريا وأوزبكستان من القطن في العام 

  .التالي شكلھي المصدر األول وسوريا المصدر الثاني بينما جاءت تركيا في المرتبة الثالثة كما ھو موضح بال

  ، مليون دوالر2008أھم المصدرين العالميين للقطن،  23.1الشكل 

  
  26.1الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

في نفس العام وكان االستيراد الصيني للقطن ھو أحد العوامل الھامة % 25.8أما بالنسبة لالستيراد فقد ازداد بنسبة 

ما قفزت اليابان لتحل ثانياً علماً أنھا وراء ھذا االرتفاع، وحافظت الصين على مركزھا األول كمستورد عالمي للقطن بين
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وتلتھا الدول ) راجع العدد السابق من تقرير التجارة الزراعية السورية(لم تكن ظاھرة في قائمة كبار المستوردين 

األوروبية ثم الواليات المتحدة بينما غابت تركيا وأندونيسيا وبنغالديش وبعض المستوردين التقليديين اآلخرين عن 

  24.1صدارة االستيراد كما ھو موضح في الشكل الئحة 

  ، مليون دوالر2008أھم المستوردين العالميين للقطن،   24.1الشكل 

  
  27.1الجدول  –المتحدة التجارية  األممقاعدة بيانات : المصدر

  زيت الزيتون

قل بشكل ملموس مما كان بدرجة التوقعات حيث جاء أ 2008العالمي من زيت الزيتون في العام  نتاجلم يكن حجم اإل

في إيطاليا باإلضافة إلى أن تركيا وسوريا قد أنتجتا أقل بكثير مما  نتاجمتوقعاً والسبب الرئيسي وراء ذلك كان تراجع اإل

أما . المنتجين أما االستھالك فبقي في معدالته الطبيعية أسعاركان متوقعاً منھما وفي ذات الوقت كان ھناك تراجع في 

وكان ھناك قفزة % 1ارة زيت الزيتون فقد كان ھناك تحسن متواضع في قيمة الصادرات العالمية بلغ حوالي بالنسبة لتج

سبانية ، فيما اختفت تركيا على الصادرات اإل إيجاباسباني من زيت الزيتون انعكست اإل نتاجكبيرة واستثنائية في اإل

  .2008المصدرين العالميين لزيت الزيتون في العام  وفيما يلي شكل يبين أھم. وسوريا من الئحة كبار المصدرين

  ، مليون دوالر2008أھم المصدرين العالميين لزيت الزيتون،  25.1الشكل 

  
  29.1الجدول  –المتحدة التجارية  األممقاعدة بيانات : المصدر
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فإن الواليات ) رد األولإيطاليا ھي المستو(وبالنسبة لالستيراد وبغض النظر عن االستيراد ضمن االتحاد األوروبي 

ثم تركيا، ويعتبر  وإسبانياالمتحدة ھي أكبر مستورد عالمي لزيت الزيتون، وتأتي نسبة كبيرة من واردتھا من إيطاليا 

سباني واليوناني واإل اإليطاليسباني سلعة معروفة جداً في منطقة أمريكا الشمالية ويباع الزيت واإل اإليطاليالزيت 

وفيما يلي شكل يبين أھم المستوردين العالميين لزيت الزيتون وجميعھم من الدول األوروبية . مرتفعة جداً  أسعارب

  .باستثناء الواليات المتحدة

  ، مليون دوالر2008أھم المستوردين العالميين لزيت الزيتون،   26.1الشكل 

  
  30.1الجدول  –المتحدة التجارية  األممقاعدة بيانات : المصدر

  السكر

كل من أستراليا والصين والھند لم يكن كما كان متوقعاً  إنتاجأقل من المتوقع نظراً ألن  2008السكر في العام  اجإنتكان 

ھذا وقد . كان أكثر من االستھالك مما سمح بزيادة المخزون العالمي من ھذه السلعة جماليالعالمي اإل نتاجله، إال أن اإل

وتعتبر البرازيل ھي المسؤول األول واألساسي عن ھذا النمو  2008العام في % 9نمت صادرات السكر العالمية بنسبة 

كما تحتل مركز المصدر األول عالمياً، وباالضافة إل الدول األوروبية تقع تايالند والھند ضمن كبار المصدرين بينما 

   27.1اختفت استراليا من الئحة كبار المصدرين كما يبين الشكل 

  ، مليون دوالر2008ن العالميين للسكر، أھم المصدري  27.1الشكل 

  
  32.1الجدول  –المتحدة التجارية  األممقاعدة بيانات : المصدر
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بالنسبة لالستيراد فمع التخفيض التدريجي للدعم على السكر خالل السنوات األخيرة فقد تحول االتحاد األوروبي مع 

األول في العالم فيما إذا أخذ ككتلة واحدة، وبقيت مرور الوقت إلى مستورد صاف للسكر وأصبح عملياً المستورد 

للواليات المتحدة واالتحاد  وباإلضافةالواليات المتحدة تتصدر قائمة المستوردين تليھا الدول األوروبية متفرقة، 

تالي ، ويبين الشكل ال2008األوروبي فإن روسيا وأوكرانيا على الترتيب كانا من المستوردين الكبار للسكر في العام 

  .2008بعض كبار المستورين للسكر في العام 

  ، مليون دوالر2008أھم المستوردين العالميين للسكر،   28.1الشكل 

  
  33.1الجدول  –المتحدة التجارية  األممقاعدة بيانات : المصدر

  النقاط الرئيسية

  ل النامية بسبب تأثير ، وتضاعفت مشكالت الدو2008تراجعت المؤشرات االقتصادية في العالم خالل العام

 األزمة المالية العالمية وازياد النزعة نحو الحماية وتعزيز الدول المتقدمة لدعمھا الزراعي 

  وسط " 2008حزمة تموز للعام "وصلت المفاوضات في منظمة التجارة العالمية إلى طريق مسدود بعد فشل

 اية الخاصة في المفاوضات الزراعية غموض يحيط بمستقبلھا وال يزال الخالف محتدما حول آلية الحم

  تجاوز االقتصاد العالمي المرحلة القاسية من األزمة المالية وأخذ طريقه نحو التعافي، وإن  2010في العام

 كان التحسن ما يزال ھشاً ومتعثراً 

  فقد  2010و 2009وأما في العام  2008النفط بشكل حاد خالل النصف الثاني من العام  أسعارتراجعت

 حافظت على معدل ارتفاع ثابت

  17.6بنسبة  2009تراجع حجم  تجارة السلع في العام % 

  حافظ االتحاد األوروبي على صدارة قائمتي كبار المصدرين والمستوردين العالميين مع تراجع ملموس في

 حصته العالمية في كال القائمتين

  سنة  30صلت إلى مستويات لم تبلغھا منذ وو 2008السلع الزراعية ذروتھا في منتصف العام  أسعاربلغت

 باألزمة المالية العالمية والكساد العالمي متأثرةولكنھا بدأت بعد ذلك باالنحدار التدريجي 
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  تتصدر بفارق كبير المناطق العالمية المصدرة للسلع الزراعية كما تسيطر على حوالي نصف  أوروباما زلت

 واردات العالم الزراعية

  خالل الثالث سنوات األخيرة% 65الشرق األوسط الزراعية إلى أفريقيا بنسبة كبيرة تعادل ازدادت صادرات 

  تنامت قيمة الواردات الزراعية للشرق األوسط بشكل ھائل خالل األعوام الثالثة األخيرة، حيث ازدادت بنسبة

 2008و 2006بين العامين % 57

 رة حيث تجاوزت الزيادة في نمو الواردات العالمية من كان ھناك طفرة استثنائية في االستيراد العالمي للذ

 % 30الذرة نسبة 

  بفارق ضئيل عن سوريا التي حلت ثانياً  2008على رأس مصدري ألياف القطن في العام  أوزبكستانحلت

 بينما جاءت تركيا في المرتبة الثالثة

  من أستراليا والصين والھند لم يكن كما كل  إنتاجأقل من المتوقع نظراً ألن  2008السكر في العام  إنتاجكان

  كان متوقعاً له
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 مالمح التجارة الخارجية السورية :الفصل الثاني

، ويركز بشكل 2008يعرض ھذا الفصل واقع التجارة السورية وتطوراتھا خالل السنوات العشر الماضية حتى عام 

ويتناول الفصل بالتحليل كالً من .  جاريين لسوريةخاص على التدفقات النقدية والتبادل التجاري مع أھم الشركاء الت

يستعرض أھم التطورات في االقتصاد السوري والتي تقدم  1-2القسم : يلي التجارة الكلية والتجارة الزراعية وفق ما

يظھر التطورات في التجارة السورية الكلية والعوامل  2-2تمھيدا ضروريا للتحليالت الخاصة بھذا الفصل و القسم 

  .  يتضمن وصفاً للتجارة الزراعية السورية ودورھا في تحقيق النمو للتجارة الكلية 3-2وأخيرا القسم . لمؤثرة فيھاا

  تطورات االقتصاد السوري 2-1

سنوياً % 4.9نسبة   2000الثابتة لعام  سعارباأل جماليالمحلي اإلالنمو في االقتصاد السوري مقاسا بالناتج بلغ معدل 

% 5.7يعادل  2007وكان معدل نموه في عام  ،2008-2006وحتى متوسط الفترة  2001-1999ترة من متوسط الف

 2006وكانت حصة الفرد من الناتج المحلي في عام %. 4.3بالنسبة للعام السابق لكنه انخفض في العام التالي ليصبح 

ي العامين التاليين وأصبحت في عام وقد زادت ھذه الحصة ف) دوالر أمريكي 1298تعادل ( ليرة سورية  64919تعادل 

وكانت مساھمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي ). دوالر أمريكي 1463حوالي (ليرة سورية  68178تعادل  2008

% 17.2وأصبحت تعادل فقط  2008اال أن مساھمته انخفضت بشدة عام % 24.5تعادل  2006في العام  جمالياإل

قابل زيادة مساھمة القطاعات األخرى بسبب ظروف الجفاف التي تعرضت لھا سورية وھذا يظھر تباطؤاً في أدائه في م

وكذلك في عام % 13.5بنسبة  2007لذلك كان معدل نمو الناتج المحلي الزراعي سالبا في عام . في السنتين الماضيتين

  %. 8.7بنسبة  2008

ألف  18717حوالي  2006ة في منتصف العام للسكان في سوري جماليبحسب اإلحصاء السكاني الرسمي بلغ العدد اإل

ألف نسمة ووصل معدل الزيادة السكانية السنوية خالل الفترة  20125وصل العدد إلى  2009نسمة وفي منتصف العام 

  .2009في عام % 53.5وبلغت نسبة سكان المدن % 2.4إلى  2006-2009

بحسب األرقام  2008في عام .%  9.2تي شكلت وتتطلب زيادة السكان خلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة ال

وقد . ألف نسمة 927بمقدار 2008-2006وقد زاد عدد السكان خالل الفترة   .الرسمية وھذا ما تسعى إليه الحكومة

  . 2008في عام % 27.7إلى  2006عدد السكان في عام  إجماليمن % 26.9ازدادت نسبة قوة العمالة من 

ألف عامل يمثلون ما  4282وكان عدد العمال الذكور  2006ألف عامل في عام  5026ة جماليكانت قوة العمالة اإل

 5442ووصل العدد إلى ) ألف فرد 4860عدد المشتغلين فعال في ھذا العام (القوى العاملة  إجماليمن % 85يقارب 
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وساھمت الزراعة ). املألف ع 4848عدد المشتغلين فعال في ھذا العام (ذكور % 83.7منھم  2008ألف عامل في عام 

  %. 16.8لتصبح  2008وقد انخفضت ھذه النسبة في عام  2006العمالة السورية في عام  إجماليمن % 19.6بنسبة 

لمزيد من التفصيل حول الفقرات المتعلقة باالقتصاد الكلي يمكن الرجوع إلى تقرير واقع الزراعة والغذاء لھذا العام ( 

  ) سياسات الزراعيةوالذي يعده المركز الوطني لل

 التجارة الكلية السورية 2-2

وقد . تأثر أداء التجارة السورية بتطور السياسات الكلية والسياسات التجارية نحو االنفتاح الذي اعتمدته الحكومة مؤخرا

يق قفزات فيما يتعلق باالستيراد والتصدير في تحقتسھيل وتبسيط أحكام التجارة الخارجية ساھمت التشريعات المتعلقة ب

كبيرة في نمو المستوردات والصادرات وخاصة بعد السماح باستيراد الكثير من السلع التي كانت محظورة أو محصورة 

  .وفتح المجال لتصدير معظم السلع

وقد تطور حجم  جماليتظھر أھمية التجارة في االقتصاد الوطني من مقارنة النسبة المئوية للتجارة إلى الناتج المحلي اإل

ة جماليوبلغت قيمته اإل% 24.9بمعدل سنوي متوسط قدره  2008-2006و  2001-1999تجارة بين الفترتين ال

، وتطورت %115.5إلى  جماليووصلت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي اإل ، 2008مليون دوالر في عام  33225

في عام  جماليإلى الناتج المحلي اإل وبلغت نسبة الصادرات، %.16.4بما يعادل  2008- 2006مساھمتھا خالل الفترة 

    %62.7ونسبة الواردات  ،%52.8الثابتة   سعارباأل 2008

ناتج عن  2008ويظھر منه وجود نمو تجاري استثنائي في العام  2008- 2006واقع التجارة للفترة  1-2يبين الشكل 

 ). 1-2الجدول (التجاري زيادة كل من االستيراد والتصدير كما يظھر منه تزايد العجز في الميزان 

 )مليون دوالر( 2008 – 2006, مؤشرات التجارة الكلية السورية 1-2الشكل 
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  1-2الجدول , إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجمارك:المصدر
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ط السنوي لقيمة التجارة خالل الفترة حققت سورية في السنوات الخمس األخيرة قفزة كبيرة في تجارتھا، وبلغ المتوس

وحققت معدل نمو  نتيجة الزيادة الكبيرة في كل من الصادرات والواردات،مليون دوالر / 26408/ 2006-2008

  ).1-2جدول. (في مقابل السنة السابقة% 31.5يعادل 2008سنوي في العام 

سجل عجزا في معظم السنوات ووصل ھذا العجز الميزان التجاري أن من مقارنة أرقام الصادرات والواردات نالحظ 

من ھنا فقد حرصت الحكومة على دعم األنشطة التصديرية لتحقيق ). 1-2الجدول ( 2008مليون دوالر عام  2763إلى 

التوازن بين الصادرات والواردات، وسارعت إلى إنشاء عدة ھيئات لتحسين جودة الصادرات والترويج لھا وإنشاء 

  . دراتصندوق لدعم الصا

 – 2002سجل الميزان التجاري القياسي تأرجحاً خالل السنوات العشر األخيرة،  ففي حين كان موجبا في السنوات 

بنسبة  2005، وكان اكبر عجز في عام 2008 -  2006 -2005فقد تحول إلى العجز خالل السنوات  2007 – 2003

8.4  .%  

لكل من  2008و  2007سيين في التجارة السورية خالل العامين حدث تغير طفيف في حجم التبادل مع الشركاء الرئي

  .وقد ازدھرت  بصورة خاصة تجارة سورية اإلقليمية في السنوات األخيرة مع الدول المجاورة. الصادرات والواردات

ل وما زالت الدول العربية واالتحاد األوربي أھم الشركاء التجاريين لسورية، حيث بلغ حجم التداول مع الدو

التجارة، في حين بلغت قيمة التداول مع  إجماليمن % 31.7وشكلت  2008مليون دوالر في عام  10529العربية

وقد تطورت التجارة مع العديد من . من حجم التجارة الكلية% 31.2مليون دوالر وشكل نسبة  10369االتحاد األوربي 

  . ياالدول األخرى في مقدمتھا العراق وأوكرانيا ولبنان وألمان

كان الميزان التجاري موجبا مع كل من  2008ولم يكن الميزان التجاري موجبا مع كل الشركاء التجاريين، ففي عام 

العراق ولبنان وألمانيا وايطاليا وفرنسا والمملكة العربية السعودية  والجزائر واألردن ومصر وتركيا، وكان ھناك نمو 

تحسن في الميزان التجاري معھا، في حين كان الميزان التجاري سالبا بشكل مشجع في العالقات التجارية مع ألمانيا و

  .حاد مع كل من روسيا والصين وأوكرانيا والھند والبرازيل واإلمارات العربية المتحدة

مليون  2026سجل  2008مليون دوالر، اال انه في العام  3441حوالي  2007بلغ حجم التجارة مع  ايطاليا في العام 

مليون دوالر   840وحوالي  2007مليون دوالر في عام  913، وبلغت وارداتھا إلى سورية % 41بتراجع يعادل  دوالر

مليون دوالر في  1187و 2007مليون دوالر في عام  2528، وبالمقابل بلغت صادرات سورية إليھا 2008في عام 

  . ، وكان الميزان التجاري معھا موجبا في السنتين2008عام 

وكانت ثاني اكبر مستورد للسلع  شكلت السعودية ثاني اكبر شريك تجاري لسورية بعد ايطاليا، 2007في عام 

تراجعت لتصبح سادس اكبر شريك لسورية  2008السورية، وخامس اكبر مورد للسلع إلى سورية في حين أنھا في عام 

مليون دوالر، وكان الميزان  1699 إلى 2008من حيث حجم التجارة، ووصلت قيمة التبادل التجاري معھا في عام 
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 2008-2007مليون دوالر، وكان معدل التجارة معھا خالل السنتين  368التجاري معھا لصالح سورية بقيمة تعادل 

  )2- 2جدول. (مليون دوالر 3591حوالي 

في التبادل  الرابعةالمرتبة ، حيث احتلت 2008مع ألمانيا في العام  الخط البياني للتبادل التجاري السوري وقد ارتفع

مليون دوالر وشكلت التجارة  1262بمقدارسورية  يميل إلى صالح ھاوكان الميزان التجاري مع ،التجاري مع سورية

 . التجارة إجماليمن % 6معھا حوالي  

 ، ومن الدول2008التجارة السورية في عام  إجماليمن % 8.9تعتبر العراق شريكا رئيسيا لسورية وشكلت تجارتھا  

التجارية مع سورية في السنتين األخيرتين روسيا االتحادية وبلغ نمو التجارة معھا العالقات التي شھدت تطورا مھما في 

  .2008في عام % 70.9

وبالنسبة لبقية الشركاء التجاريين تراوحت العالقة معھا بين التطور والتراجع فقد تطور التجارة مع كل من الصين 

اما بالنسبة للبنان  فكان الميزان التجاري معھا موجبا في حين تراجعت . التجاري معھا سالبا وأوكرانيا وظل الميزان

 .التجارة مع فرنسا  وبقيت حول معدالتھا مع كل من تركيا ومصر

  التصدير الكلي 1- 2-2

مة لتلبية حاجات لتامين الموارد المالية الالز تسعى سورية إلى توسيع نطاق صادراتھا جغرافيا وزيادة ھذه الصادرات

وقد دأبت الحكومة منذ سنوات على إصدار التشريعات التي تساعد في تسريع عملية اإلصالح . االستيراد المتزايدة

ويتم التركيز حاليا على . والتي تستھدف تعزيز الصادرات وتحسين تنافسيتھا وإزالة العقبات التي تواجه التصدير

 .عة لالستفادة من القيمة المضافة، وكذلك تخفيض استيراد السلع المصنعةوتصدير السلع المصن إنتاجالتحول نحو 

  .ويتضمن الفصل السادس من ھذا التقرير تفصيالت عن اإلجراءات المتخذة لتحسين نوعية الصادرات والترويج لھا

صالحية والتسھيالت وقد سجلت الصادرات السورية نمواً كبيرا في السنوات القليلة الماضية ونتج ذلك عن السياسات اإل

 .المالية والمصرفية التي شھدتھا سورية مؤخرا وتخفيف الرسوم والقيود على التصدير

بلغ نسبة  2008 - 2006و  2001-1999أن معدل النمو السنوي للصادرات بين الفترتين   1-2يظھر الجدول 

لألزمة المالية العالمية والتي ترتب  سلبا بالظروف الخارجية المرافقة 2008وقد تأثرت الصادرات في عام %. 23.7

فقط في % 11فقد تقلص نموھا إلى  2007في عام % 35.6لذلك بعد أن حققت نمواً يعادل . عليھا تباطؤ التجارة العالمية

 .مليون دوالر في ھذا العام/ 15231/ووصلت إلى قيمة تعادل  2008العام 

، وقد ازدادت صادرات منتجات 2008و 2007ة في العامين ارتفعت صادرات اثنين من القطاعات الثالثة الرئيسي

، وحققت السلع المصنعة قفزة في 2008في عام % 36، وبحوالي 2007في عام % 8المقالع والمعادن بحوالي 

، في حين أن الصادرات الزراعية 2008في عام % 47و 2007في عام % 19.6صادراتھا حيث بلغت نسبة نموھا 

وكان المعدل السنوي لنمو الصادرات الزراعية قد ) . 3-2جدول% (20وھبطت بمقدار 2008تراجعت بحدة في عام 

  . لصادرات المنتجات الصناعية% 48.8لمنتجات المقالع والمعادن وكان حوالي %  6في حين انه كان % 14.9بلغ 
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  .التجارة إجمالييبين تطور حجم صادرات القطاعات الثالث بالنسبة إلى  2- 2الشكل التالي 

 )الصادرات السورية إجماليمن (% ,  2008و  2007الصادرات السورية بحسب القطاعات 2-2الشكل     

2007

منتجات المقالع 
والمعادن
32%

الزراعة, الصيد, 
االسماك والغابات

11%

االخرى
8%

الصناعات
49%

    

2008

منتجات المقالع 
والمعادن
33%

الصناعات
55%

االخرى
5%

الزراعة, الصيد, 
االسماك والغابات

7%

  
  3 - 2الجدول , إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء  لعدة سنوات:المصدر  

- 2007حققت صادرات المنتجات الغذائية والمشروبات ضمن السلع الصناعية نموا متميزا خالل السنتين األخيرتين 

مقارنة بالعام % 44بمعدل  2007، وكان نموھا أسرع من بقية السلع الصناعية حيث ارتفعت صادراتھا في عام 2008

 2008وقد زادت صادرات المنسوجات في عام . 2008في عام % 121.8السابق في حين أنھا حققت زيادة تعادل 

وبالمقابل كان نمو صادرات الفحم  .ناعيةالصادرات الص إجماليمن % 18.8مليون دوالر وشكلت  435بمقدار

 . في العام التالي% 33اال انه ازداد ووصل إلى % 2.6ضعيفا لم يتجاوز  2007ومنتجات المشتقات البترولية في عام 

وبالنسبة للشركاء التجاريين فيما يتعلق بالصادرات على مستوى مجموعات الدول، حصلت تعديالت ملموسة في نسب 

، فبعد أن كانت 2001-1999مقارنة بالفترة  2008 -2006رية إلى المجموعات الرئيسية خالل الفترة الصادرات السو

رغم أن حجم % 37.4التجارة السورية فقد تراجعت لتشكل  إجماليمن % 63.7دول االتحاد األوربي تساھم بنسبة 

% 43.5ھا في الصادرات السورية ، وبالمقابل تقدمت البالد العربية لتصبح حصت%61التجارة معھا تطور بمقدار

، أما %598.5وبمعدل نمو قدره  2001- 1999لمتوسط الفترة % 17بعد أن كانت  2008-2006لمتوسط الفترة 

، وتطورت مساھمة دول % 35.4ونمت صادراتھا بمقدار% 10.7في مقابل % 5.3البلدان اآلسيوية فأصبحت تشكل 

 . للفترة الثانية% 2.7إلى  2001-1999للفترة % 1.5أمريكا في الصادرات السورية بشكل ضئيل من 
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 (%)الصادرات السورية الكلية بحسب المناطق  3-2الشكل 
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/ 5121/ 2008، وبلغت قيمة الصادرات إليه عام الصادراتمجال  لسورية فيما زال االتحاد األوربي أھم شريك 

وكان معدل الزيادة في الصادرات إلى البلدان %. 11مليون دوالر، وبلغ معدل نموھا مقارنة بالعام السابق حوالي

 2008-2006، ووصلت قيمة الصادرات إليھا لمتوسط الفترة 2008في عام % 70و 2007في عام % 20.4العربية 

 2007في عام % 62.6أما الصادرات إلى البالد اآلسيوية فقد شھدت نموا يعادل . يون دوالرمل 5356إلى حوالي 

وكانت قيمة الصادرات إلى البالد األمريكية %. 21مقارنة بالعام السابق، في حين أن الزيادة في العام التالي كانت فقط 

  .2007مقارنة بالعام % 22وبمعدل نمو  2008مليون دوالر عام  421

نسبة ألسواق الصادرات السورية على مستوى الدول ، فان األسواق التقليدية لھا تتمثل في المملكة العربية السعودية بال

والعراق ولبنان واألردن ومصر ودول الخليج بين الدول العربية وايطاليا وفرنسا بين دول االتحاد األوربي باإلضافة 

  . إلى تركيا كدولة إقليمية

ھي المملكة العربية  2008و  2007لتي استھدفتھا الصادرات السورية خالل السنتين السابقتين كانت أھم الدول ا

ووصلت نسبة الصادرات إليھا مجتمعة . السعودية العراق ولبنان واألردن وتركيا باإلضافة إلى ايطاليا وفرنسا وألمانيا

  ).5- 2جدول( .2008في عام % 64.7وحوالي  2007الصادرات في عام  إجماليمن % 54.6

من % 10.6تأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المستوردة من سورية وشكلت الصادرات إليھا حوالي 

، وقد تطورت العالقات التجارية معھا بشكل 2008في عام % 6.8وحوالي  2007الصادرات السورية في عام  إجمالي

 2008-2007ربية الكبرى وبلغ معدل الصادرات إليھا خالل السنتين خاص بعد تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الع

كانت الصادرات  2007وتشكل ايطاليا اكبر األسواق التجارية للبضائع السورية، ففي العام  .مليون دوالر 1130حوالي

ا وشكلت تراجعت إلى النصف تقريب 2008الصادرات السورية، اال أنھا في العام  إجماليمن % 21.8إليھا تعادل 

مليون دوالر من  2551إلى  2008وقد زادت صادرات سورية إلى العراق في عام . الصادرات إجماليفقط من % 7.8

من بين الدول المستوردة للسلع  13وتحولت ألمانيا من المرتبة %. 643بمعدل نمو  2007مليون دوالر في عام  343

ومن الدول األخرى تعتبر فرنسا مستوردا جيدا للسلع   .2008ام إلى المرتبة الثانية في الع 2007السورية في العام 
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من % 9.8كانت الدولة الثالثة األكثر استيرادا للسلع السورية، وشكلت نسبة الصادرات إليھا  2007السورية، وفي عام 

ة حيث جاءت في المرتبة السادسة وكانت نسب 2008لكن الصادرات إليھا تراجعت في عام  الصادرات إجمالي

كما تعتبر تركيا من أھم الشركاء التجاريين الرئيسيين لسورية، وقد . الصادارت إجماليمن % 6.7الصادرات إليھا 

ارتفعت نسبة الصادرات إليھا بشكل كبير في السنوات الثالث األخيرة بعد تطبيق اتفاقية التجارة الحرة معھا، ووصلت 

 .2008مليون دوالر عام  637الصادرات إليھا إلى 

بلغت الصادرات إليھا مجتمعة  2008تمثل مصر ولبنان واألردن أھم األسواق الرئيسية للبضائع السورية، وفي العام 

الصادرات السورية، وقد شھدت الصادرات إلى كل من الواليات  إجماليمن % 16.6مليون دوالر وشكلت  2522

ارتفاعا مقارنة بالسنة السابقة في حين انخفضت  2008ام المتحدة األمريكية واإلمارات العربية المتحدة وإسبانيا في ع

  . الصادرات لكل من روسيا والصين وأوكرانيا والھند والبرازيل

  االستيراد الكلي 2- 2-2

سجلت المستوردات السورية أرقاما غير مسبوقة في السنوات الخمس األخيرة نتيجة اإلصالحات في الھيكل االقتصادي 

التوسع في أنواع  والتي شملت المتسارعة في السياسات التجارية تتعديالالاعتمدتھا سورية و وسياسات االنفتاح التي

وتوقيع اتفاقيات تبادل التجارة الحرة مع الدول العربية وتركيا  السلع المسموح باستيرادھا من قبل القطاع الخاص

  . تخفيف القيود على عمليات االستيراد وتبسيط إجراءاتهو

 17994إلى  2006مليون دوالر في عام 10626من  2008-2006ت بصورة ملحوظة خالل الفترة تطورت الواردا

وسجلت . 2008في عام % 31.4وحوالي  2007في عام % 28.8وبلغت الزيادة فيھا  2008مليون دوالر في عام 

تبدال في حجم نالحظ و .2001-1999مقارنة بمتوسط الفترة % 235.7الواردات لمتوسط ھذه الفترة نموا يعادل 

خالل السنوات العشر السابقة، فقد ارتفعت نسبة المستوردات الصناعية إلى المستوردات الكلية  المستوردات الرئيسية

في حين انخفضت نسبة المستوردات  2008-2006لمتوسط الفترة % 92إلى  2001-1999لمتوسط الفترة % 89من 

  ).6-2الجدول% (1.5سبة منتجات المقالع والمعادن ثابتة تعادل ، وبقيت ن%5.8إلى % 8من المنتجات الزراعية من 

  .2008-2007التجارة للعامين  إجمالييبين تطور حجم واردات القطاعات الثالث بالنسبة إلى  4- 2الشكل التالي 
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  (%)* 2008 - 2007المستوردات السورية الكلية السورية بحسب القطاعات  4-2الشكل 

2007

منتجات 
المقالع 
والمعادن

2%

الزراعة, 
الصيد, 
االسماك 
والغابات

5%

الصناعات
93%

     

2008

الزراعة, 
الصيد, 
االسماك 
والغابات

7 %

منتجات 
المقالع 
والمعادن

1%

الصناعات
92%

 

  6  -2الجدول  , المكتب المركزي لإلحصاء  لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجماركإحصاءات :المصدر

 في الشكل صغير لذلك يظھر في الشكل كأنه صفر األخرىرقم المنتجات * 

بالنسبة للسلع الصناعية المستوردة فھي تتشكل بشكل رئيسي من المنتجات الكيميائية والمعادن األساسية، المنتجات 

من % 13.6شكلت المنتجات الكيميائية حوالي  2008 -2006وخالل الفترة . ائية، المنسوجات ومنتجات التبغالغذ

-1999السلع الصناعية المستوردة، وقد تضاعفت قيمة الواردات منھا مرتين ونصف مقارنة بمتوسط الفترة  إجمالي

مليون  572وزادت من % 10.9ألساسية وشكلت المعادن ا. مليون دوالر 1876مليون دوالر إلى  726من  2001

 485وزادت من % 7.5كما أن المنتجات الغذائية والمشروبات شكلت . مليون دوالر لنفس الفترتين 1714دوالر إلى 

معاً كانتا تعادالن  مستوردات المنسوجات ومستوردات منتجات التبغ في حين أن. مليون دوالر 1021مليون دوالر إلى 

-1999مليون دوالر بالمقارنة مع متوسط الفترة  7وزادتا زيادة طفيفة لم تتجاوز 2008-2006ة لمتوسط الفتر% 2.3

2008 .  

، البالد األوربية %29) دولة 25(فقد احتلت فيه دول االتحاد األوربي  2008أما التوزيع الجغرافي للواردات في عام 

، وبقية بالد العالم %5.5الدول األمريكية ، %25، البالد اآلسيوية %15.5، البالد العربية %23.5األخرى 

  )7-2جدول%.(1
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 (%)المستوردات الكلية السورية بحسب المناطق  5- 2الشكل  
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   7 -2الجدول , إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجمارك:المصدر

من كل من االتحاد األوربي  2001–1999مقارنة بالفترة  2008-2006ويالحظ ارتفاع نسبة المستوردات خالل الفترة 

، ومن الدول اآلسيوية %512، ومن البالد العربية بنسبة %359.6، ومن الدول األوربية األخرى بنسبة %185بنسبة 

 %. 99، ومن الدول األمريكية 394%

، حيث بلغت الواردات من ايطاليا في ومن بين الدول األوربية كانت أھم الموردين إلى سورية كل من ايطاليا وفرنسا

 840كانت  2008الواردات السورية، وفي عام  إجماليمن % 6.7مليون  دوالر وشكلت  913حوالي  2007عام 

% 2.1مليون دوالر وشكلت الواردات منھا نسبة  289وبلغت الواردات من فرنسا %. 4.7مليون دوالر شكلت نسبة 

وبالنسبة للدول العربية الموردة . 2008في عام % 1.1مليون دوالر ونسبة 200و، 2007المستوردات عام  إجماليمن 

 760حوالي  2007لسورية كانت المملكة العربية السعودية ومصر من أھمھا، وبلغت الواردات من السعودية في عام 

شكلت نسبة  مليون دوالر 665كانت  2008الواردات السورية، وفي عام  إجماليمن % 5.5مليون دوالر وشكلت 

 2007أما أھم الدول فكانت أوكرانيا والصين وروسيا االتحادية وتركيا، وبلغت الواردات من أوكرانيا في عام %. 3.7

مليون دوالر  1761كانت  2008الواردات السورية، وفي عام  إجماليمن % 5.8مليون  دوالر وشكلت  788حوالي 

 1961، و 2007المستوردات عام  إجماليمن % 7.9ونسبة  مليون دوالر 1087ومن الصين %. 9.8شكلت نسبة 

 إجماليمن % 9.7مليون دوالر ونسبة  1335ومن روسيا االتحادية . 2008في عام % 10.9مليون دوالر ونسبة

مليون دوالر ونسبة  563ومن تركيا . 2008في عام % 13مليون دوالر ونسبة 2332، و 2007المستوردات عام 

وبالنسبة للدول . 2008في عام % 2.7مليون دوالر ونسبة 494، و 2007ستوردات عام الم إجماليمن % 4.1

مليون دوالر  297حوالي  2007األمريكية جاءت الواليات المتحدة األمريكية في المقدمة وبلغت الواردات منھا في عام 

  %.2لت نسبة مليون دوالر شك 351كانت  2008الواردات السورية، وفي عام  إجماليمن % 2.2وشكلت 
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  التجارة الزراعية السورية 3- 2

ويعتبر قطاع الزراعة من أھم القطاعات في  . ية والتجارية والتصنيعيةنتاجتساھم الزراعة في كافة النشاطات اإل

 2006في عام  جماليمن الناتج المحلي اإل% 24.5ألف فرد، وشكل حوالي 814االقتصاد السوري، ويعمل به حوالي 

، وھذا %17أصبحت  2008وفي عام  2007في عام % 20تراجعت إلى  جماليه في الناتج المحلي اإلاال أن مساھمت

يؤشر إلى أن نمو بقية القطاعات كان أسرع من القطاع الزراعي، علما بان مساھمته تتأثر بالمواسم الزراعية وتناقصت 

وتتزايد أھمية ).  2006لي الزراعي منذ العام يبين ھبوط الناتج المح 6-2الشكل ( نتيجة الجفاف في السنوات الماضية 

من الناتج المحلي الزراعي % 77التجارة الزراعية خاصة بعد االنفتاح على األسواق العالمية وقد شكلت حوالي 

حيث ازدادت  2008-2006وقد تطورت التجارة الزراعية بسرعة كبيرة خالل الفترة . 2008-2006لمتوسط الفترة 

  ). 10- 2جدول(في العام التالي % 71.4ثم ارتفعت بمعدل  2006مقارنة بالعام   2007لعام في ا% 31.5بمعدل 

 )مليون ليرة سورية( 2008 -  2002الزراعي خالل الفترة  جماليوالناتج المحلي اإل جماليالناتج المحلي اإل 6-2الشكل 
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       10 - 2الجدول , ة العامة للجماركإحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات وإحصاءات المديري:المصدر

  2008- 2007الشكل التالي يوضح نمو التجارة الزراعية مقارنة بالتجارة الكلية والناتج المحلي الزراعي خالل السنتين 

  (%) 2008- 2002, االتجاھات العامة, الزراعي جماليالناتج المحلي اإل, جماليالناتج المحلي اإل 7-2الشكل 
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      10 -2الجدول , اءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجماركإحص:المصدر
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تميزت التجارة الزراعية السورية بنشاط مميز كما تبين المؤشرات اإلحصائية ولكن بالرغم من زيادة تنافسية السلع 

ويعزى . لت زيادة الواردات أسرع من الصادراتالزراعية السورية اال أن مساھمتھا في الصادرات الكلية انخفضت وظ

ذلك إلى أن االنفتاح سبب زيادة المستوردات الزراعية بمعدالت فاقت زيادة الصادرات وبالتالي أصبح الميزان التجاري 

شأنھا  الزراعي سالبا خالل ھذه الفترة مما حدا بالحكومة للبحث عن السبل الكفيلة بدفع التصدير واتخاذ التدابير التي من

اال أن التركيز على عدد محدود من السلع التي . تحسين نوعية المنتج والترويج له ودعم المحاصيل ذات األھمية للتجارة

تتلقى الرعاية والدعم يشجع اإلقبال على تصديرھا واالنصراف عن تصدير سلع أخرى من الممكن أن تحقق تنافسية 

لزراعية السورية بأنھا شديدة التركيز ينحصر معظمھا في عدد قليل من وتتصف الصادرات ا. اكبر في السوق األجنبية

 2007الصادرات الزراعية في عام  إجماليمن % 36السلع فقد شكلت السلع الخمسة األولى المصدرة نسبة تعادل 

 2007في عام % 49، وباالنتقال إلى العشر سلع المصدرة األولى نجد النسب تصبح 2008في عام % 64وحوالي 

  ).15-2و  14-2جدول. (وھي نسب مرتفعة تؤشر إلى ضرورة تطوير تصدير سلع أخرى 2008في عام % 89و

   الصادرات الزراعية السورية 2-3-1

مليون 1222الصادرات الزراعية من إجماليفقد ارتفعت قيمة  2007شھدت الصادرات الزراعية نموا مميزا في عام 

، اال أنھا تراجعت بحدة في %13.4وبلغ معدل نموھا  2007ر في عام مليون دوال 1386وبلغت  2006دوالر عام 

 2001-1999مقارنة بالفترة  2008-2006وقد ارتفع معدل النمو للفترة . مليون دوالر 998العام التالي ووصلت إلى 

ت ورفع القيود وساعد على تحقيق ھذا النمو التوجه في السياسات التجارية نحو دعم وتعزيز الصادرا%. 50إلى حوالي 

  . عن التصدير، والعناية بتحسين جودة المنتجات الزراعية لرفع تنافسيتھا في السوق العالمية

حوالي  2006بالمقارنة مع الصادرات الكلية نجد أن نسبة الصادرات الزراعية إلى الصادرات الكلية كانت في عام 

وھو أدنى مستوى لھا خالل العقد  2008في عام % 6.6ى ، اال أنھا ھبطت بشدة إل2007، وقد بقيت ثابتة في عام 12%

. في السنتين السابقتين نتاجوھذا ربما يعزى عدم تصدير السلع الغذائية األساسية كالقمح نتيجة انخفاض اإل. السابق

  .يوضحان ھذه التطورات 8- 2الشكل ) 12 - 2الجدول (

  )مليون دوالر(  2008 - 2002, الصادرات الكلية والصادرات الزراعية 8-2الشكل   
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  12 -2الجدول , إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجمارك:المصدر
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في حين أنھا % 70ما يقارب  2007ما زالت الصادرات الزراعية تتشكل في معظمھا من مواد خام وھي تعادل في عام 

ورغم أن ھذه النسبة شھدت . 2008-2006لمتوسط الفترة % 69لي ، وكانت حوا2008في عام % 64شكلت حوالي 

وتسعى الحكومة إلى تطوير التصنيع . اال أنھا مازالت مرتفعة% 88وھي  2001 -1999انخفاضا كبيرا مقارنة بالفترة 

من جھة أخرى، تغلب على الصادرات الزراعية . الزراعي لالستفادة من القيمة المضافة للصادرات المصنعة

  ).11- 2الجدول ( 2008في عام % 78و 2007في عام % 75صادرات الغذائية التي شكلت حوالي ال

  (%) 2008- 2002تركيب الصادرات الزراعية السورية خالل الفترة  9-2الشكل 

الصادرات

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

%

المواد الغذائية والحيوانية المواد غير الغذائية
   

الصادرات

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008

%

المصنعة المواد الخام  المواد
     11 -2الجدول   , بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية في سورية: المصدر  

الصادرات الزراعية،  إجماليمن % 17حوالي  2008رات الحيوانات الحية في عام على مستوى الفصول شكلت صاد

، محضرات من %)8(، الفواكه %)11.5(، ثم صادرات الخضار المأكولة %16تلتھا صادرات القطن ونسبتھا حوالي 

  ). 6.8(، والمشروبات الروحية %)7(الخضار

عية على مستوى الفصول خالل السنتين السابقتين حيث بصورة عامة حدث تغير في معدل صادرات المنتجات الزرا

ازدادت صادراتھا بمعدل ( مثل اللحوم واألحشاء القابلة لألكل  2007ازدادت  قيمة بعض ھذه الصادرات في العام 

، منتجات المطاحن %)213بمعدل زيادة ( ، الزيوت األساسية ومستحضرات التجميل )مقارنة بالسنة السابقة% 356

، البذور %)63(، محضرات الخضار والفواكه %)66(، المشروبات الروحية %)71(الخضار األخرى ، %)72(

 2007وبالمقابل فان بعض المنتجات انخفضت صادراتھا في العام %). 34بمعدل زيادة (والحبوب  ،%)46(الزيتية 

           حضرات القابلة لألكل، الم%)67-(، المنتجات الكيميائية %)78- انخفضت بمعدل (مثل األسماك والقشريات 

وقد حدث تبدل كبير على ھذه النسب %). 26-(، األبصال والورود %)28-(، مخلفات الصناعات الغذائية % )38- (

 .2008في العام 

يالحظ أن صادرات المشروبات الروحية والخل حققت نموا مرتفعا خالل السنوات العشر الماضية فقد ازدادت 

الصادرات  إجماليمن % 0.07تعادل ( 2001 -1999مليون دوالر لمتوسط الفترة  0.6صادراتھا من حوالي 
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الصادرات  إجماليمن % 6تعادل ( 2008-2006مليون دوالر لمتوسط الفترة  75لتصبح حوالي ) الزراعية

  ).الزراعية

يت الزيتون والقمح أما الصادرات الزراعية على مستوى السلع فتأتي في مقدمتھا األغنام والمياه المعدنية وز

الصادرات  إجماليمن %  64.4حوالي  2008وفي عام % 36نسبة  2007والحمضيات، وقد شكلت مجتمعة في عام 

  . من السلع الزراعية

  )مليون دوالر( 2008-  1999/2001تطور تصدير بعض السلع الزراعية المختارة خالل الفترة  10-2الشكل 
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       14-2الجدول , إلحصاء لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجماركإحصاءات المكتب المركزي ل:المصدر

وتعتبر األغنام السورية . من صادرات السلع الزراعية%  41شكلت صادرات األغنام مع المياه الغازية والمعدنية نسبة 

مس األخيرة  ، وتمثل مميزة ومطلوبة في دول الخليج العربي وقد تطورت صادراتھا بشكل كبير خالل السنوات الخ

%   15.5حوالي  2007مليون دوالر سنويا، وشكلت صادراتھا في عام  230سلعة تصديرية جيدة تحقق دخال يتجاوز 

أما صادرات القطن غير الممشط وغير المكرود فقد .  الصادرات الزراعية إجماليمن % 27.7حوالي  2008وفي عام 

إلى   2006مليون دوالر عام  169.6حيث ھبطت صادراته من  2008 – 2007شھدت تراجعا ملحوظا خالل السنتين 

%. 40.6- بنسبة ھبوط  2008مليون دوالر في عام  45ثم إلى % 55-بنسبة ھبوط  2007مليون دوالر في عام  75.9

مقابل وبال. وذلك بسبب أن معظم الكميات المنتجة من القطن تصنع محليا لالستفادة من القيمة المضافة 2008في عام 

مقارنة بالسنة السابقة، اال أن  % 56.7حيث ارتفعت بحوالي  2008حققت صادرات زيت الزيتون نموا متميزا في عام 

ووصلت  2008و  2005قيمة صادراته تفاوتت بحدة خالل السنوات العشر السابقة، ففي حين كانت مرتفعة في األعوام 

فإنھا كانت منخفضة نسبيا في . الصادرات الزراعية إجماليمن % 9وشكلت حوالي  2008مليون دوالر عام  91.8إلى 

وھذا يعود إلى ظاھرة المعاومة وتوفر كميات  2007مليون دوالر في عام  58.6وبلغت  2007-2006- 2004األعوام 

  . كبيرة منه للتصدير في بعض السنوات ونقصھا في سنوات أخرى

ويظھر وجود  2008-2006والفترة  2001-1999بين الفترة  يبين تبدال ملحوظا في بنية الصادرات 11- 2الشكل 

تحسن في صادرات األغنام والمياه الغازية وزيت الزيتون في حين تقلصت صادرات الشعير والقطن والبندورة وبذور 

  .الكمون
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  (%) حصص الصادرات الزراعية السورية الرئيسية  11-2الشكل 

  *2008-2006وسطي الفترة   - ب                                     2001-1999وسطي الفترة  -آ                     
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     15 -2 الجدول, إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء  لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجمارك:المصدر

  )التفاح والكرز والمشمش واألجاص والخوخ والدراق( الفواكه ھنا تشمل 

  الشكل ھي أرقام صغيرة جدا تم تدويرھا إلى الصفر أرقام الصفر في* 

مليون دوالر  96.7كانت المياه المعدنية والغازية من أسرع السلع الزراعية نموا في صادراتھا وبلغت  2007في عام 

الصادرات من السلع الزراعية، كما أنھا ارتفعت في العام التالي وجاءت مباشرة بعد األغنام  إجماليمن % 7وشكلت 

الصادرات  إجماليمن % 13مليون دوالر وشكلت  133.4كثاني اكبر سلعة زراعية تصديرية وبلغت صادراتھا 

مقارنة بالعام % 115القمر الدين وحقق نموا قدره  2008ومن السلع األخرى التي حققت تقدما في عام . الزراعية

ھبوطا حادا  2007وبالمقابل فقد شھد العام . %139، والجبن األبيض حقق نموا يعادل %98السابق، واليانسون حوالي 

، وبذور الكمون %25-، والكسبة %28-، والحمضيات %36-، والفواكه %69- في صادرات كل من البطاطا بنسبة  

 %. 17- ، والعنب %22.5-انخفضت صادرات العدس  2008وفي العام %. 13- بنسبة 

  الواردات الزراعية السورية   2- 2-3

لتعاود نموھا  2006فقد تراجعت نسبيا في عام  2005-2004م المستوردات الزراعية خالل الفترة بعد التسارع في حج

، وحققت نموا إضافيا 2006مقارنة بالعام % 48.8حوالي  2007السريع في العامين التاليين وبلغ معدل نموھا في العام 

لتصبح  2008ستوردات الكلية تراجعت في العام اال أن نسبة المستوردات الزراعية إلى الم. 2008في العام % 6يعادل 

وھذا يعني أن المستوردات في القطاعات األخرى تسارعت بمعدالت أعلى . 2007في عام % 14بعد أن كانت % 11

وعموما فقد كان تسارع المستوردات الزراعية اكبر من تسارع الصادرات الزراعية منذ . من المستوردات الزراعية

ووصل إلى  2008لك إلى حدوث عجز في الميزان التجاري الزراعي بلغ أعلى مستوياته في العام وأدى ذ 2004العام 

التجارة الزراعية، في حين أن عجز الميزان التجاري للتجارة  إجماليمن % 34مليون دوالر وشكل حوالي  1028
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ارنة بالصادرات الكلية ففي حين مما يؤشر إلى وجود تباطؤ كبير في الصادرات الزراعية مق% 8.5الكلية ال يتجاوز 

في ھذا % 27.7-فانه كان سالبا في الصادرات الزراعية يعادل  2008في عام % 31.5بلغ معدل نمو الصادرات الكلية 

  ).12-2الجدول (العام 

الخام وتزيد فيھا المواد المصنعة على المواد %) 87-85(وتتشكل المستوردات الزراعية في معظمھا من المواد الغذائية 

لتقليص المستوردات  2008اال أن ھناك توجه حالي تعكسه البيانات في عام %). 55 - % 52المواد المصنعه حوالي (

  .المصنعة واستبدالھا بمستوردات خام وتصنيعھا داخليا لالستفادة من القيمة المضافة وتشغيل اليد العاملة المحلية

  )12- 2الشكل ( 

  (%) 2008-2002لزراعية السورية خالل الفترة تركيب المستوردات ا 12-2الشكل 
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      11 -2الجدول   , بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية في سورية: المصدر

بلغت نسبة السلع  2007تتصف المستوردات الزراعية شانھا شان الصادرات الزراعية بالتركيز الشديد، ففي العام 

السلع الزراعية المستوردة، ووصلت  إجماليمن % 31.6شكلت  2008ام وفي ع% 47الخمسة األولى المستوردة 

  ) 18-2جدول %. (57.8إلى  2008وفي عام  2007في عام % 61للسلع التجارية العشرة األولى إلى 

مليون دوالر عن العام  627مليون دوالر بزيادة قدرھا  1911حوالي  2007بلغت قيمة الواردات الزراعية في عام 

مليون دوالر  865مليون دوالر في مقابل  1741يعادل  2008-2006وكان متوسط قيمة المستوردات للفترة . السابق

وساعد على ذلك إصالح السياسات التجارية وفتح . وھذا يعادل زيادة أكثر من الضعف 2001-1999لمتوسط الفترة 

  .المجال أمام التجار الستيراد السلع الزراعية المختلفة

المستوردات،  إجماليمن % 38كانت أھم الواردات الزراعية بحسب الفصول ھي  الحبوب  وشكلت  2008في عام 

، البذور %)5(، القھوة والشاي والمتة والتوابل %)8(، السكر والمنتجات السكرية %)11شكلت (الحليب واأللبان 



2009-2008ة ـوريـلسة اـزراعيــجارة الـالت  

 

38 

وھي %). 4(، والخضار %)4(واكه ، الف%)4(، بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية %)5(الزيتية والزھور الصناعية 

  )16-2جدول . (الواردات الزراعية إجماليمن %  79تمثل مجتمعة حوالي 

مليون دوالر، وشكلت اكبر مجموعة من  771استوردت سورية كمية من الحبوب تعادل قيمتھا  2008في عام 

وارتفعت كذلك الواردات من الحليب . مقارنة بالعام السابق% 106المستوردات الزراعية، وكان معدل الزيادة فيھا 

-(وفي المقابل انخفضت واردات كل من التبغ%) 49(، والخضار %)57بلغ معدل الزيادة فيھا حوالي (واأللبان 

  .)16- 2جدول %). (54-(السكر والمنتجات السكرية %) 94- (، األخشاب %)94-(، الصوف والشعر %)100

% 16مليون دوالر وشكلت  317.7بلغت قيمتھا (ھي الشعير  2008عام على مستوى السلع كانت أھم المستوردات في 

، %)7مليون دوالر و 140(، السكر % )10مليون دوالر وشكلت  210(،  الذرة )المستوردات الزراعية إجماليمن 

، %)3مليون دوالر و 68(، الشاي %)4مليون دوالر و  75(، الحليب المجفف %)7مليون دوالر و  149(الرز 

وبذور السمسم وبذور عباد , %)3مليون دوالر و  54(، الزيوت من بذور مختلفة %)3مليون دوالر و  64(بة الكس

  .المستوردات من السلع الزراعية إجماليمن % 56وھي تشكل مجتمعة %). 3مليون دوالر و  52(الشمس 

  )مليون دوالر( 2008 - 2002تطور استيراد بعض السلع الزراعية المختارة خالل الفترة  13-2الشكل 
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       17 -2الجدول , بيانات المركز الوطني لسياسات الزراعية:المصدر  

ويظھر وجود تحسن في  2008-2006والفترة  2001-1999يبين تطور السلع المستوردة بين الفترة  14- 2الشكل 

  .اي والكسبة مستوردات الذرة وبذور السمسم وعباد الشمس وتراجعا في مستوردات السكر والرز والش
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  (%).حصص المستوردات الزراعية السورية الرئيسية 14-2الشكل   
   2008 -2006وسطي الفترة  -ب                   2001 -1999وسطي الفترة  - آ
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        18 -2الجدول , بيانات المركز الوطني لسياسات الزراعية:المصدر

  النتائج الرئيسية  

  4.2نموا قدره ) 2000الثابتة لعام  سعارباأل( جماليالكلي ممثال بالناتج المحلي اإلتطور النمو االقتصادي %

يعادل  2007وكان معدل نموه في عام  ،2008-2006وحتى متوسط الفترة  2001-1999سنويا من متوسط الفترة 

 %. 4.3بالنسبة للعام السابق لكنه انخفض في العام التالي ليصبح % 7.7

  وكانت حصة الفرد من . مليون دوالر 28802حوالي  جماليت قيمة الناتج المحلي اإل، بلغ2008في عام

  )دوالر أمريكي 1463حوالي (ليرة سورية  68178تعادل  2008الناتج المحلي في عام 

  وبلغت % 24.9بمعدل سنوي متوسط قدره  2008-2006و  2001- 1999تطور حجم التجارة بين الفترتين

 2008مليون دوالر في عام  33225ة جماليقيمته اإل

  31.5وصل إلى  2008يظھر منه وجود نمو تجاري استثنائي في العام  2008-2006واقع التجارة للفترة %

 .مقارنة بالسنة السابقة اال أن ذلك ترافق بتزايد العجز في الميزان التجاري

 ذا مؤشر على تزايد األھمية ،  وھ2008في عام % 115.5 جماليوصلت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي اإل

 . النسبية لقطاع التجارة في االقتصاد القومي

  وما زالت الدول العربية واالتحاد األوربي أھم الشركاء التجاريين، وبلغ حجم التداول مع الدول

التجارة، في حين بلغت قيمة التداول مع  إجماليمن %% 31.7وشكلت  2008مليون دوالر في عام  10529العربية

 . من حجم التجارة الكلية% 31.2مليون دوالر وشكل نسبة  10369التحاد األوربي ا
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  سلبا بالظروف الخارجية المرافقة لألزمة المالية العالمية وتباطؤ التجارة  2008تأثرت الصادرات في عام

 .2008العام  فقط في% 11فقد تقلص نموھا إلى  2007في عام % 35.6لذلك بعد أن حققت نمواً يعادل . العالمية

  أھم الدول التي استھدفتھا الصادرات السورية خالل السنتين السابقتين ھي المملكة العربية السعودية العراق

من % 54.6ووصلت نسبة الصادرات إليھا مجتمعة . ولبنان واألردن وتركيا باإلضافة إلى ايطاليا وفرنسا وألمانيا

 2008في عام % 64.7وحوالي  2007الصادرات في عام  إجمالي

  مليون دوالر في عام 10626من  2008-2006سجلت المستوردات السورية أرقاما غير مسبوقة خالل الفترة

في عام % 31.4وحوالي  2007في عام % 28.8وبلغت الزيادة فيھا  2008مليون دوالر في عام  17994إلى  2006

2008. 

 2001 – 1999مقارنة بالفترة  2008-2006رة ارتفعت نسبة المستوردات من االتحاد األوربي خالل الفت 

، %512، ومن البالد العربية بنسبة %359.6، ومن البالد األوربية األخرى غير االتحاد األوربي بنسبة %185بنسبة 

 %.. 99، ومن الدول األمريكية %394ومن الدول اآلسيوية 

 من الناتج المحلي % 77مية وقد شكلت حوالي ازدادت أھمية التجارة الزراعية بعد االنفتاح على األسواق العال

 2008- 2006الزراعي لمتوسط الفترة 

  في العام % 31.5حيث ازدادت بمعدل  2008- 2006تطورت التجارة الزراعية بسرعة كبيرة خالل الفترة

  في العام التالي % 71.4ثم ارتفعت لمعدل  2006مقارنة بالعام   2007

 2006مليون دوالر عام  1222وارتفعت قيمتھا من 2007زا في عام شھدت الصادرات الزراعية نموا ممي 

اال أنھا تراجعت بحدة في العام التالي ووصلت % 13.4وبلغ معدل نموھا  2007مليون دوالر في عام  1386وبلغت 

 مليون دوالر  998إلى 

  المعدنية والقمح تأتي في مقدمة الصادرات الزراعية على مستوى السلع األغنام وزيت الزيتون والمياه

الصادرات  إجماليمن  2008في عام %  64.4وحوالي % 36نسبة  2007والحمضيات، وقد شكلت مجتمعة في عام 

  . من السلع الزراعية

  حوالي  2007وبلغ معدل نموھا في العام  2008-2007حققت المستوردات الزراعية نمواً سريعاً في العامين

 2008في العام % 6نموا إضافيا يعادل و حققت  2006مقارنة بالعام % 48.8

  بلغت نسبة السلع الخمسة األولى المستوردة  2007تتصف المستوردات الزراعية بالتركيز الشديد ففي العام

السلع الزراعية المستوردة، ووصلت للسلع التجارية العشرة األولى  إجماليمن % 31.6إلى  2008وفي عام % 47إلى 

 %.57.8ى إل 2008وفي عام % 61إلى 
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  الشركاء -المنتجات  - داءاأل:التجارة الزراعية السورية -الثالثالفصل 

تقييم أداء الصادرات )  1-3(يقيم القسم األول . يقدم ھذا الفصل عرضاً مفصالً للتجارة الزراعية السورية في ثالثة أقسام

خارطة التجارة  –قيمة النسبية للوحدة ال –الميزة النسبية الظاھرية : الزراعية السورية من خالل ثالث مؤشرات

واقع وتطورات أھم الصادرات والواردات الزراعية السورية خالل ) 2- 3(يتضمن القسم الثاني . الزراعية السورية

فيسلط الضوء على أھم الشركاء التجاريين لسورية في مجال التجارة ) 3-3(أما القسم الثالث  2008-1999الفترة 

  . الزراعية

  ء التجارة أدا  1- 3

  )RCA )Revealed Comparative Advantageالميزة النسبية الظاھرية  1- 3-1

يعتبر مؤشر الميزة النسبية الظاھرية أحد أھم المؤشرات في تقييم تنافسية المنتج في األسواق الخارجية ويعبر عنه 

 إجماليقيمة ) / (عالم لنفس السلعةقيمة صادرات ال/ قيمة الصادرات السورية من سلعة ما =(  RCAبالعالقة التالية 

  )صادرات العالم الزراعية إجماليقيمة / الصادرات الزراعية السورية 

أكبر من الواحد فإن البلد يمتلك ميزة نسبية ظاھرية للسلعة أو المنتج ويجب االھتمام بالسلعة أو  RCAعندما تكون 

  .المنتج لزيادة الصادرات منھا

والتي تؤثر ) مثل سعر الصرف(ر الميزة النسبية الظاھرية يأخذ باالعتبار عوامل التنافسية وتجدر اإلشارة إلى أن مؤش

  .  على المصدرين في البلد ويعطي نتائج يمكن قياسھا بطريقة تسمح بالمقارنة بين البلدان

 2006و1998عوام األالميزة النسبية الظاھرية ألھم الصادرات الزراعية السورية في  )1- 3الجدول ( 1- 3 الشكل يبين

الحمص كانت السلع  –العدس  -زغب بذور القطن  -كاألغنام الحية  أن السلع التصديرية السورية يظھر حيث 2007 –

زاد عدد السلع الزراعية  2007و  2006أما في العامين  1998الوحيدة التي تمتعت بميزة نسبية ظاھرية في العام 

 –الكرز  –البرتقال  –البندورة  –ليشمل تقريباً معظم السلع مثل لنت القطنالسورية التي تمتلك ميزة نسبية ظاھرية 

زيت الزيتون  –زيت الزيتون البكر  -الفستق الحلبي  -)من حليب البقر(الجبن  –البطاطا  –القمح  –التفاح  –المشمش 

ضافة إلى النوعية والجودة مما يدل على تحسن أداء ھذه المنتجات في السوق العالمية من حيث الحصة في السوق باإل

وھذا يعني أنه من المھم بذل المزيد من الجھود لتكون ھذه المنتجات ذات نوعية وجودة أفضل خاصةً ما يتعلق بتلبية 

  . رغبات المستھلكين في الدول المستوردة
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 2007 - 2006و  1998الميزه النسبية الظاھرية ألھم الصادرات الزراعية السورية خالل  1-3الشكل 
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  )1-3الجدول (قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة : المصدر

  ) RUV)Relative Unit Valueالقيمة النسبية للوحدة   2- 3-1

. مؤشر القيمة النسبية للوحدة قيمة وحدة الصادرات لمنتج معين في دولة معينة نسبةً إلى وسطي قيمة الوحدة للعالم يمثل

للسلع الفردية أو حتى لبعض  سعارخاصةً وأنه من غير السھل توفر األ ارسعتستخدم قيمة الوحدة كمؤشر لأل

قيمة الوحدة السورية تساوي قيمة الوحدة في (والقيمة المرجعية أو متوسط قيمة ھذا المؤشر ھي الواحد . الصناعات

ية تصدر منتجھا بسعر أقل عندھا نقول بأن سور 1من ) أو أعلى(إذا كانت القيمة النسبية للوحدة أدنى ) . السوق العالمي

  . من متوسط السعر العالمي) أو أكثر(

في القيمة النسبية للوحدة ألھم  2007 -2006و  1998بعض التغيرات الھامة لألعوام  )2-3الجدول ( 2-3 الشكليبين 

نسبية للوحدة وحدھا أظھرت قيمة  العدس -لنت القطن  –أن األغنام الحية  ومن المالحظ .الصادرات الزراعية السورية

 2007الحمص في العام  -الفستق الحلبي  -باإلضافة إلى زغب بذور القطن  2007 – 2006األعوام  في 1أعلى من 

 القيمة النسبية لوحدة كل من تراجعتبينما . مما يدل أيضاً على القدرة التنافسية لھذه المنتجات في األسواق الخارجية

إلى أدنى  1997في العام  1من أعلى من زيت الزيتون تغير  –لزيتون البكر زيت ا –البطاطا  –القمح  –البرتقال 

    .في الفترة األخيرة متراجعة في األداء1من

 2007-2006و1998القيمة النسبية لوحدة أھم الصادرات الزراعية السورية خالل األعوام  2-3الشكل 
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  )2-3الجدول (ألغذية والزراعة قاعدة بيانات منظمة ا: المصدر
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  أداء الصادرات  3- 3-1

 أداء المنتجات المصدرة الرئيسية في سورية 3 -3الشكليوضح الرسم البياني لخارطة التجارة الزراعية السورية في 

ة النمو السنوي لحصمقابل ) حجم البقعة(الممثل في إلى قيم صادرات ھذه المنتجات استناداً  2007-2003خالل الفترة 

السنوي للصادرات الزراعية العالمية  نمووال) المحور األفقي(السوق العالمي الصادرات الزراعية السورية المختارة في 

 ). المحور العمودي(أو الطلب العالمي لنفس السلع المدروسة خالل نفس الفترة 

الخط األفقي (خالل نفس الفترة  يةلكل السلع الزراع التجارة الزراعية العالميةتشير الخارطة أيضا إلى معدل نمو 

وبالتالي المحورين األفقي والعمودي يمثالن تطور  2007 – 2003في الفترة % 13.4والتي كانت بحدود ) األزرق

  .الصادرات الزراعية محلياً وعالمياً ويقسمان الخريطة إلى أربعة أرباع تضم سلعاً مختلفة في صفاتھا على الشكل التالي

  )الربع اليميني األعلى(الرابحة في األسواق المتنامية  – السلع المتفوقة

أعلى من معدل نمو (نمواً كبيراً والتي نمت خالل الفترة المدروسة  جداً  ھي تلك المنتجات السورية التي تتميز بأداء جيد

 . أدى إلى زيادة حصتھا في الواردات العالمية )العالميةالتجارة 

مثل ھذه  جھود تعزيز تجارةو ا التنافسية في األسواق العالمية خالل الفترة المدروسةوقد أثبتت ھذه المنتجات قدرتھ

والتي يمكن االستفادة منھا واعتبارھا بما أنھا ناجحة في األسواق العالمية  مستوى مخاطرة منخفض المنتجات تواجه

كما يبين الشكل . معززةً بالمؤشراتيجب أن تھدف جھود الترويج إلى زيادة قدرة عرض ھذه المنتجات و نقاطاً مرجعية

 – 2001المصنف في ھذه الفئة مقارنةً مع الفترة  2007 – 2003زاد عدد السلع الزراعية السورية في الفترة  3 -3

القمح لتصبح ضمن قائمة السلع المتفوقة  –العدس  –حيث يالحظ دخول بذور اليانسون )  2007التقرير السابق( 2005

اح وزيت الزيتون كما يالحظ خروج األغنام الحية والماعز من ھذه الفئة لتصبح في فئة السلع الرابحة باإلضافة إلى التف

 .    في األسواق المتقلصة
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  )2007 – 2003(خريطة الصادرات الزراعية السورية  3 – 3الشكل 

  
  قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة : المصدر

  )الربع اليساري األعلى(واق المتنامية الخاسرة في األس –السلع المتراجعة 

بما أنھا لم تظھر المقدرة على االنضمام لالتجاه الموجب  لجھود الترويج للتجارةتمثل ھذه السلع تحديات خاصة 

وإما أن تكون تراجعت أو نمت بمستويات أقل من نمو التجارة العالمية وبالتالي فإن سورية تخسر ألسواقھا العالمية 

ومن الضروري بالنسبة لھذه المنتجات أن يتم بشكل محدد تحديد معوقاتھا والعمل على إزالة  سواق الدوليةحصة في األ

وكما يبين الشكل أعاله ال توجد صادرات سورية تصنف في  .ھذه المعوقات التي تحد من التوسع الديناميكي للصادرات
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البندورة من ھذه الفئة وتصنف ضمن قائمة  –كرز ال - نتيجة خروج المشمش  2007 – 2003ھذه الفئة خالل الفترة 

  . السلع الرابحة في األسواق المتقلصة

  )الربع اليساري األدنى( المتقلصةالسلع الخاسرة في األسواق 

تشير النظرة العامة على آفاق ھذه المنتجات إلى أنھا غير واعدة حيث تعرضت واردات العالم من ھذه المنتجات للركود 

خالل الفترة  ضمن ھذه الفئةالقطن  بقيبالنسبة لسورية . في السوق العالمية ة سورية منھاتقلصت حص وأو التراجع 

وتواجه جھود الترويج التجاري لمجموعات السلع في ھذه الفئة مھمةً . 2005 - 2001كما في الفترة  2003-2007

  . لكل من العرض والطلب ) االختناقات(وقات صعبة نظراً للحاجة لتبني طرق ترويج متكاملة تأخذ بعين االعتبار المع

  )   الربع اليميني األدنى(رابحة في أسواق متقلصة  –سلع متحركة بشكل عكسي 

التي  االستيراد العالمية في أسواقالمتزايدة للصادرات الزراعية السورية تتصف المنتجات العائدة لھذا الربع بالحصص 

 الترويج التجاري فإن استراتيجيات تسويقالزراعية العالمية ومن وجھة نظر  معدل نمو التجارةأو تنمو دون  تتناقص

وفيما . لألسواق الصغيرة مطلوبة لعزل األداء التجاري اإليجابي لھذه المنتجات عن التراجع الكلي في ھذه األسواق

الكرز  –المشمش  –برتقال ال –األغنام الحية والماعز  -زغب بذور القطن  يتعلق بسورية، نجد أن بعض المنتجات مثل

   .تنتمي لھذه الفئةالبندورة  -

  تنوع األسواق   4- 3-1

وتكمن . يتم تحليل تنوع أسواق الصادرات بالنظر إلى حصة الوجھات التصديرية الخمس والعشر األوائل لكل منتج

عدد (ان تركز السلعة عالياً كلما كو أھمية ھذا المؤشر بأنه يقيم مخاطر فقدان الوجھات التصديرية لكل سلعة تصديرية

الصادرات  بينت أھم .كلما كان الخطر أكبر في خسارة أحد ھؤالء الشركاء التجاريين) قليل من الوجھات التصديرية

ألھم خمس شركاء  2008عام الفي ) % 92.0( بالمتوسط تركيز عالي) 3 –3الجدول ( 4.3الشكل  الزراعية السورية

   .)2007عام الفي %  91.3 مقابل  2008في العام  ألھم عشرة شركاء%  95.4دل وبمع) 2007عام ال في % 87.8(

 –الجلود  –البندورة  –القمح القاسي والطري  –أن سلعاً مثل األغنام الحية ) 3 –3الجدول ( 4 - 3كما يبين الشكل 

أتي في المرتبة األولى من المياه الغازية والمعدنية ت –البطاطا  –العنب الطازج  –الحمضيات  –زغب بذور القطن 

% 100و% 92بين  2008حيث ارتفاع تركيزھا حيث ترواحت حصة أھم خمس دول وحصة أھم عشر دول في العام 

  . بينما بذور الكمون والحمص سجال أدنى مستويات التركيز مقارنةً مع بقية السلع العالية التركيز
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  2008 وعدد الشركاء ألھم الصادرات الزراعية السورية) سلعةصادرات كل  إجماليمن (% حصة أھم الشركاء  4-3الشكل 
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حصة أھم خمس دول حصة أھم عشر دول عدد الشركاء التجاريين

  
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

 أھم خمس شركاءحيث بلغت حصة  أيضاً  أظھرت أھم الواردات الزراعية السورية مستويات مرتفعة من التركز

أعلى وسجلت ) 4- 3الجدول  5.3الشكل ( 2007عام %  93.7مقارنةً مع %  94.0والي ح 2008عام البالمتوسط في 

مخلفات  –الشاي  –الذرة الصفراء  –وأول عشر شركاء لكل من السلع السكر  مستويات التركز في أول خمسة شركاء

%  93.3رواح التركيز بين القھوة حيث ت –النخالة  –المتة  –األسماك المعلبة  –الموز  –فول الصويا  –عصر الزيتون 

  لحليب المجفف والزبدة والسمنةبينما سجلت أدنى مستويات التركيز ل 2008في العام % 100و

  2008 وعدد الشركاء ألھم الصادرات الزراعية السورية) واردات كل سلعة إجماليمن (% حصة أھم الشركاء  5-3الشكل 
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حصة أھم خمس دول حصة أھم عشر دول عدد الشركاء التجاريين

  
  )4-3الجدول (الزراعية قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات : المصدر

  مالحظات على منتجات مختارة  2–3

  الموازين السلعية    1- 3-2

إن الميزان السلعي ألھم المنتجات المصدرة والمستوردة قد تمت دراسته من خالل حساب بعض المؤشرات مثل 

   ".نسبة االكتفاء الذاتي"و " المتاح االستھالك الظاھري"
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لم يؤخذ التخزين (الصادرات ومطروحاً منه الواردات  مضافاً إليه نتاجاإل كمية يعرف االستھالك الظاھري على أنه

من  االكتفاء الذاتي بالنسبة المئوية لالستھالك الظاھري ويعبر عنلكل سلعة ) بعين االعتبار لعدم توفر البيانات الالزمة

كل عكسي على حصة الطلب المحلي الذي مما يوفر مؤشراً مباشراً على توفر الفائض التصديري أو بش المحلي نتاجاإل

  . يجب تغطيته من خالل االستيراد

معدل االكتفاء (العدس  2008عام النسبي في التصديري الفائض ذات الالمنتجات الزراعية التصديرية الرئيسية ومن أھم 

تجات أخرى باإلضافة لمن%) 110.6(التفاح  –) 257.8( بذور عباد الشمس غير الزيتي  –%)  376.5 الذاتي

علماً أن ھذه المؤشرات ال تأخذ بعين االعتبار مخازين أول وآخر المدة لصعوبة الحصول على البيانات ) 5- 3جدول ال(

المحلي مما  نتاجمعدالت تصديرية أعلى من اإل 2008كميات التصدير للكمون سجلت في عام  ويالحظ أن. الخاصة بھا

  . سالبة لكل من االستھالك الظاھري و االكتفاء الذاتي وإليه يعود وجود قيميدل على وجود مخزون 

من الطبيعي أن  فإن نسب االكتفاء الذاتي )5-3الجدول ( 2008في العام  بالنسبة للمنتجات الزراعية المستوردة الرئيسية

المتة والتي  –الرز  –الشاي  –بما أن قسم من ھذه المنتجات ال ينتج في سوريا مثل القھوة  منخفضة بشكل كبير تكون

 -%)  5.2(فول الصويا  تبلغ معدالت االكتفاء الذاتي منھا الصفر أو أن ھذه المنتجات تنتج في سوريا بكميات قليلة مثل

  .12)%39.2(السكر -  %)16.1(الشعير  – %)21.8(الذرة - %) 6.4(بذور السمسم 

  أھم الصادرات الزراعية السورية  2- 3-2

  :  خاللھم الصادرات الزراعية السورية من أل شرحاً تتضمن الفقرات التالية 

 1999الفترة خالل  التطورات لمقارنة 2008- 2006 و 2001-1999مرجعيتين الفترتين ال وسطي مقارنة – 

2008. 

  بالنسبة للكمية و القيمة باإلضافة إلى الوجھات  2008-2004التطورات التي حدثت مؤخراً خالل الفترة

ھنا إلى أنه قد تم حساب قيمة الوحدة لكل من ھذه السلع بتقسيم القيمة الكلية لصادرات  و نشير التصديرية الرئيسية

ويتم تكرار نفس  .تصديرالالتي تم بھا  سعارعن األ) وإن لم يكن دقيقاً (السلعة على كميتھا وھي أقرب تعبير ممكن 

  . 3- 2-3الطريقة ألھم الواردات الزراعية السورية في الفقرة 

  األغنام

ل صادرات األغنام المرتبة األولى في ترتيب الصادرات الزراعية السورية وتعتبر عصب ھذه الصادرات حيث تحت

%  16.0حوالي  2008 – 2006قيمة الصادرات الزراعية السورية في الفترة  إجماليبلغت نسبة مساھمتھا وسطياً من 

قيمة الصادرات  جماليأن مساھمتھا بالنسبة إلمما يدل على  2001 –1999في الفترة % 7.9بينما كانت حوالي الـ 

بالرغم من أن صادرات ) 2008 – 2006و  2001 – 1999(الزراعية السورية تضاعفت خالل الفترتين المرجعيتين 

                                                 
  .آخذين بعين االعتبار السكر المستورد للتكرير  12
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فقد كان عدد األغنام في  2008/  2007الذي أصاب الموسم  13تأثرت بشكل كبير   بالجفاف 2008األغنام في العام 

فإن  6- 3مليون رأس وكما يبين الجدول  19.2إلى  2008مليون رأس ليتناقص في العام  22.9 حوالي 2007العام 

ألف طن لتتراجع بشكل كبير في العام  85حوالي  2007و  2006الكميات المصدرة من األغنام كانت في العامين 

  )ألف طن 41حوالي (إلى النصف تقريباً  2008

أما بالنسبة للقيمة فقد %  5.3وكان معدل نموھا بالنسبة للكمية  2008 – 1999نمت صادرات األغنام خالل الفترة  

ألف طن  26.9 من 2008-2006و  2001-1999بين الفترتين  السنوي الصادرات وسطي ازداد حيث% 11.4كان 

والر ترافق مليون د 193.9ألف طن في الفترة الثانية قيمتھا  70.7مليون دوالر لتصل إلى  63.0للفترة األولى بقيمة 

  .طن في الفترة الثانية/ دوالر  2743.6طن إلى / دوالر 2339.9ذلك مع ازدياد في قيمة الوحدة من 

حيث  2004فقد سجلت صادرات األغنام قيمتھا العظمى في العام  2008 – 2004بالنسبة للتطورات األخيرة 

 93.9دوالر وبالنسبة للكمية فقد كانت حوالي مليون  144.6فقد كانت  2008مليون دوالر أما في العام   225.3بلغت

  .ألف طن على التوالي خالل العامين المذكورين 41.3ألف طن و 

 إجماليمن % 16.7حوالي  2007ومن الجدير ذكره أن حصة الصادرات السورية من األغنام الحية كانت في العام 

  .راليا كأحد أھم الدول المصدرة لألغنام في العالمالصادرات الزراعية العالمية لتأتي في المرتبة الثانية بعد أست

 – 2006خالل الفترة %  80تعتبر السعودية الوجھة الرئيسية لصادرات األغنام السورية حيث استوردت أكثر من 

من صادرات األغنام السورية نظراً للطلب الكبير على لحوم ھذه األغنام وبشكل خاص أغنام العواس كما يتم  2008

  ).6-  3الجدول (لبنان  –الكويت  –ألغنام إلى دول عربية أخرى مثل قطر تصدير ا

  )القاسي والطري(القمح 

باالكتفاء الذاتي منه مع وجود فائض للتصدير عدا السنوات  سورية وتتميز يعتبر القمح من أھم المحاصيل الغذائية

  . لحكومة معاملة خاصةالجافة ويصنف القمح ضمن قائمة المحاصيل االستراتيجية التي توليھا ا

حيث بلغت نسبة  2008 – 2006أتت صادرات القمح في المرتبة الثانية في صادرات سورية الزراعية خالل الفترة 

  . قيمة الصادرات الزراعية السورية في الفترة المذكورة إجماليمن %  10.0مساھمتھا وسطياً 

ألف طن  49.2من  2008 – 2006و  2001 – 1999رتين ازداد متوسط صادرات القمح السنوية بشكل كبير بين الفت

ألف طن في الفترة الثانية وقد ترافق ذلك أيضاً بزيادة ملحوظة  في قيمة   769.7في الفترة األولى لتصل إلى حوالي 

طن / دوالر 221.9مليون دوالر إال أن قيمة الوحدة انخفضت من  127.5مليون دوالر إلى 10.9ھذه الصادرات  من 

  .طن/ دوالر 165.6 إلى

                                                 
  عاماً  40ھو األسوأ منذ  2008/  2007أشارت منظمة األغذية والزراعة إلى أن الجفاف الذي أصاب سورية في الموسم   13
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حيث وصلت إلى  2006في العام  2008 - 2004بلغت صادرات القمح ذروتھا العظمى من حيث الكمية في الفترة 

  .2007مليون دوالر تم تسجيلھا في العام  197.5إال أن القيمة العظمى لصادرات القمح وھي  مليون طن 1.2حوالي 

القمح في العام  إنتاجفقد كان  2008/  2007كل كبير بموسم الجفاف تجدر اإلشارة إلى أن صادرات القمح تأثرت بش

مليون طن و  2.1تراجع إلى  2008مليون طن أما في العام  4حوالي  2007مليون طن وفي العام  4.9حوالي  2006

 2006ام أن الكميات المصدرة من القمح وصلت في الع 7-3تعتبر ھذه الكمية أقل من حاجة القطر وكما يبين الجدول 

 114.6إلى  2008ألف طن  لتتراجع بشكل ملحوظ في العام  974.7كانت  2007مليون طن وفي العام  1.2إلى حوالي 

  .ألف طن

مصر علماً أن القمح السوري يصدر إلى دول أخرى مثل  –األردن  -اليمن  2008كانت الوجھات التصديرية في عام 

  ).7-3الجدول ( تونس -تركيا  - إيطاليا 

  )غير الممشط أو المكرود(طن الق

احتل القطن المرتبة الثالثة كأحد أھم الصادرات الزراعية السورية ويعتبر من المحاصيل النقدية المھمة في سورية 

  . ويصنف ضمن المحاصيل االستراتيجية التي توليھا الحكومة معاملة خاصة

قيمة  إجماليت نسبة مساھمته وسطياً من حيث بلغ 2008 – 1999بالرغم من تراجع صادرات القطن في الفترة 

 2001 – 1999في الفترة % 23.2بينما كانت % 7.2حوالي  2008– 2006الصادرات الزراعية السورية في الفترة 

ويرجع السبب في تراجع صادرات القطن تشجيع المعامل المحلية لتصنيع القطن واالستفادة من القيمة المضافة و إلى 

تج عن سياسات الحكومة بتخفيض المساحات المزروعة بالقطن التي وصلت إلى ذروتھا في العام النا نتاجتراجع اإل

لتنخفض بشكل كبير إلى  2006ألف ھكتار في العام  215.6ألف ھكتار لتصل إلى  275بمساحة مقدارھا حوالي  1998

بھدف ترشيد استخدام المياه الذي و ذلك  2008في العام ألف ھكتار  176.5ثم إلى  2007ألف ھكتار في العام  192.7

إلى حوالي   2007وأيضاً تجارة القطن حيث تعاني سورية من عجز مائي وصل في العام  إنتاجيعتبر إحدى تحديات 

 إجماليمن %  36.8ھا إنتاجوسطي (مليار متر مكعب  2مليارات متر مكعب وفي محافظة الحسكة تحديداً حوالي  3.5

  )  2008 – 2006القطر خالل  إنتاج

 64.9ألف طن إلى  174.0من  2008 – 2006و 2001 -1999تراجع المعدل السنوي لصادرات القطن بين الفترتين 

مليون دوالر أما بالنسبة لقيمة الوحدة  89.3مليون دوالر إلى  186.1ألف طن وترافق ذلك مع انخفاض حاد بالقيمة من 

  .طن في الفترة الثانية/دوالر  1376.2إلى  طن في الفترة األولى/ دوالر 1069.3فقد زادت من 

مليون دوالر  169.6مسجلةً  2006في العام  2008 - 2004بلغت صادرات القطن قيمتھا العظمى في األعوام األخيرة 

  .ألف طن 159.3مسجلة حوالي  2005أما ذروة صادرات القطن بالنسبة للكمية فقد كانت في العام 

اليابان ويصدر القطن إلى  –الصين  –مصر  –تونس  2008فقد كانت في العام  لرئيسيةلوجھات التصديرية ابالنسبة ل

  ) 8- 3الجدول (...... باكستان –تركيا  –دول أخرى مثل أسبانيا 
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  و الغازية  هالمياه المعدني

إلى زيادة بشكل واضح للنظر مما أدى ) 2008- 2006(ازدادت صادرات المياه المعدنية والغازية في السنوات األخيرة 

ة للصادرات الزراعية السورية ففي حين لم تتجاوز مساھمتھا الوسطية في الفترة جمالينسبة مساھمتھا في القيمة اإل

 – 1999وكان معدل النمو للفترة   2008 – 2006في الفترة %  6.1لتصل وسطياً إلى % 1الـ  2001 – 1999

  %.83.6أما بالنسبة للكمية فقد كان %  60.6بالقيمة  2008

طن /  737بالنسبة للكمية حوالي  2001 – 1999بلغ الوسطي السنوي لصادرات المياه المعدنية والغازية في الفترة 

ألف طن بقيمة مقدارھا  291.4إلى  2008 – 2006مليون دوالر لتزداد بشكل كبير في الفترة / 0.5بقيمة مقدارھا 

حدة من صادرات المياه المعدنية والغازية فقد انخفضت بشكل كبير من مليون دوالر أما بالنسبة لوسطي قيمة الو/  73.9

  .طن على التوالي/ دوالر 253.5طن إلى / دوالر 660.9

 321.2وكانت  2007سجلت صادرات المياه المعدنية والغازية ذروتھا في العام  2008 – 2004وفي السنوات األخيرة 

ألف طن  283.4كانت الكمية المصدرة من المياه المعدنية والغازية  2008في العام . مليون دوالر 96.7ألف طن بقيمة 

  . مليون دوالر 66.7بقيمة 

صادرات  إجماليمن % 93.3يعتبر العراق الوجھة التصديرية الرئيسية لصادرات المياه المعدنية والغازية بنسبة 

السعي لدخول أسواق جديدة كما وتصدر المياه مما يتطلب  2008 - 2006سورية من المياه المعدنية والغازية في الفترة 

  )9-  3(المعدنية والغازية بكميات قليلة إلى األردن الجدول 

  زيت الزيتون

ة جمالييأتي زيت الزيتون في المرتبة الرابعة في ترتيب الصادرات الزراعية السورية وقد زادت مساھمته في القيمة اإل

وبلغ  2008 – 2006في الفترة %  3.7لتصل إلى  2001 – 1999ة للفتر% 0.8للصادرات الزراعية السورية من 

  .    بالنسبة للكمية% 18.2و % 20.4بالنسبة للقيمة  2008 – 1999معدل النمو السنوي للصادرات خالل الفترة 

ألف طن بلغت  49.6مليون دوالر في الفترة األولى إلى  6.5ألف طن بقيمة   2.4زادت صادرات زيت الزيتون من 

مليون دوالر في الفترة الثانية وترافق ذلك مع انخفاض كبير في متوسط قيمة وحدة صادرات زيت الزيتون  45.9يمتھا ق

  .طن على التوالي بالنسبة لنفس الفترتين/ دوالر  926.2طن إلى /دوالر 2717.7من 

ألف طن وقيمتھا  62.3مقدارھا بكمية  2005بالنسبة لألعوام األخيرة، بلغت صادرات زيت الزيتون ذروتھا في العام 

  .مليون دوالر 44.7ألف طن بقيمة  14.9فقد كانت الكمية المصدرة  2008مليون دوالر أما في العام  91.5

كأحد الدول الرئيسة المصدرة لزيت الزيتون في العالم حيث  2007يذكر أن سورية احتلت المرتبة الرابعة في العام 

  .الصادرات الزراعية العالمية من زيت الزيتون إجماليمن % 5.3زيت الزيتون بلغت حصة الصادرات السورية من 
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 ). 10- 3الجدول ( ......اإلمارات –األردن  –السعودية  –إيطاليا  2008في العام  وكانت الوجھات التصديرية الرئيسية

  البندورة

ة جماليھا الوسطية في القيمة اإلنسبة مساھمت تسورية وقد بلغ منتعتبر البندورة أھم سلع الخضروات المصدرة 

مما يدل على أھميتھا في تركيبة الصادرات الزراعية  2008 – 2006في الفترة % 3.6الزراعية السورية  للصادرات

  .بالنسبة للقيمة 12.5و % 5.7بالنسبة للكمية حوالي   2008 -1999السورية إال أن  معدل نموھا تراجع في الفترة 

ألف طن بقيمة  167.1من  2008 – 2006و  2001 – 1999بندورة السنوي بين الفترتين تناقص معدل صادرات ال

مليون دوالر مما يد على انخفاض كبير في  43.9ألف طن بقيمة  154.9مليون دوالر في الفترة األولى لتصل  80.8

  .طن/ دوالر 283.5طن إلى / دوالر 483.6متوسط قيمة الوحدة من 

ألف طن أما القيمة فقد  327.2بكمية مقدارھا  2005ي السنوات األخيرة ذروتھا في العام سجلت صادرات البندورة ف

 28.7ألف طن بقيمة  84.9كانت الكمية  2008مليون دوالر وفي العام  52.0حيث كانت  2007بلغت ذروتھا في العام 

  . مليون دوالر

 نتاجا تحتل المرتبة الرابعة أو الخامسة في سنوات اإلتعتبر سورية أحد أھم الدول المصدرة للبندورة في العالم إذ أنھ

  .  العادية

من  كانت الوجھات التصديرية الرئيسية ھي المملكة العربية السعودية حيث تستورد أكثر من نصف صادرات سورية

  ).11-3 الجدول( اإلمارات - الكويت  – االتحاد األوروبي - لبنان  –يليھا العراق  البندورة

  الكمون

وقد ازدادت أھمية الكمون في الصادرات . وتركيا أحد الدول الرئيسية المنتجة للكمون إضافةً للھند وإيران ر سوريةتعتب

حيث بلغ  2002في عام  نتاجالزراعية السورية بشكل كبير في العقد األخير، ويمكن أن يفسر ذلك نتيجة زيادة اإل

الكمون المحلية  أسعارفي السنوات التالية بسبب التقلبات الكبيرة في  تراجع نتاجإال أن اإلألف طن  / 97قمته مع  نتاجاإل

من % /  2.5وبلغ وسطي مساھمة صادرات الكمون ) بعلي نتاجمن اإل% 95حوالي ( الناتجة عن كونه محصوالً بعلياً 

الكمون ويشار إلى أن معدل النمو في صادرات  2008-2006قيمة الصادرات الزراعية السورية للفترة  إجمالي

  .    للقيمة% 1.3للكمية و % 1.4بنسبة  2008 – 1999انخفض خالل الفترة 

ألف طن في الفترة الثانية /  31.0في الفترة األولى إلى حوالي طن ألف / 19.7 منالكمون  صادراتكمية وسطي زاد 

كبير في قيمة وحدة  مليون دوالر على التوالي وقد ترافق ذلك مع انخفاض 31.9إلى  43.5وانخفضت القيمة من 

  .  في الفترة الثانية 1028.7طن في الفترة األولى إلى /دوالر 2203.5الصادرات التي بلغت وسطياً 
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ألف طن بينما كانت /  49.3بالنسبة للكمية مسجلةً  2006بلغت صادرات الكمون في السنوات األخيرة ذروتھا في العام 

/ 12.2فقد كانت الكمية  2008مليون دوالر أما في العام  131.0وصلت إلى حيث  2002الذروة بالنسبة للقيمة في العام 

  .مليون دوالر/ 18.9ألف طن بقيمة 

 2008بلداً ويعتبر األكثر عدداً بالنسبة للوجھات التصديرية التي كان أھمھا في العام  50يصدر الكمون إلى حوالي 

  )   12- 3(الجزائر الجدول  –السعودية  –مصر  –المغرب 

  األلبان واألجبان

تعتبر األلبان واألجبان من الصادرات التي زادت أھميتھا في تركيبة الصادرات الزراعية السورية في السنوات األخيرة 

 – 1999قيمة الصادرات الزراعية السورية في الفترة  إجماليمن % 0.4حيث زادت مساھمتھا من  2008 - 2006

  .  2008 – 2006في الفترة % 2.5إلى  2001

فبينما  2008 – 2006و  2001 – 1999زاد وسطي الكميات المصدرة من األلبان واألجبان بشكل كبير بين الفترتين 

مليون دوالر وصلت في الفترة الثانية إلى  3.2كان وسطي الكميات المصدرة في الفترة األولى حوالي األلف طن بقيمة 

% 33.3بالنسبة للكمية    2008 – 1999معدل النمو خالل الفترة مليون دوالر وكان  29.5ألف طن بقيمة / 11حوالي 

  %.35.0أما بالنسبة للقيمة فقد كان 

ألف طن  15.3بحوالي  2005ذروتھا بالنسبة للكمية في العام  ةسجلت صادرات األلبان واألجبان في السنوات األخير

  .ألف طن/  9.6للكمية  2008مليون دوالر فقد تم تسجيلھا في العام /  33.9أما القيمة الكبرى 

 –السعودية  - الكويت  –األردن  –لبنان  2008وكانت الوجھات التصديرية الرئيسية لأللبان واألجبان في العام 

  )      13 – 3الجدول (اإلمارات 

  العدس

أفضل منه  أسعارباع بي يتمتع العدس السوري بالنوعية العالية التي تجعله مرغوباً في األسواق الخارجية والذي غالباً ما

  . وتعتمد عدة دول مجاورة على سورية كمصدر للعدس في األسواق المحلية

/ 17.9ألف طن بلغت قيمتھا /  29.0من  2008 – 2006و  2001 -1999ازداد وسطي صادرات العدس بين الفترتين 

ر أما بالنسبة لقيمة وحدة الصادرات مليون دوال/  23.9ألف طن بقيمة / 43.5مليون دوالر في الفترة األولى إلى حوالي 

  .طن في الفترة الثانية/ دوالر  548.2في الفترة األولى إلى  616.2فقد انخفضت من 

 43.2ألف طن بقيمة  78.4بالنسبة للكمية مسجلةً  2007بالنسبة للسنوات األخيرة، بلغت الصادرات ذروتھا في العام 

  .مليون دوالر
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القطر في العام  إنتاجحيث وصل  2008/  2007بشكل كبير أيضاً بموسم الجفاف  2008العدس في العام  إنتاجتأثر 

فقد كانت الكمية المنتجة  2008أما في العام ) ألف طن 109.0( 2007ألف طن وفي العام  180.7إلى حوالي  2006

ألف  26.6إلى  2007ألف طن في العام  78.4ألف طن فقط مما أدى إلى تراجع صادرات سورية من العدس من  34.1

  .2008طن في العام 

كأحد أھم الدول المصدرة للعدس وشكلت حصة  2007تجدر اإلشارة إلى أن سورية احتلت المرتبة الثانية في العام 

  . صادرات العدس العالمية إجماليمن % 14.8صادرات العدس السورية 

  ).14- 3الجدول (  بنغالدش - األردن -ه السعودي –كانت الوجھات التصديرية الرئيسية ھي  مصر 

  )الدراق –الخوخ  –األجاص  –الكرز  –المشمش  –التفاح (فواكه مختارة 

 1999قيمة الصادرات الزراعية السورية في الفترة  إجماليمن % 6.2تراجعت حصة الفواكه المختارة بشكل كبير من 

أما قيمة ھذه الصادرات % 7.0بمعدل  وانخفضت الكميات المصدرة. 2008-  2006في الفترة % 1.9لتصل  2001 –

  . 2008 – 1999خالل الفترة % 13.4فقد تراجعت بمعدل 

ألف طن بقيمة  59.5من  2008 – 2006و  2001 – 1999المختارة بين وسطي الفترتين  صادرات الفواكه تناقصت

على االنخفاض الكبير الذي  مليون دوالر مما يدل 22.9ألف طن بقيمة  46.7مليون دوالر للفترة األولى إلى  49.4

في الفترة  489.5طن ليصل  / دوالر 829.9طرأ على وسطي قيمة وحدة الصادرات حيث كان في الفترة األولى 

  .الثانية

ألف طن أما  109.4حيث سجلت الكمية  2005بلغت صادرات الفواكه ذروتھا الكمية في السنوات األخيرة في العام 

كانت الكمية المصدرة من الفواكة  2008في العام . 2006مليون دوالر في العام  30.3كانت الذروة بالنسبة للقيمة فقد 

   . مليون دوالر 18.9ألف طن بقيمة  38.4المختارة 

  ).15-3الجدول (األردن  –مصر  وكانت الوجھات التصديرية الرئيسية

  الجلود

ن التحضير بعد عدة مراحل من عمليات التصنيع تتألف صادرات الجلود من جلود األغنام والماعز الخاضعة لمزيد م

  .التي تتضمن الدباغة و التقشير والتحبب و التسمير

تعتبر الجلود من الصادرات التي زادت أھميتھا في تركيبة الصادرات الزراعية السورية حيث زادت مساھمتھا من 

 – 2006في الفترة % 1.9إلى  2001 – 1999قيمة الصادرات الزراعية السورية في الفترة  إجماليمن % 0.2

2008  .  
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طن /  805من  2008 – 2006و  2001 -1999زاد وسطي الكميات المصدرة من الجلود بشكل كبير بين الفترتين 

مليون دوالر وترافق ذلك مع /  21.6ألف طن بقيمة / 13.2مليون دوالر في الفترة األولى لتصل إلى  1.8كانت قيمتھا 

  .في الفترة الثانية 1639.9طن في الفترة األولى لتصبح / دوالر 2213.8وحدة الصادرات من  انخفاض كبير في قيمة

 26.5ألف طن بقيمة  16.9حيث كانت  2008تم تسجيل الكمية األكبر في العام  2008 – 2004وفي السنوات األخيرة 

  .   مليون دوالر

إلى  باإلضافة ببعض الصناعات الجلدية مثل ايطالياإلى البلدان المتخصصة بشكل رئيسي  يتم تصدير ھذه المنتجات

  ).16-3الجدول (و مصر و تركيا  الھند

  ) حمضيات طازجة أو جافة –ليمون حلو  –ليمون حامض  –الكريب فروت  –يوسفي  –برتقال ( الحمضيات 

 الر مقارنة معمليون دو 24.1بقيمة  2001-1999ألف طن خالل الفترة  40.5بالمتوسط الحمضيات  بلغت صادرات 

وتضمن ذلك انخفاض في متوسط قيمة  2008-2006مليون دوالر في الفترة  14.7ألف طن وبقيمة  31.1 حوالي

  . طن /دوالر 472.1إلى  595.4الوحدة من 

 2008ألف طن وفي العام  58بالنسبة للكمية مسجلةً  2005ذروتھا في السنوات األخيرة في العام  بلغت ھذه الصادرات

  .   ألف طن 53.9مليون دوالر يقابلھا الكمية  34.6ة للقيمة مسجلةً بالنسب

جدول ( السعودية -  تركيا -السوق األوربية  –األردن  2008في العام وكانت الوجھات التصديرية الرئيسية للحمضيات 

3-17.(  

  صادرات أخرى 

ل مقارنةً مع الصادرات المذكورة أعاله وھي بالنسبة للتطورات المتعلقة بالصادرات األخرى والتي تعتبر ذات أھمية أق

الحمص  - العنب الطازج  - الفستق الحلبي  -البطاطا  -زغب بذور القطن  –بذور اليانسون  –القمر الدين والملبن 

  .    24 – 3إلى  18 – 3موضحه في الجدوال من 

  أھم الواردات الزراعية السورية  3- 3-2

 الفقرةالتي اتبعت مع الصادرات في  المنھجيةالواردات الزراعية السورية بنفس  تتضمن الفقرات التالية توضيحاً ألھم

   .السابقة

  الشعير

المحلي والذي يتأثر بالظروف الجوية كونه محصول  نتاجتعتمد واردات سورية من الشعير بشكل كبير على مستوى اإل

  .     بعلي بشكل عام ويزرع في المناطق الھامشية والضعيفة
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مليون طن  1.2حيث تناقصت الكمية المنتجة من حوالي  2008/  2007الشعير في سوريا بموسم الجفاف  اجإنتتأثر 

ألف طن مما  261.1لم تتجاوز  2008وفي العام  2007ألف طن في العام  784.5لتتناقص إلى حوالي  2006في العام 

األولى في ترتيب الواردات الزراعية السورية  أدى إلى زيادة الكمية المستوردة وكنتيجة لذلك احتل الشعير المرتبة

حصة الواردات  إجماليمن % 13.6حيث كانت حصة واردات الشعير في الفترة المذكورة  2008 – 2006للفترة 

  . الزراعية السورية

 637.2إلى  2001 – 1999مليون دوالر في الفترة  47.8ألف طن قيمتھا  505.9زادت وسطي واردات الشعير من 

وبالنسبة للقيمة % 9.8مليون دوالر وكان معدل النمو بالنسبة للكمية  129.6بقيمة  2008 – 2006طن في الفترة ألف 

20.4  .%  

كنتيجة طبيعية للجفاف الذي  2008في العام  2008 – 2006سجلت واردات الشعير ذروتھا غير المسبوقة خالل الفترة 

مليون طن بقيمة  1.36صلت الكميات المستوردة إلى حوالي وو 2008/  2007أصاب سورية في الموسم الزراعي 

  .مليون دوالر 317.7

  ).25 – 3الجدول (روسيا االتحادية  –وكانت دول االستيراد الرئيسية أوكرانيا 

  )الخام و المكرر(السكر 

من % 20ي أقل من المحلي من السكر يغط نتاجنظراً ألن اإل. يعتبر السكر أھم الواردات الزراعية الغذائية السورية

  .الطلب

 إجماليأتت واردات السكر في المرتبة الثانية في ترتيب الواردات الزراعية السورية وبلغت نسبة حصتھا الوسطية من 

  %.13.0حوالي  2008 – 2006قيمة الواردات الزراعية خالل الفترة 

/ إلى  2001 – 1999ي الفترة مليون دوالر ف/  129.3ألف طن بقيمة /  529.6زاد وسطي واردات السكر من 

كما زاد وسطي قيمة وحدة الواردات بين  2008 – 2006مليون دوالر في الفترة  219.2ألف طن بقيمة /  569.5

  .      طن/ دوالر  385.0إلى  244.2الفترتين من 

ألف / 806.2والي مسجلةً ح 2007فقد سجلت واردات السكر ذروتھا في العام  2008 – 2004بالنسبة لتطورات الفترة 

/ 137.5ألف طن بقيمة  366.5كانت الكمية المستوردة من السكر  2008مليون دوالر وفي العام  320.9طن بقيمة 

  . مليون دوالر

  ).  26 – 3الجدول (السوق األوربية  -اإلمارات  –أھم الدول التي يستورد منھا السكر البرازيل 
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  الصفراء الذرة

 -األعالف  تحضير في العديدة ھاالستخدامات من أھم الواردات الزراعية السورية وذلك أيضاً  الذرة تعتبر واردات

  . استخالص الزيت –الصناعات الغذائية 

حوالي  2006 – 2004احتلت واردات الذرة المرتبة الثالثة بعد السكر حيث بلغت نسبة مساھمتھا الوسطية في الفترة 

  . ية السوريةقيمة الواردات الزراع إجماليمن % 11.8

ألف طن / 826.0بشكل كبير من  2008 – 2006و  2001 – 1999زاد وسطي واردات الذرة السنوي بين الفترتين 

% 5.3مليون دوالر وبمعدل نمو للكمية بلغ  201.7مليون طن بقيمة  1.26مليون دوالر إلى حوالي  93.8بقيمة 

 159.6إلى  113.6وسطي قيمة وحدة واردات الذرة من مع زيادة في  2008 -  1999خالل الفترة % 12.2وللقيمة 

  .طن بين الفترتين/ دوالر 

مليون طن أما ذروة  1.47حيث كانت حوالي  2005سجلت واردات الذرة في السنوات األخيرة ذروتھا الكمية في العام 

ية المستوردة حوالي المليون فقد كانت الكم 2008أما في العام ) مليون دوالر 219.9( 2007القيمة فقد كانت في العام 

-3الجدول (األرجنتين والواليات المتحدة  2008وكانت أھم دول االستيراد في العام . مليون دوالر 210.3طن بقيمة 

27.(  

  الرز المقشور و غير المقشور

الطلب من خالل  ، ويتم تغطيةه في سوريةإنتاجونظراً لعدم  يعتبر الرز واحد من أھم واردات الغذاء الزراعية السورية

  %. 6.1حوالي  2008-2006الواردات الزراعية في الفترة  قيمة إجماليحصته من  وسطي بلغ .فقط االستيراد

مليون دوالر مع متوسط  59.9ألف طن بقيمة  192.6حوالي  2001-1999الكمية المستوردة خالل الفترة  وسطيكان 

ألف طن  222.0 إلى 2008- 2006مية المستوردة في الفترة اد متوسط الكدزليطن /دوالر 311.1قيمة للوحدة بلغ 

  . طن/دوالر 497.9متوسط قيمة الوحدة إلى  زيادةمليون دوالر مع  110.5قيمتھا 

ألف طن أما ذروة  322.5حيث كانت  2007في العام  2008 – 2004سجلت واردات الرز ذروتھا الكمية خالل الفترة 

  .ألف طن 201.9مليون دوالر لكمية مقدارھا  149.3جلةً مس 2008القيمة فقد كانت في العام 

   ).  28- 3الجدول (والتايالند  كانت أھم الدول التي يستورد منھا الرز مصر 2008عام الفي 

  األكساب و بقايا استخراج الزيوت

بقايا من وتتكون %  3.6حوالي  2008 – 2006قيمة الواردات الزراعية في الفترة  إجماليبلغ وسطي حصتھا من 

كسبة الزيت و بقايا صلبة أخرى إما أن تكون مطحونة أو على شكل كريات ناتجة من استخالص الدھون النباتية أو 

  . الذرة والزيتون –عباد الشمس  -القطن  –الزيوت من البذور الزيتية من فول الصويا 
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مليون دوالر  47.5ألف طن بقيمة  234.0حوالي  2001 – 1999 كمية الواردات في الفترةالسنوي لوسطي البلغ 

مليون دوالر أما بالنسبة لوسطي  61.7ألف طن قيمتھا  249.0إلى  2008 – 2006لتزداد بشكل طفيف خالل الفترة 

  .   طن في الفترة الثانية/ دوالر  247.8للفترة األولى إلى  203.0قيمة الوحدة فقد ازداد من 

ألف طن أما الذروة  405.4حيث كانت  2005ذروتھا الكمية في العام  سجلت واردات األكساب في السنوات األخيرة

  .مليون دوالر/  89.6حوالي  2004بالنسبة للقيمة فقد كانت في العام 

مليون دوالر وتعتبر األرجنتين وجھة االستيراد / 62.2ألف طن قيمتھا / 181.7كانت الكمية المستوردة  2008في العام 

  .  )29 -3الجدول (الرئيسية 

  الشاي

زاد . أخرى معبأة ومغلفة أنواع مختلفةتكون على شكل دوكما باإلضافة إلى  الشاي معظم الكميات المستوردة من 

 43.4ألف طن قيمتھا  22.0من  2008 – 2006و  2001 –1999وسطي الكميات المستوردة من الشاي بين الفترتين 

 1970.7الر أما وسطي قيمة الوحدة فقد زاد بشكل طفيف من مليون دو 59.1ألف طن قيمتھا  28.6مليون دوالر إلى 

  .طن/ دوالر  2064.6طن إلى / دوالر

ألف طن بينما كانت  36.6حيث كانت   2005بلغت ھذه الواردات ذروتھا في السنوات األخيرة بالنسبة للكمية في العام 

  .ألف طن 31.2مقدارھا  مليون دوالر لكمية 67.8بحدود  2008الذروة بالنسبة للقيمة في العام 

  . 2008 – 2006في الفترة %  3.5قيمة الواردات الزراعية بلغت  إجمالييذكر أن حصة الشاي من 

ة جماليمن واردات الشاي السورية اإل% 90 أكثر من حيث شكلتلھذه الواردات  سيريالنكا المصدر الرئيسي تعتبر

  ). 30- 3الجدول(

  الحليب المجفف

 – 1999مليون دوالر في الفترة  34.4ألف طن بقيمة  10.6المستوردة من الحليب المجفف من تزايد وسطي الكميات 

بينما تزايد وسطي قيمة الوحدة بشكل  2008 – 2006مليون دوالر في الفترة  52.0ألف طن بقيمة  11.9إلى  2001

كلت قيمة واردات الحليب المجفف طن في الفترة الثانية وش/ دوالر  4385.1في الفترة األولى إلى  3236.7كبير من 

  .     2008 – 2006قيمة الواردات الزراعية السورية في الفترة  إجماليمن % 3.0حوالي 

ألف طن وسجلت  25.5حيث كانت  2005سجلت واردات الحليب المجفف ذروتھا الكمية في السنوات األخيرة في العام 

وكانت المصادر الرئيسة لالستيراد . ألف طن 8.4بلھا كمية بلغت يقا 2008مليون دوالر في العام  59.7ذروة القيمة 

  ).  31 - 3الجدول (بلجيكا  - إيران  –فرنسا  –ھولند ا  2008في العام 
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  الموز

ألف طن  337.9إلى  2001- 1999ألف طن في الفترة  65.0من وسطي الكميات المستوردة من الموز بشكل كبير  زاد

مليون دوالر مما يدل على االنخفاض الحاد في قيمة  43.2إلى  22.0دت القيمة من كما زا 2008-2006في الفترة 

في السنوات . طن في الفترة الثانية/ دوالر  181.7طن في الفترة األولى لتصبح / دوالر  338.3الوحدة التي كانت 

وتم تسجيل القيمة العظمى ألف طن  565.1مسجلةً  2005األخيرة وصلت واردات الموز إلى ذروتھا الكمية في العام 

  . 2007مليون دوالر في العام  49.1لواردات الموز 

 دول االستيرادو كانت أھم مليون دوالر  44.6ألف طن قيمتھا  216.3كانت الكمية المستوردة  2008في العام 

  ) 32-3الجدول (كولومبيا و لبنان  واإلكوادور 

 زيتيال بذور السمسم وعباد الشمس -البذور الزيتية 

استيراد  من للحدازدادت واردات البذور الزيتية من أجل صناعات استخراج الزيوت بشكل كبير في السنوات األخيرة 

مليون دوالر  21.9ألف طن بقيمة  41.3حوالي  2001 – 1999حيث كان وسطي الواردات في الفترة  الزيوت النباتية

مليون دوالر أما بالنسبة لوسطي قيمة وحدة الواردات  43.0يمة ألف طن بق 53.8إلى  2008 – 2006لتزداد في الفترة 

  .    طن/ دوالر  799.1طن إلى / دوالر 529.3فقد زاد من 

ألف طن أما ذروة القيمة فقد كانت  62.2وكانت  2007سجلت واردات البذور الزيتية ذروتھا بالنسبة للكمية في العام 

  . ألف طن 46.4ابلھا كمية مليون دوالر يق 51.6بحدود  2008في العام 

وكانت مصادر االستيراد الرئيسية بالنسبة لبذور السمسم نيجيريا و السودان أما بالنسبة لبذور عباد الشمس فقد كانت 

  ).  33 -3الجدول (مصادر االستيراد الرئيسية األرجنتين 

  فول الصويا

ألف طن /  62.8من  2008 – 2006و  2001 – 1999تضاعفت الكميات المستوردة من فول الصويا بين الفترتين 

مليون دوالر / 14.3ألف طن في الفترة الثانية كما زادت قيمة الواردات بشكل كبير من /  126.6الفترة األولى لتصل 

  .  طن/ دوالر  278.8إلى  228.3مليون دوالر على التوالي كما زاد وسطي قيمة الوحدة من /  35.3إلى 

مليون  81.9طن بقيمة  ألف 295.6 وبلغت 2007 العام في ا ذروتھا في السنوات األخيرةسجلت واردات فول الصوي

وجھة االستيراد وكانت مليون دوالر  9.0ألف طن قيمتھا  24.9كانت الكمية المستوردة  2008في العام . دوالر

  ). 34-3الجدول (الواليات المتحدة األمريكية  الرئيسية 
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  األسماك المعلبة

ألف  8.2من  2008 – 2006و  2001 – 1999كميات المستوردة من األسماك المعلبة أيضاً بين الفترتين تضاعفت ال

مليون  33.7ألف طن في الفترة الثانية بينما تناقصت قيمة الواردات بشكل طفيف من  16.1طن الفترة األولى لتصل 

 4117.3في وسطي قيمة وحدة الواردات من  مليون دوالر على التوالي مما يدل على انخفاض كبير 32.3دوالر إلى 

  .  طن/ دوالر  2007.6إلى 

وسجلت القيمة  2006 العام في ألف طن في السنوات األخيرة 18.2سجلت واردات األسماك المعلبة الكمية األكبر 

  ألف طن  13.6يقابلھا الكمية  2008مليون دوالر في العام  33.4العظمى 

  ).35-3الجدول (رئيسي من المغرب والتايالند  تستورد األسماك المعلبة بشكل

  القھوة الخضراء والمجففة 

 23.7ألف طن قيمتھا  21.7حوالي  2001 – 1999كانت الكميات المستوردة من القھوة الخضراء والمجففة في الفترة 

سجلت واردات .مليون دوالر 25.6ألف طن قيمتھا  20.9كانت الكمية  2008 – 2006مليون دوالر أما في الفترة 

كانت الكمية  2008مليون دوالر وفي العام  38.9ألف طن قيمتھا  32.3بكمية مقدارھا  2007القھوة ذروتھا في العام 

تستورد القھوة الخضراء والمجففة بشكل رئيسي من البرازيل . مليون دوالر 22.2ألف طن بقيمة  17.5المستوردة 

  )      36- 3الجدول (

  واردات أخرى

النخالة وھي موضحة في الجداول  –المتة  -سورية العديد من المنتجات الزراعية األخرى أھمھا الزبدة والسمن تستورد 

3-37 ،3-38 ،3-39   

  الزراعيينأھم الشركاء التجاريين   3- 3

طق وسيكون التركيز أوال على المنا. سوف نتعرض في القسم التالي للتجارة الزراعية السورية من الناحية الجغرافية

مرتبين حسب حجم التجارة (الرئيسية للتجارة الزراعية السورية، وثانيا على الميزان التجاري مع الشركاء الرئيسيين 

ا على الوجھات التصديرية الرئيسية و مصادر الواردات للمنتجات الزراعية السورية في وأخيرً ). الزراعية مع سورية

  . 2008عام 

  حسب مجموعات الدول  التجارة الزراعية السورية  1- 3-3

الدول : من أجل تناول التجارة الزراعية السورية حسب المناطق فقد تم تقسيم بلدان العالم إلى ثماني مجموعات ھي

 بدونأفريقيا  –أمريكا الجنوبية  -والوسطى أمريكا الشمالية - الدول العربية بدونآسيا  - 25األوروبي االتحاد –العربية 

  .باقي دول العالم -انوسيا أوقي -الدول العربية 
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   الصادرات

بلغ وسطي قيمة الفترة . )40-3الجدول (كانت الدول العربية أھم الوجھات التصديرية للمنتجات الزراعية السورية  

حوالي  2001 – 1999لنفس الفترة بينما كانت في الفترة % 73.4مليون دوالر مشكلةً  883.5حوالي  2008 - 2006

قيمة الصادرات ويعود السبب في ذلك لقرب األسواق العربية من الناحية الجغرافية باإلضافة إلى  إجماليمن % 57.0

منطقة اتفاقية  تطبيقأن التجارة السورية الزراعية تاريخياً كانت قد تركزت مع الدول العربية كما عزز ذلك الحقاً 

خلت حيز التنفيذ وبشكل تدريجي في العام ود 1997الموقعة في العام  )GAFTA(التجارة العربية الحرة الكبرى 

1998.  

في المرتبة الثانية بعد الدول العربية في الوجھات التصديرية الرئيسية للمنتجات ) 25(أتت دول االتحاد األوربي 

  %.13.3إلى  18.9الزراعية السورية وتراجعت حصتھا بين الفترتين المرجعيتين من 

في الفترة % 16.3رتبة الثالثة بالنسبة لمجموعات الدول وتراجعت حصتھا أيضاً من احتلت آسيا بدون الدول العربية الم

  .  في الفترة الثانية% 10.1األولى لتصبح 

بشكل رئيسي بالنسبة للصادرات الزراعية السورية ومن ثم مدى أھمية  الدول العربية أھمية مدى 6-3 يوضح الشكل

وتجدر اإلشارة والدول اآلسيوية مقارنة مع المجموعات األخرى  25 يروباأل المجموعات األخرى مثل دول االتحاد

آسيا بدون الدول  – 25االتحاد األوربي  –إلى أن مجموع حصة الصادرات الزراعية السورية إلى الدول العربية 

      .2008 - 2006خالل الفترة %  96.8قيمة الصادرات الزراعية بلغ حوالي  إجماليالعربية من 

  ) الصادرات الزراعية إجماليمن (% 2008 – 2006و 2001 -1999الصادرات الزراعية السورية وسطي  6-3الشكل 
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  )40-3الجدول ( قاعدة البيانات الزراعية السورية للمركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر



2009-2008ة ـوريـة السـزراعيــجارة الـالت  

 61

  تالواردا

يليھا آسيا بدون  2008 - 2006ول العربية في المرتبة األولى أيضاً في الفترة بالنسبة لبلدان االستيراد الرئيسية أتت الد

واالتحاد األوربي حيث شكلت حصة ھذه المجموعات  أمريكا الجنوبية ثم أمريكا الشمالية والوسطى –الدول العربية 

  .  رافية مقارنةً مع الصادراتمما يدل على الواردات الزراعية السورية أكثراً تنوعاً من الناحية الجغ%  78.3الخمس 

من % 11.8حوالي  2001 – 1999تضاعفت حصة الدول العربية بين الفترتين المرجعيتين حيث كانت في الفترة 

وبذلك تكون الدول العربية %  22.5حوالي  2008 – 2006الواردات الزراعية السورية لتصبح في الفترة  إجمالي

 10.7لتتناقص وتصبح %  25.4حوالي  2001 – 1999نت حصته في الفترة حيث كا 25حلت محل االتحاد األوربي 

  .في الفترة الثانية% 

 2008 – 2006احتلت آسيا بدون الدول العربية المرتبة الثانية كأحد أھم مجموعات االستيراد وكانت حصتھا في الفترة 

  ).40-3الجدول ( 7– 3لشكل ا%  15.3يليھا في الترتيب أمريكا الجنوبية بحصة مقدارھا % 18.7حوالي 

  ) الواردات الزراعية إجماليمن (%  2008-2006و  2001-1999الواردات الزراعية السورية وسطي  7-3الشكل 
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  )40-3الجدول (قاعدة البيانات الزراعية السورية للمركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

  ي الزراعي السوريالميزان التجار  2- 3-3

بين القيم الموجبة  2008 – 1999التأرجح في الميزان التجاري الزراعي السوري خالل الفترة  8- 3يبين الشكل 

  . والسالبة

مليون دوالر ليصبح سالباً في  300أعلى فائض بلغ حوالي  2002سجل الميزان التجاري الزراعي السوري في العام 

بتحقيق زيادات قياسية بعض الصادرات الزراعية  2002ضع الموجب في العام ويفسر الو 2005و 2004العامين 

زغب بذور  –الحمضيات  –البندورة باإلضافة إلى صادرات الفواكه المختارة  -بذور الكمون -القطن –الرئيسية األغنام 

روات التصديرية المحققة في فتفسر بتراجع الذ 2005و 2004العنب الطازج أما القيم السالبة الكبيرة العامين  –القطن 

بنسب مختلفة في السنوات التالية باإلضافة إلى زيادة قيمة واردات رئيسية مثل السكر والذرة وواردات  2002العام 
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كما يمكن ذكر زيادة االستھالك المحلي الناجم عن زيادة  2006و 2005أخرى مثل الموز واألسماك المعلبة في العامين 

  .وأثر ذلك على زيادة الواردات ونقص الصادرات 2003لعراق بعد العام أعداد الوافدين من ا

 إنتاجالزراعي السوري حيث تراجع  نتاجبشكل كبير كما أشرنا إلى ذلك سابقاً على اإل 2008/ 2007أثر موسم الجفاف 

راتھا بشكل كبير العدس باإلضافة لتراجع صادرات بشكل كبير مما أدى إلى تراجع صاد –الشعير  –القمح  –األغنام 

الغذاء العالمية في نفس الفترة أثر سلبي على الصادرات الزراعية السورية أيضاً  أسعارأيضاً كما كان ألزمة ارتفاع 

ھا أسعارحيث اتخذت الحكومة السورية قرارات عديدة بوقف تصدير بعض السلع الزراعية السورية نتيجة الرتفاع 

مليون  524.4وصل إلى  2007جز في الميزان التجاري الزراعي في العام محلياً بشكل ملحوظ مما أدى لظھور ع

    ).     8-  3الشكل (وصل إلى حوالي المليار دوالر  2008دوالر وعجز كبير غير مسبوق في العام 

  )مليون دوالر( 2008 – 1999الميزان التجاري الزراعي السوري  8-3الشكل 
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  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية :المصدر

  الميزان التجاري مع الشركاء الرئيسين  3- 3-3

 –العراق  –مصر  –السعودية (قيماً موجباً  2008سجل الميزان التجاري الزراعي مع الدول العربية الفردية في العام 

  . والصين 25ية الشركاء الرئيسين مثل اإلتحاد األوربي باستثناء اإلمارات ولبنان وسجل قيماً سالبة مع كافة بق) األردن 

مليون دوالر والعراق بقيمة  175.0سجل الميزان التجاري الزراعي الفائض األعلى مع السعودية حيث كانت قيمته 

ة مليون دوالر وروسيا االتحادية بقيم 195.2مليون دوالر بينما تم تسجيل العجز األكبر مع أوكرانيا بقيمة  131.0

 –الواليات المتحدة  –مليون دوالر كما كان عجز الميزان التجاري الزراعي كبير مع كل من األرجنتين  148.4

  ).   41- 3، الجدول 9-  3الشكل (نيوزيلندة  –البرازيل 
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 ) مليون دوالر( 2008الميزان التجاري الزراعي مع الشركاء التجاريين الرئيسيين في العام  9 -3الشكل 
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  )41-3الجدول (قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

في حالة الدولة ) 1( +يشير الميزان التجاري القياسي إلى حصة الميزان التجاري من حجم التجارة ويتراوح بين 

تظھر  10-3وكما ھو مبين في الشكل  في حالة الدول صافية التصدير لسورية) 1-(الصافية االستيراد من سورية و 

البرازيل كدول صافية التصدير لسورية وھذا ھو الحال تقريباً مع دول  -األرجنتين  –روسيا االتحادية  –أوكرانيا 

   .كدول صافية االستيراد من سوريا) 41-3الجدول (الجزائر  –قطر  –بينما تظھر الكويت ) 10- 3الشكل (أخرى 

 2008التجاري القياسي الزراعي مع الشركاء التجاريين الرئيسين لسورية في العام الميزان  10-3الشكل 
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  )    41-3الجدول (قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

وكما ھو مبين في  2008حجم التجارة الزراعية السورية مع دول العالم في العام  11- 3الشكل  41- 3يبين الجدول 

يليھا ) من حجم التجارة الزراعية السورية % 9.7(مليون دوالر  293.0الجدول أتت مصر في المرتبة األولى بقيمة 

يليه في الترتيب السعودية ) من حجم التجارة الزراعية السورية% 9.1(مليون دوالر  275.8بقيمة  25االتحاد األوربي 

مع النسب التالية من ) مليون دوالر 155.6(روسيا االتحادية  –) مليون دوالر 201(رانيا أوك –) مليون دوالر 274.9(

  .  على التوالي% 5.1 –% 6.6 –%9.1حجم التجارة 
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  (%)    2008حجم التجارة الزراعية السورية مع الشركاء الرئيسين في العام  11-3الشكل 
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 )41-3الجدول (ت المركز الوطني للسياسات الزراعية قاعدة بيانا: المصدر

من حيث حجم التجارة الزراعية مع  الرئيسيينالميزان التجاري الزراعي للشركاء  51 -3إلى  44 – 3من تبين الجداول

  . سورية وحسب فصول التعريفة الجمركية

  الوجھات التصديرية الرئيسية   4- 3-3

 2008وفي العام ) 42 – 3الجدول (األولى بالنسبة للصادرات الزراعية السورية تعتبر السعودية الوجھة التصديرية  

أتت مصر في . الصادرات الزراعية السورية إجماليمن قيمة %  22.5مليون دوالر شكلت النسبة  225.0بلغت قيمتھا 

مليون دوالر  103.4ألردن مليون دوالر وا 139.0يليھا العراق %)  15.5(مليون دوالر  155.1المرتبة الثانية بقيمة 

 – 2004تجدر اإلشارة إلى أن االتحاد األوربي تراجع من المرتبة الثانية في األعوام ). 42- 3الجدول ( 12 – 3الشكل 

  .   2008ليصبح في المرتبة الخامسة في العام  2006والمرتبة الثالثة في العام  2007 - 2005

  (%) 2008لزراعية السورية في عام الوجھات الرئيسية للصادرات ا 12-3الشكل 
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 .  42-3الجدول  –قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

  . 2008 – 2006الوجھات التصديرية الرئيسية خالل األعوام  13 – 3كما يوضح الشكل 
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  (%)2008 -  2006ورية الوجھات الرئيسية للصادرات الزراعية الس 13-3الشكل 
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  .42-3الجدول  –قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

  : الصادرات الزراعية السورية إلى السعودية

 )2008 مليون دوالر في 225.0(تعتبر السعودية الوجھة التصديرية األھم بالنسبة للصادرات الزراعية السورية 

قيمة الصادرات  إجماليمن %  57.6(وتشكل أغنام العواس الحصة األكبر في الصادرات الزراعية السورية للسعودية 

و %  7.0و البندورة %  7.1تالھا في  األھمية خضر طازجة أو مبردة بنسبة ) 2008الزراعية إلى السعودية في العام 

قيمة الصادرات الزراعية السورية  إجماليمن %  75.7حيث شكلت السلع المذكورة .% 4(زيت الزيتون البكر 

  ).   52 – 3(الجدول  2008للسعودية في العام 

  : مصر الصادرات الزراعية السورية إلى

وكانت خيوط القطن أھم السلع الزراعية  2008أتت مصر في المرتبة الثانية كأحد أھم الوجھات التصديرية في العام 

يليھا  2008الصادرات الزراعية لمصر في العام  إجماليمن قيمة % 59.5شكلت السورية المصدرة لمصر حيث 

% 80.3حيث شكلت السلع المذكورة % 3.3ومربى الفواكه % 3.6ثم بذور عباد الشمس % 5.7والعدس % 8.2التفاح 

  ).   53 – 3(الجدول  2008قيمة الصادرات الزراعية السورية لمصر في العام  إجماليمن 

  :لزراعية السورية إلى العراقالصادرات ا

كأحد أھم الدول المستوردة من سورية حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية  2008احتل العراق المرتبة الثالثة في العام 

مع (وكانت المنتجات الزراعية الرئيسية المصدرة للعراق المياه المعدنية والغازية  مليون دوالر 139.0السورية للعراق 

الجدول % (11.4يليھا في الترتيب بيض الطيور بنسبة %  45.2 بنسبة) منكھات ر أو مواد تحلية أخرى أوأو بدون سك

3 – 54.(  
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   :األردنالصادرات الزراعية السورية إلى 

شكل القمح الحصة األكبر  مليون دوالر 103.4حوالي  2008عام الفي لألردن الصادرات الزراعية السورية  بلغت قيمة

ثم التفاح % 9.1واأللبان والقشدة % 12.0قيمة الصادرات الزراعية إلى األردن يليه الماعز  جماليإمن % 14.5

  ).55 – 3( الجدول% 2.7والبرتقال % 2.8والبسكويت الحلو % 3.0

شريكين تجاريين ا باعتبارھمالصادرات الزراعية السورية لالتحاد األوربي ولبنان ) 58 - 3و  57-  3( يبين الجدوالن 

  .من جھة الصادرات أيضاً  مينمھ

  المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية   5- 3-3

 198.3كأھم وجھه لالستيراد حيث بلغت قيمة الواردات من أوكرانيا  2008أتت أوكرانيا في المرتبة األولى في العام 

مليون دوالر  187.5بي بقيمة قيمة الواردات السورية يليھا االتحاد األور إجماليمن % 9.8مليون دوالر شكلت 

  ). 43 – 3الجدول  – 14- 3الشكل (مليون دوالر  152.0وروسيا االتحادية %) 9.2(

 – 2006عام الللواردات الزراعية السورية خالل  أھم مصدرالواليات المتحدة األمريكية كانت  تجدر اإلشارة إلى أن

  . 2008لتتراجع إلى المرتبة السادسة في العام  2007

 (%) 2008المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية في العام  14-3لشكل ا
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   2008 – 2006المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية خالل األعوام  15- 3يبين الشكل 

 (%) 2008 -  2006للواردات الزراعية السورية خالل األعوام المصادر الرئيسية  15-3الشكل 
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  )43 -3الجدول ( قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

   :أوكرانياالواردات الزراعية السورية من 

ام ال تعتبر أوكرانيا شريك تجاري زراعي رئيسي لسوريا بشكل عام وإنما  ي الع ى ف ة األول ي المرتب أھم  2008أتت ف ك

اليمن % 9.8مليون دوالر شكلت  198.3وجھه لالستيراد حيث بلغت قيمة الواردات من أوكرانيا  واردات  إجم ة ال قيم

ي  نتاجالسورية وذلك نتيجة استيراد كميات كبيرة من الشعير كنتيجة لتراجع اإل اف ف ر بسبب الجف في سورية بشكل كبي

ا  2008/  2007 ت قيمتھ بة  141.8بلغ كلت النس ون دوالر ش ن % 71.5ملي اليم ا  إجم ن أوكراني واردات م ة ال قيم

ة  ذرة بقيم تيراد ال ى اس افة إل ون دوالر  28.1باإلض ة %) 14.2(ملي ح بقيم ون دوالر  6.4والقم كل %) 3.2(ملي ليش

  )    58-3الجدول (من أوكرانيا قيمة الواردات الزراعية السورية  إجماليمن % 88.9مجموع السلع المذكورة 

  :25االتحاد األوربي الواردات الزراعية السورية من 

ي  187.5حوالي  25من االتحاد األوربي  2008بلغت قيمة الواردات الزراعية السورية في العام  أتي ف ون دوالر لي ملي

ون دوالر شكل مل 39.1المرتبة الثانية و كانت أھم السلع الزراعية المستوردة الشعير بقيمة  اليمن % 20.8ي ة  إجم قيم

ان  ذور الخضار  –مسحوق الحليب  –واردات سورية الزراعية من االتحاد األوربي يليه األلب ذرة  –ب المحضرات  –ال

  ). 60 – 3الجدول ( جماليمن اإل%  64.4الكحولية حيث شكل مجموعھا حوالي 

  :الواردات الزراعية السورية من روسيا االتحادية

ام ال تع ي الع ة ف ة الثالث ي المرتب تبر روسيا االتحادية أيضاً شريك تجاري زراعي رئيسي لسوريا بشكل عام وإنما أتت ف

قيمة واردات سورية  إجماليمن % 57(مليون دوالر  86.6نتيجة استيراد كميات كبيرة من الشعير بلغت قيمتھا  2008

يا ن روس ة ) م يلم بقيم ون دوالر  56.8والقمح والش دين %) 37.4(ملي ذين البن وع واردات ھ ن %  94.4ليشكل مجم م

  .    قيمة واردات سورية من روسيا إجمالي

  . الواليات المتحدة على الترتيب –مصر  –أھم الواردات الزراعية من األرجنتين  63- 3، 62– 3، 61-3تبين الجداول 
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  النتائج الرئيسية

  المشمش  –الكرز  –البرتقال  –البندورة  –لنت القطن  –األغنام مثل السلع الزراعية السورية معظم تمتعت– 

 .2007 - 2006 ينعامالبالميزة النسبية الظاھرية في الخ ....زيت الزيتون – زغب بذور القطن العدس –القمح  –التفاح 

 د  ةالسلع الوحيد العدس -لنت القطن  – كان كل من األغنام ى من الواح دة أعل بية للوح ة نس ي التي سجلت قيم ف

ام  –الحمص  –البطاطا –البرتقال  –تراجع آداء كل منبينما  2007و  2006عام  ي الع ر ف ون البك  - 2006زيت الزيت

 .1999مقارنةً مع العام  2007

  العدس  –بذور اليانسون  –التفاح  أن 2007- 2003بينت خارطة التجارة الزراعية السورية خالل الفترة– 

زغب بذور  –األغنام الحية والماعز  –البرتقال  –المشمش  –الكرز  –البندورة . وقةالقمح سلعاً متف –زيت الزيتون 

  . القطن ھي سلع رابحة في أسواق متقلصة وكان القطن في قائمة السلع الخاسرة في األسواق المتقلصة

  ة بالمتوسط لحص% 92.0 حيث شكلتمتركزة بشكل كبير  2008كانت الصادرات الزراعية السورية في عام

للشركاء العشرة األكثر أھمية % 95.4ووسطي  2007في % 87.8مقارنةً مع  الشركاء الخمس األكثر أھمية لكل منتج

  .)2005في عام % 91.3(

  لحصة  بالمتوسط 2008في العام % 94.0 وشكلتكانت الواردات الزراعية السورية أيضاً متركزة بشدة

أما بالنسبة للشركاء العشر األكثر أھمية فقد كانت ) 2007في العام %  93.7( الشركاء الخمس األكثر أھمية لكل منتج

 .)2007في العام  97.1% ( 98.9النسبة 

  القطن الصادرات الزراعية الرئيسية في بنية الصادرات الزراعية السورية  -القمح  –تعتبر األغنام الحية

قيمة الصادرات  إجماليمن % 33.3والي ح 2008 – 2006متوسط قيمة صادراتھا في الفترة  إجماليحيت شكل 

 .الزراعية السورية

  البندورة سلعاً ھامه في بنية الصادرات الزراعية السورية  ––زيت الزيتون  -تعتبر المياه المعدنية والغازية

قيمة الصادرات  إجماليمن %  13.5حوالي  2008 – 2006متوسط قيمة صادراتھا في الفترة  إجماليحيت شكل 

 .ة السورية في نفس الفترةالزراعي

  2006قيمة الواردات الزراعية السورية في الفترة  إجماليمن % 38.5الذرة  –السكر  -شكلت حصة الشعير 

– 2008. 

    فيما يتعلق بالصادرات الزراعية كانت البلدان العربية الوجھة التصديرية الرئيسية للمنتجات الزراعية

 – 1999في %  57.0( 2008- 2006الفترة الصادرات الزراعية في  يمةق إجمالي من% 73.4السورية مسجلةً 

إلى  18.9وتراجعت حصتھا بين الفترتين المرجعيتين من المرتبة الثانية  في 25 دول االتحاد األوربي أتت. )2001

13.3.% 
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  بنسبة  2008 -  2006بالنسبة لمصادر االستيراد الرئيسية أتت الدول العربية في المرتبة األولى في الفترة

أمريكا الشمالية والوسطى  – %)15.3(أمريكا الجنوبية –%  18.7يليھا آسيا بدون الدول العربية بنسبة %  22.5

)11.2.(% 

 وبأزمة  2008/  2007بشكل كبير بالجفاف في الموسم  جماليتأثر الميزان التجاري الزراعي السوري اإل

 2007مليون دوالر في العام  524.4كان العجز التجاري الزراعي حوالي السلع الغذائية العالمية حيث  أسعارارتفاع 

 .2008وحوالي المليار دوالر في العام 

 العراق  –مصر  –السعودية (سجل الميزان التجاري الزراعي الفردي قيماً موجباً مع الدول العربية الفردية– 

 .مليون دوالر 175.0مع السعودية حيث كانت قيمته  باستثناء اإلمارات ولبنان وتم تسجيل الفائض األعلى) األردن 

  األرجنتين  –روسيا  –سجل الميزان التجاري الزراعي الفردي قيماً سالبة بشكل رئيسي مع أوكرانيا– 

 .االتحاد األوربي –البرازيل  –الواليات المتحدة 

  تجاري الزراعي القياسي كدول نيوزيلندة في الميزان ال - البرازيل  –األرجنتين  –روسيا  –تظھر أوكرانيا

صافية التصدير لسورية وھذا ھو الحال تقريباً مع دول أخرى مثل الواليات المتحدة بينما تظھر العراق كدول صافية 

   .االستيراد من سوريا تقريباً 

 ا يليھ 2008ت مصر في المرتبة األولى في العام جاء) الواردات+الصادرات(حجم التجارة الزراعية ل بالنسبة

  .المملكة العربية السعوديةاالتحاد األوربي و 

  مشكلةً  2008عام الكانت المملكة العربية السعودية الوجھة التصديرية األھم للمنتجات الزراعية السورية في

 .)10.3(و األردن %) 13.9(ثم العراق  %)15.5(يليھا مصر  الصادرات الزراعية السورية إجماليمن % 22.5

 إجماليمن % 9.8بحصة قدرھا  2008للواردات الزراعية السورية خالل عام  أھم مصدرت أوكرانيا كان 

يليھا روسيا %) 9.2(االتحاد األوربي  –مصادر االستيراد األخرى الواردات الزراعية السورية  و كانت أھم قيمة 

 ..باإلضافة إلى األرجنتين و مصر%) 7.5(
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  االتفاقيات الدولية -الفصل الرابع

  سياسات الدوليةال  1- 4

الغذاء إضافة إلى األزمة المالية العالمية  أسعاربارتفاع كبير في  2008والنصف األول من العام  2007تميز العام 

الحادة، ونتج عن األزمة األولى خلل تجاري عالمي كبير فضالً عن أزمات أمن غذائي في العديد من الدول، بينما نتج 

ة الحماية مجدداً وتزايد ظاھرة الفقر في بعض مناطق الدول النامية فضالً عن تراجع عن األزمة المالية انتشار ظاھر

 .وفيما يلي شرح مختصر لكل من ھذه الظواھر. الدول المتقدمة عن وعودھا بتقديم المعونات التجارية

  أزمة الغذاء العالمية  1- 4-1

لسلع الغذائية ودعت منظمة الزراعة والغذاء التابعة ا أسعاربدأت المنظمات الدولية المعنية بالتنويه لخطورة ارتفاع 

إلى عقد اجتماع دولي عالي المستوى لمناقشة تنامي أزمة الغذاء العالمية وأسبابھا والتغيرات  2008لألمم المتحدة في 

 أسعارفعت حيث ارت 2007الغذاء كانت قد بدأت فعلياً منذ العام  أسعارالمناخية، وتجدر اإلشارة إلى أن أزمة ارتفاع 

بشكل كبير بشكل يتجاوز متوسطات دخل الفرد في الكثير من الدول  2007الحبوب واأللبان واللحوم على مدار عام 

السيما النامية منھا مما استدعى تغييرات في العادات الغذائية لدى فقراء العالم أھمھا تقليل حصة الفرد من اللحوم 

  . في معظم الدول الحمراء، كما استدعى ذلك تدخل الحكومات

الوقود الحيوي بشكل مدعوم والنمو السكاني العالمي  إنتاجالوقود و أسعاروتقف وراء األزمة عدة أسباب أھمھا ارتفاع 

وتراجع المساحات المزروعة عالمياً باإلضافة إلى الظروف المناخية غير المالئمة وشح المياه في الكثير من الدول 

 نتاجطع القطاع الزراعي مواجھة الطلب المتزايد على السلع الزراعية بشكل مالئم ونما اإلوبشكل عام لم يست. الزراعية

الزراعي فقط بشكل بطيء في بعض المناطق المصدرة تقليدياً للحبوب أو الدول المعروفة بالتصدير الزراعي، كما 

مة مثل فرض بعض القيود على واتخذت الكثير من الدول خطوات خاصة لمواجھة األز. تراجع في دول ومناطق أخرى

 2007فقد حظرت الصين على سبيل المثال تصدير الرز والذرة في نيسان  سعارالتصدير وتطبيق سياسات التحكم باأل

بينما رفعت األرجنتين ضرائب التصدير على فول الصويا والذرة والقمح ولحوم البقر أما إثيوبيا وتنزانيا فحظرت كلياً 

في توسيع  - والسيما منھا المستوردة الصافية للغذاء  - ومن جھة أخرى ساھمت بعض الدول .  ةتصدير الحبوب الرئيسي

الطلب على الغذاء في السوق العالمية حيث عمدت إلى تخفيض التعرفة الجمركية على السلع الغذائية ، فقد خفضت 
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% 2.7إلى % 130لى الرز من كما خفضت نيجريا تعرفتھا ع 14فقط% 2.5إلى % 13المغرب مثالً تعرفة القمح من 

  .وخفضت البيرو تعرفتھا إلى الصفر بالنسبة للقمح والذرة

ھذا وأعيدت إلى الواجھة قضية المحاصيل المعدلة وراثياً حيث تسببت األزمة على سبيل المثال بإعادة وضع الرز 

 3غلة مرتفعة رغم تجربته على مدى  المھجن على الئحة العمل بعد أن تم إھماله في السابق ألنه لم ينجح غالباً بإعطاء

بشكل كبير كي يسد الفجوة الغذائية  نتاجواعتبر ھذا الرز الوسيلة الوحيدة لدفع اإل. عقود من الدعم والبحث العلمي

 - الناجمة عن األزمة الغذائية، ولكن يرى المراقبون أنه سيكون لھذا التحول الكبير من الرز التقليدي إلى الرز المحسن 

وقد أعلنت . الرز في العالم بشكل عام إنتاجآثار سيئة ليس على المزارعين الصغار فقط بل على  - تنتجه شركات الذي 

أنھا اتفقت مع معھد أبحاث الرز العالمي على تحقيق اكتفاء ذاتي  2008في أيار ) أكبر مستورد للرز في العالم(الفيليبين 

 نتاجمليون دوالر إل 216لزاوية في ھذا المشروع ھو تخصيص على أن يكون حجر ا 2010من األرز بحلول العام 

وتوزيع الرز المعدل وراثياً والمدعوم من الحكومة على أن تتضاعف مساحة الرز المعدل ثالثة أضعاف خالل ھذه 

ارج في ويستنتج بعض المحللين االقتصاديين أن الدرس األكبر المستفاد من ھذه األزمة ھو أن االعتماد على الخ. الفترة

  .تأمين الغذاء يبقى قريناً لحدوث الكارثة في أي لحظة

  سعارانتشار ظاھرة الحماية نتيجة أزمة ارتفاع األ  2- 4-1

السلع الغذائية مع أزمة أخرى مالية عالمية، وبدأت األزمة في الواليات المتحدة نتيجة  أسعارترافقت ظاھرة ارتفاع 

أوروبا وآسيا ودول الخليج العربي باإلضافة إلى الدول النامية المرتبطة  انھيار قطاع العقارات فيھا ثم امتدت إلى

 15بنكاً  19 2008اقتصادياً بالواليات المتحدة، وبلغ عدد البنوك التي انھارت في الواليات المتحدة فقط خالل العام 

الية، ويقول البنك الدولي وبالمقابل بدأت ظاھرة الحماية بالبروز كردة فعل على االضطراب الذي عصف باألسواق الم

إجراًء تجارياً قد تم اتخاذه لتعزيز الحماية في مختلف الدول منذ  78إنه رصد  200916في تقرير له صدر في آذار 

) وھذا ال يشمل تلك الزيادات المبررة بمكافحة اإلغراق(بروز األزمة المالية، بما في ذلك زيادة التعرفات الجمركية 

فة ثلث ھذه اإلجراءات المشار إليھا بينما الثلثان الباقيان ھما عبارة عن تقديم مساعدات أو إقامة حيث مثلت زيادة التعر

وتتضمن حزمة اإلجراءات التي . عوائق تجارية غير جمركية كطلب تراخيص إضافية أو الحد من عمل الموانئ

أما الدول النامية . دعماً قطاعياً لقطاعات معينةاً لتنشيط دورة االقتصاد بشكل عام وإجمالياتخذتھا الدول المتقدمة دعماً 

فقد استفاد بعضھا من المرونة التي تمنحھا إياھا منظمة التجارة ليرفع تعرفته أو يتخذ إجراءات غير جمركية معرقلة 

وادور ومن األمثلة على ھذه اإلجراءات ما قامت به اإلك. للتجارة بما في ذلك الحظر الكلي لالستيراد في بعض الحاالت

سلعة تشمل سلعاً ومواداً غذائية وغيرھا، أما روسيا فرفعت تعرفة الرز إلى  940حيث رفعت تعرفتھا الجمركية ل 

أيار من كل عام، وزادت المكسيك التعرفة الجمركية على بعض السلع  15شباط إلى  15دوالر للطن خالل فترة  160

بالنسبة للعوائق غير الجمركية فقد حدت أندونيسيا من عدد أما %. 45و% 10الزراعية والمصنعة بما يتراوح بين 

المرافئ والمطارات التي تستخدم الستيراد سلع معينة تشمل األطعمة والمشروبات، وفرضت الھند حظراً كامالً على 

                                                 
  .2008برون ورفاقه،   14
  2009موسوعة الويكبيديا،   15

 16 http://ictsd.net/news/bridges/volume13/number1/   
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ا فرض والبراندي اإليطالي والبيض األلماني واأللبان األسبانية بذرائع صحية، كم األيرلندياستيراد لحم الخنزير 

ھذا ومع . االتحاد األوروبي إجراءات مكافحة اإلغراق على الوقود الحيوي المصنع من الزيوت النباتية األمريكي

 .يبدو أن ظاھرة الحماية في طريقھا للتوقف أو االنحسار ال 2009النصف الثاني من العام 

 تزايد ظاھرة الفقر  3- 4-1

مليون شخص  23قارة آسيا قد دخلوا في مرحلة الفقر بينما فقد مليون إنسان في  140أكدت الدراسات أن حوالي 

وساھمت األزمة كذلك بتخفيف معدالت الھجرة من . 2008أعمالھم بسبب األزمة المالية التي عصفت بالعالم في العام 

يح العمال من الريف إلى المدن نتيجة التوقعات باألجور المنخفضة لدرجة تقل عن األجور الزراعية أحياناً ونتيجة تسر

ومن جھة أخرى تشير التقارير إلى أنه لم يكن ھناك سوى القليل من خلق . معاملھم كما تقول منظمة العمل العالمية

فرص العمل، وأما التحويالت المرسلة من المغتربين إلى بلدانھم فقد تراجعت أيضاً خالل نفس العام مما زاد في تفاقم 

  .المشكلة

  قدمة عن وعودھا بتقديم المعونات التجارية للدول الناميةتراجع الدول المت  4- 4-1

فإن الدول المتقدمة تراجعت عن وعودھا  2009حسب تقرير لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية صدر في العام 

المعونات  السابقة للدول النامية بتقديم المعونات التجارية، وقد وجد التقرير أنه بالرغم من وعود الدول المتقدمة بزيادة

ً حتى العام  50التجارية بمقدار  فإنھا قد فشلت حتى تاريخ صدور ) 2004مقارنة بالعام ( 2010مليار دوالر سنويا

بلداً قد اجتمعت قبل صدور التقرير ببضعة أشھر في أكرا  130وكان . مليار سنوياً  20التقرير في زيادة أكثر من 

ويتضمن االلتزام بمكافحة الفقر وجعل المعونات التجارية أكثر " راجدول أعمال أك"ووقعت على ) عاصمة السنغال(

. شفافية وقابلية للتنبؤ، وتعتبر المعونات التجارية عامالً حاسماً بالنسبة للدول النامية في ظل األزمة المالية األخيرة

سبة لكال الطرفين وإن كان قد لوحظ واعتبر التقرير أن التكاليف اإلدارية لتقديم المعونات التجارية ما تزال مرتفعة بالن

  .بعض التحسن بالنسبة للدول المستقبلة للمعونات

  تطورات المفاوضات متعددة األطراف   5- 4-1

  نص فالكونر 

وزع رئيس لجنة المفاوضات الزراعية كراوفورد فالكونر نصاً يتضمن تصوره النھائي لألطر  2008-7-10في 

وكان يصدر كل فترة نصاً منقحاًً◌  2007فالكونر قد بدأ بإصدار نصوصه منذ آب  الختامية لجولة الدوحة، وكان السيد

ً شخصياً أو رؤية خاصة بل ھو حصيلة توافقية لجلسات مطولة من . عن النص السابق وال يعتبر نص فالكونر مقترحا

لص من مواقف الدول المفاوضات المكثفة مع ممثلي الدول األساسية في المنظمة، وھو بالتالي تقدير وتقييم مستخ

وفي السابق كان كل إصدار . األعضاء في المنظمة يتضمن كيفية إنھاء مفاوضات الدوحة والوصول إلى نتائج ختامية

لنص من السلسلة التي أصدرھا فالكونر يستثير عاصفة جديدة من النقاشات في المنظمة إلى أن أصدر فالكونر نصه 

  . التفاق التي يمكن البناء عليھا وإبداء المالحظات والتحسينات المقترحةاألخير والذي يشكل مساحة مشتركة من ا
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  2008حزمة تموز 

، 2008- 7-10أعلن باسكال المي األمين العام لمنظمة التجارة العالمية عن ورقة معدلة تكون أساساً للمفاوضات في 

دولة  31ه اقتصر في اليوم الثالث على بعدد كبير من الدول، ولكن 2008-7-19وبدأ اليوم األول من المفاوضات في 

 -البرازيل  - الصين  - الواليات المتحدة  -االتحاد األوروبي : فقط ھي أطرافبينما أصبح منذ اليوم الرابع يدور بين سبع 

، وأعلن باسكال المي في اليوم السادس للمفاوضات الوصول إلى أساس لحزمة اتفاقيات جديدة .اليابان -أستراليا   -الھند

وكان العنوان األساسي للمفاوضات الزراعية في البداية ھو قضية الدعم التي حازت أكبر قدر من االھتمام بين 

وقد تقدمت الواليات المتحدة بعرض مشروط بتخفيض دعمھا  .المفاوضين بينما كان االھتمام أقل بالعناوين األخرى

ف تنازالت مرضية، مما أعطى دفعاً قوياً للمفاوضات التي مليار دوالر فيما إذا قدمت بقية األطرا 15الزراعي إلى 

بسبب الموقف األمريكي آنذاك، ولكن الوردات الزراعية األوروبية بقيت تشكل  2006كانت قد فشلت سابقاً في العام 

صيغة  عقبة في ظل موقف االتحاد األوروبي األولي بالتمسك بالحماية الزراعية ولكن تم التوصل خالل المفاوضات إلى

مع التلميح غير الرسمي % 60توافقية لتخفيض الدعم الزراعي حيث عرض االتحاد األوروبي تخفيض تعرفاته بنسبة 

  . .%80بالوصول حتى 

  :وفي المحصلة تم التوافق على النقاط التالية في الجانب الزراعي

 الدعم المشوه للتجارة في الدول المتقدمة إجمالي  

 وق األزرقالخالفات المرتبطة بالصند  

 صيغة االقتطاع من التعرفة  

  عددھا ومداھا(المنتجات الحساسة(  

 المنتجات الخاصة  

 آلية الحماية الخاصة  

 بعض جوانب موضوع القطن  

  :أما أھم النقاط التي تقرر تركھا في الحزمة الجديدة لعدم التوافق حولھا فكانت

 الجوانب المتبقية في موضوع القطن  

 تآكل التفضيالت  

  االستوائيةالمنتجات  

 معدالت التعرفة للحصص  

 تبسيط التعرفة  

 إدارة التعرفة الحصصية  

  وضع الدول النامية الخاص(المنتجات الحساسة(  

وكان مقرراً أن تصدر في نھايتھا حزمة تموز جديدة تختتم مفاوضات جولة  2008تموز  29وامتدت المفاوضات حتى 

منھا النسب واألرقام والجداول الزمنية التفصيلية، ولكن عانت الدوحة، وقد شملت المفاوضات في األيام األخيرة 

الباسيفيكية عن  -الكاريبية  -المفاوضات من نكسة خطيرة قبل يومين من نھايتھا عندما أعلنت مجموعة الدول األفريقية 
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ترض على أي حزمة اعتراضھا على اتفاق حول الموز تم بين االتحاد األوروبي ودول أمريكا الالتينية وقالت أنھا ستع

اتفاقات جديدة ما لم يتم أخذ مطالبھا بعين االعتبار بشأن قضية الموز، ثم شكل موضوع آلية الحماية الخاصة العقبة 

موضوع جرى بحثھا تم التقارب  20األكبر التي تسببت بانھيار المفاوضات وأعلن األمين العام للمنظمة أنه من أصل 

واتھمت  .الذي ھو آلية الحماية الخاصة العقبة التي أوقفت المفاوضات 19شكل الموضوع منھا بينما  18أو التوافق على 

اليابان كالً من الھند بالدرجة األولى والصين بالدرجة الثانية بالتسبب بانھيار المفاوضات من خالل تشبثھما بمواقفھما 

اليات المتحدة باألنانية لرفضھا تخفيض الدعم ورفضھما المتعلق بتقديم تنازالت، بينما اتھمت الدولتان بالمقابل الو

الزراعي بشكل معقول أكثر، إال أن الواقع أن المفاوضات كانت تجري بين سبع دول مما يجعل المراقبين يشيرون إلى 

وبالنسبة لموضوع الحماية الخاصة فقد تم االتفاق على  .أن جميع الدول السبعة تتحمل مسؤولية الفشل بشكل جماعي

دول النامية آلية الحماية الخاصة كما كانت ھذه الدول تطالب منذ أمد طويل ولكن لم يتم تحديد مقدار الزيادة في منح ال

الواردات التي يجب أن تتوفر ليسمح لدولة نامية باتخاذ إجراءات الحماية الخاصة كما لم يتم تحديد سقف رفع التعرفة 

شروط تطبيق آلية الحماية الخاصة، ولم يتم االتفاق على تحديد عدد معين الذي يمكن للدولة النامية أن تطبقه عند توفر 

   .من المنتجات التي يسمح لكل بلد سنوياً أن يطبق عليھا آلية الحماية الخاصة إن توفرت شروطھا

صة ھو ھذا وقد حصلت المشكلة عندما طالبت الھند والصين بأن يكون مقدار رفع التعرفة عند تطبيق آلية الحماية الخا

ما كان قائماً قبل جولة الدوحة أي ما اتفق عليه في جولة األورغواي مما يعني أن الدول المنضمة حديثاً ستتجاوز 

السقف الذي اتفق عليه عند انضمامھا للمنظمة في حال توفر شروط تطبيق آلية الحماية الخاصة، وقد كان ھناك موافقة 

وبحسب بعض  .فقط وليس جميع الدول النامية ال سيما منھا حديثة االنضمام على ھذا األمر في حالة الدول األقل نمواً 

المراقبين فقد لوحظ وجود نظرتين مختلفتين آللية الحماية الخاصة فالبعض كان يراه كوسيلة لحماية المزارعين الفقراء 

لتعديل أنظمتھا التجارية في االقتصادات الضعيفة والبعض كان يراه كمجرد تأخير زمني يمنح للدول النامية فرصة 

   .بوقت مريح في سبيل الوصول إلى التحرير التجاري الكامل فيما بعد

وبالنتيجة طالبت العديد من الدول بعدم التراجع عن ما تم التوصل إليه وحفظه واعتباره أساساً الستئناف المفاوضات 

   .تستحق الكفاح من أجلھا الحقاً بينما اعتبر األمين العام للمنظمة أن جولة الدوحة ال تزال

  استئناف المفاوضات

، فقد عادت المفاوضات إلى الحياة بعد شھرين تقريباً من 2008الحقاً تم استئناف المفاوضات بعد فشل حزمة تموز 

، وعقد ممثلو مجموعة السبعة سلسلة من االجتماعات تمحورت حول موضوع آلية 2008توقفھا إثر انھيار حزمة تموز 

منسق (لخاصة باإلضافة للحصص الجمركية وتبسيط التعرفة، ورفضت الواليات المتحدة اشتراك اندونيسيا الحماية ا

 . في المفاوضات) المعنية بشدة بموضوع الحماية الخاصة 33مجموعة ال

خاصة بقيت أھم المواضيع الخالفية في المفاوضات الزراعية معلقة، والسيما آلية الحماية ال 2008وحتى نھاية العام 

كمادة للخالف حيث فشلت الدول ) المنتجات الحساسة(والحصص الجمركية الجديدة، وباإلضافة لذلك برز موضوع 
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المتفاوضة في إحراز تقدم في ھذا الموضوع، وتقدمت مجموعة العشرين بنص توفيقي حول موضوع السلع الحساسة 

 . عارضت المقترح يسمح بتقليل دخول األسواق للسلع الحساسة ولكن مجموعة العشرة

 تفاصيل تطورات المفاوضات الزراعية 

تسمى بيان (إصدار وثيقة جديدة معدلة ) رئيس لجنة المفاوضات الزراعية(أعاد السفير فالكونر  2008في أواخر العام 

ل نھاية كان من المفترض ان تتم مناقشتھا في اجتماع لوزراء التجارة للدول األعضاء في المنظمة قبي) كانون األول 6

كانون األول عن بيان حزمة تموز الفاشلة في أنه يتضمن تنازالت في المواضيع الحساسة  6ويختلف بيان . 2008العام 

مثل االقتطاع من المساعدات والمستويات العليا من التعرفة، وينص البيان على اقتطاع للمساعدات األمريكية المشوھة 

، أما بالنسبة للمستويات العليا التعرفية للدول النامية %80األوروبية بنسبة واقتطاع للمساعدات % 70للتجارة بنسبة 

). كالسلع الحساسة(ما عدا االستثناءات المنصوص عليھا % 70فسيتم اقتطاعھا بنسبة %) 75التعرفات التي تزيد عن (

) الموز(و) السكر(ع ويتضمن النص أيضاً بعض االقتراحات حول موضوع آلية الحماية الخاصة بينما بقيت مواضي

بانتظار الحل حيث ال تزال الدول النامية نفسھا منقسمة حيال ھذين الموضوعين، أما القطن فبقي المجھول األكبر في 

وأخيراً يقترح النص بشكل ملفت للنظر خيارات متعددة لطرح موضوع السلع سريعة التلف والسلع الموسمية . المعادلة

االجتماع الوزاري الذي كان سيناقش البيان قد تم إرجاؤه بسبب الخالفات الكثيرة بين  ورغم أن). كالخضار والفواكه(

  . الدول األعضاء إال أن النص ال يزال يعتبر األساس الصالح ألي مفاوضات أو تسويات مقبلة في المجال الزراعي

  إصدار خارطة طريق لقواعد التجارة السمكية

نصاً تفاوضياً يتضمن إجراءات  2008لتجارة العالمية في كانون األول وزع رئيس لجنة المفاوضات في منظمة ا

. وتجارة األسماك إنتاجحول " مفاھيمية"مكافحة اإلغراق وضوابط للمساعدات األفقية باإلضافة إلى خارطة طريق 

لمفاوضات، وتحدد خارطة الطريق األسئلة الرئيسية التي يجب على المفاوضات إيجاد إجابات لھا من أجل اختتام ا

حول موضوع األسماك، حيث أشار رئيس اللجنة  2009وتشكل ھذه المستندات أساساً للمفاوضات التي تجري في العام 

وما يتركه ذلك من ) مع محدودية الموارد السمكية(إلى انتشار مشكلة االصطياد الجائر وكذلك القدرة الفائقة على الصيد 

  .آثار مدمرة بيئياً واقتصادياً 

  فنية وتقنية مختلفة في المفاوضات الزراعية  قضايا

ركزت الدول األعضاء على القضايا الفنية، فقد تركزت األنظار على عدد من المواضيع  2008إثر فشل حزمة تموز 

التقنية وعلى رأسھا السماح بالحصص الجمركية، حيث طبقا إلعالن الدوحة فإن خلق الحصص الجمركية مرتبط 

ة فقط إلى األسواق، وتقف البرازيل وعدد من الدول إلى جانبھا معارضة بشدة منح أي سلعة جديدة بدخول السلع الحساس

ومن المواضيع التقنية األخرى التي يتم التركيز عليھا تبسيط التعرفة حيث تطالب مجموعتا . ميزة الحصص الجمركية

ر السعرية إلى تعرفة سعرية تحدد على أساس العشرين والكيرنز بتبسيط البناء التعرفي من خالل تحويل التعرفات غي

تدور النقاشات . المنخفضة بينما يقول رئيس لجنة المفاوضات الزراعية إن األمر يتطلب بعض الوقت سعارفترات األ

من ھوة الخالف حول ھذا الموضوع ولم يحصل أي تقدم  2008أيضاً حول آلية الحماية الخاصة حيث عّمق فشل تموز 
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) عيد الحماية الخاصة(ضمناً االقتراح الذي سمي ب 33د بعد فشل الحزمة، وقد رفضت مجموعة ال على ھذا الصعي

ومضمونه أن يكون ھناك عطلة سنوية آللية الحماية الخاصة، وفي نفس الوقت أعلن عدد من الدول الفقيرة وعلى رأسھا 

فقراء من تصدير منتجاتھم الزراعية وتمنع بعض الدول الكاريبية أن آلية الحماية الخاصة تتسبب بمنع مزارعيھا ال

كذلك من المواضيع الخالفية موضوع الصندوق األخضر حيث تطالب الدول النامية . بالتالي التنمية في ھذه الدول

  للوصول إلى تسوية في ھذا الموضوعبالمزيد من الضوابط عليه ويقول رئيس لجنة المفاوضات أن ھناك إمكانية 

  معايير القطاع الخاص الصحية التجارية  تقدم المفاوضات حول

وھي تمثل مساحة عمل جديدة للجنة الصحة النباتية  2005العام  تم طرح ھذه المسألة للمرة األولى في حزيران من

. على البدء بتطبيق تحليل خاص للمعايير المطلوبة لكل سلعة 2008والحيوانية، وقد وافقت اللجنة في تشرين األول 

دول النامية قد انتقدت مراراً وبقوة استخدام تطبيق معايير القطاع الخاص قائلة أنه يقلل فعالية نظام وكانت بعض ال

الصحة والصحة النباتية ألنه ينشئ معايير أكثر صرامة خارج سيطرة الحكومة كما أنھا تضر المزارعين الصغار 

زم لتحقيق مثل ھذه المعايير، أما الدول المتقدمة فكانت تقول والدول الفقيرة الذين ال يملكون الكفاءة الفنية أو التمويل الال

 .أن موضوع معايير القطاع الخاص ھو خارج عن صالحيات منظمة التجارة العالمية وال عالقة للجان المنظمة به

ن واليابان وتعارض الصي. من جھة ثانية يحتدم النقاش حول المعايير المقترحة للنقل البحري من أجل منع انتقال األوبئة

وھو يضم الواليات  -" اتحاد حماية النبات في أمريكا الشمالية"وكوريا واندونيسيا بشكل خاص المقترحات التي تقدم بھا 

والتي تقضي بتفتيش أي شحنة قبل دخولھا أمريكا الشمالية للتأكد من خلوھا من الفراشة  -المتحدة وكندا والمكسيك 

دول إن ھذا اإلجراء ليس مستنداً إلى قاعدة علمية أو معايير عالمية وأنه غير معقول وتقول ھذه ال. الغجرية اآلسيوية

لكونه يتطلب فحص كل شيء قادم من آسيا وليس السلع المصدرة فقط، بينما تقول دول أمريكا الشمالية إنھا تحترم ھذه 

ية من الفراشة فال يعود ھناك إلزام النظرة التجارية للموضوع ولكن بإمكان أي دولة أن تحصل على شھادة بأنھا خال

   .بتفتيش شحناتھا

  وضع االتحاد األوروبي والواليات المتحدة على المحك بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية

كانت النسخة األخيرة من قانون فاتورة المزرعة  األمريكي وكذلك إعادة صياغة المساعدات التصديرية في االتحاد 

يا الملحة التي احتدم النقاش حولھا في اجتماع اللجنة الزراعية في منظمة التجارة العالمية في األوروبي من بين القضا

فقد تساءلت اليابان والبرازيل وأستراليا عن بقاء المدفوعات األمريكية المباشرة مصنفة ضمن الصندوق . 2008آذار 

نما تؤكد عدة أحكام صادرة عن ھيئة فض األخضر الذي ال يتضمن عادة إال المساعدات غير المشوھة للتجارة بي

النزاعات في المنظمة أن المدفوعات األمريكية تلك تسبب تشويھا للتجارة مما يستوجب تصنيفھا ضمن الصندوق 

باالتجاه على  17البنفسجي، كما تساءلت ھذه الدول أيضاً لماذا تصنف الواليات المتحدة برنامج المدفوعات المعاكسة

أما المساعدات . بمنتج معين بينما أثبتت أحكام المنظمة القضائية أنه يدعم سلعة محددة ھي القطنأساس انه غير خاص 

التصديرية  للسلع في االتحاد األوروبي والتي أعيد تقديمھا مؤخراً فقد تم تسليط الضوء عليھا كذلك حيث أعربت الدول 
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قطاع األلبان، واعتبرھا الكثيرون من أسوء أنواع الدعم المصدرة الزراعية عن خيبة أملھا من ھذه المساعدات والسيما ل

وقد أجابت المفوضية األوروبية أن االتفاق القاضي بإنھاء المساعدات التصديرية في العام . وأكثرھا تشويھا للتجارة

إلجراء وتخشى بعض الدول المصدرة أن يكون ھذا ا. ال يتضمن جدوال زمنيا إللغائھا كما أن ھذا اإلجراء مؤقت 2013

  .ھو إشارة سيئة تسمح لدول أخرى بالقيام بنفس العمل

 االقتصادات الصغيرة والحساسة تطالب بالمرونة في تطبيق آلية الحماية الخاصة 

تطالب مجموعة االقتصادات الصغيرة والحساسة بحماية أقوى لمزارعيھا في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وقد 

يسمح لھا في حال إقراره بمرونة إضافية في تطبيق آليات الحماية الخاصة  2008- 2-9 تقدمت ھذه الدول بمقترح في

%. 20بحيث تتمكن من رفع تعرفتھا بسرعة عند حصول أي فائض في الواردات أو ارتفاع في السعر بنسبة أكبر من 

أن يطبق على جميع الدول ذات األھمية الكبيرة في المنظمة فھو أن مثل ھذا االقتراح يجب  33أما موقف مجموعة ال

 .النامية وليس على الدول ذات االقتصادات الصغيرة والحساسة فقط

  تأثير األزمة المالية على مفاوضات الدوحة 

إلى تأثير األزمة المالية العالمية  2008أشار األمين العام لمنظمة التجارة العالمية السيد المي في تصريح له أواخر العام 

وسوف . قائالً أن إنجاز صفقة تنھي جولة الدوحة أصبح حاجة ماسة في ضوء األزمة المالية العالميةعلى جولة الدوحة 

يكون من شأن مثل ھذه الصفقة أن تضع حداً لسياسة الحماية التي بدأت تنتشر في العديد من الدول كردة فعل مباشرة 

ويشدد السيد المي على ). في مكان آخر من ھذا الفصل ستتم مناقشة انتشار سياسة الحماية(على األزمة المالية العالمية 

االقتصاد الحقيقي، االقتصاد اليومي مع سياسات تأمين جماعية ضد الفوضى التي قد "أن منظمة التجارة العالمية تقدم 

ل التجاري المنظمة تقدم تأميناً للتباد: "ويضيف المي." تتسبب بھا تصرفات أحادية الجانب، سواء أكانت معلنة أم مقنعة

وبالتالي فإن منظمة التجارة العالمية حسب ما سبق ھي ضمانة عالمية لنجاح االقتصاد  18"خالل فترات األزمات

خصوصاً خالل الھزات المالية والتجارية مثل األزمة المالية العالمية األخيرة، غير أن ھذه الرؤيا كما يقول المراقبون لم 

ت األزمة عملياً من تعثر المفاوضات متعددة األطراف وأدت إلى البحث عن تتجسد على األرض حتى اآلن حيث فاقم

  .بدائل أخرى بدل التوجه نحو تسريع إنھاء جولة الدوحة

  أخبار منظمة التجارة العالمية  6- 4-1

  منظمة التنمية والتعاون االقتصادي تدعم برامج االئتمان التصديري

جميعھا تحت يافطة منظمة التنمية والتعاون االقتصادي رغبتھا بدعم  أكدت أھم االقتصادات في العالم والتي تنضوي

وذلك لضخ السيولة في التجارة  -وھو ما يخالف توجھات منظمة التجارة العالمية وجولة الدوحة  - االئتمان التصديري 

وتقول المنظمة أن . كورةالعالمية بعد أن ترنح االقتصاد العالمي نتيجة األزمة المالية حسب بيان أصدرته المنظمة المذ

الحكومات والمنظمات غير الحكومية في الدول األعضاء فيھا سوف تحافظ على برامج دعم االئتمان التصديري وسوف 
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وكانت األزمة المالية قد تسببت . تضمن وجود قدرات كافية لدى صادراتھا وذلك لدعم التجارة العالمية حسب قولھا

المياً حيث أصبحت تكاليف القروض التسويقية الضرورية لتصدير سلعھا مرتفعة إلى بإرباك مالي للشركات المصدرة ع

حد كبير، وأدى الھبوط في االئتمان التصديري إلى تراجع التبادل التجاري العالمي وخاصة في الدول الفقيرة التي ليست 

  .المنظمة ومنھا البرازيل وروسياھذا وقد دعم عدد من الدول الھامة قرار . لديھا قدرات مالية لحل مشاكل القروض

  البنك الدولي يحذر من تزايد سياسة الحماية

بلداً من أصل أھم مجموعة العشرين االقتصادية التي تضم  17إلى أن  2009توصل تقرير للبنك الدولي صدر في آذار 

فيما بينھا كانت قد اتخذته في  االقتصادات العمالقة في العالم  قد اتخذت إجراءات تحد من حركة التجارة بناء على تعھد

، وبينما ال زالت آثار ھذه اإلجراءات غير مھمة نسبياً حتى اآلن من منظور عالمي إال أن تأثيراتھا 2008تشرين الثاني 

الذي يمكن أن يستمر حتى بعد " إغراء الحماية"ويحذر البنك الدولي من . القطاعية كانت أحياناً شديدة األھمية تصديرياً 

ج من األزمة الحالية، ويدعو التقرير دول مجموعة العشرين االقتصادية إلى إخطار منظمة التجارة العالمية بما الخرو

أشھر دورياً بدالً عن اإلخطار السنوي المعتمد حالياً، كما  3تقوم به ھذه الدول من إجراءات معرقلة للتجارة ضمن فترة 

 .مية واإلسراع بإنھاء مفاوضات جولة الدوحةيدعو إلى زيادة المعونات التجارية للدول النا

  المي يطلب من الدول العربية إعطاء األولوية لجولة الدوحة

أن التجارة متعددة األطراف ھي مسألة بالغة الحيوية  19اعتبر األمين العام لمنظمة التجارة العالمية السيد باسكال المي

بلداً عربياً عضواً في المنظمة وست دول أخرى في طور  12أن ھناك  2009- 1-19بالنسبة للدول العربية وقال في 

األعضاء تلعب دوراً ھاماً  12وقال المي إن الدول ال. العراق -اليمن  -سوريا  -لبنان  -ليبيا  -االنضمام وھي الجزائر 

فھي في مراحل في بناء وتشكيل النظام التجاري متعدد األطراف وتحديد أھدافه المستقبلية، أما الدول الست األخرى 

وأضاف المي إن اإلحصاءات التجارية للدول الست التي تريد االنضمام تؤشر . متباينة جداً من مسار االنضمام للمنظمة

العائد المحليين لذلك فھذه االقتصادات  إجماليإلى درجة عالية من التساوي بين نسبة كل من االستيراد والتصدير إلى 

وأشار المي . تنظيم التجارة العالمية بواسطة قواعد وقوانين منظمة التجارة العالميةسوف تستفيد بال شك من ترتيب و

إلى أن عدداً من الدول العربية تقوم بإصالح نظامھا االقتصادي مؤكداً أن برنامج عمل جولة الدوحة يتضمن عدداً من 

عل الدول العربية من إنھاء جولة الدوحة المساحات ذات األھمية االقتصادية الخاصة للمنطقة العربية، لذلك يجب أن تج

أولوية لھا كما أن عليھا أن تسعى لتشكيل اتحاد عربي تجاري قوي يدافع عن اھتماماته بقوة في إطار النظام المتعدد 

ا وختم المي قائالً إن سياسة الحماية عادت لتدق على األبواب ھذه األيام لذلك علين. الذي تمثله منظمة التجارة العالمية

  .أن نولي اھتمامنا لمنظمة التجارة العالمية ألنھا تشكل ضمانة لھا ضد ھذه السياسة) على الدول العربية(

  انضمام روسيا للمنظمة ال يزال معلقاً 

ال يزال وضع روسيا بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية غامضاً، فرغم أن ملف انضمامھا شبه مكتمل إال أنه ال يبدو في 

أنھا  2008مامھا بات وشيكاً، وفي ردة فعل على المماطلة في عملية االنضمام أعلنت روسيا في آب األفق أن انض
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عاما وقدمت التزامات خطية  15ستتخلى عن بعض االلتزامات التي سبق وتعھدت بھا خالل المفاوضات التي استمرت 

ق للسلع الزراعية وخاصة لحوم الدجاج بشأنھا ألمانة المنظمة، وتشمل ھذه االلتزامات خصوصا موضوع دخول األسوا

ومن ناحية أخرى فإن العديد من الدول األوروبية طلبت من المفوضية األوروبية مراجعة موقف االتحاد . والبقر

  .األوروبي بدعم انضمام روسيا للمنظمة مما قد يؤشر إلى المزيد من المشاكل في عملية االنضمام

  تفاقية المشتريات الحكوميةتنضم إلى ا) تايوان(الصين الوطنية 

قراراً بالموافقة على إنضمام تايبيه إلى  2008- 12-9تبنت لجنة المشتريات الحكومية في منظمة التجارة العالمية في 

اتفاقية المشتريات الحكومية العديدة األطراف ورحب األمين العام للمنظمة بالقرار معتبراً أنه تقدم جديد لمبادئ الشفافية 

عاماً من المفاوضات حيث كانت تايبيه قد بدأت  14ح والكفاءة في المشتريات الحكومية، وينھي القرار واالنفتا

من % 20-15وتمثل المشتريات الحكومية . بالتفاوض على ھذه االتفاقية تحديداً حتى قبل أن تصبح عضواً بالمنظمة

فتح المشتريات الحكومية قدر اإلمكان أمام المنافسة  في الدول المتقدمة، وتھدف االتفاقية إلى جماليالناتج المحلي اإل

العالمية، وتتطلب القوانين والتشريعات والممارسات المتعلقة بالمشتريات الحكومية أن تكون أكثر شفافية لضمان عدم 

تفاقية ومن أبرز األعضاء في اال. حماية المنتجات المحلية بشكل خفي وعدم التمييز بين المنتجات الوطنية واألجنبية

الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واليابان بينما يفاوض عدد من الدول لالنضمام إليھا ومنھا الصين واألردن وُعمان، 

  .كما توجد بنود خاصة باالنضمام لالتفاقية في بروتوكوالت االنضمام للمنظمة لعدد من الدول منھا العربية السعودية

  ارةقضايا تتعلق بمنظمة التج  7- 4-1

  المؤشرات الجغرافية

مازالت المقترحات واآلراء بخصوص المؤشرات الجغرافية قيد التفاوض في إطار منظمة التجارة العالمية، ويعتبر 

ويقول االتحاد إن منح . االتحاد األوروبي من أكثر المتحمسين لمنح حماية أكبر للسلع المتمتعة بالمؤشرات الجغرافية

ھم المحلي واالستفادة من إنتاجية سينشط المنتجين والمزارعين في الدول النامية لالھتمام بالحماية للمؤشرات الجغراف

وال تعتبر المؤشرات الجغرافية ظاھرة جديدة فقد كان ھناك منذ أمد طويل تمييز تجاري في إطار . المزايا الممنوحة

صدر االتحاد األوروبي قائمة الدول التي سجلت ويت. اتفاقية الغات لعدد محدود من المنتجات أھمھا المشروبات الكحولية

سلعة قيد  300سلعة مؤشرة جغرافياً مع وجود حوالي  5000مؤشرات جغرافية حيث أنجز حتى اآلن تسجيل أكثر من 

وتنبع أھمية المؤشرات الجغرافية لالتحاد األوروبي من كونھا تشكل متنفساً للسياسة التجارية في وجه تقنين . التسجيل

ويرد . والمساعدات الزراعية كما يعتبر أداة لتنظيم توزيع الدخل بشكل أكثر كفاءة بين الدول األعضاء في االتحاد الدعم

) حماية حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية(ذكر المؤشرات الجغرافية في ثالثة بنود من اتفاقية التريبس 

رافية ھي مؤشرات تحدد سلعة منتجة في منطقة أو مكان في المنطقة المؤشرات الجغ: حيث تقول إحدى ھذه المواد

وفي إعالن الدوحة . بحيث أن نوعية معينة أو سمعة معينة أو صفة معينة لتلك السلعة ترتبط بالضرورة بتلك المنطقة

ن درجة كانت ھناك توصية بتوسعة المؤشرات الجغرافية لتشمل ما ھو أكثر من الخمور، وكان ھناك اتفاق على أ

وقد دعمت سويسرا وبعض دول أوروبا الوسطى . الحماية لھذه المؤشرات ستزداد والمجال سيتوسع ليشمل سلعاً أكثر
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والشرقية موقف االتحاد األوروبي خالل التحضير إلعالن الدوحة، كما أن بعض الدول النامية انضمت الحقاً إلى ھذا 

أن يضغط لفرض موضوع المؤشرات  -من تعثر إنھاء جولة الدوحة متملمالً  - ويحاول االتحاد األوروبي . الموقف

الجغرافية على جدول المفاوضات الزراعية بعد أن فشلت لجنة حقوق الملكية الفكرية في تحقيق إنجاز ملموس بھذا 

  .المطلوب في إطار المنظمة اإلجماعالمجال، ولكن حتى اآلن بقيت محاوالت االتحاد ھذه معزولة  ولم تحقق 

  نواع الدعم في منظمة التجارة العالميةأ

 - يصنف الدعم الزراعي عادة في إطار اتفاقية الزراعة في منظمة التجارة العالمية حسب ثالثة صناديق ھي البنفسجي 

الذي يعقد التصنيف ولكنه يلعب دوراً يساعد على التحايل ) الحد األدنى(األخضر، وھناك أيضاً ما يسمى  -األزرق 

ويجب التفريق ھنا بين الدعم واإلجراءات فاتفاقية الزراعة تنص على تقييد كل إجراءات الدعم . لى الصناديقنوعاً ما ع

المحلي التي تصب في مصلحة المنتجين الزراعيين، مع بعض االستثناءات المتمثلة في سقوف معينة مسموح بھا للدعم 

ويعتبر التمييز بين الدعم المستثنى . جراءات والدعمالزراعي، وتميز االتفاقية بوضوح في أكثر من موضع بين اإل

ويعتبر الصندوق األخضر ھو االستثناء األكبر، ومن المتعارف عليه . والدعم غير المستثنى مفتاح التمييز بين الصناديق

  .أن مكوناته ال تشوه التجارة ولكن الصندوق في الواقع يتضمن إجراءات مشوھة للتجارة إنما بالحد األدنى

  ختيار السلع الحساسة في المفاوضات الزراعيةا

خالفاً لصيغ االقتطاع من التعرفة فال توجد صيغة معينة تحدد اآللية التي تسمح لبلد ما بأن يحدد بنفسه السلع التي يراھا 

حساسة، وبينما ظلت السلع الحساسة تعتبر كانحراف بسيط عن الضوابط الموضوعة على الدعم الزراعي ، إال أن 

وتقول . ض الدراسات الجديدة ترى أن المزايا التي ستمنح لھذه السلع ستؤدي إلى تخفيض كبير في أثر تلك الضوابطبع

فقط من السلع بأن تصنف على أنھا سلع حساسة تتمتع بتخفيض يعادل نصف % 2إحدى الدراسات أن السماح ل 

إلى % 7.5قل للتعرفة في الدول المتقدمة من التخفيض التعرفي العام سوف يؤدي لتخفيض االقتطاع في الوسط المث

من كافة السلع كما تطلب الواليات المتحدة في إطار % 1وتتراوح نسبة المرونة المطلوبة في المفاوضات بين % . 3.5

. كما تطلب مجموعة العشرة التي تضم دوالً تتمتع بحماية زراعية نسبية كسويسرا واليابان% 20مفاوضات الدوحة إلى 

وتقدم إحدى . المشكلة ھي كيفية تقرير الموافقة أو الرفض القتراح دولة ما بتحديد بعض السلع كسلع حساسة وتبقى

الدراسات آلية مبسطة وحيادية النتقاء السلع الحساسة لبلد ما تقوم على بعض المؤشرات البسيطة مثل قيمة الواردات 

لنسبي من الواردات المسموح بھا في الصيغة العامة، والدرجة التي المحلية، القيمة التربيعية لالقتطاع ا سعارللسلعة باأل

   .تنقص فيھا وضعية السلع الحساسة من حجم ھذا االقتطاع السعري

  وضع الضرائب التصديرية في منظمة التجارة العالمية

ية في اتفاقياتھا خارج إطار منظمة التجارة العالمية أدخلت بعض الدول نصوصاً تتحدث عن إزالة المساعدات التصدير

اإلقليمية والثنائية، فمثالً تنص اتفاقيات الشراكة واتفاقيات التجارة الحرة األوروبية عادة على حذف وإلغاء المساعدات 

وأما في . التصديرية بين األطراف، كما تفرض اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية ضوابط على ھذه المساعدات

ان االتحاد األوروبي ھو المدافع األكبر عن فكرة تعھد جميع األعضاء بتحجيم أو إلغاء أو إطار جولة الدوحة فقد ك
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وفي مؤتمر ھونج كونج الوزاري تم االتفاق على حذف المساعدات التصديرية للقطن . إنقاص مساعداتھم التصديرية

ولكن ال يزال االلتزام بھذه  2013وعلى حذف كافة المساعدات التصديرية تقريباً بحلول العام  2008بحلول العام 

، )راجع إعادة االتحاد األوروبي لبعض مساعداته التصديرية في فقرة أخرى من ھذا الفصل(التعھدات موضع شك 

وتبقى المشكلة أنه في إطار جھاز فض النزاعات لم يتم قط إثبات أن المساعدات التصديرية تنتھك المادة السادسة من 

وھذا ما يجعل . ضايا األخيرة المرفوعة على الھند واليابان كانت األحكام تحمي ھذه الممارساتالغات، وبالعكس ففي الق

ادعاءات كل من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة على المساعدات التصديرية الصينية موضع شك كبير حول 

  .جدواھا

  تمويل التنمية

في وقت حرج بالنسبة للنظام التجاري العالمي، ففي العام  2008جاء مؤتمر مراجعة التمويل من أجل التنمية في قطر 

كانت الحكومات قد تعھدت بتنفيذ قرارات منظمة التجارة العالمية بوضع االھتمامات التنموية في قلب برامج  2002

تنموية عملھا، ولكن جولة الدوحة تعثرت وتوقفت أكثر من مرة مما يجعل السؤال عن مدى التركيز على االھتمامات ال

  .في برامج الحكومات مطروحاً بقوة

 20تطورات االتفاقيات اإلقليمية   8- 4-1

بالتوازي مع التعثر المستمر للمفاوضات متعددة األطراف فال تزال االتفاقيات االقليمية والثنائية تتقدم باستمرار، وفيما 

  :يلي أھم التطورات على ھذا الصعيد خالل الفترة الماضية

  صادي عمالقمشروع تكتل اقت

اتحاد أمم (إلى إنشاء تكتل اقتصادي عمالق ليحل محل اتحاد اآلسيان  2008دعت الحكومة األسترالية في أواسط العام 

وذلك على نمط االتحاد األوروبي ) منظمة التعاون االقتصادي اآلسيوي الباسيفيكي(ومنظمة اآلبك ) جنوب شرق آسيا

يضم كل من الواليات المتحدة إلى أستراليا ويخمد النزاعات السياسية وسوف يشمل التكتل نصف العالم الغربي و

وقد تراوحت ردود الفعل على االقتراح األسترالي من التفاؤل الحذر إلى . واالقتصادية عبر ھذه المنطقة الشاسعة

سيا فاالتحاد االستخفاف بالفكرة، ويقول المعارضون للفكرة أنه من المستحيل تطبيق نمط االتحاد األوروبي في آ

أما بالنسبة للتباينات في آسيا ) باستثناء بلغاريا ورومانيا نوعاً ما(األوروبي يضم دوالًَ◌ ذات مستويات تنموية متقاربة 

فتوجد بعض أغنى دول العالم كاليابان وبعض أفقرھا ككمبوديا كما أن المنطقة التي تقترحھا أستراليا تضم تباينات ثقافية 

ويقول اقتصاديون آخرون أنه من المستحيل على الواليات المتحدة أن تضحي بامتيازاتھا . كبيرةوتاريخية وسياسية 

المطلقة عالمياً بينما يرى البعض أنه من األفضل البناء على المنظمات الحالية بدال من إلغائھا وتأسيس منظمة جديدة، 

ويقول . ھو األكثر واقعية) كوريا الجنوبية -اليابان  -الصين(الدول الثالث + وبالتحديد يرى ھؤالء أن مشروع اآلسيان 

                                                 
قليمية في ھذا الفصل مأخوذة بتصرف من النشرات نصف الشھرية لموقع االتفاقيات الثنائية جميع أخبار االتفاقيات اإل  20

www.bilateral.org   
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المؤيدون لفكرة التكتل العمالق أن التعھد للدول اآلسيوية بحل مشاكلھا ونزاعاتھا التجارية والسياسية ضمن إطار التكتل 

   .سيجعلھا توافق على المشروع

  اتفاق تجاري بين االتحاد األوروبي وأوكرانيا

في إطار تطور العالقات االقتصادية الثنائية  2008بين االتحاد األوروبي وأوكرانيا في أيلول تم توقيع اتفاقية شراكة 

وقد تمھد ھذه الخطوة ألوكرانيا بالتقدم لعضوية االتحاد األوروبي، وإن كانت تختلف في أنھا ال ترقى إلى اتفاقيات 

وفي الوقت الحالي فإن سياسة الجوار . تحاداالتحاد مع دول البلقان حيث إن المنظور النھائي لھا ھو عضوية اال

عددا من  2004األوروبية  ھي التي تنظم عالقات االتحاد مع أوكرانيا، وتغطي سياسة الجوار التي أعلنت في العام 

وقد تبنت أوكرانيا في إطار تلك السياسة برنامج مبكر لإلصالح السياسي . الدول المجاورة لالتحاد من بينھا سوريا

 2008، وقد سھل انضمام أوكرانيا لمنظمة التجارة العالمية في بدايات العام 2005ادي تم اعتماده في العام واالقتص

 21عملية التوقيع على االتفاقية

  دول البحر الكاريبي توقع اتفاقية شراكة اقتصادية مع االتحاد األوروبي

في جزر  2008- 10-15تحاد األوروبي في دولة كاريبية اتفاقية شراكة اقتصادية بعيدة المدى مع اال 13وقعت 

الباربادوس، وتغطي حزمة االتفاقيات قطاعات السلع والخدمات واالستثمار كما تشمل تقديم مساعدات تنموية لھذه 

واالتفاقية ھي حلقة من . الدول وبذلك تنتھي أشھر عديدة من المفاوضات المكثفة بين دول الكاريبي واالتحاد األوروبي

قيات شراكة اقتصادية تريد المفوضية األوروبية التفاوض بشأنھا مع مجموعات المستعمرات السابقة للدول سلسلة اتفا

وبينما . 2007األوروبية بحيث تكون ھذه السلسلة بديال عن اتفاقية كوتونو التي انتھت مدة صالحيتھا مع نھاية العام 

الجديدة ھي أكثر توازنا من الناحية التجارية وإن كانت تنص  كانت اتفاقية كوتونو ھي اتفاقية غير متناظرة فإن الحزمة

  .على المساعدات التنموية بخالف االتفاقية السابقة

  تقدم مفاوضات االتحاد األوروبي مع كوريا الجنوبية وجمودھا مع الھند وآسيان

ضافة إلى تجارة السلع باإل -كانت المفوضية األوروبية تخطط إلنجاز اتفاقية تجارة حرة واسعة االمتداد تشمل 

قواعد االستثمار وحماية الملكية الفكرية وضوابط مكافحة اإلغراق وإزالة العوائق غير الجمركية وذلك مع  -والخدمات 

 2007، ووافقت الدول األعضاء في االتحاد في نيسان 22)اآلسيان(كل من الھند وكوريا الجنوبية واتحاد أمم شرق آسيا 

مع % 24وكانت المفوضية قد قدرت أن صادراتھا ستزداد بنسبة . مع ھذه األطراف المعنية على البدء بالمفاوضات

مع كوريا فيما إذا أقرت االتفاقيات، ولكن بعد انقضاء عام ونصف على المفاوضات % 48مع الھند، و% 57اآلسيان، و

ال تزال بعض المواضيع الملّحة عالقة تبين أن المفاوضات كانت متقدمة نسبيا مع كوريا قياساً باآلسيان والھند ولكن 

أما بالنسبة للمفاوضات مع اتحاد اآلسيان فقد كانت معقدة نتيجة وجود عشرة دول أعضاء في االتحاد كما أن . معھا

االتحاد قد دخل في العديد من مفاوضات التجارة الحرة المتزامنة مما يعقد مھمة المفاوض األوروبي، وقد تنباً المفوض 

                                                 
  .راجع خبر انضمام أوكرانيا للمنظمة في ھذا الفصل  21
  . فيتنام -تايالند  -سنغافورا  - الفليبين  - مينامار  -ماليزيا  - وس ال - اندونيسيا  -كمبوديا  -سلطنة بروناي : يضم االتحاد كالً من  22
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وأخيراً بالنسبة للھند . األوروبي بأن األمر أصبح يتطلب ثالث أو أربع سنوات حتى يتم الوصول إلى اتفاقالتجاري 

فالمسافة كانت ما تزال كبيرة بين الطرفين بحيث أن الھند أعلنت بعد تلك المفاوضات أنھا لم تعد تعتزم توقيع اتفاقية 

تثني السلع الصناعية الحساسة وعدد من السلع الزراعية من تجارة حرة كاملة مع االتحاد األوروبي بل اتفاقية تس

  .التحرير

أعلنت كوريا الجنوبية واالتحاد األوروبي عن توصلھما إلى اتفاق غير نھائي للتجارة الحرة  2009-3-24والحقا في 

على أساس اعتبار  بينھما ولكن لم تعلن تفاصيل االتفاق غير أنه من المعروف أن التوافق قد حصل على قواعد المنشأ

   .من قيمتھا تعود لالتحاد األوروبي أو كوريا% 45السلعة ذات منشأ أوروبي أو كوري إذا كانت نسبة 

  االتفاق الھندي الكوري

في الوقت الذي كانت تتعثر فيه المفاوضات التجارية بين االتحاد األوروبي وكل من كوريا الجنوبية والھند، كانت 

عن توصلھما  2008-11- 18فقد أعلنت كوريا والھند في . إلنجاز اتفاق تجاري تاريخي بينھمااألخيرتان في طريقھما 

وطبقاً لالتفاقية سيتم إلغاء التعرفة على . 2009إلى اتفاق تجارة حرة شامل بينھما على أن يبدأ التطبيق الفعلي في العام 

رة الخدمات ومعايير تطبيق التسھيالت التجارية من السلع المتبادلة بين الجھتين وتغطي االتفاقية تجا% 90حوالي 

وتطوير التجارة، تحرير االستثمارات المتبادلة، معايير تطوير التعاون االقتصادي في القطاعات المنصوص عليھا 

 2006وكانت المفاوضات الثنائية بين الجھتين قد بدأت في آذار . باإلضافة إلى تحرير التجارة السلعية الزراعية وغيرھا

وتم تذليل العقبات األخيرة التي كانت تعترض التوصل إلى اتفاق مثل التنازالت المتبادلة في مجال التعرفة الزراعية 

  .2008وتعرفة السيارات والتي تم التوصل إليھا في الجولة األخيرة من المفاوضات في أيلول 

  بلداً  26الدول األفريقية تتفق على تأسيس تكتل من 

اتحادات اقتصادية أفريقية على تأسيس منطقة تجارة حرة فيما بينھا مع التخطيط لتحويلھا مستقبال إلى اتفقت ثالث أكبر 

السوق المشتركة "و) ايك" (اتحاد شرق أفريقيا"اتحاد جمركي على خطى االتحاد األوروبي، واالتحادات الثالث ھي 

وسيمتد التكتل عبر أفريقيا من مصر ) سادك" (أفريقيااتحاد التنمية لجنوب "و) كوميسا" (األفريقية الشرقية والجنوبية

شماال وحتى جنوب أفريقيا جنوبا عبر الدول غير المطلة على البحر في وسط أفريقيا ليضم ستاً وعشرين بلداً مما يجعله 

دفعة  فريقيةاألتكتال اقتصاديا موازناً لالتحاد األوروبي من حيث األھمية، وسوف يساھم تشكيل التكتيل بإعطاء التجارة 

قوية إلى األمام من خالل فتح سوق واسعة أمامھا وإفساح المجال لنشوء اقتصاديات السعة الكبيرة، ويذكر أن التجارة 

التجارة األفريقية مما يعني أن السوق األفريقية مازالت غير مستثمرة  إجماليمن % 2األفريقية الداخلية حاليا ال تتجاوز 

  .بالكامل تقريباً 

  وسنغافورا توقعان اتفاقية تجارة حرةالصين 

وتشمل االتفاقية قطاعات السلع  2008- 10-23وقعت الحكومتان الصينية والسنغافورية اتفاقية تجارة حرة ثنائية في 

بأنواعھا والخدمات وقواعد المنشأ واالستثمارات والصحة الحيوانية والعوائق الفنية للتجارة، كما تعالج االتفاقية 
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% 85وحسب االتفاقية ستعفى . الجمركية والتعاون االقتصادي وفض النزاعات باإلضافة إلى مسائل أخرىاالجراءات 

في السنة القادمة، وفي النتيجة ستعفى % 95من الصادرات السنغافورية إلى الصين من الجمارك على أن تصبح النسبة 

 260ن الصين احتفظت بتعرفة جمركية على ولك 2012من الصادرات السنغافورية من الجمارك بحلول العام % 97.1

 . سلعة، وبالمقابل ستمنح سنغافورا السلع الصينية حرية دخول كاملة فور تطبيق االتفاقية

  االتحاد األوروبي يوقع الجيل الثاني من اتفاقيات الشراكة االقتصادية مع مستعمراته السابقة

دولة عضو في االتحاد الكاريبي اتفاقية شراكة تجارية تشمل  15دولة  كاريبية من أصل  13وقع االتحاد األوروبي و

، وباستثناء السكر والرز فسوف يزيل االتحاد األوروبي كافة الرسوم والحصص 2008-10- 15السلع والخدمات في 

رة ومن النقاط المثي.  2009عن جميع وارداته من ھذه الدول، أما السكر والرز فسيحرران بشكل كامل في أواخر العام 

التي تتطلب منح الشريك أي مزايا قد تمنحھا الدولة مستقبال ) عبارة الدولة األولى بالرعاية(للجدل في االتفاقيات ھي 

  . لشريك تجاري جديد بحيث تكون زائدة عما تم منحه في ھذه االتفاقية

  ذاءاالتحاد األوروبي وسويسرا يبدأن التفاوض حول تحرير كامل لتجارتھما في الزراعة والغ

مفاوضات التحرير الكامل للتجارة الزراعية  2008-11-4بدأت المفوضية األوروبية واالتحاد الفيدرالي السويسري في 

 1972والغذائية بينھما، وسوف تكون نتيجة المفوضات استمرارا طبيعيا لعملية التحرير القديمة التي كانت قد بدأت عام 

  .1999قعة في العام وكذلك لالتفاقية الزراعية الثنائية المو

  نحو المزيد من التوسع" التجارة الحرة العابرة لألطلسي"حزمة 

وتضم سلطنة بروناي ) 4ب(المعروفة باسم ) التجارة الحرة العابرة لألطلسي(بعد مرور سنتين على إطالق حزمة 

بت نجاحه فقد طلبت كل من ونيوزيلندا والتشيلي وسنغافورا يتم التوجه نحو مزيد من التوسيع لھذا التكتل الذي أث

في آذار  االنضماموتبدأ مفوضات . 2008الواليات المتحدة والبيرو وأستراليا االنضمام إلى التكتل رسمياًَ◌ في أيلول 

 2006قد انطلق في العام  4وكان تكتل ب. بينما أبدت فيتنام اھتماماً بالعضوية دون أن تتقدم بطلب رسمي بعد 2009

   .لسي وينظر إليه المحللون االقتصاديون اليوم كمقدمة لمنطقة تجارية حرة آسيوية باسيفيكيةكممر تجاري عبر األط

  كندا وكولومبيا توقعان اتفاقية تجارية

وتشمل االتفاقية باإلضافة إلى الجوانب التجارية  2008وقعت كندا وكولومبيا اتفاقية تجارة حرة في نھاية تشرين الثاني 

السكر، (مليار دوالر معظمھا سلع زراعية رئيسية  1.14لتجارة الثنائية بين البلدين ما يساوي موضوع العمالة، وبلغت ا

من التعرفة على الصادرات الكندية إلى كولومبيا خالل خمس أو % 98، تنص االتفاقية على إزالة )إلخ...الموز، البن 

ھذا وقد . بية خالل ثالث أو سبع سنواتعشر سنوات، أما كندا فسوف تحذف كامل التعرفة على الصادرات الكولوم

وقعت كولومبيا اتفاقية مشابھة مع الواليات المتحدة ولكن الكونغرس األمريكي رفض المصادقة على االتفاقية بذريعة 

   .أنھا ال تحمي العمالة الكولومبية بما يكفي
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  تقدم في االتفاقية التجارية بين دول أمريكا الوسطى واالتحاد األوروبي

تم  2009الجولة السادسة من المفاوضات بين االتحاد األوروبي ودول أمريكا الوسطى التي عقدت في شباط  خالل

النظرة اإلقليمية  - حل النزاعات  -الخدمات  -دخول األسواق  - زيادة مرونة قواعد المنشأ : االتفاق على المواضيع التالية

نية بمقترحات لجدولة الدعم الزراعي، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق وتقدمت دول أمريكا الالتي. التدابير - التنافسية  -

، وال تزال مواضيع دخول الموز والسكر األمريكيين إلى األسواق األوروبية تحتاج 2010رسمي ونھائي مع بداية العام 

على ھذين ) وليس دخول كامل(إلى االتفاق حولھا في ظل مقترحات أوروبية بمنح دول أمريكا الوسطى حصص فقط 

   .المنتجين

  الصين تطلب اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي

، والھدف حسب 2009طلبت الصين من مجلس التعاون الخليجي إقامة منطقة تجارة حرة بين الجھتين وذلك في شباط 

وأعلنت الصين أنھا ستعمل  الحكومة الصينية من إنشاء المنطقة ھو تعميق المنافع المشتركة والوصول إلى تنمية عامة،

وكانت المحادثات التجارية بين الطرفين قد بدأت في العام .  بفعالية للوصول إلى اتفاق مبكر للتجارة الحرة بين الطرفين

  .2005وعقدت الجولة األولى منھا في العام  2004

  الصين وتايوان تزيالن العوائق التجارية بينھما

تجارية بين البلدين بعد فترة طويلة من التحفظ اتفقت الصين وتايوان على فتح موانئھما في خطوة تمثل كسراً للحواجز ال

البحرية أمام السلع القادمة من البلد اآلخر كما اتفقا على تفعيل النقل الجوي بشكل كبير، وتسمح االتفاقية للشحن البحري 

إلى اليابان كوسيط بين المرافئ كما كان يحصل في التجاري بالسفر مباشرة بين مرافئ الصين وتايوان بدال من التوجه 

السابق، كما أعلن البلدان أنھما سيؤسسان نظاماً مشتركا لفض النزاعات التجارية كما سيزيدان من تعاونھما في مجال 

  . سالمة الغذاء أيضاً 

  دول اآلسيان توقع ميثاق تجاري يھدف لتكامل تجاري أعمق

على طريق التكامل التجاري اإلقليمي لبناء تكتل تجاري شبيه  2008في كانون األول أنجز اتحاد اآلسيان خطوة كبيرة 

كل حزمة ھي عبارة عن (حزم  3باالتحاد األوروبي حيث تم تفعيل الميثاق التجاري لدول اآلسيان كما تم التوقيع على 

تأسيس سوق مشتركة موحدة للسلع ويھدف الميثاق إلى . تجارية تشمل السلع واالستثمار والخدمات) مجموعة اتفاقيات

، كما تم تأسيس مجلس الجماعة االقتصادية اآلسيوية الذي 2015والخدمات واالستثمارات والعمل الخبير بحلول العام 

سيعقد اجتماعاته مرتين في السنة مع تفويض كامل بمتابعة إنجاز ھدف الميثاق، ويحل المجلس الجديد محل اللقاء 

مليار دوالر لمساعدة  120كما أعلن أيضاً عن تأسيس صندوق برأسمال قدره . سيوي السابقالوزاري االقتصادي اآل

  .المنطقة في األزمة الحالية كما في األوقات األخرى
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  23النزاعات التجارية 9- 4-1

رغم التعثر المستمر لمفاوضات جولة الدوحة إال أن جھاز فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية ال يزال فعاالً 

بض بالحياة، وفي ھذا المجال تقدمت معظم الدول األعضاء في المنظمة خالل الفترة الماضية بدعاوى في المنظمة ين

على أطراف أخرى بينما تعامل عدد آخر من الدول األعضاء مع الدعاوى التي رفعتھا عليه دول أعضاء أخرى، وفيما 

ؤخراً باإلضافة إلى قضية في إطار منطقة التجارة الحرة يلي تلخيص ألھم القضايا التي عالجھا جھاز فض النزاعات م

  ..نافتا

  مليارات دوالر 4البرازيل تطلب تغريم الواليات المتحدة ب 

طلبت البرازيل من منظمة التجارة العالمية السماح لھا بفرض عقوبات على الواليات المتحدة على شكل ضرائب على 

ويأتي ھذا الطلب بعد أن أقرت ھيئة االستئناف في . مليارات دوالر أمريكي 4الصادرات األمريكية إلى البرازيل بقيمة 

جھاز فض النزاعات في المنظمة إدعاء البرازيل على الواليات المتحدة بأنھا تقدم دعماً لمزارعي القطن األمريكيين 

عل المنتجين البرازيليين القطن العالمية مما يج أسعارحيث تتسبب ھذه المساعدات بكبح  يتسبب بأذى جسيم للبرازيل

خارج السوق عملياً، ويتطلب تنفيذ ھذا المطلب من الھيئة المختصة في المنظمة أن تقرر نمط اإلجراءات المعاكسة 

أما الواليات المتحدة فقد أعلنت اعتراضھا على قرار االستئناف قائلة أنه جاء مبنياً على أدلة قديمة انتھت في . ودرجتھا

  .حينھا

ھيئة تحكيم في جھاز فض النزاعات بمنظمة التجارة العالمية لتحديد درجة اإلجراءات  2008- 10-15ت في ھذا وتشكل

العقابية التي ُمنحت البرازيل حرية القيام بھا تجاه السلع األمريكية بعد صدور الحكم في حزيران من العام نفسه والذي 

قطن األمريكية بشكل يتالئم مع قواعد المنظمة، حيث كانت يؤكد أن الواليات المتحدة قد فشلت في إصالح مساعدات ال

المنظمة سابقا قد اعتبرت أن ھذه المساعدات تنتھك التزامات الواليات المتحدة في المنظمة إثر دعوى رفعتھا البرازيل 

ألمريكية قد قدرت حجم الضرر الذي تتسبب به المساعدات ا 2005وكانت البرازيل في العام . على الواليات المتحدة

مليار دوالر سنوياً، وحذرت البرازيل من أنھا باإلضافة إلى رفع التعرفة  4غير المشروعة لالقتصاد البرازيلي بحوالي 

على السلع األمريكية قد تعاقب الواليات المتحدة أيضاً بتجميد بعض التزاماتھا في مجال حقوق الملكية الفكرية وھو ما 

  . مريكييعني خسارة بالغة لالقتصاد األ

 )الروبيان(النزاع حول األطعمة البحرية 

ادعاءات تايالند والھند على الواليات المتحدة  2008-8-1تبنت ھيئة فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية في 

من ھذين البلدين والتي تعرف باسم ) الروبيان(بخصوص اإلجراءات التي فرضتھا على وارداتھا من األطعمة البحرية 

، وتم توزيع قرار الھيئة األول 2005-2-1وكانت ھذه اإلجراءات قد فرضت في ). تطلبات العقود المستمرة المحسنةم(

.  2009-4- 29واستأنفت الواليات المتحدة في  2009-4-17بينما استأنفت الھند وتايالند الحكم في  2009- 2-29في 

  .احد بشأنھماونظراً لتشابه موضوع الطلبين تم دمجھما وإصدار تقرير و
                                                 

  .يعتمد ھذا الفصل الخاص بالنزاعات التجارية على سجل القضايا المسجلة لدى منظمة التجارة العالمية والمنشورة في أخبار الموقع  23
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  الواليات المتحدة وكندا تستأنفان حكم ھيئة فض النزاعات حول اللحوم البقرية المعاملة بالھرمونات

بطلب استئناف لجھاز فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية  2008- 6-9تقدمت كل من الواليات المتحدة وكندا في 

للحوم البقرية المعالجة بالھرمونات إلى االتحاد األوروبي حول الحكم الذي صدر بحقھا في قضية صادراتھما من ا

وكان القرار قد اعتبر أن منع االتحاد األوروبي . وتضمن أنھما تخالفان قواعد المنظمة في تطبيق العقوبات التجارية

حدة وكندا ال تتبع استيراد اللحوم البقرية المعالجة بالھرمونات ھو غير مشروع، ولكن القرار كذلك وجد أن الواليات المت

إجراءات سليمة في إجراءاتھا التجارية العقابية بحق االتحاد األوروبي، ومع ذلك فإن القرار لم يطلب من ھاتين الدولتين 

إيقاف ھذه اإلجراءات، وھو األمر الذي أثار احتجاج االتحاد األوروبي ودفعه أيضاً إلى التقدم بطلب الستئناف الحكم في 

ويمتد عمر النزاع إلى أكثر من عشر سنوات عندما وجدت ھيئة فض النزاعات آنذاك أن بإمكان كندا . بانفس الفترة تقري

والواليات المتحدة فرض تعرفة إضافية على السلع األوروبية كغرامة مقابل قيام االتحاد األوروبي بمنع استيراد اللحوم 

   .لدينالبقرية المعالجة بواحد من ست ھرمونات شائعة في ھذين الب

 2008وفي تطور الحق أصدرت أعلى سلطة استئنافية في منظمة التجارة العالمية في شھر تشرين الثاني من العام 

قرارھا النھائي الذي جاء في مصلحة الواليات المتحدة وكندا إلى حد بعيد، وتحفظ القرار على قرار الھيئة األولى 

نه أيضا اعتبر أن الھيئة السابقة أخطأت في بعض استنتاجاتھا حول السابق الذي لم يكن في مصلحة ھذين البلدين ولك

تقدير المخاطر الصحية في االتحاد األوروبي، وأعلنت الواليات المتحدة أن القرار يعني أن اإلجراءات األمريكية 

  .المطبقة سوف تبقى مستمرة

العالمية في عالقاتھا مع الواليات المتحدة وفي تطور الحق آخر، طلبت المفوضية األوروبية استشارات منظمة التجارة 

وكندا لمناقشة منع االتحاد استيراد اللحوم البقرية المعالجة بالھرمونات باإلضافة إلى العقوبات األمريكية والكندية 

ومن خالل طلب المشاورات الرسمية فإن . 2008-12- 22المفروضة على الصادرات األوروبية بالمقابل، وذلك في 

األوروبية تطلب من أمانة المنظمة مراقبة منعھا للحوم البقرية المعالجة وبالتالي مراقبة سياساتھا التجارية  المفوضية

وھو أمر غير مألوف عادة في المنظمة ولكن المفوضية تقول إنھا متأكدة أن منعھا للحوم المعالجة ھو شرعي بشكل 

  . كامل

في المنظمة من سكرتارية المنظمة أن تراقب سياساته التجارية وتقرر وھذه ھي المرة األولى التي يطلب فيھا بلد عضو 

ويعتقد المراقبون أن الخوف من تحمل عبء اإلثبات العلمي في مثل ھذه .  مدى توافقھا مع قوانين التجارة العالمية

الكامن وراء عدم ھو السبب الرئيسي ) خصوصاً أنھا تمس بصحة المجتمع(القضايا المعقدة علمياً والحساسة سياسياً 

  .إقدام معظم الدول على رفع دعاوى في ھذا المجال والمضي فيھا حتى النھاية كما ھي حالة ھذه القضية

  ھيئة فض النزاعات تصدر حكمھا بشأن قضية زيت الزيتون بين االتحاد األوروبي والمكسيك

حيث  2008-9-  4وبي ضد المكسيك في أصدرت ھيئة فض النزاعات حكمھا في القضية المقدمة من قبل االتحاد األور

على وارداتھا من زيت %) 70-40تتراوح بين (قامت ھذه األخيرة بتطبيق إجراءات تعويضية تمثلت برسوم إضافية 

الزيتون األوروبي الخام والمكرر، ويقول االتحاد األوروبي أن األساس الذي احتسبت اإلجراءات على أساسه غير 
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وقد وجدت الھيئة أن اإلجراءات المكسيكية المذكورة تنتھك التزامات المكسيك لدى . نفسھاصحيح فضالً عن اإلجراءات 

وكانت المكسيك قد دافعت بالقول أن الدعم . المنظمة في االتفاقية الزراعية واتفاقية الدعم واإلجراءات التعويضية

لزيت المستھلك محلياً ھو من الزيت من ا% 94األوروبي لزيت الزيتون يھدد الصناعة المكسيكية الوطنية حيث إن 

 . األوروبي المدعوم

  ھيئة فض النزاعات تحكم لمصلحة االتحاد األوروبي في دعوى التصفير

أن طريقة حساب الواليات المتحدة لغرامات  2008-10- 1وجدت ھيئة فض النزاعات في قرارھا الذي أعلن في 

شريحة واسعة من السلع األوروبية المصدرة للواليات المتحدة والتي تطبق على ) التصفير(مكافحة اإلغراق المسماة 

ھي غير متالئمة مع قواعد المنظمة وتنتھك التزامات الواليات المتحدة في ھذا المجال وذلك في تقرير الفصل بدعوى 

 - الھند  -  مصر -الصين  -رفعھا االتحاد األوروبي ضد الواليات المتحدة بھذا الشأن، وساھمت فيھا كل من البرازيل 

وكانت ھيئة فض النزاعات في المنظمة . تايالند كطرف ثالث في القضية - تايوان  - النروج  -كوريا  -المكسيك  -اليابان 

قد حكمت في السابق في العديد من القضايا المرفوعة ضد الواليات المتحدة بشأن ممارسات تتعلق بالتصفير في 

ولكن ھذه ھي المرة األولى التي ترفض فيھا المنظمة بشكل صريح  قطاعات مختلفة لمصلحة الجھات المشتكية،

وتتمثل طريقة التصفير بإدخال ھوامش اإلغراق اإليجابية في حسابات غرامات . ممارسة التصفير على وجه اإلطالق

  . 24)أي عندما يكون سعر التصدير أعلى من القيمة العادية(اإلغراق وعدم إدخال الھوامش السلبية 

قضاء شھرين تقريبا على ھذا القرار تقدمت تايالند والبرازيل بطلب استشارات من المنظمة نظراً الستمرار وبعد ان

الواليات المتحدة بھذه الممارسة، وتتأثر صادرات البرازيل من عصير البرتقال إلى الواليات المتحدة بشدة من ھذه 

  . ا كذلكالطريقة بينما تتأثر بعض السلع التايالندية الصناعية منھ

  منظمة التجارة العالمية تفصل في نزاع المشروبات الروحية بين الھند والواليات المتحدة

الذي اعتبر  2008-10- 30أصدرت ھيئة االستئناف في جھاز فض النزاعات بمنظمة التجارة العالمية قرارھا بتاريخ 

م التي تفرضھا األخيرة على وارداتھا من أن قرار الھيئة األولية برفض الشكوى األمريكية على الھند حول الرسو

الخمور األمريكية كان قراراً خاطئاً، ولكن الھيئة مع ذلك لم تطلب من الھند التراجع عن اإلجراء الذي تطبقه، وتقول 

الھند إن ھذه الرسوم تھدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين السلعة الوطنية والمستوردة حيث إن الخمور الھندية ھي 

وتصل الرسوم الھندية على الخمور األمريكية إلى . عديد من الضرائب والرسوم التي تفرضھا عليھا الحكومةعرضة لل

ما بين تعرفة نظامية ورسوم إضافية، وتعتبر الواليات المتحدة ثالث مصدر للخمور عالمياً وسادس % 550حوالي 

جدير بالذكر أن االتحاد األوروبي قد تقدم مؤخراً وال. 2007مصدر للنبيذ بأنواعه وكانت قد تقدمت بالشكوى في أيار 

   .أمام الھيئة بشكوى مماثلة للشكوى األمريكية على الھند

  المكسيك تطلب استشارات المنظمة بشأن نزاع سمك الطون مع الواليات المتحدة

                                                 
  .2006راجع ببيلي،   24
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ن بعد أن بشكل رسمي استشارة منظمة التجارة العالمية  في قضية سمك الطو 2008- 10-24طلبت المكسيك في 

وتقول المكسيك إن ھذا اإلجراء . رفضت الواليات المتحدة السماح للمكسيك باستخدام إشارة السمك اآلمن على منتجاتھا

ھو عائق تجاري غير جمركي وھو غير قانوني وتمييزي وقد تسبب بخسارة ثلث أسطول الصيد المكسيكي بعد أن عجز 

القوانين األمريكية منح اإلشارة لألسماك المصطادة بالتطويق وشبكات  وتمنع. عن تسويق بضائعه في السوق األمريكية

الزم حيث غالباً ما يتم اصطياد حيوان الدلفين مع األسماك، ولكن المكسيك تقول إن طريقة الصيد ھذه متوافقة كلياً مع 

ھا الواليات المتحدة والمكسيك معاً، والتي تنتمي إلي) لجنة أسماك الطون المدارية للمنطقة األمريكية(القواعد التي حددتھا 

   .كما أن المكسيك تعتبر ھذا اإلجراء انتھاكاً لمبدأ الدولة األولى بالرعاية ويشكل عقبة غير مبررة أمام التجارة العالمية

  منظمة التجارة العالمية تحكم ضد قواعد استيراد الموز في االتحاد األوروبي

ضد االتحاد  2008 -11- 26ت بمنظمة التجارة العالمية قرارھا بتاريخ أصدرت أعلى سلطة في جھاز فض النزاعا

ودعم القرار قراراً سابقاً لھيئة أخرى في جھاز . األوروبي في نزاعه الطويل مع دول أمريكا الالتينية بشأن تجارة الموز

ظام تمييزي ضد مصدري فض النزاعات كان قد اعتبر أن نظام االستيراد الخاص بالموز في االتحاد األوروبي  ھو ن

وكانت المفوضية . دول أمريكا الالتينية وأن االتحاد األوربي قد فشل في تعديل نظامه بما يتالءم مع قواعد المنظمة

بعد سلسلة من األحكام في منظمة التجارة العالمية والتي جاءت  2006األوروبية قد أعلنت عن النظام الحالي في العام 

ي القديم، ولكن اإلكوادور ادعت أن النظام الجديد ھو نظام تمييزي ضد الدول المصدرة للموز ضد نظام الموز األوروب

، كما أنه ال يفي بتعھد االتحاد األوروبي بمنح دول )الباسيفيكية - األمريكية الوسطى  -األفريقية (من غير المجموعة 

ورفعت اإلكوادور . ان متاحاً لھا حسب النظام السابقأمريكيا الالتينية دخوال لألسواق األوروبية يساوي على األقل ما ك

دعوى استئنافية ضد االتحاد األوروبي بالترافق مع الواليات المتحدة التي ليست مصدرا مباشراً للموز إلى السوق 

إيجاد وبعد أن كسبت اإلكوادور الدعوى أعلنت أنھا ستعرقل أي اتفاق قادم الختتام جولة الدوحة ما لم يتم . األوروبية

  .حل مرضي للنزاع، فيما أعلنت المفوضية األوروبية أنھا ستبحث عن حل نھائي ومرضي للجميع

  االتحاد األوروبي يفرض رسوماً على الفواكه الصينية

دعم مقترح المفوض التجاري األوروبي  2008قررت لجنة مكافحة اإلغراق في المفوضية األوروبية في تشرين الثاني 

ة على بعض منتجات الحمضيات الصينية واآلسيوية، ويأتي القرار بفرض التعرفة اإلضافية على بفرض تعرفة إضافي

أنواع معينة من الحمضيات المعالجة أو المحفوظة بعد أن اشتكى المنتجون األسبان من أن اإلزدياد السريع للواردات 

وقد . ت يتسبب بأذى حقيقي للصناعة األوروبيةنظائرھا األوروبية قد با أسعاراألقل من  سعارمن ھذه المنتجات ذات األ

تزايدت النزاعات التجارية بين االتحاد األوروبي والصين بشكل سريع منذ أن وصل العجز في الميزان التجاري 

  . 2007مليار يورو في العام  160األوروبي مع الصين إلى مستوى يوازي 

  كندا تقاضي الواليات المتحدة بشأن العالمات التجارية

قررت كندا مقاضاة الواليات المتحدة لدى جھاز فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية بشأن اإلجراءات األمريكية 

المتعلقة بالعالمات التجارية الخاصة ببلد المنشأ لصادرات المواشي ولحوم الحيوانات، وتقدمت بطلب الدعوى في كانون 
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كجزء  2005قد صدر في الواليات المتحدة في العام  COOLبلد المنشأ وكان قانون العالمة التجارية ل. 2008األول 

، وينص القانون على ضرورة تزويد المستھلكين األمريكيين بمعلومات إضافية عن لحوم )فاتورة المزرعة(من قانون 

دي القانون إلى ن يؤأوتخشى كندا . البقر واألغنام والخنزير والمأكوالت البحرية وبعض األغذية األخرى سريعة التلف

للحوم ذات المنشأ الكندي كما تخشى كذلك أن يؤدي القانون إلى أن تطلب  نتاجفرض تكاليف إضافية على مراحل اإل

ويقول مربو المواشي الكنديون أن ھذا القانون . الدول األخرى عالمات تجارية مشابھة تؤدي لتثبيط التجارة الكندية

المستوردين األمريكيين أعلنوا أنھم سيقلصون أو يوقفون استيرادھم للحوم الحيوانات يتسبب بأذى كبير لھم حالياً إذ أن 

   .التي لم تولد في الواليات المتحدة

  الصيني لدى منظمة التجارة العالمية) الماركات الشھيرة(المكسيك والواليات المتحدة تقاضيان برنامج 

اعدات ودعم غير مشروعين لمجموعة من صادراتھا من خالل اعتبرت المكسيك والواليات المتحدة أن الصين تقدم مس

منظمة التجارة العالمية تمھيداً للمضي  لدعم الصادرات المحلية وتقدمتا بطلب استشارة لدى) الماركات الشھيرة(برنامج 

نتقاة وليس بالدعوى على الصين،  أما الصين فتقول أن البرنامج يقوم بمنح جوائز مالية لبعض المشاريع الناجحة الم

ويغطي البرنامج مجاالً واسعاً من الصادرات الصينية بدءاً بالصادرات الزراعية واألغذية . الھدف منه دعم التصدير

وتقول . إلخ...والمنسوجات والصناعات الثقيلة والكيميائية والطبية  اإللكترونيةوصوالً إلى قطاع العقارات والصناعات 

يمنح عوائد مالية وقروض تفضيلية وتمويل لألبحاث ومساعدات ائتمانية وتأمينية وليس الواليات المتحدة إن البرنامج 

رغم اعتراضھا على الدعوى لكنھا ستتعاون مع الواليات المتحدة وكندا وتمتثل  إنھاوتقول الصين . فقط جوائز مالية

  . لقوانين المنظمة في مثل ھذه الحالة

  لى وارداته من الوقود الحيوي األمريكياالتحاد األوروبي يفرض رسوماً إضافية ع

فرض رسوم جديدة على واردات االتحاد األوروبي من الوقود الحيوي  2009-3- 3قررت المفوضية األوروبية في 

 100يورو لكل  41و 26وذلك لحماية المنتجين المحليين، وتتراوح الرسوم بين ) البيوديزل(المصنع من البذور الزيتية 

 ). كمية تعرفة(كيلو وقود 

وتعتبر المفوضية األوروبية ھذا اإلجراء ھو إجراء لمكافحة اإلغراق والذي ينتج أساساً عن الدعم األمريكي لصناعة 

األوروبي مراراً من أن المساعدات األمريكية ) البيوديزل(الوقود الحيوي، حيث اشتكى اتحاد منتجي الوقود الحيوي 

وتقدم الواليات المتحدة ما يعادل . يكيين تلغي المنافسة األوروبية في السوقالمتواصلة لمنتجي الوقود الحيوي األمر

  . دوالر دعم لكل غالون بيوديزل

  المكسيك تفرض تعرفة إضافية على السلع األمريكية

مليار دوالر وذلك رداً على  2.4فرض رسوم إضافية على صادرات أمريكية بقيمة  2009- 3-18قررت المكسيك في 

وحسب اتفاقية . ات المتحدة بإلغاء برنامج محوري كان يسمح للشاحنات المكسيكية بعبور األراضي األمريكيةقيام الوالي

، ولكن الواليات المتحدة لم تلتزم 2000نافتا فإن الواليات المتحدة تقدم دخوالً كامالً للشاحنات المكسيكية منذ العام 
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وجاء الحكم لصالح  2001جھاز فض النزاعات في نافتا في العام باالتفاق مما دعا المكسيك إلى التقدم بدعوى أمام 

من صادرات المكسيك إلى % 70وتمر . المكسيك مما خولھا الحق بتعليق فوائد معادلة لخسارتھا من الواليات المتحدة

حنات عبر الطرق البرية مما يجعل تأثير منع دخول الشا -وھي الشريك التجاري األول لھا  - الواليات المتحدة 

 . المكسيكية ذو تأثير سلبي بالغ على التجارة المكسيكية

  األوضاع االقتصادية العالمية    10- 4-1

فيما يلي عرض لمشھد السياسات االقتصادية والتجارية في بعض االقتصادات المؤثرة عالمياً أو المناطق ذات األھمية 

  .الخاصة

  الشرق األوسط

التي تمتعت بھا بعض دول الشرق األوسط ستمر بمرحلة تعثر وتراجع، فمع  يبدو أن الرفاھية االقتصادية الطويلة

تواجه ) النفط في الفصل األول من ھذا التقرير أسعارراجع فقرة ( 2009النفط بمقدار الثلثين في العام  أسعارتراجع 

ع تعاني من الركود في بعض دول المنطقة توقعات بالعجز المالي في حساباتھا الجارية، كما أن الدول المصدرة للسل

. الدول التي تستورد منھا، باإلضافة لذلك فإن المشاريع التنموية ستتأثر بالھزة التي تعرضت لھا األسواق المالية العالمية

ومن بين دول الشرق األوسط فإن المملكة العربية السعودية وليبيا والجزائر تملك من االحتياطيات المالية ما يكفي لبقاء 

واالستثمارات فيھا بنفس المستوى لعاميين آخرين على األقل، كما أن ھذه الدول ستسعى لزيادة حصتھا الخدمات 

السوقية العالمية عندما ينھض االقتصاد العالمي من تعثره، وسيكون ذلك نتيجة منطقية لصمود اقتصادات ھذه الدول في 

  .فترة األزمة المالية العالمية

  االقتصادات األفريقية

ظم االقتصادات األفريقية خالل السنوات الخمس الماضية بشكل يفوق أي فترة سابقة منذ الستينات، ولكن ھذا ال نمت مع

يعني بالتأكيد أن المنطقة ستمر بنمو مستدام، وتكمن إمكانية وقوع أزمات اقتصادية مفاجئة في ضعف المؤسسات 

تخطط ) دولة 12(أن عدداً قليالً فقط من الدول الفقيرة واإلدارة السيئة حيث أشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلى 

لتحسين مؤسساتھا وخلق نمو مستدام، ھذا وتعتمد غالبية الدول األفريقية في نموھا االقتصادي السريع على تصدير 

السلع، والمشكلة أن عائدات التصدير الغزيرة توھم اإلدارات الحكومية بعدم وجود داٍع لتحديث المؤسسات وأن 

ويقول االقتصاديون انه من الممكن لبلد ما أن يحقق نمواً سريعاً حتى وإن كانت مؤسساته . القتصاد يجري على ما يراما

السلع المصدرة، أو محصول ممتاز لعدة سنوات أو اكتشاف  أسعارضعيفة وإدارته سيئة إذا كان ھناك ارتفاع ھائل في 

بية ولكن يصعب أن تفرز ھذه الشروط نمواً مستداماً، حيث يرتبط موارد طبيعية جديدة أو تدفق االستثمارات األجن

ضعف المؤسسات بمستوى الدخل للفرد وبالتالي الرفاھية االجتماعية ومھما توفرت الشروط السابقة فمن الصعب جداًُ◌ 

  . تحويلھا إلى تنمية مستدامة دون مؤسسات قوية وإدارة جيدة
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  االقتصاد الياباني

أكثر من  -وھو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إذا لم يحتسب االتحاد األوروبي كدولة واحدة  -باني تضرر االقتصاد اليا

غيره من األزمة المالية العالمية وقد أصيب االقتصاد الياباني بالركود بشكل مبكر، ويتوقع االقتصاديون أن يحتاج 

ل ركود يمر به ھذا االقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية، اقتصاد اليابان إلى سنتين أو أكثر ليتعافى مجدداً، وھذا ھو أطو

كما أن االقتصاد الياباني قد غرق في األزمة بسرعة أكبر من سرعة انھيار االقتصاد األمريكي حيالھا رغم أن ھذا 

إضافية وعلى المدى البعيد يجب على المستھلك الياباني التفتيش عن مصادر . األخير ھو مركز ھذه األزمة العالمية

للدخل ليبقى االقتصاد ككل معافى، كما أن على الحكومة اليابانية أن تسمح للمزيد من الشركات األجنبية بالعمل كي 

تنتعش المنافسة، وعليھا أن تخفف تشددھا حيال سوق العمل بما يسمح بدور أكبر للمرأة والمھاجرين وكبار السن في 

  .ھذا السوق

  أمريكا الالتينية

، ومن 2008و 2007السلع الغذائية والزراعية التي ارتفعت في العامين  أسعارا الالتينية بشكل كبير بتأثرت أمريك

السلع الزراعية والغذائية  أسعارالناحية النظرية فإن جميع دول أمريكا الالتينية كانت حريصة على حماية مستھلكيھا من 

فيض الضرائب على المحروقات وخاصة للشرائح الفقيرة، ولكن المرتفعة، لذلك تم تقديم أشكال مختلفة من الدعم مثل تخ

جعلت من غير الممكن متابعة ھذه السياسات، وھنا قامت  2008النفط واألزمة المالية العالمية في العام  أسعارارتفاع 

ع موزعي الحكومة أسلوب االتفاقيات غير الرسمية م استخدمتھذه الدول بإجراءات دعم غير مباشر، ففي األرجنتين 

المرتفعة على معيشة الشرائح الفقيرة، أما  سعارالمحروقات وفرض ضرائب على الصادرات النفطية للحد من تأثير األ

البرازيل فخفضت الضرائب على المحروقات كما حاولت المحافظة على التوازن بين الوقود والوقود الحيوي 

  .ل أن تعمل عليهمن السيارات في البرازي% 85الذي تستطيع ) اإليتانول(

  الصين

المنتجات الحيوانية،  أسعارتحديات كان من أبرزھا ارتفاع  2008واجھت محاولة الصين لضبط التضخم خالل العام 

وتعالج الحكومة الصينية ذلك بمزيج من . الحبوب كان يشكل مصدراً آخراً للتضخم المتنامي أسعاركما أن ارتفاع 

المستھلك ولكن السؤال ھو ھل ستستطيع الصين االستمرار في سياسة مشوھة  رأسعاسياسات دعم المنتج والتحكم ب

على ضريبة تصدير القمح والذرة وفول الصويا، كما % 13للسوق كھذه؟ وفي ھذا اإلطار ألغت الصين الخصم بمقدار 

ق العالمية التي فرضت ضريبة تصديرية جديدة على القمح، وھذا ما جعل المزارع الصيني يبدو وكأنه معزول عن السو

 أسعارومن جھة أخرى فإن . العالمية سعارالمحلية من االرتفاع واللحاق باأل سعارزراعية عالية ومنع األ أسعارتميزت ب

السماد التي ارتفعت عالمياً كانت مصدر قلق آخر للحكومة الصينية حيث من شأنھا أن تكبح المزارع الصيني عن 

اليوريا إلى ثلث السعر العالمي كما ضاعفت دعمھا للھكتار  أسعارلصينية إلى تخفيض ، وھذا ما دفع بالحكومة انتاجاإل

  .الزراعي وفرضت ضرائب تصديرية لتثبيط تصدير السماد إلى الخارج
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  25االتحاد األوروبي

  نظراً لألھمية الخاصة لالتحاد األوروبي سنتعرض له ببعض التفصيل

وروبي بالعديد من االتفاقيات التجارية التفضيلية مع تجمعات إقليمية ودول يرتبط االتحاد األ: نظام األفضليات المعممة

 - األفريقية (مفردة وتتراوح ھذه االتفاقيات بين نظام األفضليات الموحدة مروراً باتفاقيات الشراكة التجارية مع الدول 

نسخة األخيرة من نظام األفضليات الموحدة وتتضمن ال. وصوالً إلى اتفاقيات الشراكة المتوسطية) الباسيفيكية - الكاريبية 

تشمل (المزايا العامة : ثالث مجاالت من المنفعة للدول المشمولة بالنظام، وھي  2008والتي تم تمديدھا لنھاية عام 

ونظام األفضليات المعممة اإلضافي ) الخاصة بالدول األقل نمواً (ومبادرة كل شيء ما عدا السالح ) بلداً نامياً  112

ذي يقدم دخوالً ال محدوداً لألسواق األوروبية للدول ذات االحتياجات التنموية الخاصة والتي تطبق بعض االتفاقيات وال

من السلع غير الحساسة % 40ويقدم النظام بالنسبة للفئة األولى ھامش تفضيلي واسع حيث يسمح ل. الدولية المحددة

أما السلع الحساسة ". انفجار السوق"سقف وضوابط تدريجية تمنع بدخول غير مقيد لألسواق األوروبية ولكن مع وجود 

  %.30والضرائب الكمية بمقدار % 3.5األخرى فيتم إنقاص الضرائب السعرية لھا بمقدار 

دولة نامية انفتاحاً أكبر لألسواق األوروبية أمام صادراتھا في إطار نظام األفضليات المعممة اإلضافي  16وسوف تتلقى 

وبينما يمنح نظام األفضليات المعممة دخوالً بتعرفة مخفضة . 2008ت المفوضية األوروبية في كانون األول حسبما أعلن

سلعة بدون أي مزايا مقابلة فإن نظام األفضليات المعممة اإلضافي ھو إضافة  6400إلى األسواق األوروبية لحوالي 

السلع القادمة من اقتصادات نامية حساسة على أن تكون قد على البرنامج السابق ويشمل المزيد من تخفيض التعرفة أمام 

وقد . اتفاقية دولية تتعلق بحقوق اإلنسان ومعايير العمل والتنمية المستدامة واإلدارة الرشيدة 27وقعت وطبقت بفعالية 

ھذا . 2008العام  وانتھت المرحلة األولى منه مع نھاية 2006بدأت مبادرة نظام األفضليات المعممة اإلضافي في العام  

الذي يمنح تعرفة جمركية ) كل شيء عدا السالح(ويقدم االتحاد األوروبي أيضاً تنازالت جمركية في إطار برنامج 

  .بنداً جمركياً لخمسين بلداً من الدول األقل نمواً  7200صفرية وحصص ال محدودة على 

وضية األوروبية عن خطة شاملة تھدف إلى تأمين الوصول أعلنت المف :االتحاد األوروبي يحدد استراتيجيته للمواد الخام

إلى المواد األولية في العالم وذلك بعد انتشار المخاوف بأن تؤدي األزمة المالية إلى انتشار سياسة الحماية مما قد ينقص 

: يدة على ثالثة أعمدةوتقوم االستراتيجية الجد. أو يمنع إمكانية الوصول إلى المواد األولية الضرورية لالتحاد األوروبي

تأسيس إطار للتزويد المستدام بالمواد  -إمكانية الحصول على المواد الخام من األسواق العالمية بشروط غير مشوھة 

من المواد األولية الالزمة للسوق األوروبية % 80-70وتستورد أوروبا حوالي . زيادة كفاءة الموارد األولية - األولية 

ووتتمركز معظم السلع الخام المطلوبة أوروبياً في عدد قليل من الدول، وتقول المفوضية إن  من األسواق الخارجية،

  .بعض أھم السلع الخام المطلوبة أوروبياً تتمركز في مناطق جغرافية غير مستقرة سياسياً واقتصادياً 

بية التخلص مما أسمته قررت المفوضية األورو :االتحاد األوروبي يلغي بعض معاييره التسويقية غير الضرورية

المعايير التسويقية غير الضرورية للخضار والفواكه، ويعني ذلك السماح باستيراد وتسويق الخيار المعّوج والبطيخ ذو 

                                                 
  .يص أھم السياسات األوروبية في ھذا الفصلتم االعتماد على موقع المفوضية األوروبية لتلخ  25
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السلع الغذائية بشكل كبير مما استدعى من المفوضية تقديم  أسعارويأتي ھذا القرار في وقت ارتفعت فيه . الحجم الصغير

نوع من الخضار  36وكانت المعايير السابقة تحدد الشكل والحجم بعد التقشير ل . ييرھا التسويقيةتنازالت تتعلق بمعا

 -الثوم  - الكرز  - المشمش  -نوع منھا بما فيھا الباذنجان  26والفواكه، وسوف يتم التنازل عن المعايير بالنسبة ل 

 -الدراق  -الحمضيات  -نسبة لعشرة أنواع منھا التفاح لكن سوف تبقى المعايير مطبقة بال. البطيخ -السبانخ  - البازالء 

  .البندورة - األجاص 

أنھا  2009أعلنت المفوضية األوروبية في كانون الثاني  :االتحاد األوروبي يعيد مساعداته التصديرية لمنتجات األلبان

تقوم فيھا المفوضية بإعادة تقديم قررت إعادة المساعدات التصديرية لعدد من منتجات األلبان، وھي المرة األولى التي 

ويأتي القرار كردة فعل على الوضع المقلق الذي يعيشه سوق األلبان األوروبي نتيجة . 2007ھذه المساعدات منذ العام 

المنتجين مؤخراً، ويقول المحللون االقتصاديون أن الھدف من القرار ھو إبقاء اسم االتحاد األوروبي  أسعارتھاوي 

ولكن االتحاد سيبقى ضمن إطار المساعدات المسموحة في منظمة التجارة العالمية . وق األلبان العالميموجوداً في س

على أن تستمر المفوضية بمراقبة األسواق لتضبط المساعدات على أساسھا، ومن المفترض أن ھذه المساعدات ستتوقف 

  .عندما يستقر وضع سوق األلبان

تدل األرقام : بي المشوھة للتجارة، لكن الدعم المزرعي ال يزال مرتفعاً انخفاض في مدفوعات االتحاد األورو

لسكرتارية منظمة التجارة العالمية على انخفاض كبير  2009التي قدمتھا المفوضة األوروبية خالل العام  واإلحصاءات

 17.4لمشوه للتجارة بمقدار الدعم ا إجماليالدعم المشوه للتجارة الذي يقدمه االتحاد األوروبي حيث تراجع  إجماليفي 

ولكن بمالحظة أن مدفوعات الصندوق األخضر قد ازدادت بنفس المقدار تقريباً  2006و 2005مليار يورو بين العامين 

الدعم المشوه للتجارة ال يزال غير كاف كما تقول  إجماليرغم ذلك فإن االنخفاض في . الدعم مرتفعاً  إجماليفقد بقي 

ورحب ممثلو الدول النامية بحذر بھذه األرقام ولكن حذروا من أن العديد من مكونات . 26ميةمنظمة أوكسفام العال

  . الصندوق األخضر األوروبي ھي في واقعھا مدفوعات مشوھة للتجارة وتدعم التنافسية األوروبية

بعد أن كان لعدة عقود من لقد أصبح االتحاد األوروبي مؤخراً مستورداً صافياً للحوم البقر : سوق لحوم البقر األوروبي

كبار مصدريه وأصبحت مجموعة ميركسور بالمقابل من كبار مصدري اللحوم الحمراء إلى السوق األوروبية، ويعتبر 

عامالً مفسراً لھذه الحالة حيث أصبحت المساعدات  1992تغير السياسة األوروبية في قطاع اللحوم الحمراء منذ العام 

، ھذا فضالً عن تخفيض 2002كما تم إلغاء التدخالت السعرية منذ العام  1992العام  المقدمة للقطاع مفصولة منذ

ويرى المراقبون أن أي تخفيض جديد على التعرفة سيغرق األسواق . 1994التعرفة كنتيجة لجولة األورغواي عام 

. ع تلك اللحوم من دخول السوقلم تستطع أن تمن - على ارتفاعھا  -األوروبية باللحوم المستوردة كون التعرفة الحالية 

ويحتدم الخالف حالياً في المفاوضات الدائرة بين مجموعة ميركسور واالتحاد األوروبي لعقد اتفاقية تجارة حرة ثنائية 

وتالئم . حول إذا ما كان تحرير سوق اللحوم الحمراء يجب أن يسلك طريق تخفيض التعرفة أو زيادة حصص كمية

وبالنسبة . ذات النوعية العالية أما تخفيض التعرفة فيالئم المنتجات متوسطة أو قليلة الجودةالحصص الكمية الواردات 

األوروبي في السوق  نتاجلإلتحاد األوروبي فإن معالجة الموضوع في إطار الحصص الكمية يضمن بقاء بعض اإل

                                                 
  .منظمة خيرية عالمية تھتم بشؤون التنمية  26
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جيدة ونوعية عالية  أسعارا يسمح ببقاء وبالتالي يعزز ويمنع تدھور حالة المنتجين في ھذا القطاع الحساس أوروبياً كم

ولكن في نھاية األمر قد تنتج المفاوضات خليطاً من تخفيض التعرفة والحصص الكمية، ھذا وتصنف . نسبياً في السوق

المفوضية األوروبية لحوم البقر في إطار مفاوضات الدوحة على أنھا ضمن السلع الحساسة وتطالب باقتطاع أقل من 

  .سيع مجال الحصص الكميةتعرفتھا مع تو

تبنت المفوضية األوروبية في   :المفوضية األوروبية تتبنى عالمة المنشأ اإللزامية بالنسبة لزيت الزيتون البكر والمكرر

قراراً يلزم بوضع عالمة المنشأ على زيت الزيتون المستورد سواء كان مستورداً بكراً أم مكرراً، ويركز  2009- 6-3

لى ضرورة تمييز الزيوت األوروبية عن غيرھا، كما يتكامل القرار مع نظام المؤشرات الجغرافية كما القرار تحديداً ع

  .أنه مصمم بطريقة توضح للمستھلك األوروبي مواصفات الزيت الذي يشتريه ومدى مالءمته لرغبته

  27ةاالتفاقيات والتطورات ذات العالقة بسوري  2- 4

اً من االتفاقيات التجارية واالقتصادية الھامة كما اتخذت الحكومة بعض خالل الفترة الماضية وقعت سوريا عدد

القرارات التي تأتي في إطار تحديث وتطوير االقتصاد السوري بما ينسجم مع اقتصاد السوق االجتماعي وكذلك 

تھا أطراف أخرى وفيما يلي استعراض لالتفاقيات التي وقعتھا سوريا، أو وقع. التوجھات العالمية نحو تحرير التجارة

لبعض مكتسبات التجارة السورية، وصوالً إلى القرارات التي اتخذتھا  اإلشارةلكن سوريا تتأثر بھا باإلضافة إلى 

  .الحكومة

  ةاالتفاقيات التي وقعتھا سوري  1- 4-2

  سوريا والمفوضية األوروبية توقعان النص المعدل من اتفاقية الشراكة

على النص المعدل التفاقية الشراكة بعد أن وافق  2008-12- 14ة األوروبية في وقعت الحكومة السورية والمفوضي

باألحرف األولى ولكن لم تتم  2004الجانبان على كافة التعديالت المقترحة، وكانت االتفاقية قد وقعت سابقاً في العام 

تتعلق بتصدير المحاصيل الزراعية  وتشمل التعديالت التي تم إدخالھا على النص األصلي قضايا. المصادقة عليھا آنذاك

ويتوقع أن يكون لالتفاقية بعد . السورية إلى االتحاد األوروبي ومدة تفكيك الرسوم الجمركية وتعديل نظام الحصص

  .تفعيلھا أثر إيجابي ملموس على التجارة السورية األوروبية والسيما الزراعية منھا

 الحماية المتبادلة لالستثمارات سورية وسلوفاكيا توقعان على اتفاق للتشجيع و

للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، وتمنح بموجب االتفاقية  اً اقاتف 2009- 2-18في وسلوفاكيا ا وقعت سوري

 .الحماية القانونية لالستثمارات والتسھيالت في البلدين لدعم وتشجيع قطاع االستثمار بما فيھا االستثمارات المشتركة

التعاون مع سلوفاكيا رافدا ھاما لالقتصاد حيث يعد  لحماية االستثمارات في البلديناق إطاراً قانونياً مناسباً ويشكل االتف

 .سنويا% 10يصل إلى  المرتفع الذينمو المعدل والسيما  التي حققتھا سلوفاكيا تصادية بمالحظة النجاحات االقالوطني 

                                                 
  .تم تلخيص االتفاقيات والتطورات المتعلقة بسوريا من مواقع سيريا نيوز وسيريا ستبس وسيريا ريبورت  27
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 ضمن تطوير التعاون االقتصادي    توقعان اتفاقيتين اقتصاديتين  اسورية وماليزي

ن حول التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، و الخدمات الجوية، ياتفاقيت 2009-1-7في  اوماليزي اوقعت سوري

باإلضافة إلى مذكرة تفاھم حول برنامج تعاون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن توجھات البلدين لتطوير العالقات 

مليون دوالر فيما ال تتجاوز الصادرات  119تتجاوز  ايذكر أن الصادرات الماليزية إلى سوري .ااالقتصادية بينھم

  .السورية إلى ماليزيا مليون دوالر

 اتفاق اقتصادي تجاري مع الجماھيرية الليبية

فاق المركزي حيث تضمن االت اعلى تسوية الوديعة الليبية لدى مصرف سوري 2008-8-22في تم التوقيع النھائي 

مليون دوالر   200استثمار أصل الوديعة البالغ ، كما اتفق على مليون دوالر كفوائد متراكمة 350شطب حوالي 

م االتفاق بين الجانبين السوري والليبي على إعفاء المواطنين السوريين من أي قيود مالية عند وت ابالكامل في سوري

تم االتفاق مع ليبيا على وأيضاً  .ن من أي رسوم عند دخولھم إلى سوريةدخولھم إلى ليبيا مقابل إعفاء المواطنين الليبيي

تبادل وثائق شركة قابضة سورية ليبية لالستثمار في سورية على غرار الشركات التي تم توقيعھا مع دول عربية 

 .كما اتفق الجانبان على عقد ملتقى اقتصادي وتأسيس مجلس رجال أعمال سوري ليبي ،أخرى

  ان تفعالن اتفاقية التجارة التفضيليةسوريا وإير

وتنص االتفاقية على تخفيض التعرفة  2009- 3-1تم تفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية رسمياً بين سوريا وإيران في 

 200الجمركية على السلع التجارية المتبادلة بين البلدين حيث ما تزال التجارة الثنائية في مستوى متواضع ال يتجاوز 

كما تم أيضاً توقيع خمس مذكرات تفاھم وبرنامج تنفيذي للتعاون الثنائي وتم االتفاق على إطالق . والر سنوياً مليون د

  .وتغطي االتفاقية التفضيلية الموقعة عدة قطاعات من بينھا الزراعة. مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين البلدين

 ج تنفيذي للتعاون اتفاقية وبرتوكول وبرنام 11والجزائر توقعان على  اسوري

وتشمل االتفاقيات مجاالت  2008-10- 15في  اتفاقية وبروتوكول تعاون وبرنامجا تنفيذيا 11والجزائر  اوقعت سوري

زيادة حجم وسوف يتم . 2008للعام  الزراعة والتجارة والصادرات والبحث العلمي وكذلك برنامج عمل مشترك

احتياجات كل بلد من منتجات البلد اآلخر وتشكيل لجنة متابعة مشتركة  المبادالت التجارية وإعطاء األولوية لتأمين

وبعض تصدر سورية للجزائر المواد الغذائية و .تتولى مھمة تتبع تنفيذ ما تم االتفاق عليه في مجاالت التعاون المختلفة

  .بشكل أساسي الوقودفيما تستورد منھا السلع المصنعة 

 فاقيات ومذكرات تفاھم ات 8سورية وأوكرانيا توقعان على 

وشملت االتفاقات الموقعة بين  2008-10-9في وقعت سورية وأوكرانيا ثماني اتفاقيات ومذكرات وبرتوكوالت تعاون 

العالقات االقتصادية ومنھا  اً فيتطوراالتفاقيات ستشكل حيث  الجانبين التعاون االقتصادي والتجاري والعلمي والفني

لرجحان على مسالة تسھيل دخول المنتجات السورية إلى أوكرانيا نظراً دين، وتم كذلك التركيزبين البل التبادل التجاري
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وأوكرانيا  الجنة لدراسة موضوع إقامة منطقة تجارة حرة بين سوريحيث تشكلت  الميزان التجاري لصالح أوكرانياكفة 

ه منطقة التجارة العربية الحرة وسوق االتحاد وأوكرانيا تجا ابعين االعتبار التزامات سوري على أن تأخذفي المستقبل 

كما أن سورية ھي الشريك  ،وتعد أوكرانيا الشريك التجاري األول لسورية في منطقة أوروبا الشرقية .األوروبي

  .التجاري األول ألوكرانيا في الشرق األوسط

  اتفاقيات ليست سوريا طرفاُ مباشراً فيھا   2- 4-2

  28عية والسمكية بين االتحاد األوروبي ومصراتفاق لتحرير التجارة الزرا

إلى اتفاق مبدئي لتحرير التجارة الزراعية والسمكية والسمكية المصنعة بين مصر واالتحاد  2008- 7-4تم التوصل في 

ويعطي . األوروبي وسيكون ھذا االتفاق أساس االتفاقية الرسمية التي توقع عند انتھاء اإلجراءات الداخلية للطرفين

ويقول . من صادراته الزراعية والسمكية إلى األسواق المصرية% 90اق لالتحاد األوروبي دخوالً حراً لحوالي االتف

االتفاق إن التحرير سيكون كامالً لجميع السلع الزراعية باستثناء التبغ والخمور ولحم الخنزير حيث ستبقى الترتيبات 

تعرفة المكسرات والشوكوال والمعكرونة والمعجنات إلى النصف الحالية الخاصة بھذه السلع كما ھي كما سيتم تخفيض 

وبالمقابل فإن السوق األوروبي سيكون مفتوحاً أمام جميع السلع المصرية الزراعية باستثناء البندورة والخيار . فقط

مرتفعة  واألرضي شوكي والكوسا وعنب المائدة والثوم والفراولة والرز والسكر والسلع المصنعة بنسبة سكر مركز

ويشير بعض . باإلضافة إلى الطون والسردين المصنع حيث ستبقى الترتبات المطبقة حالياً على ھذه السلع كما ھي

المحللين إلى أن االتفاق جاء في مصلحة االتحاد األوروبي أكثر منه لمصلحة مصر خصوصاً لجھة االستثناءات 

  .  الزراعية المصريةاألوروبية العديدة التي تشكل جزء مھماً من التجارة 

  29"إسرائيل"اتفاق لتحرير التجارة الزراعية والسمكية بين االتحاد األوروبي و

تم التوصل إلى اتفاق لتوسيع تحرير التجارة الزراعية الخام والمصنعة والتجارة السمكية بين االتحاد األوروبي 

تقبة للتجارة الحرة سوف يعلن عنھا بعد انتھاء وسوف يشكل ھذا االتفاق أساسا التفاقية مر 2008في آب " إسرائيل"و

  .اإلجراءات الداخلية على الجانبين

  مكتسبات للتجارة السورية  3- 4-2

  ارتفاع قيمة التجارة البينية مع الواليات المتحدة

كتب وحسب الم 2008عام في العام  16ارتفعت قيمة التجارة البينية مع الواليات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق منذ 

مليون دوالر أي بزيادة  760.9إلى  2008المركزي األمريكي لإلحصاء فقد وصلت التجارة البينية مع سوريا في العام 

في العام نفسه، وتمثل المنتجات % 3، وقد ازدادت الصادرات السورية إلى الواليات المتحدة بنسبة %61سنوية قدرھا 

  .من الواردات السورية من الواليات المتحدة% 96تمثل أكثر من من ھذه الصادرات بينما % 2.6الزراعية حوالي 

                                                 
  ).مصدر سابق(من موقع االتفاقيات الثنائية   28
  .نفس المصدر  29
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  تضاعف حجم التجارة مع تركيا إثر اتفاقية التجارة الحرة

حسب مكتب اإلحصاء التركي فإن التجارة البينية السورية التركية قد تضاعفت منذ تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين 

مليار دوالر بينما كانت ال  1.76كانت  2007قيمة التجارة البينية في العام  البلدين، ويقول المعھد التركي لإلحصاء أن

أما الصادرات % 120مما يعني أن التجارة الثنائية المتبادلة قد زادت بنسبة  2006مليون دوالر في العام  796تتجاوز 

زيادة وازدادت % 40بنسبة  مليار دوالر أي 1.11مليون دوالر إلى  797التركية السورية لسوريا فقد ازدادت من 

%. 70مليون دوالر بنسبة زيادة قدرھا  639إلى  2006مليون دوالر في العام  376الصادرات السورية لتركيا من 

والجدير بالذكر أن معظم الصادرات السورية لتركيا معفاة من الرسوم الجمركية طبقاً لالتفاقية رغم وجود بعض 

حصص على الصادرات التركية تخفض بالتدريج وصوالً إلى اإلزالة الكاملة خالل الحصص الكمية بينما التعرفة وال

  .سنة 12

  تشريعات وقرارات  4- 4-2

 االقتصاد تضع نموذجا متطورا لتقديم شكاوى اإلغراق وزارة 

نموذجا متطورا لشكاوى اإلغراق ليتم االعتماد عليه في تسجيل الشكاوى  2008وزارة االقتصاد في تموز وضعت 

يھا، وتعطي الوثيقة معلومات مفصلة عن حالة اإلغراق تسمح بتوضيح حقيقة وجود حالة إغراق أم عدمھا واردة إلال

يقوم المنتجون الراغبون بالتقدم بشكوى وفقا لھذا النموذج بتدوين المعلومات المطلوبة منھم من اجل البدء بعملية حيث 

أم أن ھناك سبب آخر  خلف فشل سوق السلعة د حالة إغراقلى وجوإ ساعد في سرعة ودقة التوصليالتحقيق األولي بما 

  . ألذى المنتج مثل قلة جودته

 برسم واحد الجمركية الخضار  رسوم حصر

ماعدا % 10لمعدل رسم إنفاق استھالكي المستوردة أنواع الخضر إخضاع جميع  2008في آب  قررت وزارة المالية

الداخلة في الصناعة دون اعتبار ) ومنھا الزراعية(ركية على المواد األولية تخفيض الرسوم الجمكما قررت  نوع الكمأة

  .ويقع تنفيذ القرار على عاتق المديرية العامة للجمارك المكلفة بتطبيق القرارالجھة المستوردة، 

 مشروع قانون التوقيع االلكتروني الحكومة السورية تقر 

نون التوقيع االلكتروني وخدمات الشبكة المتضمن إحداث ھيئة مشروع قا 2008-12-2ت الحكومة السورية في أقر

كما أنه يفيد ويعد التوقيع االلكتروني أحد أھم متطلبات الحكومة االلكترونية ، عامة تسمى الھيئة الوطنية لخدمات الشبكة

مة تنظيم نشاطات تقديم مھوسوف تتولى الھيئة . مع األسواق الخارجية اإللكترونيةبشكل كبير في تنظيم وتنشيط التجارة 

ووضع المواصفات والمعايير السوري  خدمات التوقيع االلكتروني وتحديد القواعد الناظمة لتسجيل األسماء تحت النطاق

  .بالحمايةالخاصة 
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نظرة عامة على السياسات الزراعية في الدول :الخامسالفصل 

  المتقدمة والنامية

  مقدمة 1- 5

وقد بدأت تلك األزمة بشكل تدريجي في . وراء التأثر السلبي في االقتصاد العالمي اساألساألزمة المالية ھي السبب  تعد

األسھم، وثقة المستھلكين  أسعارانھيار في (وانعكست على جميع المؤشرات االقتصادية  2008النصف لثاني من العام 

والتجارة ، زيادة في البطالة وارتفاع  جماليالصناعي ، الناتج المحلي اإل نتاجفي جميع أنحاء العالم ، انخفاض في اإل

 .)الصرف أسعارحالة عدم االستقرار في 

 2008إلى تباطؤ النمو االقتصادي في بلدان منظمة التعاون والتنمية انخفاضا كبيرا في  العام  األزمةوقد أدت ھذه 

العديد من دول  2008العام  الحقيقي في النصف الثاني من ھذا العام في جماليوترافق  بانخفاض الناتج المحلي اإل

  .منظمة التعاون والتنمية 

حسب قياس . مليار دوالر 265في ذلك العام، قدر دعم المنتجين في بلدان منظمة التعاون والتنمية في المنطقة بحوالي 

لتي وا.فاتورة المزارعين في دول منظمة التعاون والتنمية إجماليمن % 21تقديرات دعم المنتج التي كانت تعادل 

، وعليه فإن االنخفاض في الدعم في السنوات السابقة 2006٪ في العام  26و  2007٪ في العام  22انخفضت بمقدار 

تقرير .(السلع الزراعية في العالم أكثر منه إصالح للسياسات والذي تقرر من قبل الحكومات أسعاركان نتيجة ارتفاع 

  )2009منظمة التعاون التنمبة  ، 

أعلى من  2008العالمية خالل النصف الثاني من العام إال إنھا بقيت في العام  سعاراالنخفاض في األ وعلى الرغم من

  .متوسطھا على المدى الطويل 

المواد  أسعار، اتخذت العديد من البلدان النامية بعض تدابير للحد من تأثير ارتفاع 2008خالل النصف األول من العام 

 40خفض التعريفة الجمركية وضع القيود على التصدير، وقد تم تنفيذ ذلك في أكثر من  الغذائية على مستھلكيھا، مثل

اتخذت بعض بلدان منظمة التعاون والتنمية  سعارعلى الصعيد المحلي ، واستجابة للتقلبات في األ. دولة ناشئة ونامية

السياسة الزراعية في بلدان منظمة . (ودعم المواد الغذائية سعارفيما بينھا بعض اإلجراءات ، مثل الرقابة على األ

 ).2009التعاون والتنمية ،
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أما في اليابان ، فقد تم الحد . ففي المكسيك، تم تقديم الدعم الغذائي للفقراء وقروض تفضيلية لالئتمان لصغار المزارعين

ول أخرى بدعم فئات بيع القمح المستورد المستخدمة في االستھالك البشري ، وقامت د أسعارمن معدل الزيادة في 

معينة من المزارعين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المدخالت الزراعية ، وبشكل خاص منتجي الثروة الحيوانية الذين 

األعالف، كما حصل في االتحاد األوربي والمكسيك، حيث خفضت التعريفة الجمركية على  أسعارواجھوا ارتفاع 

  .الحبوب

السلع الزراعية تدابير  أسعار،  أتخذ االتحاد األوربي كإجراء محلي واستجابة لتدھور 2008في النصف الثاني من العام 

قدمت مقاطعة ساسكاتشبوان دعم وفي كندا ، أوسع على الحدود مثل إعادة تمويل الصادرات لبعض منتجات األلبان ، 

المساعدات من قبل بعض دول منظمة  إضافة إلى كل ما ذكر أعاله ، قدمت بعض الحزم من. لمربي الثروة الحيوانية 

  .التعاون والتنمية

، حزمة من 2008واستجابة لألزمة المالية واالقتصادية المتعلقة بقطاع الزراعة والغذاء قدمت فرنسا في نھاية العام 

نفذت إسبانيا .الوقود  أسعارمليار يورو تضمنت دعم الدخل، اإلعفاء من الّدين والخصم على  250المساعدات بقيمة 

برنامج جديد يسمح لمؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة باإلضافة إلى المزارعين والشركات الزراعية الغذائية 

الموجودة وبشكل خاص  اإلجراءاتفي بلدان منظمة التعاون والتنمية ، . فائدة مدعومة  أسعارالحصول على القروض ب

في تخفيف اآلثار المحتملة لألزمة المالية  اً كبيراً تلعب دورالعالمية   سعارالدفعات المباشرة غير مرتبطة باأل

  .واالقتصادية لبعض األسر الزراعية

بشكل خاص للمعونة الغذائية % 3.5مليار دوالر أمريكي، منھا  28، قدمت الواليات المتحدة األمريكية 2009في العام 

، وفي نفس ) 2009،  التنميةتقرير منظمة التعاون (المحلية  واالستثمارات في المناطق الريفية والمساعدات الفنية 

مليار  األوربيالفلمنكة ، بينما أعلن االتحاد  إقليمفي  األلبانالعام، قامت بلجيكا بتنفيذ حزمة من المساعدات لمنتجي 

  . في االنتعاش االقتصادي  األوربيمن أجل التنمية الريفية كجزء من خطة االتحاد  إضافيةيورو كنفقات 

التغيرات المنفذة في منھجية تقديرات دعم المنتجين في دول منظمة التعاون   2- 5

  )OECD(والتنمية

تستخدم دول منظمة التعاون والتنمية نظام شامل لقياس وتصنيف الدعم لقطاع الزراعة ، تقديرات دعم المنتجين 

)PSE ( و تقديرات دعم المستھلكين)CSE (وم فقط بتقدير الدعم العام ولكن تق وھي ال. ومؤشرات أخرى ذات عالقة

  .يظھر مكونات الدعم في مختلف الفئات من إجراءات أو تدابير السياسات الزراعية

إن التغيرات . إن تصنيف الدعم ضمن فئات مختلفة بموجب تقديرات دعم المنتجين يعتمد على كيفية تنفيذ السياسات فعال

 اإلصالحھمية متزايدة في تقييم التقدم المحرز نحو سياسات بمرور الوقت عناصر ذات أ أصبحتفي تكوين الدعم 

  .الزراعي
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العام لتقديرات دعم المنتجين   المستوى(إن توزيع الدعم وفقاً لتكوينه ،ھو التغير الوحيد لمنھجية تقديرات دعم المنتجين 

  ) .لن يتأثر عموماً من ھذا التغيير

بدرجات ومستويات وبسرعات (من بلدان منظمة التعاون االقتصادي  في اآلونة األخيرة ، تحركت السياسات في العديد

سلع معينة كما قدمت السياسات أيضا وعلى نحو متزايد  إنتاجمن أجل تقديم الدعم الذي يعتمد بشكل اقل على ) مختلفة

، في بعض )خلاألرض ، وعدد الحيوانات ، والد(الدعم الذي يعتمد على مساحة المزرعة ،أو معايير ثابتة أخرى مثل 

في . الفعلي للسلع المنتجة في الوقت الحاضر أو في الماضي غير محددة نتاجمطلوب ولكن اإل نتاجالحاالت يكون اإل

وفي كثير من الحاالت ھناك . مخرجات غير سلعية نتاجالسلع الزراعية أو تقديم الدعم إل نتاجحاالت أخرى، ال حاجة إل

يلتزموا به من اجل الحصول على الدعم مثل تطبيق القيود على استخدام معايير أخرى يجب على المزارعين أن 

ھناك المزيد من المرونة في ما . المستلزمات أو ترك األرض في حالة راحة مع مراعاة بقائھا ضمن ظروف بيئية جيدة

لعمليات المزرعية أقل في كيفية إدارة المزارعين ل وبمرونة  عميمكن أن ينتجه المزارع ليتمكن من الحصول على الد

لتجميعھا في تصنيف  اً لسياسات أصبحت أكثر تنوعا وتعقيدوفي النتيجة ھي أن ا. بوجود العقبات والظروف التنظيمية

ديرات دعم المنتجين السابق في الطريقة التي من شأنھا أن تسمح بدقة أكثر في رصد وتقييم سياسة اإلصالح واستخدام تق

   .سياسات التحليل الكمي

ھذه التطورات في السياسة، وضع تصنيف جديد لتقديرات دعم المنتجين وتمت الموافقة على تنفيذھا في العام  تعكس

تقديرات دعم  إجماليوإن ھذه التقديرات الجديدة ال تغير في . وشمل تقديرات دعم المنتجين الفئات والتسميات 2007

  . مبنية على معايير تنفيذ راسخةإلى فئات جديدة  المنتجين بل التغيير الوحيد ھو تقسيمھا

، )%PES(نسبة تقديرات دعم المنتج ( جماليتقديرات دعم المنتجين اإل إجماليالمؤشرات ذات الصلة المرتبطة ب

نسبة دعم المستھلك، معامل (، و تقدير دعم المستھلك )معامل الحماية االسمي للمنتج، معامل المساعدة االسمي للمنتج 

  .، سوف يستمر حسابھا كالسابق)ستھلك، معامل المساعدة ومعامل الحماية االسمي للمستھلك الحماية الوطني للم

 لتطورات في الدعم الزراعي في بلدان منظمة التعاون والتنميةا  3- 5

والغرض الرئيسي . ا لمؤشر الرئيسي لقياس مستويات الدعم للمنتجين)٪ PSE(تعتبر النسبة المئوية لتقدير دعم المنتج 

الدعم المقدر في كل عام وإجراء مقارنة بين البلدان بھدف رصد وتقييم  إظھارھو ھذا النوع من الدعم اب من حس

إصالحات السياسة الزراعية في مثل ھذه البلدان حيث يعتبر تقدير الدعم مساھمة ھامة في الحوار في ما يتصل 

  .بالسياسات الزراعية والتجارة

٪ بالنسبة لبلدان منظمة التعاون والتنمية  PSE( 21%(ت دعم المنتجين ، كانت نسبة تقديرا 2008في العام 

)OECD( وقد شكل . فاتورة المزرعة للمزارعين في ھذه البلدان  إجماليالدعم يشمل حوالي خمس   أن إلى، مشيرا

% 10نسبة مؤخراً ب انخفضتالدعم والتي  إجراءاتالسنة السادسة على التوالي في االنخفاض بمستوى  2008العام 

  )OECD ،2009من تقرير تقدير ورصد السياسات الزراعية لدول (   2002في العام  األخيرة اآلونةعن ارتفاعھا في 
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  2008 - 1989مؤشرات  الدعم لبلدان منظمة التعاون والتنمية   تقدير 1الشكل 

  
PSE %  تقديرات دعم المنتجين  
NPC معامل الحماية االسمي للمنتج  
NAC مساعدة االسمي للمنتجمعامل ال  
  2009،  صورة مأخوذة من تقرير تقدير ورصد السياسات الزراعية لدول منظمة التعاون والتنمية: المصدر

) PSE(%إن االنخفاض المتواصل في الدعم للمنتجين ينعكس أيضاً في مؤشرات أخرى تتكامل مع نسبة دعم المنتجين 

فاتورة المزرعة بما في ذلك الدعم ، إلى إيصاالت  إجمالينسبة بين وھو ال) NAC( ، مثل معامل المساعدة االسمي،

وقد  2008في العام  1.27المزرعة بسعر الحدود ، وصل معامل المساعدة االسمي لبلدان منظمة التعاون والتنمية 

  .2006في عام  1.36و  2007في العام  1.29انخفضت  بمقدار

بما في ذلك الدفعات لكل وحدة من (ذي يعبر عن النسبة بين سعر المنتج المؤشر اآلخر ھو معامل الحماية االسمي ال 

بلغ . مرتفعة نتيجة لسياسات الدعم الزراعي سعاروسعر الحدود لسلعة معينة ، ويبين إلى أي مدى تكون األ) الناتج

في  أسعاريتلقون  والذي يعني أن مزارعي دول منظمة التعاون والتنمية 2008في العام  1.13معامل الحماية االسمي 

تقرير ( 2006٪ في عام  20وبنسبة  2007٪ للعام 15وبأكثر من(٪ عن المستويات العالمي  13المتوسط تزيد بمقدار 

OECD ،2009(.  

- 1986٪ لمتوسط الفترة  37، فقد تراجعت تقديرات دعم المنتجين من  88-86بالفترة المرجعية  2008وبمقارنة العام 

-2006 للفترة  1.31، وكان معامل المساعدة االسمي بالمتوسط  2008 – 2006الفترة  ٪ لمتوسط 23إلى  1988

 1.50معامل الحماية االسمي ھبط بشكل واضح من  إن.  1988 – 1986لمتوسط الفترة  1.59في حين كان  2008

 50 أعلى أسعارحيث كان المزارعين في دول منظمة التعاون والتنمية يحصلون على ( 1988- 1986لمتوسط الفترة 

 34، أي ان الھبوط كان بحدود 2008-2006في المتوسط للفترة  1.16إلى ) العالمية في ذلك الوقت سعار٪ من األ

 .)PSE , CSE  /2009، قاعدة بيانات OECD.(نقطة 
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لقيمة النقدية وھناك تباين كبير في مستوى الدعم بين البلدان في منظمة التعاون والتنمية ، فقد لوحظ أكبر انخفاض في ا

ومن ناحية أخرى فقد .في كندا وأيسلندا وكوريا الجنوبية والواليات المتحدة  2008في تقديرات دعم المنتجين في العام 

ظھرت زيادة الدعم االسمي في االتحاد األوروبي واليابان والمكسيك ، أما في تركيا والنرويج وسويسرا فقد ارتفع  

 ).PSE , CSE  /2009، قاعدة بيانات . (المفردات ذات العالقة مستوى كالً من الدعم االسمي و

فإن مستوى الدعم المقاس حسب نسب تقديرات دعم المنتجين قد انخفض بشكل عام في  1988-1986ونظرا للفترة 

ن بلدان ھذه وعلى الرغم من ھذا التقدم ، ال يزال الدعم مرتفعا في العديد م. دول منظمة التعاون والتنمية باستثناء تركيا

نيوزيالند واستراليا كان لھا على ) 2الشكل . (المنظمة ، وھناك اختالفات كبيرة في الطريقة التي يتم بھا تقديم الدعم

من المتوسط  أعلىخفض االتحاد األوروبي دعمه ومع ذلك بقي فوق .خفض من تقديرات دعم المنتجين الدوام النسبة األ

 .، وكوريا ،النرويج واليابان وسويسرا  أيسلندابشكل طفيف في كل من  بقي الدعم مرتفع. لدول المنظمة 

 فانورة المزعة إجماليالنسبة من  2008 – 2006و  1988 – 1986تقديرات دعم المنتجين حسب الدول للفترتين : -2الشكل 

  
 )PSE , CSE  /2009، قاعدة بيانات OECD(تقرير : المصدر

  سات الزراعية في العالم التغيرات الرئيسية في السيا  4- 5

اإلصالح السابقة المتفق  تنفيذ سياسة  االتحاد األوروبيحيث واصل . ھيكلية جديدة للسياسة الزراعية دولأطلقت ثالثة 

باإلضافة   2013 – 2007وسياسة التنمية الريفية الجديد للفترة  2003عليھا وخاصة السياسة الزراعية المشتركة للعام 

والذي يھدف إلى تعزيز مكانة المنتجين في قطاع التجزئة،  2007السوق للفاكھة و الخضار للعام إلى إصالح نظام 

بالسوق غير الضرورية ،  الذي سوف يؤدي إلى إزالة التدخل 2008وإصالح قطاع سوق المشروبات الروحية في 

 األوربيةة في المشروبات الروحية التي تعزز التنافسي اإلجراءاتتوجيه الميزانية نحو إجراءات أكثر فعالة وتنشيط 

  .  2008وسياسة إصالح التحقق من الصحة في العام 
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 2008على تشريعات مزرعية جديدة ، والذي عرف بقانون الغذاء وحماية البيئة والطاقة للعام  الواليات المتحدةوافقت 

ق بعناصر إدارة المخاطر والذي سيشمل أعلن من قبل الحكومة االتحادية وحكومات المقاطعات اتفاق متعل كنداأما في .

  . 2013- 2008الفترة من 

  :بنية السياسة الزراعية المشتركة

عبارة عن نظام يعتمده االتحاد األوروبي لتقديم الدعم للزراعة وبرامج التنمية ) CAP(إن السياسة الزراعية المشتركة 

من   نتاجوضع سياسة لتشجيع المزارعين على زيادة اإل الريفية بشكل عام، أسسس ھذا النظام  في أوائل الستينات بھدف

  . عالية  لمنتجاتھم أسعارخالل تقديم الدعم لھم ، ووضع النظم المعمول بھا التي من شأنھا أن تضمن للمزارعين 

 من% 40مليار يورو وتمثل  55الوقت الحالي حوالي  في) CAP(بلغت الميزانية السنوية للسياسة الزراعية المشتركة 

مجموع ميزانية االتحاد األوروبي ثم انخفضت حصة الميزانية بشكل كبير منذ إنشائھا في الستينات حيث كانت تمثل 

ويشكل عام فقد أدت الدعوم التي تقدم للمزارع على مدى سنوات إلى فوائض كبيرة في ..ثلثي ميزانية االتحاد األوروبي

الثانوية وإدخال تعديالت على  اإلصالحات، وكنتيجة للعديد من  صالحاإلفي فترة الثمانينات مما تطلب عملية  نتاجاإل

فقد مھدت لجدول أعمال اإلصالح   1999السياسة الزراعية المشتركة التي حدثت في التسعينات وبلغت ذروتھا في العام 

وإن أھم ما ميز  2003وذلك أدى إلى اإلصالح الرئيسي األخير في السياسة الزراعية المشتركة في عام  2000للعام 

  .بخطة دفعات مفردة  نتاجھو  تعديل العديد من دعم الدخل وخطط دعم اإل اإلصالحھذا 

إن التمويل ضمن إطار السياسة الزراعية المشركة يتم توزيعه من خالل دعامتين، الدعامة األولى والتي تعرف بخطة 

ى أراضيھم بحالة بيئية وزراعية جيدة، و ذين يحافظون علالدفعات المفردة التي يقدم من خاللھا دعم الدخل للمزارعين ال

الركيزة الثانية التي تعرف باسم تعليمات التنمية الريفية الواردة في جدول أعمال . خطط الدفعات المباشرة للمساحة

، يقدم من خاللھا الدعم للمزارعين ومديري األراضي لتوفير السلع البيئية وتقديم الدعم لالقتصادات والمجتمعات 2002

، فإن تمويل الدعامة األولى تأتي من صندوق الضمان الزراعي األوروبي، بينما تمويل  2007ابتداِء من العام .يفيةالر

الدعامة الثانية  تأتي من الصندوق األوروبي للتنمية الزراعية الريفية تم إطالق إصالح التحقق من الصحة في العام 

ولتقييم ما إذا كانت تلك السياسات قد نجحت  2003لمشتركة للعام ، الستعراض اإلصالحات السياسة الزراعية ا 2007

  . اإلصالحاتأو ھناك  حاجة للمزيد من 

كانت أھم  التعديالت . . 2009ودخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني  2008تم الموافقة على مقترحات اإلصالح في العام 

 : التي وضعت للتحقق من الصحة ھي 

أما التدخل . في شراء لحم الخنزير بينما لم يكن ھناك تدخل بالنسبة للشعير والذرة البيضاء تم إلغاء آلية التدخل .1

مليون  3يورو للطن حتى كمية  101.31في شراء القمح فھو ممكن خالل الفترة المسموح بھا  بالتدخل وبسعر الشراء 

وتحدد الكمية التي يتم التدخل فيھا . عروضطن، أما في حال تجاوزت تلك الكمية، فإن الشراء يتم من خالل استدراج ال

طن على التوالي، أما الكميات التي تتجاوز ذلك فتخضع  109000و  30000بالنسبة للزبدة  والحليب المقشود بـ 

 . الستدراج العروض
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 . 2015سوف يتم إنھاء التعامل مع الحصص بالنسبة للحليب بحلول  .2

المحافظة عليھا كالسلع المحددة بموجب اإلصالح السابق فھي تدمج  تم توحيد الدفعات التي لم تتمكن الدول من .3

 ).وھناك استثناءات لألبقار والماعز واألغنام الحلوب(ضمن خطة دفعات مفردة 

أما المزارعون الذين لم . وترتبط مساعدات المزارعين باحترام البيئة ورفاه الحيوان وجودة الغذاء و المقاييس .4

الزراعية والبيئية الجيدة المحددة على المستوى الوطني، فھم يواجھون تخفيضاً في الدعم يطبقوا متطلبات الظروف 

 ). أي المقاييس البيئية اإللزامية(المقدم لھم، ويسمى ھذا بااللتزام المتقاطع 

 –يورو  55000سوف تتم زيادة المساعدة االستثمارية للمزارعين الصغار ضمن خطة التنمية الريفية بمبلغ  .5

 ). OECD  ،2009تقرير (يورو للمزرعة  70000

 . تحديد الحدود العليا والدنيا للدعم الذي يمكن للمزارعين الحصول عليه بموجب خطة الدفعة المفردة .6

" االنتقال اإللزامي"زيادة مبلغ التمويل لخطط الدفعة الواحدة للمحور الثاني من خالل زيادات في معدالت   .7

 . المحور األول إلى المحور الثانيوھي آلية لتحويل األموال من 

جديدة مع التركيز على بعض المسائل مثل التغير المناخي وحماية التربة والمياه " أجندة تحدي"إنشاء  .8

 . للمبرمجين ضمن المحور الثاني

 ةواألزمالمدخالت   أسعارالمتخذة من قبل أعضاء بعض دول االتحاد األوروبي واستجابةً الرتفاع  اإلجراءاتبعض 

  االقتصادية 

  19.9بحدود (  2007يورو في تموز  22.4حسومات الضرائب على الديزل المستخدم في الزراعة من  أستراليازادت 

مليون  37مما أدى إلى زيادة في الميزانية لھذا اإلجراء من  2008يورو لليتر في العام  24.9إلى ) 2006سنت عام 

  . مليون يورو 42يورو إلى 

وقد تم تنفيذ . األعالف أسعارمليون يورو لتعويض منتجي الحليب عن ارتفاع  21 2008في العام  بلغاريا أنفقت

يورو ألنثى  10يورو ألنثى الغنم و  20يورو لرأس الجاموس األنثى و  164يورو للبقرة و  153الدفعات للرأس بمعدل 

  . الماعز

عانون من مشكالت المديونية على شكل تخفيض في في نفس العام  مساعدة لمزارعي الخنزير الذين ي فرنساقدمت 

كما وصلت حزمة المساعدات األخرى المقدمة لمنتجي الخنزير ). مليون يورو 6بمبلغ (مساھمة الضمان االجتماعي 

وفي أيار من . مليون يورو وقد تم اإلعالن عنھا كإعفاء من فوائد الضرائب 33المتضررين باألزمة االقتصادية إلى 

واستجابة ألزمة القروض . الطاقة أسعارتم اتخاذ إجراءات لمساعدة قطاع البيوت البالستيكية المتأثر بارتفاع  ذلك العام

مليون يورو للمزارعين المتأثرين باألزمة، وخاصةً في قطاع الثروة  250فقد أعلنت الحكومة الفرنسية عن مبلغ 

  . الحيوانية

ية لتخفيض العبء التشريعي في إطار متابعة تبسيط و تحسين ومن ناحية التشريعات، وكجزء من توجه المفوض

ويعود ذلك إلى أن 2009قانون قديم إلغاء مفعولھا في شباط  240التشريعات للسياسات الزراعية العامة، فقد تم سحب 
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مر، وقد تم المراحل األولى من قانون االتحاد األوروبي في الخمسينات، حيث ازداد عدد القوانين التشريعية وبشكل مست

وقد بقيت تلك األجزاء من التشريعات حيز التنفيذ رسمياً مع أن أثرھا . تبني الكثير منھا دون تاريخ انتھاء المفعول

التي سيتم سحبھا اآلن ترتبط بشكل كبير  240وتلك التشريعات الـ . القانوني قد توقف في الكثير من الحاالت لفترة طويلة

ت دعم السوق االستثنائية ومنح المساھمات المالية واإلجراءات المؤسساتية المرتبطة باإلجراءات المؤقتة وإجراءا

الفواكه  –الحبوب : وترتبط القوانين بالقطاعات التالية في السياسات الزراعية العامة. بانضمام الدول األعضاء األخرى

وسوف تتابع . التبغ –السكر  –الدھون  –وت الزي –األرز  –لحم البقر والعجل  –الحليب  –النبيذ  –الموز  –الخضار  –

  . المفوضية ھذا العمل في تنظيف تشريعات االتحاد األوروبي

للواردات و  65إلى  500تم تخفيض عدد المنتجات التي يحتاج تصديرھا أو استيرادھا لإلجازات من   2008في آب 

  زمة فقد تم االستبقاء عليھا وبالنسبة للمنتجات التي تعتبر التراخيص لھا مل. للصادرات 43إلى 

وكجزء من ھذه الخطة، تم . في عشر سنوات% 50وفي فرنسا أطلقت الحكومة خطة لتخفيض استخدام المبيدات بنسبة 

  . 2008مادة فعالة من السوق عام  30إلغاء 

   2008التغيرات الرئيسية في قانون المزرعة األمريكي 

واسع النطاق  والذي  يغطي باإلضافة إلى حماية البرامج المزرعية، إن قانون المزرعة األمريكي جزء من تشريع 

مليار دوالر بموجب القانون الجديد  58وقد توقع مكتب الميزانية في الكونغرس إنفاقاً سنوياً بمبلغ . التغذية والتجارة

مليار دوالر ھذه ،    8ومن مبلغ الـ . لبرامج دعم السلع) مليار دوالر 8(فقط % 15منھا  2012-2008خالل الفترة 

مليار مخصصة للدفعات الثابتة المباشرة، أما القسم المتبقي فھو موزع على خطط السلع التقليدية وبرامج  5أكثر من 

، وھو برنامج المدفوعات الدائرية العكسية الذي يعالج خطر انخفاض اإليراد من ) ACRE(لمحاصيل مختارة محدودة 

ماضي القريب من خالل تقديم الدفعات عندما ينخفض اإليراد الفعلي إلى حدود تقل عن المستويات التي ظھرت خالل ال

الفول  -الرز –الشعير  –الذرة البيضاء  –القطن  –القمح  –فول الصويا  -طبق البرنامج على الذرة  ( مستوى معين 

أعطي  2009في العام . ) العدس والحمص وبعض المحاصيل الزيتية - الفاصولياء الحب  –لشوفان  –السوداني 

المزارعين الخيار في االستمرار بالخطة القديمة او الدخول في الخطة الجديدة ، ولكن الخيار سوف يكون لكل 

، وإنما أيضاً كنتيجة للعوامل األخرى مثل التغير سعارليس فقط بسبب انخفاض األ) المحاصيل وليس لمحصول بعينه 

ه آثار مشوھة على التجارة حيث أن تغطية المخاطرة العامة تشجع مزارعي أمريكا وھذا النوع من المساعدة ل. المناخي

كمرجع يسمح للدعم في الواليات  سعاروعالوةً على ذلك، فإن استخدام فترة االرتفاع االستثنائي لأل. نتاجعلى زيادة اإل

  . المتحدة بأن يرتفع بشكل يفوق ما كان عليه في السنة السابقة

  الزراعية في الصينتطور السياسات 

ة جماليتشكل الصين إحدى الدول التجارية األكبر في العالم بعد االتحاد األوروبي و الواليات المتحدة وتعادل تجارتھا اإل

، كانت تشكل االقتصاد األضخم الرابع في العالم وانتقلت إلى   2007وفي عام . الناتج المحلي إجماليمن % 70حوالي 

  . 2008 المرتبة الثالثة عام
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وتشكل . ھكتار فقط 0.65مليون حيازة زراعية وسطي الحيازة  200مليار نسمة ويضم  1.3يصل عدد السكان إلى 

وبالتالي فھي تواجه تحدياً كبيراً في توفير الغذاء لسكانھا، وھي تحتوي على . سكان العالم إجماليمن % 21الصين 

  . لعالم وربع الوسطي العالمي للموارد المائية للشخصاألراضي القابلة للزراعة في ا إجماليفقط من % 10

وقبل اإلصالحات . وكما ھو الحال في الكثير من الدول، فإن الھدف العام للسياسات الزراعية ھو دعم التنمية االقتصادية

ا يكفي من م إنتاج: ، فقد كان لدى الصين ھدفين أساسيين من السياسات الزراعية وھو1979االقتصادية التي بدأت عام 

المواد الغذائية منخفضة الثمن لسكان المدن وتصدير المنتجات الزراعية للحصول على القطع األجنبي الذي يمكن به 

  ). 2004توان (استيراد التكنولوجيا المتقدمة للصناعات المدنية 

دأت الحكومة بالمزيد من العائلي، وب نتاجالمزرعي نظام مسؤولية اإل نتاجمن فرق اإل% 99، تبنت  1984وبحلول عام 

، استبدلت الحكومة 1984وفي العام . اإلصالحات التي تھدف بشكل أولي إلى تحرير التسعير والتسويق الزراعيين

  . الشراء اإللزامي بالعقود التطوعية بين المزارعين والحكومة

قد أدى تطبيق نظام مسؤولية و. وخالل فترة اإلصالح، شھد القطاع الزراعي الصيني معدالت غير مسبوقة من النمو

وشجعت المزارعين على  نتاج،حيث تستأجر األسر األرض من الجمعيات،  إلى زيادة حوافز اإل نتاجاألسر عن اإل

  . جديدة إنتاجتخفيض التكاليف وخوض المخاطرة ودخول خطوط 

وقد بدأت . الكمية إلى النوعية االقتصاد بشكل سريع، حول المستھلكون تفضيلھم من تناميوفي بداية التسعينات عندما 

  . التسعينات بذلك مرحلة جديدة من التعديالت في أواخر

من % 90عاماً مما أدى إلى بيع أكثر من  40، ألغت الحكومة نظام تقنين الحبوب الذي كان عمره 1993وفي عام 

  . السوق أسعارالزراعي السنوي ب نتاجاإل إجمالي

موعة من تغييرات السياسات التي تھدف إلى الحد من استيراد الحبوب وزيادة ، بدأت الحكومة بمج1994ومنذ عام 

الحبوب بشكل فاق  أسعارومن بين تلك التغييرات في السياسات كانت الزيادة المصطنعة في . االستقرار االقتصادي

لمحافظة على تلك الحبوب مما وضع على الدولة العبء الكبير ل إنتاجوأدى ھذا إلى زيادة . السوق أسعارمعدالت 

الذي يحمل محافظو المحافظات " نظام مسؤولية المحافظ على حقيبة الحبوب"تم إنشاء  1995وفي عام . سعاراأل

. الحبوب في محافظاتھم أسعارمسؤولية تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الحبوب وكذلك تحقيق االستقرار في 

لتخفيض بعض األعباء المالية المترتبة " ت الفصل األربعة والكمال الواحدحاال"، تم تنفيذ برنامج 1997والحقاً في عام 

  . على الحكومة من خالل سياستھا في مجال الحبوب

أھداف السياسات الزراعية التي لم تقتصر على تشجيع ) 2010-2006(وقد حددت الخطة الخمسية الحادية عشرة 

  : دت لتشمل بعض األھداف الجديدة التي تعالجالتنمية الزراعية ورفع الدخل المزرعي، وإنما امت

  ية والدخل المزرعي في القطاع الزراعي نتاجزيادة اإل .1
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  تحسين الخدمات والتعليم في المناطق الريفية  .2

  . تحسين االستثمار الخاص والعام في المناطق الريفية وجعل اإلصالحات الريفية العامة أكثر عمقاً  .3

ومع ذلك فقد أعلنت . ة عشرة إنشاء آلية للقطاع الصناعي لدعم القطاع الزراعيكما تتطلب الخطة الخمسية الحادي

عن خطط األمن الغذائي المتوسطة وطويلة األجل التي يتمثل  2008الحكومة الصينية في منتصف شھر تشرين الثاني 

  . 2020في عام % 95ھدفھا في تحقيق االكتفاء الذاتي في مجال األمن الغذائي بنسبة 

  ت السياسات الزراعية والتجارية بعد االنضمام إلى منظمة التجارة العالميةإجراءا

، فقد 2001كانت التجارة العامل الرئيسي للنمو االقتصادي في الصين منذ أن انضمت لمنظمة التجارة العالمية عام 

ولة عضو في المنظمة يتوجب وكد. بدأت بتطبيق نظام تجاري أكثر انفتاحاً يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية

على الصين أن تخفض التعريفات الجمركية التي تعتبر إحدى أدوات السياسات التجارية الرئيسية إلى معدل وسطي 

وإلغاء الكثير من االحتكارات التجارية الحكومية وتخفيض القيود غير الجمركية والسماح للشركات % 15.3يساوي 

  . فاق على جعل الخدمات الصحية والسالمة متاحة بشكل عاماألجنبية بالعمل في الصين واالت

كما أعلنت الصين ونفذت العديد من إجراءات الزراعة والتجارة الرئيسية منذ أن أصبحت عضواً في منظمة التجارة 

  : العالمية تتضمن ما يلي

 المتعلقة بتخفيض  بعد االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية أصلحت الصين السياسات الزراعية المحلية

والدعم المالي للمبادرات الزراعية بشكل جزئي لمواجھة  سعارالضرائب والدعم المزرعي ودعم المستلزمات ودعم األ

  .اآلثار المتوقعة للواردات على المزارعين الصينيين

  ة، وفي عام أعلنت الحكومة الصينية عن اإللغاء التدريجي للضريبة الزراعية التي تدفع للدول 2004وفي عام

  ). 2009جيم ھانسن، (ألغت جميع المناطق في الدولة ضريبتھا الزراعية التي يبلغ عمرھا قرناً كامالً  2006

 سعاروفي أوائل األلفية الثانية، انسحبت الدولة تدريجياً من الدور المباشر في شراء الحبوب وتحديد األ 

سة الشراء بالحد األدنى مما جعل الدولة مشترياً كبيراً للحبوب والتسويق، ولكن تراجع ھذا التوجه وأنشأت الدولة سيا

  . الغذائية مرة ثانية

  وفي نفس العام عملت على دعم مزارعي . الشراء الدنيا لألرز أسعاربدأت الدولة في تحديد  2004وفي عام

ات المباشرة لمنتجي الحبوب وتمثلت األشكال الرئيسية للدعم في الدفع. الحبوب بدعم مالي لرفع حوافز زراعة الحبوب

ودعم شراء الحبوب ذات الجودة المرتفعة وأصناف المحاصيل عالية المردودية وسالالت الحيوانات األفضل واآلليات 

  . والتجھيزات الكبيرة

  المزارعين للمزيد من  إنتاجوسعت الدولة سياسات سعر الشراء األدنى لتشمل القمح لضمان  2006وفي عام

  . ئيةالحبوب الغذا
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  ين لـ  40رفعت الحكومة الدفعات المباشرة لتصبح أكثر من  2008وفي عامmu ) يعادل الـmu 1/15  من

ووصل . muين في  70ين في السنة السابقة لھا مع دفعات في بعض المناطق تجاوزت  17من وسطي يعادل ) الھكتار

ويبين . 2004مليار ين عام  11.7يادة كبيرة من وھي ز 2008مليار ين عام  95.1الدعم المالي الحكومي إلى  إجمالي

  ). 2009جيم ھانسن، (ذلك  1الجدول 

  )مليار ين(الدعم المالي للزراعة  إجمالي -1الجدول 
 * 2008 2007 2006 2005 2004 2003 سنة البداية البند

 15.1 15.1 14.2 13.2 11.6 - 2004 الدفعات المباشرة

 63.8 27.6 12 - - - 2006 دعم المستلزمات

 12.1 6.7 4.2 3.9 -   0.4 2003 البذار ذات الجودة المرتفعة

 4 2 0.6 0.3 0.1 -   2004 دعم اآلليات

   - 5.9 - -  - 2004 الشراء بالسعر األدنى

 0.1 0.1 0.1 -   -   -   2006 دعم األبقار الحلوب

 95.1 51.5 37 17.4 11.7 0.4   جمالياإل

  تقديرية 2008أرقام عام * 
  . 2008نيسان  –مجلس الدولة  – DRCتقديرات : مصدر البيانات* 

  :تخضع السياسات التجارية لمجموعة من االجراءات أھمھا 

  في مجال الواردات للمنتجات الزراعية -أ 

 .على المنتجات المنتجة محلياً % 4ضريبة القيمة المضافة أقل بنسبة 13% -

يتم تطبيق نظام الترخيص اإللكتروني لمراقبة الواردات وتغطي بعض منتجات اللحوم . حظر االستيراد واإلجازات -

  .  والزيوت القابلة لألكل ومنتجات التبغ

  . تراخيص االستيراد غير اآللية تستخدم لتحقيق التزامات الصين الدولية ولمراقبة حصص التعريفة الجمركية -

  يرفي مجال التصد_ ب 

وتخضع جميع المنتجات . الصادرات الزراعية التي تخضع للتجارة الحكومية ھي القطن واألرز والذرة والتبغ -

وتخضع صادرات المنتجات الزراعية لحسومات الضريبة %.13الزراعية لضريبة القيمة المضافة التي تساوي 

 . عادةً % 5 المضافة عند تصديرھا  ويصل معدل التخفيض على الصادرات الزراعية إلى

%  5من  2007للمنتجات التي تحتوي على مدخالت زراعية فقد ارتفعت في عام ) التخفيض(إن معدل الحسم  -

 17وفي . المحلي من أجل األسواق التصديرية نتاجوذلك لتشجيع استخدام المدخالت الزراعية في اإل %13- 11إلى 
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عھا اإللكتروني إلغاء تسديد ضريبة القيمة المضافة على أعلنت وزارة المالية الصينية على موق 2007كانون األول 

وقد ھدفت ھذه . عدم تصدير الحبوبل 2007كانون األول  20القمح واألرز المطحون والذرة وفول الصويا ابتداًء من 

  . الحبوب الغذائية في األسواق المحلية أسعارالسياسة إلى تعديل تضخم 

عن  2008كانون األول  30مضافة، فقد أعلن مجلس دولة الصين في وباإلضافة إلى تخفيض ضريبة القيمة ال -

والتي تشكل القمح والذرة واألرز المقشور واألرز المطحون وفول  54بنود الحبوب والزيوت التي يصل عددھا إلى 

 NGOICتقرير (في حال تصديرھا % 25و  5الصويا ومنتجاتھا المصنعة والتي ستخضع لضريبية تتراوح بين 

وقد تم تطبيق ھذه السياسة لتحقيق المزيد من الرقابة على الصادرات للسلع ). 2008كانون الثاني  –وعي األسب

وتؤكد سياسة رقابة الصادرات على عزم الحكومة لمكافحة تضخم . الزراعية الرئيسية التي سوف تذھب إلى الخارج

  . المواد الغذائية والزيوت القابلة لألكل داخل الصين أسعار

أصبحت  2004فمنذ عام . زاد انضمام الصين إلى منظمة التجارة من فرص التجارة مع االتحاد األوروبي وغيرهلقد 

ووصل عجز  2003وأصبحت مستورداً صافياً عام . الصين ثالث أكبر تاجر على مستوى العالم بعد االتحاد األوروبي

  . 2006مليار دوالر عام  6التجارة الزراعية لديھا إلى حوالي 

لتغطية (إلى الصين ھي المشروبات الكحولية و خيوط الكتان  األوروبيإن أھم الصادرات الرئيسية من االتحاد 

أما الواردات الزراعية الرئيسية لالتحاد األوروبي . ومصل اللبن) احتياجات الصين المتزايدة في مجال صناعة النسيج

وقد كانت الصين المورد التجاري الرابع . ار والمكسراتمن الصين فقد تضمنت األحشاء والكشمير والفواكه والخض

  ). 2008مراقبة سياسات التجارة الزراعية ( 2007لالتحاد األوروبي عام 

 إدارة المخاطر

وتسعى كل دولة تعتبر الزراعة . اكتسبت إدارة المخاطر أھمية متزايدة في جميع نواحي االقتصاد بما في ذلك الزراعة

  . تيجي ھام إلى إدارة المخاطر الزراعية بشكل فعالكقطاع اقتصادي استرا

الزراعي للكثير من حاالت عدم الموثوقية المترابطة مع النتائج المتعددة المحتملة مع مختلف  نتاجويخضع اإل

االحتماالت، حيث ال يمكن التحكم بالمناخ وتطورات السوق واألحداث األخرى من قبل المزارعين، بينما ھي تؤثر 

وفي ھذا اإلطار يتوجب على المزارعين إدارة المخاطر في مزرعتھم كجزء من . اشر على عوائد الزراعةبشكل مب

وتحدث الكوارث واألحداث غير المتوقعة في جميع النشاطات االقتصادية واالستثمارية . اإلدارة العامة للعمل الزراعي

  . الزراعية في القطاع قد تتمتع بعدد من الخصائصومع ذلك فإن أدوات إدارة المخاطر . فھي ال تقتصر على الزراعة

فأسواق المنتجات والمدخالت الزراعية لھا أثر مباشر على مخاطر . إن مصادر المخاطرة في الزراعة متعددة للغاية

كما أن ھناك عدد من الكوارث المرتبطة بالمناخ والحشرات واألمراض أو . سعارالزراعة، وخاصةً من خالل األ

وقد تطرأ التغيرات غير المتوقعة على . بطريقة تكون خارج نطاق سيطرة المزارع نتاجخاصة التي تحدد اإلالظروف ال
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وھناك بعض . القدرة على الحصول القروض أو مصادر الدخل األخرى التي تؤثر على المالءة المالية للمزرعة

  . اإلجراءات التي تبنتھا بعض الدول لمعالجة تلك المشكلة

وقد تم . ز اإلصالح األخير على اتفاقية إدارة المخاطر على التسليم بدالً من التخفيض في مستويات الدعمرك ففي كندا

أما )  التأمين الزراعي(االستثمار الزراعي ، االستدامة ، (إدخال ثالثة من البرامج للحلول محل اإلجراءات القائمة 

رعون منه حيث ستتحمل الدولة عبء المخاطر ضمن ذلك الرابع فھو برنامج اإلنعاش الزراعي فسوف يستفيد المزا

  . وباإلضافة إلى ذلك فتركز السياسات على تحسين الھيكلية لتخفيض المخاطر على الدخل المزرعي. البرنامج

المستھدفة للقسم األكبر من السلع و يمنح المزارع فرصاً  سعار، يزيد قانون المزرعة األفي الواليات المتحدة األمريكية

 سعارالذي يثبت منھج إدارة المخاطر الخاصة بالسلع والذي يسمح اآلن بالربط بين األ ACREلتغير إلى برنامج ل

  . والمراديد ألن ترتبط مع برنامج اإليرادات

مساعدة القطاعات ذات المشاكل " 68في االتحاد األوروبي وسع الفحص الصحي االستخدامات المحتملة للمادة 

من مخصصات الميزانية الوطنية لكل قطاع % 10كان يمكن للدول األعضاء االحتفاظ بنسبة   2009وقبل ". الخاصة

من قطاعات السلع وذلك للدفعات المباشرة والستخدامھا لإلجراءات البيئية أو تحسين جودة وتسويق المنتجات في ذلك 

دة نفس القطاع، مع بعض الحدود، حيث ويجب استخدام األموال لمساع. وقد أصحبت ھذه اإلمكانية أكثر مرونة. القطاع

يمكن استخدامھا لمساعدة المزارعين الذين ينتجون الحليب أو لحم األبقار أو الماعز أو األغنام واألرز في المناطق 

كما يمكن استخدامھا أيضاً لدعم إجراءات إدارة المخاطر مثل خطة . المتضررة أو ألنماط الزراعة المعرضة للمخاطر

وتنفذ الدول األخرى نظام خطة دفعة المنطقة الواحدة والتي أصبحت قابلة التطبيق لھذه . لصناديق المشتركةالتأمين و ا

  . الخطة

 النتائج 

وقد بدأت تلك األزمة بشكل . وراء التأثير السلبي  في االقتصاد العالمي األساساألزمة المالية ھي السبب  تعد .1

  .عكست على جميع المؤشرات االقتصاديةوان 2008تدريجي في النصف لثاني من العام 

حسب قياس . مليار دوالر 265قدر دعم المنتجين في بلدان منظمة التعاون والتنمية في المنطقة بحوالي   .2

 . الفاتورة إجماليمن % 21تقديرات دعم المنتج التي كانت تعادل 

الغذاء  أسعارلتخفيف أثر ارتفاع  ، تبنت العديد من الدول النامية إجراءات2008خالل النصف االول من عام  .3

دولة ناشئة  40على مستھلكيھا، مثل تخفيض التعريفة الجمركية والقيود على التصدير والتي تم تنفيذھا على أكثر من 

 . ونامية

ويتمثل الھدف . تشكل نسبة تقديرات دعم المنتجين المؤشر الرئيسي المستخدم لقياس مستويات دعم المنتجين .4

اس تقديرات دعم المنتجين في إظھار تقديرات الدعم كل عام و للمقارنة بين الدول بھدف متابعة وتقييم الرئيسي في قي

 . السياسات الزراعية
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، مشيرا )OECD(٪ بالنسبة لبلدان منظمة التعاون والتنمية  21 )PSE%(كانت نسبة تقديرات دعم المنتجين  .5

 2008وقد شكل العام .  المزرعة للمزارعين في ھذه البلدان فاتورة  إجماليالى ان الدعم يشمل حوالي الخمس من 

عن ارتفاعھا في % 10السنة السادسة على التوالي في االنخفاض بمستوى إجراءت الدعم والتي مؤخراً أنخفضت بنسبة 

   2002االونة االخيرة في العام 

النقدية لتقديرات دعم  من حيث مستوى الدعم، فأكبر تخفيض للقيمة OECDھناك تباين كبير بين دول  .6

 . ظھرت في كندا وآيسلندة وكوريا والواليات المتحدة 2008المنتجين في عام 

ولتقييم ما  2003لمراجعة إصالحات السياسات الزراعية العامة لعام  2007تم إطالق الفحص الصحي عام  .7

 . إذا كان ذلك ناجحاً أم أن ھناك حاجة للمزيد من اإلصالحات

أما التدخل في شراء . التدخل في لحم الخنزير بينما كانت صفراً بالنسبة للشعير والذرة الصفراء تم إلغاء آلية . .9

مليون طن، أما في حال تجاوز تلك الكمية، فإن  3يورو للطن حتى  101.31القمح فھو ممكن خالل فترة التدخل وبسعر 

طن على التوالي، أما  109000و  30000د بـ ويحدد الزبدة والحليب المقشو. الشراء يتم من خالل استدراج العروض

 . الكميات التي تتجاوز ذلك فتخضع الستدراج العروض

أما المزارعون . ترتبط مساعدات المزارعين بالمحافظة على البيئة ورفاه الحيوان وجودة الغذاء والمقاييس .10

ستوى الوطني، فھم يواجھون تخفيضاً في الذين لم يطبقوا متطلبات الظروف الزراعية والبيئية الجيدة المحددة على الم

 ). أي المقاييس البيئية اإللزامية(الدعم المقدم لھم، ويسمى ھذا بااللتزام المتقاطع 

وفي المراحل األولى من قانون االتحاد . 2009قانون قديم إلغاء مفعولھا في شباط  240فقد تم سحب  .11

ية بشكل مستمر، وقد تم تبني الكثير منھا دون تاريخ انتھاء األوروبي من الخمسينات، ازداد عدد القوانين التشريع

 .المفعول

تشكل الصين أحد الدول التجارية األكبر في العالم بعد االتحاد األوروبي و الواليات المتحدة وتعادل تجارتھا  .12

ع في العالم كانت تشكل االقتصاد األضخم الراب 2007وفي عام . الناتج المحلي إجماليمن % 70ة حوالي جمالياإل

  . 2008وانتقلت إلى المرتبة الثالثة عام 

األراضي القابلة للزراعة في العالم وربع الوسطي العالمي للموارد  إجماليفقط من % 10تحتوي الصين على  .13

 . المائية للشخص

أعلنت الصين ونفذت العديد من إجراءات الزراعة والتجارة الرئيسية منذ أن أصبحت عضواً في منظمة  .14

  : جارة العالمية تتضمن ما يليالت

  بعد االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية أصلحت الصين السياسات الزراعية المحلية المتعلقة بتخفيض

والدعم المالي للمبادرات الزراعية بشكل جزئي لمواجھة  سعارالضرائب والدعم المزرعي ودعم المستلزمات ودعم األ

  .لمزارعين الصينييناآلثار المتوقعة للواردات على ا

  ين لـ  40رفعت الحكومة الدفعات المباشرة لتصبح أكثر من  2008عامmu ) يعادل الـmu 1/15  من

 .muين في  70ين في السنة الماضية مع دفعات في بعض المناطق تجاوزت  17من وسطي يعادل ) الھكتار
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وتسعى كل دولة تعتبر . ا في ذلك الزراعةاكتسبت إدارة المخاطر أھمية متزايدة في جميع نواحي االقتصاد بم .15

تم تبني بعض اإلجراءات في بعض .الزراعة كقطاع اقتصادي استراتيجي ھام إلى إدارة المخاطر الزراعية بشكل فعال

 ..الدول للتخلص من مشكلة إدارة المخاطر
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  السياسات االقتصادية والتجارية السورية: الفصل السادس

ات في أداء السياسات االقتصادية العامة والسياسات الزراعية في سورية والتعرف على يعرض ھذا الفصل آخر التطور

وھو يتناول بالتحليل أھم السياسات الكلية المؤثرة على القطاع .دور عملية اإلصالح االقتصادي في تحقيق أھداف التنمية

  .الزراعي وآخر المستجدات في السياسات التجارية والسياسات الزراعية

 مالمح اإلصالح االقتصادي في سورية  1- 6

شھد االقتصاد برنامج اإلصالح االقتصادي وقد  شھد االقتصاد السوري انفتاحاً على االقتصاد العالمي منذ البدء بتنفيذ

رفع معدالت النمو االقتصادي والوصول إلى تسريع  استھدفت ھامةتحوالت اقتصادية السوري خالل المرحلة الماضية 

لتحقيق أھداف استراتيجية التنمية االقتصادية لتلبية متطلبات النمو السكاني  2015بحلول العام % 8دل معدل نمو يعا

وتحقيق  وزيادة التنوع االقتصادي% 8.4بحوالي  2009المتزايد وخفض معدالت البطالة الحالية والمقدرة في العام 

 والزراعي والسياحي القطاع الصناعيتصادية وخاصة القطاعات االقدعم و 30الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية

  .االستثمار تحسين بيئةوتشجيع الصادرات وترشيد اإلنفاق اإلداري و

 اوتحديثھ تنافسيتھاتطويرو القطاع العام وإصالح مؤسسات جمالياإل يالناتج المحلواستھدفت اإلصالحات زيادة قيمة 

وقد اعتمدت الحكومة مؤخرا نھج التشاركية االقتصادية بين القطاعين . في بناء االقتصاد القطاع الخاص مساھمةوزيادة 

  .العام والخاص كوسيلة لالستفادة من القدرات الكامنة للقطاع الخاص في إقامة المشاريع االستثمارية

سوق اقتصاد الالتطور االقتصادي للتحول إلى بما يتالءم مع وتطلب ذلك إجراء تعديالت في القوانين والتشريعات 

وشملت كافة القطاعات ففي مجال التجارة  تم تعديل  العالمية االنسجام مع متطلبات االنفتاح على السوقو االجتماعي

تخفيض التعرفة ووتشجيع الصادرات  للمنتجات المحلية وتحسين القدرة التنافسيةتحرير التجارة القوانين بما يحقق 

إصالح فيما يتعلق بالسياسات المالية عملت الحكومة على و ،لوارداتلبية قائمة السلإصدار الالجمركية على الواردات، و

وتنويع حوافز  تحسين بيئة االستثمارفي مجال االستثمار استھدفت التعديالت ة التھرب الضريبي وفحاكالمالية العامة وم

موال وتوظيفھا في تنفيذ لزيادة حجم االستثمارات وجذب رؤوس األتشجيع االستثمارات الخاصة و وضمانات االستثمار

جديدة وفي مجال الصناعة  وتأمين فرص عمل نتاجزيادة اإلكنولوجيا ونقل الت التي تحقق وتمويل المشاريع التنموية

تطوير القطاع الصناعي وتھيئته ليكون جاذبا لالستثمارات ويلبي االحتياجات الوطنية ولزيادة مساھمته في الناتج 

 . ستثمارات في قطاع الزراعة والسياحةوتنشيط اال جماليالمحلي اإل

                                                 
  2009لعام  في سورية بحسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم المتحدة% 30-28 علىاال بلغ معدل الفقر 30
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ع يوقوقامت بت المشاريع الصغيرة والمتوسطة بھدف خلق فرص عمل للمواطنين إقامة الحكومة على تشجيع تعملقد و

يتم  عبر برامج ممولة من االتحاد األوربي الھيكلية في سورية لدعم اإلصالحات االتحاد األوربي مع مذكرة تفاھم

وتأھيلھم تدريب طالبي العمل لتم إحداث ھيئة عامة للتشغيل وتنمية المشروعات و .2010-2008عوام خالل األ تنفيذھا

 .تأسيس مشروعات جديدةل ھمسوق العمل، ودعملاللتحاق ب

ومن المؤشرات على سالمة األداء االقتصادي الجديد تحسن سعر صرف الليرة السورية في مقابل العمالت األجنبية 

عام في % 5.5و% 5متوسط يتراوح بين وضبط معدالت التضخم عند  سعاراستقرار األالنقدي و وتحقيق االستقرار

 134من اصل  78الدولة رقم 2008مرتبة سورية في تقرير التنافسية العالمي حيث أصبحت في عام  توتحسن 2009

  .80دولة في حين كانت الدولة رقم 

ية واالقتصادية محدودا وقد تأثر باألزمة بشكل طفيف نتاجالقطاعات اإل وكان اثر األزمة المالية العالمية على أداء معظم

واعتبرت غرفة تجارة دمشق في مذكرة قدمتھا للحكومة أن أثر األزمة سيتركز الصادرات السورية والقطاع الصناعي 

الحكومة  تاتخذزمة وقد ولم يتأثر القطاع المالي باأل  ھاتراجع حجم االستثمارات الخليجية نتيجة تراجع السيولة فيعلى 

تسھيالت مالية تراوحت بين تقديم  اتالقطاع هألزمة المالية على ھذاآلثار السلبية لمن اإلجراءات للتخفيف من اً عدد

  . الطاقة الكھربائية والوقود للمنشآت الصناعية أسعارالقروض وتخفيض  للحصول على

 السياسات االقتصادية العامة  2- 6

  اليةالسياسات الم  1- 6-2

النمو زيادة معدل لزيادة موارد الخزينة العامة وضبط اإلنفاق العام وترشيده إلى السياسة المالية في سوريا ھدفت 

والوصول  تحفيز االقتصاد الوطنيوجذب االستثمارات لجعلھا وسيلة لاألنظمة المالية والضريبية وإصالح  االقتصادي

إيجاد وسائل لتمويل عجز ومكافحة التھرب الضريبي و دالة الضريبيةالعالجيدة التي تحقق الضريبية  ةإلدارإلى ا

تمويل لاالحتياجات التمويلية المالية لتامين  مواردلاالقتراض المباشر من المصرف واالستخدام األمثل ل بدال منالموازنة 

 .المشاريع االستثمارية والتنموية

 بحيث يساھممصرف المركزي شملت إعطاء دور أكبر للوقد حدثت تطورات مھمة في السياسات المالية والنقدية 

 لسوق النقديةام ينظعبر تاالستقرار النقدي وتحقيق تنفيذھا اإلشراف على لسياسة النقدية وارسم بصورة اكبر في 

يضمن تحقيق التوازن بين موارد واستخدامات المصارف للقطع  بما التحكم بمستوى عرض القطع األجنبي في السوقو

بإصدار كذلك المصرف المركزي  ويقومسعر صرف الليرة السورية تجاه العمالت الرئيسية  استقرار يحققو األجنبي

 . صرف حرة يتم تعديلھا مرة واحدة يوميّاً على األقل تبعاً لمتغيرات السوق أسعارنشرة 

 2010ينة خالل العام خزالإصدار سندات ب وسيتم البدءإحداث سوق سندات وأذونات الخزينة ومن التطورات األخرى 

التحكم في السيولة النقدية وعرض النقود في ويمكن إصدار ھذه السندات من  .)2007لعام  60المرسوم التشريعي رقم (

 .وستسھم في تمويل اإلنفاق االستثماري معدل التضخم والحد من ارتفاعالسوق النقدية 
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ث ھيئة عامة للضرائب والرسوم مكلفة باقتراح وتنفيذ وكان التطور األھم ھو تعديل النظام الضريبي حيث تم إحدا

السياسة الضريبية في سورية في ضوء السياسة المالية واالقتصادية العامة للدولة وبما يخدم المساھمة الفعالة في تنفيذ 

سوم الروقامت وزارة المالية بتقلص عدد  ).2007لعام  41المرسوم رقم (خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 13وألغت بذلك   45ورسم بعد أن كانت سابقاً ضريبة  32والضرائب التي تستوفى لصالح الموازنة العامة للدولة إلى 

تم تخفيض معدالت الضرائب والرسوم المفروضة لصالح الخزينة العامة للدولة وخاصة ضرائب الدخل و ضريبة ورسم

وقد أثمرت ھذه  الضريبة الموحدة على الدخل   داد إلدخالاإلعيتم حاليا ٪ و28٪ إلى 58.5من التي خفض سقفھا  

بسبب زيادة عدد ارتفعت الحصيلة الفعلية لقطاع الضرائب والرسوم التخفيضات بزيادة الحصيلة الضريبية حيث 

مليار ليرة  364إلى نحو  2000مليار ليرة سورية عام  176من نحو المكلفين الذين يصرحون عن تكليفاتھم الضريبية 

تسعى وفي ھذا اإلطار %. 61نحو 2008في تمويل موازنة عام الضريبة نسبة مساھمة  بلغتو 2008ورية عام س

ألف منشأة غير مسجلة بشكل رسمي في القيود المالية في ما يسمى القطاع غير 100الحكومة حاليا إلى تنظيم حوالي  

من االقتصاد % 30حوالي ويشكل % 40الى % 35  يجمالالمنظم في سورية والذي تقدر نسبته في   الناتج المحلي اإل

 كامل من عدد العاملين في القطر الن ھذه المنشات ال تؤدي % 44و% 34ويتراوح عدد العاملين به بين  السوري

وكان  من المقرر أن يبدأ . 31والتأمينات لعمالهضرائب والرسوم من حيث التجاه الدولة  ااالستحقاقات المترتبة عليھ

 والتي يرى بعض االقتصاديين في سورية أن تطبيقھا من شانه   2010في عام  ضريبة على القيمة المضافةالتطبيق 

 نتاجتفرض على كل مرحلة من مراحل اإلكونھا العدالة الضريبية وتحقيق  تحسين العمل الضريبي والتحصيل الضريبي

ن غير المحتمل أن تطبق في العام المذكور بسبب عدم اال انه موالخدمات األساسية  الغذائية  ل السلعشمال تو التوزيعو

صالح نظام المالية إل مشروعوتقوم وزارة المالية حاليا بالتعاون مع االتحاد األوربي بتنفيذ . الظروف لذلك مالءمة

   .وتطوير العمل المؤسساتي والقطاعي يالضريب والنظام ةالعام

وھي اقل  جمالي٪ من الناتج المحلي اإل30بلغت لخارجي والداخلي الدين انسبة ومما يدل على سالمة اإلصالحات أن 

)  5.3إلى  2000مليار دوالر عام  20(وقد انخفض الدين الخارجي  منمن بقية الدول المشابھة لالقتصاد السوري 

 . 32مليار دوالر

 :ھا القرارات التي تعزز أداء السياسة المالية والضريبية منوقد تم مؤخرا إصدار العديد من 

 إلفصاح عن ا بحيث يتاح ألصحابھا إعادة تقويم األصول الثابتة للمؤسسات الفردية والشركات سمح ب مرسوم

تعرضھم ضمان عدم مع أعباء مالية عليھم رتب تأن يالخشية من دون ية شفافبنشاطاتھم ومراكزھم المالية الحقيقية 

 )2007لعام  61رقم  مرسوم(نتائج سلبية   يةأل

 ن يوما قبل والمكلف 2007إعفاء المكلفين بضريبة دخل األرباح الحقيقية وإضافاتھا العائدة ألعوام  تضمن مرسوم

وما قبل من جميع الفوائد  2008بالضرائب والرسوم المالية المباشرة األخرى وإضافاتھا العائدة ألي من سنوات 

                                                 
  2008بحسب دراسة اولية أعدھا الفريق الفني في رئاسة مجلس الوزراء عام   31
  بحسب تصريحات وزير المالية لإلعالم  32
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سم العائد ألي من السنوات المذكورة حتى غاية والجزاءات والغرامات على اختالف أنواعھا إذا سددوا الضريبة أو الر

 )2009لعام  22مرسوم رقم ( 31/10/2009

 القانون المنصوص عليھا في  تخفيض معدل الضريبة على رواتب العاملين في الدولة والقطاع العامتضمن  مرسوم

 )2009للعام  33مرسوم رقم (2003 لعام) 24(رقم 

اتفاقيات التعاون في المجال المالي مع العديد من الدول في السنتين الماضيتين كذلك عملت الحكومة على توقيع عدد من 

 :أھمھا 

  كرواتية مع لضرائب على الدخل بالنسبة لاالزدواج الضريبي لتجنب اتفاقية 

  تشيك مع جمھورية التجنب االزدواج الضريبي لاتفاقية 

  النمسا مع الدخل تجنب االزدواج الضريبي ومنع التھرب الضريبي على لاتفاقية 

  تجنب لاتفاقية السعوديةمع تجنب االزدواج الضريبي ومنع التھرب الضريبي على الدخل ورأس المال لاتفاقية

   مع تركيا االزدواج الضريبي ومنع التھرب الضريبي

 القيمة منع االزدواج الضريبي وإعفاء البعثات الدبلوماسية في البلدين من ضريبة ل مع رومانيا ةاتفاقي توقيع

   .المضافة

بما يتالءم مع متطلبات االنفتاح على األسواق المالية أنظمة القطع وتعديل قانون النقد  طويرتوتعمل الحكومة على 

 العالميةالمالية القطاع المالي والمصرفي التأميني في سورية أقل تأثراً باألزمة كان وقد . العالمية

  األوراق المالية  2- 6-2

 تمثل خطوة مھمة على طريق بناء نظام مالي متطوروالتي  2009رسميا في آذار  شق لألوراق الماليةافتتاح سوق دم تم

 ية وقداالستثمار المالية في إقامة المشروعات المدخرات باعتبارھا توظف التنمية االقتصادية وعامال من عوامل 

التي ستساھم  يةاالستثمار مشاريعفي تمويل ال اھتوظيفستقطاب رؤوس األموال وال قانونيةاستھدف إنشاؤھا إيجاد وسيلة 

الشركات العائلية إلى  وجاءت كخطوة اولية ھدفت إلى تحويل .جديدة خلق فرص عملإضافة إلى  في تطوير االقتصاد

 .شركات مساھمة عامة

ن يالمستثمر يث تجنببحدولية المعايير الوفق لآلليات التي يتم فيھا التعامل  وبيان واضحشفافية واتسم إنشاء السوق بال

استقطاب رؤوس قادرا على  وجعلهالقتصاد الوطني ا لتحريك أداة لجعل السوقوتسعى الحكومة   خسارةالوقوع في ال

 .المحلية واألجنبية األموال
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منع الممارسات الخاطئة ومن ھذه والسوق  العمليات فيلضبط  عديدة إدارة السوق إجراءاتوھيئة وقد اتخذت 

في اليوم % 2قابة المباشرة على التداول ووقف التداول على أي سھم عندما يرتفع سعره ألكثر من اإلجراءات الر

وعدم السماح نفس اليوم، في تم شراؤھا يق المالية التي اورعدم بيع االوق المالية إال لمن يملكھا، اوراال وحظر استعمال

 .مقبل مضي ستة أشھر على بدء استثماراتھفي السوق  ةالموظف رؤوس األموال بتحويلنب ااألج ينللمستثمر

  .بدأت التداوالت في السوق متواضعة  وظل التزايد فيھا بطيئاً ودون المستوى المطلوب

المعلومات المتعلقة باألوراق المالية  توصيلبتقديم االستشارات و ھا أن تقوميتضمن ترخيص وبالنسبة لشركات الوساطة

 .ب الشركة ولحساب الغير وإدارة اإلصدارات األولية وإدارة االستثماروالوساطة في األوراق المالية لحسا

مؤسسة عالمية  وھي ANNAالمنظمة العالمية لترميز األوراق المالية  إلىسوق دمشق لألوراق المالية  وقد انضمت

 .دول عربية 10دولة من بينھا  94أنشئت في بلجيكا ويبلغ عدد الدول األعضاء فيھا 

  المصارف   3- 6-2

دوره الرقابي على المصارف تفعيل المصرف المركزي و أداءتطوير في لت مثمھمة ت تطوراتشھدت السياسة النقدية 

تعزيز وقد استھدفت ھذه السياسات  بمقابل العمالت األجنبية سعر صرف الليرة السورية واستقرارالتضخم  وضبط

 بمنحالتوسع و التنمية الشاملةوالنقدية ودورھا في تحقيق أھداف السياسة االقتصادية المصارف الخاصة في  ةمساھم

تنمية السوق النقدية والقروض االستثمارية المنتجة لما لھا من انعكاسات إيجابية على االقتصاد الحقيقي بشكل عام 

ثة بينھا ثال 2008في عام مصرفا  12 عدد المصارف الخاصة بلغ وقد وطنيوالمالية وتنظيمھا وفقا لحاجات االقتصاد ال

إلى حوالي  فروع المصارف في المحافظات ووصل عدد مصارف  6 عدد المصارف العامةبلغ مصارف إسالمية و

 .2007 العامبصورة ملحوظة قياساً إلٮ 2008رف خالل عام االموجودات األجنبية لدى المص تزادكما فرعاً  440

التي ھي ودائع تحت الطلب ورية وودائع التوفير الحسابات الجافوائد  معدالتتخفيض وقد شجعت السياسة النقدية على 

 بھدف جعل ھيكلية الودائع أكثر مالءمة لحاجات اإلقراض االستثماري المصارف في وزيادة نسبة الودائع ألجل

تخفيض معدالت الفائدة الدائنة على  وتشجيع المستثمرين على االقتراض من المصارف لتنفيذ مشاريع التنمية وبالتالي تم

لمصارف الفائدة بحيث يمكن ل أسعاروعدلت تخفيض معدالت الفائدة المدينة على القروض القصيرة األجل  و ئعالودا

ات بتحديد قرارعدة مجلس النقد والتسليف وقد اصدر . للمستثمرين لتنفيذ مشاريع استثمارية تنمويةض والقر تقديم

وترك  اقتصاد السوق االجتماعي نحوتحول في مرحلة القتصاد اال متطلباتمع  الفائدة المدينة والدائنة بما يتالءم أسعار

وبقيت النسب المحددة في السوق  لديھا بحسب حركةتحديد معدالت الفوائد  عندحرية ال ھامشاً منلمصارف لمجلس ال

دة على الفائ أسعاروقد حدد المجلس الفائدة لديھا،  سعارمجلس تأشيرية تسترشد بھا المصارف عند تحديدھا ألالقررات 

والفائدة الدائنة على % 2وأعطى للمصارف ھامش حركة يعادل بحسب آجالھا  سنويا% 9 -7بين الودائع ألجل 

م / 393المركزي  رقم قرار المصرف ( %1وأعطى للمصارف ھامش حركة تعادل % 1الحسابات الجارية حددت بـ 

معدالت الفوائد على ) 2009لعام  462 رقم ( قرار الحقبالمركزي  المصرف وقد خفض ) 2009لعام  4ب /ن 
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المصارف على  تشجيعھدف ب %2مع ھامش للمصارف يعادل  %8-6الودائع ألجل بمقدار نقطة مئوية واحدة، ليصبح 

 .تمويل المشاريع االستثمارية

 10 صبحسنوات لي 5إلى  3رفع رأسمال المصارف الخاصة خالل ب ومن التطورات في السنتين األخيرتين صدور قرار

تم إلزام المصارف بمضاعفة و. حد أدنىكمليار ليرة  15 صبحمليارات ليرة سورية ورأسمال المصارف اإلسالمية لي

للمصارف كما سمح . األرصدة الواجب االحتفاظ بھا لدى المصرف المركزي لمواجھة أي سحوبات محتملة للمودعين

سمح و .لتسھيل القيام باألعمال المالية للمستثمرين فيھا ةفي المناطق الحرلھا  افتتاح فروعالخاصة العاملة في سورية ب

 .في سوريةلتعمل  افتتاح فروٍع لھا في سورية على شكل مكاتب تمثيلبللمصارف والمؤسسات المالية غير السورية 

فتح حسابات وجنبى التعامل بالقطع األوبتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك كذلك  سمح للمصارفو

 سمح لمؤسساتو. مؤسسات مالية للتمويل الصغير والمتناھي الصغرالموافقة على إنشاء  وتمتت األجنبية بالعمال

 .العام باالقتراض من البنوك الخاصة والعامة  القطاع

إحداث مؤسسة تم لمنشآت الصغيرة والمتوسطة اتمويل وع المصارف على إقراض المشاريع ذات األھمية يشجوبھدف ت

الضمانات التي تطلبھا المصارف من ھذه المنشآت لغرض الحصول على القروض  تقدملقروض لضمان مخاطر ا

وتم استحداث ھيئة خاصة في مصرف سورية المركزي تعنى بالرقابة على العمليات  .2009العمل خالل عام باشرت و

لة في السوق السورية المصارف العامة والخاصة العامعمل تأسيس جمعية للمصارف تنظم وھناك مسعى ل .المصرفية

  .وتأسيس شركة للخدمات المصرفية اإللكترونية

المستحقة األداء وغير المحصلة من الفوائد وبإعفاء القروض والتسھيالت الممنوحة للصناعيين بالمقابل قامت الحكومة 

-12-31ة العقدية حتى تاريخ كامل األقساط المستحقة بما فيھا الفائد واسدد إذاوالغرامات التي تزيد عن الفائدة العقدية 

إعفاء قروض المصرف الزراعي بھدف التشجيع على تسديد القروض للمصارف العامة  وصدر مرسوم ب 2009

ضمن فترة سداد تنتھي بتاريخ  من غرامات التأخير في حال سدادھا على المزارعين التعاوني المستحقة وغير المحصلة

صندوق تداول األعالف من الفوائد غير المحصلة في حال تسديد إعفاء القروض الممنوحة من و 2011- 31-12

  )2009للعام ) 30(و) 29(و 28رقم  ةم التشريعييساالمر( القروض

  :وقد صدرت عدة تشريعات لتعزيز دور المصارف في النھوض باالقتصاد الوطني أھمھا

  لمشاريع المرخصة وفق لمنح قروض لتمويل مشاريع استثمارية تنموية بسمح للمصارف المرخصة قرار

القرار (استخدام القرض لتمويل احتياجات المشروع االستثماري شريطة قوانين تشجيع االستثمار بالعمالت األجنبية 

     .)2008لعام  348

  عن تمويل  تجنا عجز في سيولتھا عند حدوثالمصرف المركزي  أن تطلب مساعدةللمصارف  سمحقرار

  )2009لعام  4ب/م ن/460قرار مجلس النقد والتسليف رقم (ھذا العجز  ستثمارية لتغطيةاالمشاريع ال
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 زيادة رأس المال االسمي لكل من المصرف العقاري ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي قانون ب

مليارات ليرة وذلك خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور  10مليار ليرة إلى مبلغ  1.5والمصرف الصناعي من مبلغ 

 ).2009لعام  25القانون رقم ( القانون

دعم اإلصالحات في القطاع المالي لمليون دوالر  45صندوق النقد العربي بقيمة مع اتفاقية قرض كما تم التوقيع على 

 -سوري مشترك افتتاح مصرفوفي سورية  تركية مكاتب تمثيل مصرفي االتفاق على فتحوتم والمصرفي السوري 

 .لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين دوالرمليون  100تركي برأسمال نحو 

  سياسات التأمين  4- 6-2

ثاره وآلتطور االقتصادي السوري القى قطاع التأمين اھتمام الحكومة كأحد أھم القطاعات التي تساھم في بناء و

حيث أن . التجاريةية ونتاجالمحتملة اإل للتخفيف من المخاطرشكل من أشكال التكافل والتضامن كااليجابية على التجارة 

التي قد لمخاطر التخفيف من ادخرات ووالمفي حماية رؤوس األموال تقوم بدور مھم  شركات التأمين وإعادة التامين

وقد توسعت القطاعات  سرع وتيرة النمو االقتصاديوھذا يشجع المستثمرين على االستثمار ويستثمارات تتعرض لھا اال

الغطاء المالي الالزم  يقدمالذي  لتأمين ضد أخطار النقل البحريألخيرة وشملت االتي يشملھا التامين في السنوات ا

مطردا نموا  وقد شھد ھذا القطاع مخاطر شحنھا للتجار والصناعيين والشركات لحماية مستورداتھا وصادراتھا ضد

 .في بعض السنوات% 30إلى حوالي سنوية ال نموه معدالت خالل السنوات الخمس الماضية ووصلت

باإلضافة  تأمين تكافلي إسالمي شركتينھا مشركة  14تعمل في سورية إلى  التي وصل عدد شركات التأمين الخاصة

وقد شھدت شركات . السوريةفي المحافظات  ھذه الشركاتلفرع  44ينتشر المؤسسة العامة السورية للتأمين وإلى 

األزمة ب وكان تأثرھا كبيرةالشركات ال ديم عدد منتخمن معه تمكنت بشكل خاص نجاحا سالمي اإل تكافليالتأمين ال

  .محدودا المالية العالمية

وضرورته ويحتاج إلى  التأمينالمواطنين بأھمية  معرفة يعاني من قلةاال انه ورغم التطور الذي شھده القطاع فما زال 

 .رينألصحاب الشركات والمستثم مفھوم التأمين وضيحتونشر الوعي التأميني بذل الجھود ل

تعيين  وقد قامت الحكومة في إطار سعيھا لالرتقاء بقطاع التأمين باتخاذ العديد من الخطوات الھامة وااليجابية منھا 

حملة الوثائق  بينحل نزاعات التأمين لھيئة اإلشراف على التأمين  ضمنتشكيل لجنة و إلشراف على التأمينل ھيئة

اتحاد  تأسسو، )2009لعام  286 رقم المالية ارةوزقرار (ضات قيمة التعوي حولشركات التأمين والمتضررين 

وضع و عمل الشركاتتنظيم ويعمل على  جميع شركات التأمين العاملة في سورية في عضويتهيضم لشركات التامين 

وأخضعت المستوردات  .)2006عام ل 43المرسوم رقم (واإلشراف على عملھا وحماية مصالحھاھا ضوابط التنافس بين

م ھاتوتعويض موالحفاظ على حقوقھين لح المستورداحماية مص بھدفأمين اإللزامي لدى شركات التأمين الوطنية للت

والزالزل  اتاعق واالنفجارومن أخطار الحريق والص لمنشآت الصناعية والتعليمية والخدميةوشملت إلزامية التامين ا

دور و ابز، المشافي والمخابر والصيدليات ومراكز األشعة،األفران والمخوالمصانع، بما في ذلك والمسؤولية المدنية 

وتم ) 29/6/2009م بتاريخ /49قرار مجلس الوزراء رقم (الحضانة ورياض األطفال والمدارس والمعاھد والجامعات 
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ن كانت المؤسسة العامة للتأميوالذي  العاملة في سوريةالتأمين اإللزامي على السيارات بين شركات التأمين وزيع ت

 .معظمهتستحوذ على 

للسيارات غير السورية عند المعابر الحدودية بالليرة السورية  التأميني  دفع قيمة العقدب السماحومن التسھيالت األخرى 

 افتتاح مراكز إصدار وثائقب لشركات التأمين والسماح )100/ 281 رقم المالية ارةوزقرار ( لشركات التأمين الحدودية

  ).2009في عام  298رقم  المالية ةراقرارا وز(بالعمل المصرفي في البنوك أو المصارف المرخصة التأمين المرتبطة 

  :وقد صدرت العديد من التشريعات والقرارات التي تنظم عمل قطاع التامين وتعزز نشاطاته أھمھا

 وق دمشق المطبقة في س  ع شركات التأمين المساھمة العامة لنظام وقواعد وشروط اإلدراجاخضقرار با

  )2009لعام /  100/ القرار رقم (سوق اللشركات لدخول لھذه افساح المجال إللألوراق المالية 

 التأكيد على الشفافية التامة أثناء ممارسة الشركات ووآدابھا التأمين تضمن تعليمات قواعد ممارسة مھنة  قرار

  )2009لعام  284ية رقم المال ارةوزقرار ( ألعمالھا وخاصة مع شريحة الزبائن المؤمن لھم

 الشروط والمواصفات الواجب توفرھا لدى الشخص الطبيعي واالعتباري للحصول على  قرار تضمن

 ارةوزقرار ( المھنةھذه ممارسة  وشروطترخيص من قبل ھيئة اإلشراف على التأمين لممارسة مھنة مسوي خسائر، 

  )2009لعام  285المالية رقم 

 لمسموح التعاقد معھا من األجانب والعرب غير السوريين في شركات التأمين بتحديد نسبة العمالة ا قرار

تزيد نسبة العمال من غير السوريين الذين يستخدمھم صاحب العمل  بحيث الالمصارف وشركات األموال والوساطة و

قرار ( من مجموع أجور عماله% 30وأال تزيد مجموع أجورھم وتعويضاتھم عن نسبة  همن مجموع عمال% 10عن

  )2009عام والعمل  وزارة الشؤون االجتماعية

  سياسات الميزانية  5- 6-2

 ) 2009فرصة عمل في ميزانية العام  ألف 60بما يعادل ( فرصة عمل تمثلت األھداف العامة لسياسة الميزانية بخلق 

  خدميةلاية ونتاجاإلقطاعات الوترشيده وتحويل أي فوائض منه لمصلحة  ضبط اإلنفاق العام اإلداريو

 أما.فقط عن موازنة العام السابق% 2مليار ليرة سورية بزيادة قدرھا  600نحو  2008لعام الموازنة العامة وقد بلغت 

عن موازنة العام  %14.2مليار ليرة سورية بزيادة  685 فبلغت حوالي 2009الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

% 40.1اإلنفاق االستثماري  نسبتوبلغت  موازنة االستثمارية والجاريةزيادة ملموسة في ال تميزت بوجودو .2008

 .عن العام السابق% 11بزيادة تقارب  % 59.9 اإلنفاق الجارية  نسبوبلغت عن العام الماضي % 19.5 تعادلزيادة ب

 .2009ر لعام المقد جماليمن الناتج المحلي اإل % 9.25 ةنسب ويشكلمليار ليرة  226 حواليقدر عجز الموازنة بو
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مليار  69مليار ليرة بزيادة قدرھا  754ويقدر حجمھا بنحو  2010العامة للسنة المالية الموازنة  مشروعوقد تم إقرار 

% 18.9 تعادلزيادة أي ب مليار ليرة 327بحوالي  لإلنفاق االستثماري وقدر حجم  .2009عن موازنة العام  )% 10.1(

  . سابقعن العام ال% 4.1 تعادلزيادة ب مليار ليرة لإلنفاق الجاري 427خصيص مبلغ لسابق في حين انه تم تعن العام ا

  السياسات  الجمركية   6-2-6

قامت المديرية العامة للجمارك بتحديث شامل لإلجراءات الجمركية في إطار سياسة تستھدف تبسيط أعمال التخليص 

رسوم ال العمليات الجمركية وتخفيضمتة وأتطبيق لة التووسھتتسم بالوضوح جراءات جمركية الجمركي وجعل اإل

توحيد وبشكل يساھم في تخفيض تكاليف المنتجات الوطنية وخاصة على السلع األولية لسلع المستوردة على اجمركية ال

   .الرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية

المالية على أن يتم تسديد الرسم القنصلي موافقة وزارة ة يالصناعومن اإلجراءات المتعلقة  بتسھيل دخول المستوردات 

وذلك بعد  ال يوجد فيھا قنصليات سوريةالتي بلدان المن  لمستوردة اللبضائع في الجمارك عند تنظيم البيان الجمركي 

  .إبراز الفواتير وشھادات المنشأ المصدقة أصوال

وفي أعقاب األزمة المالية العالمية وتقدم عدد من الصناعيين السوريين بشكاوى حول  2009خرى، في عام ومن جھة أ

أرخص من تكلفتھا في سورية وتسيء إلى المنتجات الوطنية فقد تم  أسعاروجود بضائع مستوردة في األسواق تباع ب

في سورية بھدف  نتاجردة التي لھا مثيل من اإلالمنتجات الصناعية المستو سعارتشكيل لجنة لتحديد الحد األدنى أل

أما بقية السلع فيتم تحديد سعرھا بعد مطابقته مع . وبما يسمح بالمنافسة العادلةالحقيقية للسلع المستوردة  سعاراعتماد األ

 سة المحليةلرفع ثمنھا حماية لأللب يھارسم جمركي مقطوع علتم فرض  المستوردةوبالنسبة لأللبسة   .الفواتير المصدقة

 . وتمكينھا من المنافسة

للمستوردات بقصد التھرب من دفع  غير حقيقيةاً أسعارالتي تتضمن جمركية وقد اتخذ قرار بشان بعض البيانات ال

يقوم أو  ،المذكورة في البيانات الجمركية سعارشراء البضائع من المستوردين باأل الرسوم الجمركية الحقيقية يتم بموجبه

  .إعادة تصديرھا إلى بلد المصدربن ولمستوردا

من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية بين مع العراق اتفاقية تعاون وتم توقيع 

  سورية و العراق

  سياسات االستثمار  6-3

وجذب رؤوس ستثمار لتسھيل االبنية تحتية وإقامة تحسين البيئة االستثمارية استھدفت سياسات االستثمار في سورية 

تشجيع االستثمارات العربية واألجنبية والمحلية والتنموية االستثمارية  وتوظيفھا في تنفيذ المشاريعاألجنبية األموال 

  .2010عام %13إلى  جمالياالستثمار بالنسبة للناتج المحلي اإلمساھمة رفع بھدف  وإزالة العقبات أمام تدفقھا
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الحكومة حاليا تشريعا  تعدفي عملية بناء البنية التحتية التي تحتاج الى تمويل كبير  ولتعزيز مساھمة القطاع الخاص

وھو  نظام البناء والتشغيل والنقلوھو ما يعرف ب BOTالـ وفق نظام  التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتبني نظام

لخاص امتيازاً لتنفيذ مشروع في البنية شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاه الحكومة مؤسسة في القطاع ا

وھذا التشريع سيشجع  .تقوم المؤسسة باستثماره لعدد من السنوات وتنتقل ملكية المشروع بعدھا إلى الحكومة التحتية و

بما يوفر فرص العمل ويدعم إقامة  لدعم البنية التحتية تنفيذ مشاريع خدميةالقطاع الخاص للمشاركة مع الحكومة في 

  .ريع االستثمارية التنمويةالمشا

وضع خارطة استثمارية زراعية تحفيزاً للمستثمرين لزيادة اإلقبال على االستثمارات الزراعية تقوم ھيئة االستثمار ب

منح بھيئة الأوصت وقد . وصالحة لالستثمار مصادر مياه التي يتوفر فيھاحدد المواقع ت الواعدة للمشروعات الزراعية

 .وتعزز تطور االقتصاد الوطني جماليبعض المشروعات الصناعية التي تسھم في زيادة الناتج اإلبية، ليإعفاءات ضر

لتكون الجھة الوحيدة ھيئة االستثمار خطت سورية خطوات مھمة في مجال تسھيل إجراءات االستثمار فبعد  تحديد 

جراءات لتسھيل وتبسيط إجراءات المسؤولة عن اإلشراف على المشاريع االستثمارية قامت الھيئة بالعديد من اإل

تنفيذ المشروعات و ترخيص متابعةالترخيص للمشاريع االستثمارية المحلية واألجنبية حيث أحدثت فيھا مديرية ل

التي  الخارطة االستثمارية تصدرمشاريعھم وا ق تنفيذيوتذليل العقبات التي تع المستثمرينكل شام ةاالستثمارية ومعالج

لتقليل احتكاك المستثمرين مع  النافذة الواحدةلواعدة لعرضھا على المستثمرين  وأقامت نظام تعرف بالمشروعات ا

الموظفين وتخفيف إجراءات الترخيص لمشاريعھم وعملت على تعديل النسب الضريبية على المشاريع االستثمارية 

كامل النشاطات تمتة فيذ برنامج ألالھيئة على تن وتعمل. شجعا على االستثمارمعامال جعل الضرائب والرسوم بشكل ي

للتنسيق معھا  ربط ھذا البرنامج مع إدارة الجماركل وتسعىالموظفين ب لالتصالالمستثمرين حاجة من  للفيھا بصورة تق

إطالق برنامج لتحفيز وتشجيع االستثمار سيعمل على تأمين ب بصورة تسھل إدخال مستلزمات مشاريع االستثمار وقامت

بين  عامل ربطيكون  من السفارات السورية تعيين موظف في كل سفارةوفي الخارج عملت على . مارمتطلبات االستث

  .االستثمار فيھا وھيئةالراغبين باالستثمار في سورية  المستثمرين

إحداث تھدف إلى إحداث ھيئة عامة للتطوير واالستثمار العقاري التي ومن التطورات المھمة في مجال االستثمار 

 قرية 100مشروع لتنمية أفقر والبدء بتنفيذ ) 2008لعام  15القانون (عمرانية متكاملة لذوي الدخل المحدودمجمعات 

إنشاء مشاريع توفر فرص عمل لسكان تماشيا مع أھداف اقتصاد السوق االجتماعي الذي تبنته سورية مؤخرا ويستھدف 

ب والصرف الصحي والطرق والمرافق التعليمية مياه الشر وتامينتأمين الخدمات الالزمة لھذه القرى والقرى 

 قرية  40 والمرحلة الثانية في قرية  40قرية في المرحلة األولى و  20على ثالث مراحل تبدأ بـ والصحية في سورية 

  . المرحلة الثالثةفي 

ت التسجيل تسھيل إجراءابزيادة االستثمارات في الصناعة  2015استراتيجية الصناعة السورية حتى عام  تضمنت

لتحديث لبرنامج اطالق وفي ھذا اإلطار تم . والترخيص والتأسيس للمنشآت الصناعية والتصنيع من أجل التصدير

تطوير تنافسية القطاع ل 2007بدأ في أيار من عام  اتمويل من إيطاليومساعدة فنية من قبل اليونيدو بوالتطوير الصناعي 

  .وصياغة برنامج وطني للتطوير الصناعي لمضافة لقطاع النسيج والمالبسالصناعي مع التركيز على سلسلة القيمة ا
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 عند فتح األسواق المنافسة العالميةتمكن من االستمرار أمام تل تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنيةوفي إطار 

الرسوم الجمركية  تخفيض وء أوالكھربا وقودال تخفيض سعرمنھا  نتاجدرست عدة مقترحات تستھدف خفض تكاليف اإل

الصناعيين المتخلفين عن تسديد الضرائب  خرى وتسھيل حصول الصناعيين على القروض وإعفاء قروضاألرسوم الو

  .لةمالعااليد مضافة وتشغل  ةع الصناعات التصديرية لكونھا تحقق قيميشجتو فوائد التأخيروغرامات  من

من الصناعة السورية % 20لتطوير أدائه باعتباره يشكل ناعي إصالح القطاع العام الصوقد اتخذت الحكومة قرارا ب

األسواق السورية على  انفتاحالمتعثرة والتي تعاني من الخسائر بعد شركات المعالجة وضع ودرست عدة مقترحات ل

وتضمنت . بسبب ارتفاع تكاليفھا وتدني مواصفات منتجاتھا مما يؤدي إلى ضعف تنافسيتھا المنتجات األجنبية

أو عرضھا على االستثمار أو المشاركة مع القطاع الخاص بعد تقييم األصول الثابتة  الشركة تغيير نشاطقترحات الم

إلى جھة حكومية أخرى مع  ھمنقل من الممكنالحقوق المكتسبة للعاملين فيھا حيث دون المساس ب وتوقيف نشاطھاأ

 إدارات  من القطاع الخاصب طاع العام باالستعانةوفي خطوة ايجابية سمح لمنشات الق. حقوقھم كاملالحفاظ على 

  .لتصحيح أوضاعھا

وفق  الصناعيتواجھھا االستثمارات في سورية عدم التزام بعض المرخصين لمشاريع االستثمار من بين التحديات التي 

جمركية ال الرسومو بائضرالمعفاة من مستلزمات المشروع باستيراد قوانين تشجيع االستثمار بإقامة المشاريع وقيامھم  

ھيئة االستثمار السورية  لدىتشكيل لجنة المحلي لتحقيق مكاسب تجارية األمر الذي حدا بالحكومة لبيعھا في السوق و

 . فيھا بين الواقع التنفيذيترير الكشف على المشروعات المرخصة وفق أحكام قانون تشجيع االستثمار وإعداد تقل

االستثمارية المنفذة خالل دد المشاريع ع بلغ السنوات الماضية فقد راً ملحوظاً خاللشھدت االستثمارات في سورية تطو

تحتل تركيا  دولة 38ة باستثمارات في سورية ساھمعدد الدول الم ووصل مشروعاً  647 حوالي 2007-1991الفترة 

باألزمة  ةسوري رات فيستثماتأثر االرغم  و. قيمة مضافة اتذ ةصناعياستثماراتھا  معظمواألول كزالمر بينھا

التقرير السنوي للجنة  بحسبسجلت زيادات غير مسبوقة في جذب االستثمار األجنبي وذلك قد فاالقتصادية العالمية 

 60االستثمار  تشجيع قانون المقامة بموجببلغ عدد المشاريع  2008خالل عام فالتابعة لألمم المتحدة بغرب آسيا 

 تنامي استثماراتويالحظ بشكل خاص . مشروعاً  186إلى  2007ع في عام وصل عدد المشاريفي حين  مشروعا

٪ قبل ثالث 30نسبتھا  في حين لم تكن تتجاوز 2007االستثمارات عام  إجمالي٪ من 60القطاع الخاص التي تجاوزت 

والتي شكلت وأظھرت البيانات ارتفاعاً في نسبة المشاريع الصناعية وقطاع الصناعات التحويلية بشكل خاص . سنوات

لقطاع الزراعي حظي بإعفاءات وحوافز مشجعة للمستثمر وبالمقابل ورغم أن  ا. المشاريع إجماليمن % 85حوالي 

حجم االستثمار الزراعي ما زال دون الطموحات بسبب  أناال حفر اآلبار والمشروع ارض إمكانية تملك مثل األجنبي 

قانون  بموجبة نفذبلغ عدد المشاريع الزراعية المخاطرة فيھا وقد طول فترة استرداد رأس المال وارتفاع عنصر الم

 . 2007مشروعا عام  20 في مقابل 2008مشروعا خالل العام  29تشجيع االستثمار 

تحقيق تنمية مستدامة وزيادة االستثمارات األجنبية في سورية وسعي الحكومة لتوسيع نطاق االستثمار  إطاروفي 

المتبادلة مع العديد من الدول واھم  تشجيع االستثماراتتعاون اقتصادي في مجال اتفاقيات  عقد ، عملت علىومتوازنة

  :ھذه االتفاقيات
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 : قامت بتوقيع  2008في عام 

  تشيكيا لتشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة مع اتفاقية  

  منحة وبقيمة ستون مليون يورو  لسوريةقرض يتم بموجبه تقديم إيطالية للتعاون التقني والمالي مع اتفاق

 عشرون مليون يورو من أجل الخدمات ومشاريع البنية التحتية مقدارھا 

   فيھا تقديم تسھيالت للشركات اإلنشائية السوريةلجزائر ال معاتفاق  

 ر تنفذه الھيئة السورية لالستثماو 2006د العمل بمشروع تحسين البيئة االستثمارية الذي بدأ عام يمداتفاق لت

بناء نظام إدارة و بناء القدرات التقنية في الھيئةوشملت نشاطاته  سنتينلبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  . ووضع الخطة الترويجية قاعدة بيانات لمشاريع االستثمار والبنية األساسية للخارطة االستثماريةوالمعلومات 

 :قامت بتوقيع  2009في عام 

  إلى عدد من  صدار الخارطة االستثمارية السورية مترجمةإلمشروع األمم المتحدة اإلنمائي تعاون مع اتفاق

  .لمشاريع ذات األھمية اإلستراتيجيةللترويج للغات ال

  انطالق و ھاتشجيع االستثمارات الفرنسية فيبھدف نشاء فرع للوكالة الفرنسية للتنمية في سورية إلاتفاقية

نقل المعلومات للمستثمرين الفرنسيين حول الفرص االستثمارية في ي في باريس لمجلس األعمال السوري الفرنس

  اتفاق تعاون مع فرنسا بمجاالت المنافسة والعناقيد الصناعية والحدائق التكنولوجيةسورية و

 ندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي التابع للمجلس االقتصادي مع الصاتفاقيات قروض  ثالث

  الستكمال تنفيذ مشاريع في مجال الطرق والكھرباء والغاز  مليارات ليرة سورية 10ي العربي تتجاوز قيمتھا واالجتماع

  سورية لدعم ال مؤسسة التمويل الصغير األولىالى  ماليين يورو 3تقديم منحة قدرھا لألمانيا مع اتفاقيتين

  العائلية والمتوسطة والمتناھية الصغر والمشاريع ةمشاريع الصغيرالتمويل 

 المناطق عمل لتنسيق  وبرنامج لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, مذكرة في مجال الملكية الصناعية

 األردن مع الحرة 

 مليون  100تأسيس صندوق مشترك لتمويل مشروعات استثمارية تنموية برأسمال يعادل لفنزويال  مع ق ااتف

 في كال البلدين  دوالر وتمويله مناصفة ويكون بين القطاع العام

 مذكرة تفاھم مع الھند لتأسيس مركز تدريب في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في سورية   
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 ماليين دوالر تنفذ  3قيمتھا  سبع اتفاقيات لمشاريع تنموية واجتماعية تتعلق بخطط وبرامج محلية وقطاعية

مليون دوالر من اصل قيمة المشاريع وتتحمل الحكومة  1,9بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان الذي يساھم بـ 

    .السورية الجزء المتبقي

  مشاريع مشتركة وإقامة تعزيز أواصر التعاون المشترك في مجال التجارة واالستثمار لإيران مع مذكرة تفاھم

  . في القطاعات الصناعية

 برنامج تعاون للمشاريع الصغيرة وارات، ماليزية حول التشجيع والحماية المتبادلة لالستثم معن ياتفاقيت

 والمتوسطة 

  بنك االستثمار األوروبي لتمويل المرحلة الثانية من مشروع  معمليون يورو  80اتفاقية قرض بمبلغ قدره

 مليون يورو  40 تعادلقيمة عقد المرحلة األولى وكانت للقطاع الخاص تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 في مجاالت تشجيع وحماية االستثمار رومانيا مع ةاتفاقي توقيع.  

  مدينة حسياء الصناعية مع مركز األعمال السوري تقضي بإقامة حاضنة أعمال لدعم ومساعدة  وقعتھااتفاقية

من جھة دراسات استشارية وجدوى اقتصادية للمشاريع المزمع إقامتھا وتدريب كوادرھا وتقديم  المستثمرين في المدينة

مؤخرا عدة تشريعات استھدفت تبسيط وتسھيل إجراءات الترخيص لالستثمارات األجنبية والمحلية منھا أخرى صدرت 

:  

  قرار سمح للمتعاملين بأحكام قوانين تشجيع االستثمار في القطر، الحصول على تسھيالت مصرفية بالعمالت

  )2008للعام  381قرار رقم ( األجنبية من المصارف المرخصة

 2008لعام  61رقم مرسوم ( ات على التحول إلى شركات مساھمةمرسوم شجع الشرك( 

  معالجة مناطق السكن في يسھم وس بتأسيس شركات التطوير العقاريسمح لتطوير واالستثمار العقاري لقانون

  )2008الصادر عام  15رقم قانون (العشوائي وتأمين االحتياجات اإلسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة 

 بھدف تشجيع  سنوات 10لمدة  بإعفاء مشاريع المنطقة الشرقية من ضريبة دخل األرباح الحقيقية مرسوم

  )2009لعام  54مرسوم رقم (االستثمار فيھا

  المتعلق بتصديق نظام االستثمار في المناطق الحرة السورية / 40/من المرسوم رقم / 91/مرسوم عدل المادة

المسؤولية وتخلف عن التأمين على منشأته ضد أخطار الحريق الذي ي المستثمرعلى فرض غرامة وتضمن التعديل 

 %20ه وطوال مدة التخلف على أال يتجاوز مبلغ الغرامة يومياً من المبلغ الواجب التأمين علي %0.1المدنية مقدارھا 

مالحقته قضائياً وة للمبلغ الواجب دفعه للجھة التأمينية التي يبرم عقد التأمين بينھا وبين المستثمر جماليمن القيمة اإل
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لتعديل إلى جعل وھدف ا   حريق خالل الفترة التي يتم فيھا التأمين على المنشأة حدوث التي قد تترتب علىباألضرار 

    )2009 لعام/ 154/رقم مرسوم ( المستثمرين مطمئنين بالنسبة ألخطار الحريق

  اتخذت الحكومة قرارات عاجلة سميت تداركا لآلثار السلبية الناتجة عن األزمة المالية العالمية على الصناعة

 . قراراً لدعم الصناعة الوطنية 25 بحزمة الـ

  تدريب عناصر من المتعطلين عن التي ينفقھا الصناعيون على  المصروفاتالنفقات وتضمن اقتطاع قرار

ضرائبھم وعدم إدخالھا في حساب تحسين المرافق العامة من أرباحھم غير الصافية السنوية والبحث العلمي والعمل 

 .)2009لعام     /18/مجلس الوزراء رقم قرار (

العربية والدولية المعنية بشؤون االستثمار للترويج لمشاريعھا  المؤسسات العديد من انضمت سورية إلىإلى جانب ذلك 

  :االستثمارية فيھا واالستفادة من إيجابياتھا واھم ھذه المؤسسات

  المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار .1

 . المؤسسة العربية لضمان االستثمار  .2

  . اتفاقية انتقال رؤوس األموال العربية بين البلدان العربية  .3

فاقية تسوية نزاعات االستثمار بين الدول المضيفة لالستثمارات العربية وبين مواطني الدول ات .4

  . العربية األخرى

 .االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية  .5

 اتفاقية واشنطن بشأن نزاعات االستثمار .6

ن شأنھا تسھيل إقامة المشاريع في مناطق تتوفر فيھا الخدمات كذلك عملت على التوسع في بناء المدن الصناعية التي م

المدن لتسھيل اإلجراءات على المواطنين ھذه إقامة أقسام للھجرة والجوازات في  للمستثمرين مثلالتسھيالت وتقديم 

ناعية جديدة التحضير إلقامة مدينة صحاليا تقوم الحكومة بو .السوريين والعرب واألجانب الموجودين في تلك المناطق

عدرا في ريف  فيالمدن الصناعية  لتعمل إلى جانب  جنوب محافظة ريف دمشق لتخدم محافظتي السويداء ودرعا

أحدثت بموجب التي صناعية في دير الزور والمدينة باإلضافة إلى  الدمشق وحسياء في حمص والشيخ نجار في حلب 

في رأس العين في الحسكة المنطقة الصناعية و 2008-5- 11ريخ وبدأ االكتتاب فيھا بتا 2007لعام  110المرسوم رقم 

كذلك . منطقة حرة بباب الھوى بمحافظة إدلب ومنطقة حرة بدير الزور وھناك خطة القامة .2009والتي دشنت في عام 

لتستوعب مزيدا من  مقسماً 190دونما موزعة على  318ع المنطقة الحرة بعدرا على مساحةيتوسلمشروع ھناك 

  .يع االستثمار فيھامشار
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وافق المصرف الصناعي على تمويل المنشآت الصناعية والحرفية ضمن المناطق الصناعية التي ال من جھة أخرى 

 سيتم منح الصناعيين قروضاً وبنفس التعرفة التي حددھا الصناعي للمدن الصناعيةويوجد فيھا مدن صناعية ، 

مرسوم بإحداث غرفة لحل نزاعات االستثمار ضمن النافذة الواحدة  صداروبالنسبة للتوجھات المستقبلية يتم اإلعداد إل

حماية الصناعة الناشئة يھدف إلى الحفاظ على الصناعات الناشئة حتى تتمكن خالله من تنمية قدراتھا التنافسية لقانون و

لمركزية اإلدارية من حيث تنظيم الصناعة يھدف إلى تبسيط اإلجراءات والتخلص من اوقانون لتحرير التجارة في إطار 

  .الترخيص والتسجيل

رغم األداء الجيد لالستثمارات في سورية اشتكى بعض الصناعيين في أعقاب األزمة المالية العالمية واالنفتاح على 

زيادة  التجارة الدولية من وجود بعض الصعوبات الناتجة عن ارتفاع التكاليف الداخلية وعدم القدرة على المنافسة بسبب

للتخفيف من ھذه اإلجراءات عددا من لحكومة وقد اتخذت اسعر المحروقات وانخفاض قيمة العمالت األجنبية 

تخفيض سعر بيع الفيول وإعفاء المكلفين من الصناعيين من الغرامات وإعادة النظر بالرسم ب فقامت الصعوبات

 أسعارانخفاض المنسوجات في القطر بسبب وكانت اكبر اآلثار قد تعرض لھا قطاع . الجمركي على المواد األولية

  .ر من المواد المستوردة الجاھزةثأك محليا  المواد إنتاجكلفة وارتفاع  المنتجات النسيجية في الدول األخرى

  السياسات التجارية  4- 6

نھج العلى إحداث تغيير شامل في سياساتھا التجارية انسجاما مع  عملت سورية على مدى السنوات العشر الماضية

الھادفة إلى الدمج بين متطلبات النمو توجھاتھا والذي تبنته لتحقيق اندماجھا بالسوق العالمية من جھة  اإلصالحي

 مؤسساتيةالقانونية والتشريعية وعديالت تناولت الجوانب التفقامت بإجراء  االجتماعية االقتصادي وضرورات التنمية

تحرير  التي تتناولمئات القرارات وشملت اإلصالحات إصدار .دل التجاريالقيود التي تعرقل التبا معظمإلغاء وقامت ب

تطوير البيئة ومنھا العديد من اإلجراءات االقتصادية والمالية الداعمة لھذا التوجه  واتخذتد من السلع يعدالاستيراد 

كية على المواد األولية تخفيض الرسوم الجمرولمستوردات لتبسيط إجراءات التخليص الجمركي واإلدارية والتشريعية 

ية وأصدرت نتاجاإلاعات قطتخفيض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للبما يحقق % 1الزراعية أو الصناعية لتصبح 

وقد انعكس ذلك . ومنع االحتكارتعزيز التجارة الخارجية وإزالة العوائق التجارية العديد من التشريعات التي تساعد على 

تحليل لدراسة أعدتھا ھيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع الجھات المعنية  ارة السورية حيث أظھرتعلى تطور أداء التج

ة أضعاف وان أكثر من ثالثتضاعفت أن الواردات  2007 -2000واقع التجارة الخارجية السورية للفترة من 

 . ازدادت بأكثر من ضعفين ونصفالصادرات السورية 

إلجراءات التي تساعد على تحقيق انفتاح التجارة السورية على التجارة العالمية وفي ھذا وقد اتخذت الحكومة العديد من ا

بتمويل من االتحاد يستھدف تحسين جودة المنتجات السورية الجودة لتحسن  اأطلقت وزارة الصناعة برنامجاإلطار 

 لم وسيتم في إطار البرنامج تطويرالعامع  السورية التجارة عزيزتو الصناعية اتمنتججودة الباالرتقاء واألوروبي 

برفع  ھماھتمام لزيادة المنتجينفي سورية وھذا سيساعد على تحفيز  البنية التحتية للجودة بما يحقق دعم التشريعات
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وفي نفس السياق يتم التحضير . العالميةتعزيز قدرات المنتجات السورية من اجل الدخول إلى األسواق وجودة منتجاتھم 

 . س مجلس وطني للجودة وھيئة ناظمة لھاتأسيحاليا ل

السوريين لمنتجين لتعريف ا لتجارة الخارجيةفي االممارسات الضارة  حولدليال  كما أصدرت وزارة االقتصاد والتجارة

  .اإلغراق والدعممثل حماية المنتج الوطني من أضرار التجارة الخارجية ب المتعلقةاإلجراءات ب

 : م العمل التجاري وتحسين أداء التجارة منھاوقد صدرت عدة تشريعات لتنظي

   تعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الھيئات التي يقع مركزھا الرئيسي خارج أراضي الجمھورية يقانون

 مكتب إقليميأو  مكتب تمثيلأو  مكتب مؤقتأو  فرعوتضمن السماح للمؤسسات بتسجيل  العربية السورية في سورية

يجوز للشركات وانه نشاط تجاري أو القيام بأي عمل ب عند الرغبة لھا  الترخيصحصول على لھا في سورية وال

دون أن تكون غايته  ھايتولى رعاية مصالحلسسات المالية والمصرفية األجنبية تسجيل مكتب تمثيل لھا في سورية ؤوالم

مسجالً في سجل  ب أن يكونيجممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة في سورية يرغب بشخص  وكل تحقيق الربح

  )2008لعام  34القانون رقم ( الوكالء والوسطاء

 التحكيم التجاري الدولي  سواء في ذلك في المنازعات المدنية واالقتصادية والتجاريةلتحكيم قانون يتعلق با

 Arbitrages التحكيمات المؤسساتيةو والتجارية حل المنازعات المدنية واالقتصاديةويشمل الداخلي، و

institutional ،على موضوع النزاع واختيار اإلجراءات التي  هتطبيقالذي سيتم ألطراف التحكيم اختيار القانون  واتاح

 )2008لعام  4رقم قانون (إتباعھا  يتوجب على ھيئة التحكيم

  الوطنية الھيئة «على إحداث ھيئة عامة تسمى ونص أحكام التوقيع االلكتروني ويتعلق بآليات قانون وقد صدر

تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري من مھامھا تنظيم نشاطات تقديم خدمات » لخدمات الشبكة

التوقيع االلكتروني ومنح التراخيص لمزاولة أعمال ھذه الخدمات ومراقبة االلتزام بشروط تلك التراخيص وإدارة 

   ( فات والمعايير الخاصة بأمن وحماية الشبكات ومواقع االنترنتوضع المواصوالنطاق السوري على شبكة االنترنت 

 )2009 لعام 4القانون رقم 

  بموجبه غرامة فرضت أصدرت وزارة االقتصاد والتجارة قرارا في إطار تحسين جودة المنتجات السورية

لواقع المنتج ولكل مقدم روج لمنتجات تحمل رموزاً غير مطابقة يعلن أو يألف ليرة سورية لمن  20إلى  10 تعادل 

 . تتضمن تفاصيل الخدمة وموعد تنفيذھا مشتريللخدمة لم يقدم بيانا أو فاتورة 

كذلك تم عقد العديد من االتفاقيات التجارية لتعزيز التبادل التجاري مع الدول وإقامة مناطق تجارة حرة معھا وأھم 

  :كانت كما يلي 2009-2008تجاريين في العامين االتفاقيات االقتصادية التي وقعتھا سورية مع شركائھا ال

 .  تم و شملت التعاون في العديد من المجاالتأوكرانيا  معاتفاقيات ومذكرات تفاھم وبروتوكوالت تعاون توقيع

  معھاتشكيل لجنة لدراسة إقامة منطقة تجارة حرة 

  لتعزيز  مليون يوان صيني 20يمة تقديم منحة لسورية بق تالصين تضمناالقتصادي مع اتفاقية للتعاون توقيع

   النشاطات التجارية
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  مع مجلس الوحدة االقتصادية التابع لجامعة الدول العربية لتنظيم أحكام التوقيع االلكتروني على اتفاقية توقيع

  الرسائل والعقود االلكترونية المستخدمة في المعامالت االلكترونية بين الدول العربية 

  برنامج مع ح السياسات التجارية والتحضير لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وثيقة مشروع إصالتوقيع

الفنيين تعزيز قدرات لألف دوالر مناصفة بين الحكومة السورية والبرنامج  970األمم المتحدة اإلنمائي بميزانية قدرھا 

 .2011عام  حتى

  سياسات االستيراد  1- 6-4

توردات األجنبية من الدول العربية وتركيا بموجب اتفاقيات منطقة التجارة الحرة سمحت سورية بفتح أسواقھا أمام المس

وسمحت باستيراد معظم السلع من كافة دول العالم وخفضت الرسوم الجمركية على المستوردات وأزالت معظم العوائق 

في ھذه التسھيالت المقدمة من خالل السياسة التجارية التي أعطت األولوية  غير الجمركية وتعكس بنية المستوردات

  .التطور في عملية التنمية االقتصادية التي تساعد على نتاجالفترة الستيراد السلع الوسيطة ومستلزمات اإل

لمؤسسات بعض االحصر والقيد والعمولة على كافة المستوردات لصالح وقد اتخذت الحكومة قرارا ألغت بموجبه أعمال 

خالل عام من تاريخ نفاذه وعلى  على أن يتم اإللغاء 2009للعام ) 61(ريعي رقم المرسوم التشوالتي حددت بموجب 

   :وھذه المؤسسات ھي ست مراحل

 المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عدا السيارات واآلليات واإلطارات بكافة أشكالھا .  

 المؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية .  

 الستھالكيةالمؤسسة العامة ا .  

 المؤسسة العامة للصناعات الغذائية .  

 المؤسسة العامة للصناعات الھندسية .  

 المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية .  

 المؤسسة العامة للصناعات النسيجية .  

راعية زالمخصبات البيطرية والمطھرات ال( :ھي  التي تم إلغاء الحصر والقيد والعمولة عليھا الزراعية المواد كانتو

  . )وفول الصويا وبذور دوار الشمس واألسماك

للصناعيين المرخصين أصوالً والذين يقومون بتصدير منتجاتھم المصنعة في منشآتھم حصراً، باستيراد المواد سمح و

 .لتشجيع تصدير السلع بقيمة مضافة )بموجب شھادات جمركية متقابلة( األوليّة الالزمة لصناعتھم 

نفتاح اقترنت بعدد من اإلشكاالت التي عملت الحكومة على إيجاد الحلول المناسبة لھا حيث أصدرت سياسة اال أنعلى 

وزارة االقتصاد قرارا تلزم بموجبه مستوردي ومصنعي السلع المحررة بإعداد بيانات عن تكاليف ھذه السلع المحررة 



2009-2008ة ـوريـلسة اـزراعيــجارة الـالت  

 

134 

ل لجنة يتشك وتم. ھا عند بيعھا في السوق الداخليرأسعالالستئناس بھا من قبل مديرية التجارة الداخلية لمنع التالعب ب

وتحديد الرسوم عليھا مثيل لھا في سورية  إنتاجيتم   التي المنتجات الصناعية المستوردة سعارالحد األدنى أل قديرلت

    .عادلةالمنتج المستورد بصورة منافسة بحيث يتاح للمنتج السوري 

التالعب بشھادة المنشأ والبنود ن الصين بعد ظھور حاالت يتم فيھا وفي محاولة لضبط منشأ السلع المستوردة م

ة اشھادة منشأ عربية معفموجب بويتم إدخال السلع بأقل من قيمتھا الحقيقية  الجمركية وقيم الفواتير والكميات المستوردة

الصنع فقد صدر قرار  مما يخل بموارد الدولة ويشكل منافسا للسلع المحليةمن الرسوم الجمركية أو برسوم مخفضة 

قرار ( تصديق وثائق االستيراد في الصينالقراراشترط وحصر بموجبه استيراد البضائع الصينية من بلد المنشأ مباشرة 

اال انه تال ذلك صدور عدة قرارات عن الوزارة تم فيھا استثناء عدد من السلع   )2009لعام  212رقم وزارة االقتصاد 

ثم  .السابققرارالمن  أوالقطاع العام والمواد األولية الداخلة في صناعة األدوية البيطرية مستوردات الحيث استثنيت 

من غير بلد المنشأ  يةالصينالسلع سمح باستيراد ثم  االلكترونية والمعلوماتيةاستثنيت عدد من المستوردات الكھربائية و

 كانتقديم وثيقة رسمية من الموي دولة أخرى وجود فرع للشركة األم ف ةطيشرلجميع السلع المسموح باستيرادھا 

وھذا يدل على أن  إصدار ھذه القرارات يتم . بوثيقة مصدقة أصوال شركةتؤكد بأنه فرع من المنه المطلوب االستيراد 

  .لمعالجة حالة طارئة  في حين أن األمر يستلزم دراسة متأنية تتناول كل االحتماالت التي تنتج عن إصدار القرار

 تطالبھرت إشكاالت تتعلق بمنتجات بعض الشركات عربية الموجودة في المناطق الحرة السورية حيث كما ظ

المؤسسة العامة للمناطق الحرة بمنح البضائع العربية الواردة إلى سورية والمخزنة في المناطق الحرة السورية مزايا 

ن الرسوم الجمركية غير متوجبة أساساً على أكدت او منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من حيث الدخول إلى القطر

بھدف تسھيل عمل  البضائع العربية الواصلة إلى سورية عن طريق المناطق الحرة بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية

 مناطقفي الالتھريب نظرا لوجود بعض  ا الطلبعلى تطبيق ھذ تالجمارك تحفظاال أن  .المستثمرين في المناطق الحرة

 .الكبرى التجارة الحرة العربية منطقة التفاقية ھاوعدم خضوعالحرة 

أن يتم االتفاق بين المناطق الحرة والجمارك على صيغة لدراسة ھذا األمر واقتراح الحل اللجنة االقتصادية وقد طلبت 

 .المناسب له

 سياسات التصدير  2- 6-4

إحدى  باعتبارھا المية التي تشھد زيادة في حدة المنافسةتسعى سورية إلى تعزيز وتنويع صادراتھا في األسواق الع

كما أن  التوجه لزيادة الروابط مع الشركاء التجاريين والذي . التنمية االقتصادية واالجتماعية في  الدعائم الرئيسية 

لالنضمام إلى  تقوم فيه سورية بتوقيع اتفاقيات التعاون والشراكة مع عدد من الدول والتكتالت االقتصادية، وسعيھا

منظمة التجارة العالمية يجعلھا حريصة على االستفادة من الفرص التجارية المتاحة لزيادة صادراتھا ودخول أسواق 

 .جديدة

لمصدرين لاتحاد ومجلس أعلى للتصدير منھا إحداث اتخذت عدة إجراءات لزيادة تنافسية الصادرات السورية  قدو

لتدخل السريع لحل لالصادرات ومكتب تنمية صندوق وتنمية الصادرات لة ھيئو تنظيم العمل التصديريليقوم ب
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بھدف زيادة حجم الصادرات السورية وتوسيع أسواقھا وتخفيض تكاليفھا وتعزيز تنافسيتھا في  مشكالت المصدرين

ظام مشروع نتضمن المجلس األعلى للتصدير تنمية الصادرات مقترحا إلى ھيئة وقد قدمت .  األسواق األجنبية

وتسھل حصولھم على التمويل حيث تضمن المصدرين تقوم بمساعدة أساسي إلنشاء وكالة وطنية لضمان الصادرات 

تقدم المصدرين لدى المصارف لمواجھة المخاطر التجارية التي قد تتسبب بعجزھم عن تسديد التزاماتھم للمصرف و

يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة باالقتصاد  ويتضمن المقترح إحداث بنك معلومات في الوكالة .لھمالخدمات 

الخيارات المتاحة لدعم الصادرات من مخصصات صندوق  حاليا بدراسة المجلس األعلى للتصديرويقوم .  السوري

بدعم مكوناته من  نتاجتخفيض تكاليف اإلالسورية من خالل الصادرات  كلدعم والمتمثلة في إما الصادرات تنمية 

أو بدعم  السوري وضمان أسواقه نتاجوالعمالة بحيث تتماشى مع التكاليف العالمية بھدف رفع تنافسية اإل النقل - الطاقة

زيت الزيتون  مثلدعم سلع محددة استراتيجية أو قطاعي النسيج والصناعات الغذائية قطاعات معينة ذات أولوية مثل 

 . وحساب الدعم عليھالھا سب مكونات التكلفة أن تح حيث يمكن )الكونسروة(والصناعات الغذائية األلبسة الجاھزة و

 :ومن اإلجراءات األخرى

يضم في عضويته الشركات  2009 في العام  افتتاح مكتب إقليمي التحاد المصدرين والمستوردين العرب في دمشق

ت التامين المصدرة والمستوردة وشركات النقل والتخزين والتوزيع، وشركات التخليص الجمركي والبنوك وشركا

وشركات االستشارات ودراسات الجدوى، وشركات ضمان مخاطر االئتمان ومراكز تنمية الصادرات، وجمعيات 

المصدرين والمستوردين وجمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومراكز البحوث وشركات الدعاية واإلعالن 

ل انسياب السلع ذات المنشأ العربي، وتوفير ويھدف إلى تسھي.والترويج والتسويق وشركات الخدمات االلكترونية

  .ةالبيانات والمعلومات التسويقية واالقتصادية عن األسواق العربية وتنمية وتطوير التبادل التجاري بين الدول العربي

 :وقد صدرت عدة تشريعات تتعلق بتعزيز الصادرات أھمھا

 الخدمات والمعلومات التجارية والدراسات  تقديمتعمل على  إحداث ھيئة تنمية وترويج الصادراتمرسوم ب

القيام بأبحاث و تھاتنافسيالسلع المصدرة وتعزيز تحسين جودة ووالترويج للمنتجات السورية في األسواق الدولية 

نظرا للدور  التصديرالتي تستھدف  اتستثماروالترويج لالتسويقية ودراسة األسواق الخارجية والداخلية  

لعام  6المرسوم التشريعي رقم (لنھوض باالقتصاد الوطني وتصحيح الميزان التجاري الحيوي للتصدير في ا

2009(  

  من  المصدرين على التسويق والترويجوتقوية قدرة المنتجين استھدف بإحداث صندوق تنمية الصادرات مرسوم

بفوائد مخفضة،  القروض الميسرةعبر وسائل عديدة منھا  وضع نظام لتمويل المصدرين ما قبل التصديرخالل 

والرسوم والتحاليل  شحن الصادراتتكاليف التسويق وتغطية نسبة من ، التسھيالت االئتمانية ، الضمانات

دعم مادي مباشر بعد باإلضافة إلى  شھادات المنشأو شھادات الجودة المعترف بھا عالمياً وتسھيل الحصول على 

 )2009لعام  19المرسوم التشريعي رقم (ھا التصدير للمواد االستراتيجية المطلوب زيادة صادرات

وتم أيضا توقيع اتفاقيات تعاون مع الدول لتشجيع التبادل التجاري وزيادة الصادرات المتبادلة وأھم ھذه االتفاقيات في 

  :2009عام 
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   وزيادة حجم التبادل التجاري  إيطاليا شملت مشروعات تحديث الصناعة ة معثالثة اتفاقيات اقتصاديتوقيع

 .االتفاقية الثالثة تعزيز العالقات بين ھيئة تنمية وترويج الصادرات السورية والبعثة التجارية اإليطاليةوتضمنت 

 في سورية تأسيس مركز تكنولوجي إيطالي لالتوقيع على مذكرة تفاھم  كما تم

  الصادرات السورية  وبرنامج عمل تنفيذي بين المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع وھيئة تنمية وترويجتوقيع

  ألعمال اللجنة العليا السورية األردنية المشتركة 13في ختام الدورة  2011و  2010للسنوات 

  السياسات الزراعية   6-5

  السياسات الزراعية العامة   1- 6-5

تھدفت يعتبر القطاع الزراعي احد أھم القطاعات التي تسھم في رفد االقتصاد الوطني بالموارد االقتصادية وقد اس

والتوسع في بشقيه النباتي والحيواني  الزراعي نتاجتنمية اإل المتعاقبة الخمسية استراتيجية التنمية الزراعية والخطط

أجل تحقيق قيمة من   الصناعي وتصدير السلع المصنعة نتاجالزراعي باإل نتاجبربط اإلالتصنيع الزراعي والغذائي 

والحد من الحفاظ على المياه وترشيد استخدامھا األخرى والتي تتعلق بإضافة إلى تحقيق األھداف العامة  مضافة

وتقليل المواد الكيماوية حسين النوعية والمحافظة على الموارد الطبيعية لتالتقانات الحيوية استخدام والتصحر 

 .وتنمية المجتمعات الريفية وتحسين أوضاعھاتطوير الزراعة العضوية المستخدمة بالزراعة و

خذت العديد من اإلجراءات لتطوير القطاع الزراعي ومواكبته لمتطلبات اإلصالح الھيكلي وقد تركزت الجھود وقد ات

على إعادة توزيع الدعم الزراعي لجعله موجھا ليخدم أغراض السياسة العامة اإلنمائية المتمثلة في تحقيق االستقرار في 

سلع الزراعية التجارية وفي ھذا اإلطار وبعد تحرير الوقود المحاصيل االستراتيجية وزيادة الصادرات من ال إنتاج

األمر  هأسعارتحرير و السمادبرفع الدعم عن  2009قامت الحكومة في العام ) عدى المكافحة العامة(ومواد المكافحة 

  :33ه وفق ما يلي أسعارالذي أدى إلى رفع 

  السعر القديم قبل تحرير السماد  اسم السماد

  )ليرة سوري للطن( 

  السعر الجديد بعد تحريره

  )ليرة سوري للطن(

  19000  8160  %46السماد من نوع السوبر فوسفات

  18000  8900  اليوريا

  15700  6500  %33نترات الـ 

  8800  5800  %30نترات األمونيوم 

  40000  12500  %50سلفات البوتاس 

                                                 
  17/5/2010وال تاريخ /3518قرار وزارة الزراعة   33
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رفعت  : وفق ما يلياألسمدة  أسعارارتفاع  وقامت الحكومة بالمقابل بزيادة التعويض المخصص لمزارعي القطن بعد

ليرة سورية للتعويض عن ارتفاع  2500األسمدة و  أسعارليرة سورية للتعويض عن  800إلى  المقدم للدونم قيمة الدعم 

مجلس عن قرار للمساحات التي تزرع مروية على اآلبار وتستخدم محركات الديزل وقد صدر  المحروقات أسعار

 نتاجمستلزمات اإلشراء تمويل الفالحين لزراعة محصول القطن من المصرف الزراعي التعاوني لب السماحب الوزراء

 42من الفالحين بـ 2009للعام حددت سعر شراء كيلو غرام القطن عليھم و بغض النظر عن المديونية المستحقة األداء

  .19.5س والطري .ل 20راء القمح القاسي بـش أسعارد يحدكما تم ت .ليرة سورية بزيادة ليرة واحدة عن العام الماضي

في الذي بدأ العمل به  لدعم الزراعيلصندوق  نشاءإومن اجل حصر كافة أشكال الدعم الزراعي في جھة واحدة تم 

وخصصت له ميزانية يتم من خاللھا دعم السلع االستراتيجية ذات األولوية في االقتصاد الوطني وتشمل   1/1/2009

اما بالنسبة لدعم القمح والقطن والشوندر فما زال خارج إطار الصندوق ويمكن سكري الشوندر المح وقوالالقطن بذار 

بسبب  نتاجزيادة تكاليف اإل لمواجھة الذرة والبطاطا والبندورة مثلرئيسية المحاصيل وبعض ال. ان يتم تشغيله الحقا

ية الصادرة عن وزارة الزراعة على نتاجالخطة اإل ينفذون  المزارعون الذينيحصل الوقود واألسمدة وس أسعارارتفاع 

آالف ليرة للذرة  10للھكتار الواحد  ىيعطوس 2008/2009بدل نقدي مباشر على الھكتار الواحد للموسم الزراعي 

وسيخصص جزء من الدعم لألعالف واألدوية البيطرية . للبطاطاليرة آالف  6للبندورة و ليرة آالف 5الصفراء و

صطناعي واللقاحات المستخدمة لتطوير الثروة الحيوانية ومعالجة األمراض الوبائية والجائحات التي تھدد والتلقيح اال

الذي تقدمه المؤسسة العامة لألعالف  حجم الدعم الحكومي للثروة الحيوانية الزراعي والثروة الحيوانية ويصل  نتاجاإل

ستمر الدعم الحكومي للري كما ي. 34مناسبة للمربين أسعاربھدف تامين األعالف ب مليار ليرة سنويا 25حاليا إلى  

من قيمة شبكة الري الحديث كمنحة من % 40 تقديم تسھيالت للمزارعين بمساعدتھم بما يعادلمن خالل الحديث 

لقرى األمامية في لض رسم الري يخفوقد قامت الحكومة بت. الباقية نقدا %60 وا الـسدد إذاصندوق الري الحديث 

 ليرة 300 إلى  ليرة 600ليرة للري الدائم و من  1750ليرة إلى  3500من  ودرعات ريف دمشق والقنيطرة محافظا

  .35ن على االستقرار في أراضيھم المتاخمة للحدودزارعيللري الشتوي عن كل ھكتار بھدف تشجيع الم

ني للزراعة البعلية في المصرف الزراعي التعاو منقصيرة األجل الممنوحة  قروضالجدولة أرصدة كما قامت ب

إعفاء قروض المصرف الزراعي وكذلك  .36لمدة ثالث سنوات 2009-2008و 2008- 2007الموسمين الشتويين 

التعاوني في محافظة الحسكة الممنوحة لزراعة المواسم الشتوية وكذلك القروض المجدولة بموجب المرسوم التشريعي 

القروض الزراعية من غرامات جميع إعفاء باإلضافة إلى  .37أخيرغير المحصلة من غرامات الت 2004لعام  69رقم 

  .201138التأخير حتى نھاية عام 

مليون  200قرية في محافظة الحسكة ھي األفقر وبرأسمال يقدر بنحو  100نحو دعم إنشاء صناديق مخصصة لوتم 

 .المتتالية ھدف مساعدة السكان على تجاوز أوضاعھم الصعبة نتيجة سنوات الجفافب ليرة سورية

                                                 
  )2008ايلول (مؤسسة االعالف لوكالة سانا تصريحات مدير عام   34
  )2009عام  مجلس الوزراءعن قرار ( 35
  )2009لعام   43قرار مجلس الوزراء رقم ( 36
  )2009للعام )  11(القانون رقم  ( 37
  )2009 لعام 29المرسوم رقم ( 38
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وبھدف حماية المواطنين من تناول منتجات معالجة بمبيدات محظورة أوعزت وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

لتحري عن مروجي المبيدات الضارة بالبيئة واإلنسان وباالقتصاد الوطني، ومنع إدخالھا من المناطق لموظفيھا ل

  .39الحدودية مع الدول المجاورة

دون التطلعات  الل تقديم المزيد من المحفزات إلى زيادة االستثمارات الزراعية التي مازالتتعمل الحكومة من خ

 28 الـ   2007في عام بقوانين تشجيع االستثمار  لم يتجاوز عدد المشروعات الزراعية المشملةالمنشودة حيث  

ألزمة المالية العالمية والتي كانت وقد زاد تخوف المستثمرين من إقامة مشاريع استثمارية زراعية بسبب ا مشروعاً 

 أسعارانخفاض نتيجة السلع المصدرة  أسعارآثارھا السلبية على القطاع الزراعي محدودة جدا تنحصر في انخفاض 

  .المستوردة السلع الزراعية أسعارالسوق العالمية لكن عدل من ھذه اآلثار انخفاض 

 :عي وتطويره أھمھاوقد صدرت عدة تشريعات تستھدف تنظيم القطاع الزرا

  قانون (سالمة وصحة وجودة األغذية المنتجة محليا والمستوردة والمصدرة لضمان مراقبة السلع الغذائية قانون

 )2008لعام  19رقم 

 إقامة مزارع وومجمعات تربية وتسمين النعام ومجمعات تربية األبقار  داجنمترخيص الشروط  يلعدبت قرار

م عن المنشآت  500 بـالمزارع  المواقع المقترحة إلقامة ھذهحدد بعد  2003عز الشامي لعام تربية وتسمية األغنام والما

معامل األعالف ذات المنشأ الحيواني والمسالخ الفنية ل بالنسبةم 1000أن ال تقل المسافة عن ووالصناعية  الخدمية

 المنشآت السياحية ولحيوانات ل

 تحديد لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في  دارة الجفافإحداث مديرية جديدة تسمى مديرية إقرار ب

تحديد المناطق والمجموعات السكانية المتأثرة به وتطوير نظام اإلنذار المبكر عن و التدخالت المطلوبة لمواجھة الجفاف

 .الجفاف

خاللھا تعزيز تطور وقد سعت الحكومة لتوقيع اتفاقيات تعاون في المجاالت الزراعية مع العديد من الدول يتم من 

 :والتجارة الزراعية وأھم االتفاقيات التي تم توقيعھا في السنتين الماضيتين نتاجاإل

 2008في العام 

  نشاء مشروعات القرى  4مشروعات في  4لتمويل  )الفاو(منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة اتفاقية مع

  وريةلتربية األغنام في المنطقة الشمالية الشرقية من س

  ستخدام الغذاء البرنامج األغذية العالمي مع  الريفوثيقة مشروع الغذاء من أجل التعليم األساسي في توقيع

كأداة لتقليل حاالت التغيب والتسرب بين أطفال المدارس االبتدائية وتحفيز السلوك اإليجابي لديھم في المناطق الريفية 

المدارس المتنقلة في البادية التي تعاني من ھشاشة في أوضاعھا ووالحسكة التابعة لمحافظات إدلب والرقة ودير الزور 

                                                 
  )19/3/2009وق بتاريخ /884رقم  ةراوزالكتاب ( 39
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% 40ساھم البرنامج بنسبة يو% 60 الحكومة السورية بنسبةوسينفذ المشروع خالل ثالث سنوات تساھم  .االقتصادية

 . جيالسنة األولى وفي السنتين التاليتين ستتناقص مساھمة البرنامج العالمي لألغذية بشكل تدري في

 2009في العام 

  مع  الريوالزراعة  منھا التعاون في مجال  مجاالتعدة اتفاقيات ومذكرات تفاھم وبرامج تنفيذية في  9توقيع

   .قبرص

 ةالتجاريوعدد من االتفاقيات ومذكرات التفاھم للتعاون المشترك في عدد من المجاالت االقتصادية  توقيع 

 .جمھورية فنزويال معوالزراعية والري 

 المجال الزراعي والصحة الحيوانية وتعزيز الرعاية الصحية للثروة في لتعاون لالمجر مع اتفاقيتين  توقيع

  مدة كل منھما خمس سنوات قابلة للتجديد الحيوانية

  2010- 2009األردن للعامين  مع اتفاقية تعاون زراعي توقيع 

 مشروع  ةتحديث دراسسورية لمليون ليرة  49قيمة ب الصندوق الكويتي األولى منتقديم منحتين توقيع اتفاقية ل

 مشروع نقل مياه الفرات إلى تدمر ةتحديث دراسل مليون ليرة 820 بقيمةالصندوق العربي  والثانية مننقل مياه دجلة 

  تمديد برنامج التعاون السوري الھولندي الحالي لتكامل مصادر المياه مع اللجنة ا لھولندمع مذكرة تفاھم توقيع

 2002في عام  تبدأ قدالمرحلة األولى وكانت امة لمصادر المياه في وزارة الري لمرحلة ثالثة مدتھا ثالث سنوات الع

تمحورت المرحلة الثانية حول وضع برنامج متكامل لتطوير إدارة مصادر المياه ووتركزت على تحديد المياه الجوفية 

 التطوير المؤسساتي والتخطيط الوطنيولحوض العاصي 

 فاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إحداث مراكز معلومات مائية لتغطية حوض البادية خالل السنوات ات

لرسم سياسات أفضل الستخدام المياه في ) جايكا(بين وزارة الري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي  2014إلى  2010

 سورية 

  الفاو(منظمة األغذية والزراعة مع في المنطقة الساحلية  يةمشروع إدارة المساقط المائتوقيع اتفاقية القامة( 

تطوير مشاريع مولدة فيھا ووتطبيق تقنيات حصاد المياه  لتوسع في تنفيذ مشاريع التشجير في المناطق الھضابية الجبليةل

  ات المياهوتربية األسماك في السدات الصغيرة وخزان ونشاطات السياحة البيئية للدخل ذات العالقة بالغابات

  ألف طن من السماد العضوي على  60 نتاجاأللمانية الدولية لتنفيذ مشروع إل) كاھل(اتفاق تعاون مع شركة

 ھكتار في األراضي القريبة من نھر الفرات  2000مساحة 

  للتخلص من الملوثات العضوية ذات األثر المتبقي والمبيدات  )الفاو(منظمة األغذية والزراعة  معاتفاقية

 لحفاظ على البيئة من التلوثل لمنتھية الصالحيةا
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 من الصندوق الدولي مشترك  ويلمبت لتنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقيةلمشروع  توقيع اتفاقية إلقامة

الحكومة من واالقتصادي واالجتماعي ومن صندوق اوبك لإلنماءومن الصندوق العربي  )إيفاد(للتنمية الزراعية 

حسين الظروف االجتماعية واالقتصادية لألسر الريفية الفقيرة في المنطقة الشرقية ورفع مستوى الدخل السورية لت

تحقق فيھا معايير تقرية  566قرية كعينة عشوائية من أصل 100لصغار المزارعين والمرأة الريفية وتم اختيار 

 لرقة ، دير الزور ، الحسكة وفق وثيقة المشروع التي تشمل المحافظات الثالث ا للمشروع االستھداف

  تحسين أوضاع القرى األكثر ل مشروع التنمية المحلية لتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفيةتنفيذ وثيقة توقيع

احتياجا في سورية وإيصال الخدمات الصحية والتعليمية إليھا وتوفير فرص العمل من خالل قروض المشاريع الصغيرة 

قرية األفقر لتحسين ظروف المعيشة  100لـلمشروع ال بدأ تنفيذ وقد  .لتابع لألمم المتحدةمن قبل صندوق مكافحة الفقر ا

  .والخدمات فيھا

  تحقيق لمشروع صياغة البرنامج الوطني لألمن الغذائي لتنفيذ ) الفاو(منظمة األغذية والزراعة اتفاق تعاون مع

التي تنھض بالواقع االجتماعي واالقتصادي لسكان ية اتحديد المشروعات ذات األولويتم فيه األمن الغذائي الوطني 

الوطنية أو من الدول المانحة والمنظمات  المواردمن لتنفيذ ھذه المشروعات وتأمين الموارد المالية الالزمة  الريف

 –جتماعي شبكات األمان اال –الحيواني  نتاجاإل –النباتي  نتاجاإل –شمل مجموعة من المحاور تتناول المياه يالدولية و

   مؤسسات التنمية الزراعية والريفية –سبل تأمين المعيشة واألمن الغذائي 

  سياسات االستيراد الزراعي  2-1- 6-5

استمرت سورية في سياساتھا التجارية باالنفتاح على العالم والتحرير التدريجي ألسواقھا والسماح باستيراد معظم السلع 

ھا المحلي باإلضافة إلى بعض الحاالت التي إنتاجسة التي قد يسبب استيرادھا تعثر الزراعية باستثناء بعض السلع الحسا

يتم فيھا وقف استيراد مادة معينة بصورة مؤقتة لحماية المنتج الوطني أو لعالج حالة طارئة وقد قامت الحكومة مؤخرا 

في  من بلغارياستيراد القمح من روسيا وكما سمحت با. األسمدة بكافة أنواعھابتحرير األسمدة وسمحت بالتالي باستيراد 

سمحت و. وظروف الجفافتعويض النقص الذي أصاب المخزون االستراتيجي جراء الظروف الجوية ل 2008العام 

  .لكافة المستوردين ةمصنعال سكاكرالباستيراد  أيضا

وفق  العربية الكبرى وتركيامنطقة التجارة الحرة من كافة الدول باستثناء دول  منعت استيراد الحمضياتبالمقابل 

كذلك أوقفت . دولھذه البنوعيات جيدة على مدار العام من  محلياً واستيرادھا ھاتوفرالتجارة الحرة معھا بسبب اتفاقيات 

وتم منع إدخال . المحلي نتاجاستيراد اللوز بقشره أو بدون قشر بسبب كفاية اإل واإلصالح الزراعي  الزراعة ةراوز

كإجراء احترازي بعد حدوث وفيات ألطفال صينيين نتيجة  إلى القطر مجفف من منشأ أو مصدر صينيمادة الحليب ال

  استھالكھم للحليب الملوث

  :أھم القرارات المتعلقة باالستيراد الزراعي
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 لزيادة مادتي الحمص والعدس شملت  مرسوم تضمن تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الزراعية

 300مرسوم رقم (بسبب سوء الظروف المناخية التي تعرضت لھا سورية  منھا لسد النقص الحاصلا المستوردات منھ

 )2009لعام 

  تقرر تحويل المصرف الزراعي التعاوني بشكل تدريجي من مصرف متخصص باالئتمان الزراعي إلى

  فية المختلفةمصرف زراعي ريفي شامل يلبي جميع احتياجات سكان الريف إلى التمويل والخدمات المصر

 تخفيض التعرفة ولكن دون  اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لتشمل تحرير تبادل المنتجات الزراعية تم توسيع

  سياسات التصدير الزراعي    2-2- 5-6الجمركية 

في النشاط  القطاع الخاصدور  توسيعز التوجه نحو اقتصاد السوق ويتعزاستھدفت سياسات التصدير الزراعي 

الجودة للمنتجات واستخدام تحسين وقد تزايد االھتمام ب السلعي والخدمي التصديرتطوير وتنمية  لتحقيقدي االقتصا

لتحسين  عمليات التعبئة والتوضيببھتمام للجودة واالالمعايير المعتمدة بوااللتزام  الزراعي الحديثة تقنيات التسويق

السلع الزراعية التجارية بھدف زيادة  إنتاجز على زيادة وتم التركي.  العائد من تسويق وتصدير السلع الزراعية

أنواع جديدة من الزراعات التي يمكن أن تصدر وتحقق عوائد مرتفعة فھناك خطة  إنتاجالصادرات إضافة إلى العناية ب

تھلكة بالمواصفات العالمية إلى بلدان الخليج العربي وأوروبا المس ھاوتصديرالقامة مشروع لتشجيع زراعة الزھور 

بالتعاون مع المنظمات  لتنمية الريفية في األكروبولس بمنطقة الغابل رائد لتنفيذ برنامج حالياإلعداد ويتم اللزھور 

فيھا بحيث ية نتاجلطاقات اإلا رفعالمالئمة لھا بالخدمات والبنية التحتية زويديتم ت اتيھدف إلى تخصيص مساح الدولية

 .اعية وتوفير فرص عمل جديدة ألھالي المنطقةإلى زيادة الصادرات الزر ذلك يؤدي

وقد عملت الجھات المختصة على معالجة العقبات التي تواجه الصادرات الزراعية السورية فقد تبين وجود  بقايا من 

عدم إصدار أي ا واثر ذلك صدرت تعليمات بأوروبفي بعض المنتجات الزراعية المصدرة إلى  مادة االفالتوكسين 

 على شھادة تحليل تبين خلوھا من االفالتوكسينات  ھاإال بعد حصولللسلع الزراعية المصدرة شھادة صحية 

  :أھم القرارات المتعلقة بالتصدير الزراعي

 إلى ) الجدايا(سعر تصدير الطن من ذكور األغنام وذكور الماعز الجبلي والتجارة االقتصاد ت وزارة عدل

    )12/10/2009تاريخ  2416لقرار ا (دوالر  4000بـ  السعر السابق المحددبدال من  دوالر 5500

 تأشيرية تضمنت الحد األدنى واألعلى  أسعارنشرة  2009في العام  أصدرت وزارة االقتصاد والتجارة

يتم تصديرھا إلى األسواق الخارجية في مقدمتھا  لعدد من السلع الزراعية والصناعية التيالتصديرية  سعارلأل

 .عليھا من خاللھا تحصيل الرسوم المستحقةبحيث يمكن  الخضراوات والفواكه
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  النتائج الرئيسية 

 برنامج اإلصالح االقتصادي حدث تطور كبير في انفتاح سورية على االقتصاد العالمي منذ البدء بتنفيذ  

 قابل من المؤشرات االيجابية ألداء االقتصادي السوري في السنوات األخيرة تحسن قيمة الليرة السورية في م

% 5متوسط يتراوح بين وضبط معدالت التضخم عند  سعاراستقرار األ العمالت األجنبية وتحقيق االستقرار النقدي و

  2009عام في % 5.5و

  وتقليص عدد إحداث سوق سندات وأذونات الخزينة حدثت تطورات مھمة في السياسات المالية والنقدية شملت

    45ورسم بعد أن كانت سابقاً  32موازنة العامة للدولة إلى الرسوم والضرائب التي تستوفى لصالح ال

  تسعى الحكومة حاليا إلى تسجيل القطاع غير المنظم في سورية والذي تقدر نسبته في   الناتج المحلي

% 44و% 34ويتراوح عدد العاملين به بين  من االقتصاد السوري% 30حوالي ويشكل % 40إلى % 35  جمالياإل

  ين في القطر من عدد العامل

 2009رسميا في آذار  افتتاح سوق دمشق لألوراق المالية تم   

  للمستثمرين لتنفيذ مشاريع استثمارية تنموية ض والقر الخاصة لتقديم لمصارفالفائدة لتشجيع ا أسعارعدلت

عادل وأعطى للمصارف ھامش حركة يبحسب آجالھا  سنويا% 8 -7بين الودائع ألجل الفائدة على  أسعاروأصبحت 

2 % 

  مليارات ليرة سورية ورأسمال المصارف  10سنوات ليكون  5إلى  3رفع رأسمال المصارف الخاصة خالل

  حد أدنىكمليار ليرة  15اإلسالمية ليكون 

  لمنشآت وشملت إلزامية التامين اأخضعت المستوردات للتأمين اإللزامي لدى شركات التأمين الوطنية

  والزالزل والمسؤولية المدنية  اتاعق واالنفجارومن أخطار الحريق والص الصناعية والتعليمية والخدمية

 عن موازنة  %14.2مليار ليرة سورية بزيادة  685 حوالي 2009الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  بلغت

 تعادلزيادة ب% 40.1اإلنفاق االستثماري  نسبتوبلغت  زيادة ملموسة في الموازنة االستثمارية والجاريةب 2008العام 

  عن العام السابق% 11بزيادة تقارب  % 59.9 اإلنفاق الجارية  نسبوبلغت عن العام الماضي % 19.5

 نسبتھا  في حين لم تكن تتجاوز 2007االستثمارات عام  إجمالي٪ من 60القطاع الخاص  استثمارات تجاوزت

   ٪ قبل ثالث سنوات30

 تثمار في القطر، الحصول على تسھيالت مصرفية بالعمالت سمح للمتعاملين بأحكام قوانين تشجيع االس

  )2008للعام  381قرار رقم ( األجنبية من المصارف المرخصة
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 بأكثر من الصادرات السورية  ة أضعاف وازدادتأكثر من ثالثب 2007 -2000الواردات للفترة من  تضاعفت

 ضعفين ونصف 

  خالل  على أن يتم اإللغاءلمؤسسات بعض اتوردات لصالح الحصر والقيد والعمولة على كافة المسإلغاء أعمال

  عام من تاريخ نفاذه 

  دعم مادي مباشر بعد للترويج للصادرات السورية في الخارج وتقديم إحداث صندوق تنمية الصادرات

  التصدير للمواد االستراتيجية المطلوب زيادة صادراتھا 

  ه أسعار وبالتالي رفع هأسعارتحرير و السمادرفع الدعم عن  

 محاصيل لدعم السلع االستراتيجية وبعض ال  1/1/2009في بدأ العمل به  لدعم الزراعيلصندوق  نشاءإ

وسيخصص جزء من الدعم لألعالف واألدوية البيطرية والتلقيح االصطناعي  الذرة والبطاطا والبندورة مثلرئيسية ال

  واللقاحات ومعالجة األمراض الوبائية والجائحات 

 التي كان ھناك حظر على  األسمدة الفوسفاتية الثالثيةبما فيھا  األسمدة بكافة أنواعھااستيراد السماح ب

.استيرادھا
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التسھيالت التجارية وأثرھا المتوقع على التجارة  :الفصل السابع

  العربية والسورية 

 المقدمة  1- 7

تخليص السلع واإلدارة الجمركية وخدمات تسھيل التجارة العديد من القضايا الھامة المتعلقة بحركة ويغطي موضوع 

ويمكن أن تجلب العديد ,في التجارة الدولية مھماَ  وتلعب دوراَ ، دعم التجارة وكفاءة االتصاالت وعمليات النقل وغيرھا

من المنافع االقتصادية من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي شھدت تطورات متسارعة في العقود 

حيث يساعد التبادل االلكتروني للوثائق والبيانات التجارية على زيادة األمان والشفافية واإليرادات لكل من , ة األخير

ويمكن من خفض تكاليف المعامالت من خالل المعالجة السھلة للمعلومات والبيانات ،الحكومات والقطاع الخاص 

  .جال الضيق لعمليات الرشوة والفسادوالوفر الناتج عن عدم وجود تأخير في سلسلة التوريد والم

  :تعريف ومفھوم تسھيل التجارة  2- 7

بحيث تشمل  ،يمكن تعريف تسھيل التجارة على انه التبسيط المنظم لإلجراءات والوثائق المستخدمة في التجارة الدولية 

بيانات المطلوبة لحركة السلع اإلجراءات التجارية جميع األنشطة والممارسات الرسمية المتعلقة بجمع وتقديم ومعالجة ال

 . الداخلة في التجارة الدولية

 United Nations(عمل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية :  يشمل مفھوم تسھيل التجارة بالمعنى الواسع

Conference on Trade and Development(  تضم تحت , لتشجيع البلدان على إنشاء نقاط تجارة محلية لديھا

بما , احد بالمعنى الطبيعي أو االلكتروني مختلف الھيئات والجھات التي تشارك في صفقات التجارة الخارجيةسقف و

 .يمكن من تقديم الخدمات المطلوبة الستكمال ھذه الصفقات بطريقة كفؤ وسريعة

ية التي تفرضھا البلدان فينحصر بالعمل على تحسين المتطلبات المستندية واإلجرائ :وأما المعنى الضيق لتسھيل التجارة 

  .لضمان االمتثال لقواعدھا المطبقة على السلع التجارية في عملية االستيراد والتصدير وفي مرحلة العبور

               Worldتعمل العديد من المنظمات الدولية على تسھيل وتيسير التجارة ومنھا منظمة الجمارك الدولية

Customs Organization (WCO)ضعت بالتعاون مع عدد أخر من المنظمات االتفاقية الدولية لتبسيط التي و

     United Nationsواللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة ألمم المتحدة ، ) اتفاقية كيوتو(ومواءمة اإلجراءات الجمركية 

Economic Commission for Europe (UN/ECE) اللكتروني التي قامت بتطوير المعايير الدولية للتبادل ا
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الذي وضع برنامجا ألتمتة ) االونكتاد (ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ,للبيانات واألعمال االلكترونية 

  . اإلجراءات الجمركية ويعمل به اآلن في أكثر من سبعين من الدول النامية

ؤتمرھا الوزاري المنعقد في قد أضيف موضوع تسھيل التجارة إلى جدول أعمال منظمة التجارة العالمية في مل

من المنظمة بأن ارتفاع التكاليف وعدم القدرة على التنبؤ بھا نتيجة المغاالة  وذلك إدراكاَ  1996سنغافورة عام 

ما تشكل عوائق للتجارة الدولية أكثر مما تفعل التعريفات الجمركية وبشكل  باإلجراءات البيروقراطية المعقدة كثيراَ 

  . ض ھذه التعريفات بشكل كبيرخاص بعد أن تم تخفي

ضمن إعالن الدوحة للتنمية الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة  )27الفقرة (وقد تم إدراج فقرة خاصة 

تضمنت قيام مجلس التجارة في السلع بمراجعة وتوضيح وتحسين الجوانب ,  2001العالمية المنعقد في الدوحة عام 

أولويات األعضاء في الدول النامية والدول  وتحديد مستلزمات تسھيل التجارة و 1994 قية الغات لعامالمتعلقة بمواد اتفا

وكان من المفترض أن  .وكذلك التعھد بتوفير المساعدة الفنية والدعم الكافي لبناء القدرات في ھذا المجال اَ،األقل نمو

أھمية كبيرة  2003عام  –المكسيك  –لذي انعقد في كانكون يشكل المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية ا

إال أن محاوالت الدول األعضاء , ، لموضوع تسھيل التجارة لكن فشل ھذا المؤتمر أدى إلى تعليق ھذه المفاوضات

 إلى االتفاق على حزمة 2004للحفاظ على النظام التجاري متعدد األطراف أدت إلى التوصل في نھاية شھر تموز عام 

وقد حدد المرفق , شملت موضوع تسھيل التجارة) July Package(من الموضوعات أطلق عليھا اسم حزمة تموز 

)D ( من ھذه الحزمة النقاط األساسية لعملية المفاوضات وأساليبھا التي ستجري بخصوص تسھيل التجارة ومنھا إنشاء

 .فريق عمل تفاوضي يعنى بھذا الموضوع

 :ارة في إطار منظمة التجارة العالمية مفاوضات تسھيل التج  3- 7

  :1994من اتفاقية الجات  10و 8و 5تتناول المفاوضات الجارية النواحي الفنية للمواد 

  حول المبادئ األساسية التي تسمح بحرية العبور بالترانزيت عبر أراضي دولة عضو : 5المادة 

     :ت أھم المقترحات بشأن ھذه المادة في سياق المفاوضا

 نمذجتھايط اإلجراءات الجمركية والوثائق المطلوبة وتبس 

  عدم التمييز في المعاملة بين طرفي الترانزيت والناقلين االنفراديين وأشكال الشحنات 

 الترانزيت الحالية الدولية واإلقليمية تتنفيذ آليات وترتيبا 

التعقيدات المتعلقة  دد الحاجة إلى تقليلحول الرسوم واإلجراءات المتعلقة بالتصدير واالستيراد التي تح 8المادة  

  بإجراءات التصدير واالستيراد والوثائق المطلوبة لھذا الغرض

  : أھم المقترحات بشأن ھذه المادة في سياق المفاوضات
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  الوثائق التجارية المطلوبة وفق المعايير الدولية متطلبات توحيد 

 ده األمم المتحدة استخدام النموذج األساسي لوثائق التجارة الذي تعتم 

  إنشاء بنك معلومات لوثائق التجارة 

 عناصر المعلومات متطلبات توحيد 

  :  حول نشر وإدارة األنظمة التجارية والتي تفرض التزاماتھا بخصوص: 10المادة 

 علومات الشفافية وإمكانية التوقيع ونشر القوانين واألنظمة المتعلقة بالتجارة مع سھولة وسرعة النفاذ إلى ھذه الم 

  عدم أية إجراءات موضع التنفيذ قبل نشرھا 

  في إدارة القوانين واألنظمة ) عدم التحيز (النزاھة 

  : أھم المقترحات بشأن ھذه المادة في سياق المفاوضات

  استخدام االنترنت كوسيلة للنشر 

  النافذة الواحدة 

  إنشاء آلية تشاورية بين التجارة والحكومة 

وسبل التوصل , زيادة المعونة الفنية ودعم بناء القدرات في مجال تسھيل التجارة تا موضوعاوتشمل المفاوضات أيض

إلى قواعد لتحقيق التعاون الفعال بين سلطات الجمارك وغيرھا من السلطات المعنية حول موضوع تسھيل التجارة 

في ھذا المجال في منظمة الجمارك مع األخذ باالعتبار ما يجري من عمل . والتزام بقواعد الجمارك في الوقت ذاته

  .العالمية وغيرھا من المنظمات الدولية

ن تطبيق ھذا يجب أن أمع اإلقرار ب ، اوتأخذ ھذه المفاوضات مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية واألقل نموَ 

حجم التزامات وتوقيت تنفيذھا مع قدرات ھذه ن يتواءم ألتزامات وإليتعدى مجرد إتاحة الفترات االنتقالية التقليدية لتنفيذ ا

ن ال يتم إلزام ھذه الدول بالقيام أو ،الدول واحتياجاتھا التنموية والمالية والتجارية وقدراتھا اإلدارية والمؤسساتية

  .باستثمارات في مشروعات بنية أساسية لھذا الغرض تفوق قدراتھا

  :القضايا المستجدة في موضوع تسھيل التجارة   4- 7

 Trade and Security : تسھيل التجارة واألمن  1- 7-4

 فقد أضافت ھذه األحداث .بدأ التركيز ليس على تسھيل التجارة فقط وإنما على حماية التجارة 2001منذ أحداث أيلول   

المناطق التي  بعداَ جديداَ بأنه بدال من التفتيش على البضائع والسلع في المرافئ انتقلت إلى فكرة السماح بالتجارة من
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 2002يمكن أن يكون ھناك تخوفا منھا والتخوف على التجارة نفسھا وقد قامت الواليات المتحدة األمريكية في نھاية 

  :ألمن الشحنات تشمل   CSI Container Security Initiativeمبادرة  بإطالق 

  تحديد الشحنات األكثر خطورة والتركيز عليھا  

 طورة من مرفأ المغادرة فحص ھذه الشحنات األكثر خ 

  استعمال التكنولوجية لفحص الحاويات 

وكذلك اتخذت الواليات المتحدة األمريكية تدابير وإجراءات كثيرة والسيما بما يخص الحاويات المشحونة عن طريق 

تجارة وبالتالي إن ھذه اإلجراءات األمنية يمكن أن تؤثر سلبا على سرعة وانسياب العمليات التجارية وتكاليف ال .البحر

باإلضافة إلى ذلك يمكن إساءة استخدام اإلجراءات األمنية من قبل الدول المتقدمة بما . تؤثر على مبدأ تسھيل التجارة

  .على مصالح الدول النامية يؤثر سلباَ 

 :Signal Windowالنافذة الواحدة    2- 7-4

حيث تسھم النافذة الواحدة في  ،جمارك وتسھيل التجارةيعتبر موضوع النافذة الواحدة من المواضيع الجديدة في مجال ال

وتقليل , رفع كفاءة اإلجراءات الجمركية وتقليل العبء على التجار من خالل تقنين المراجعات بإدارة رسمية واحدة

الواحدة ونكتاد حول تجربة غواتيماال في مجال النافذة وتشير دراسة لأل. الوقت المستھلك في إنجاز المعامالت الجمركية

 6يوما إلى  12-  10لخدمة معامالت التصدير أدى إلى تقليل الوقت الالزم إلنجاز المعاملة من  1986بأن إنشائھا عام 

أصبحت عملية  إلصدار تتم في  2000وبعد أن تم إدخال أجھزة ومعدات تقنية في عام , أيام في المرحلة األولى  8 –

  . غضون دقائق

   Paperless Trade:التجارة دون أوراق   3- 7-4

تواجه العمليات التجارية العديد من الصعوبات المالية والعوائق اللوجستية والزمنية ، األمر الذي يكلف الشركات مئات 

وتفيد دراسة لألمم المتحدة إلى النتائج االيجابية التي تنجم عن تبادل وثائق التجارة الكترونيا .مليارات الدوالرات سنوياَ 

مليار دوالر  620مجتمع التجارة الدولية في حال تبني ھذا النظام الجديد وفورات اقتصادية تصل إلى  ، حيث سيحقق

وتعمل النظم الكترونية الحديثة على إتاحة الفرصة أمام ھيئات األعمال لتبادل الوثائق التجارية الكترونياَ، حيث . سنويا

التي تحظى باعتراف الجھات العالمية المعنية لتبادل الوثائق يعتبر ھذا النظام المبتكر المنصة التفاعلية الوحيدة 

 .االلكترونية ضمن بيئة آمنة

  :أھمية التسھيالت التجارية  4- 7-4

ودخول البضائع والسلع يمكن الدول من تحرير  تكمن أھمية تسھيل التجارة في أن تبسيط اإلجراءات وتسھيل خروج

 من الناتج المحلي العالمي، ومن%  30فالتجارة الدولية تمثل . ة وبالعكسالعالمي تجارتھا وانسياب منتجاتھا لألسواق

 .نظم المعلومات واالتصاالت نتيجة للتطورات السريعة في 2020بحلول عام %  50المتوقع أن تصل ھذه النسبة إلى 
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المتوقعة في تكاليف االرتفاع الحالي والزيادة  يحتل موضوع تسھيل انسياب البضائع والسلع بعدا استراتيجيا في ظل

إلى رفع الناتج % 1تخفيض كلفة النقل الجوي والبحري في منطقة آسيا بنسبة  فعلى سبيل المثال، يؤدي. انتقال السلع

التنظيمي وبنية  مليار دوالر، كما ويؤدي إلى رفع كفاءة المرافئ والمناخ الجمركي واإلطار 3.03يقارب  المحلي بما

في سلم %  0.5يؤدي إلى خفض ما يعادل  ل يوم يختصر بالنسبة لمتطلبات تخليص الشحنالقطاع الخدماتي، كما أن ك

 .تعرفه القيمة المضافة

مستويات  مما ينعكس إيجابياً على, المنخفضة للنقل إلى تحسين قدرة المؤسسات على رفع األجور أيضا تؤدي الكلفة

التي تعتبر المحرك األساسي لعجلة  والمتوسطة الحجم تدفق االستثمار األجنبي المباشر، وتنمية المؤسسات الصغيرة

نتيجة  نتاجكما يؤثر انخفاض تكاليف النقل في تقليل كلفة اإل. االنتقالية التنمية والتشغيل في البلدان ذات االقتصاديات

  .التكلفة اللوجستيه انخفاض مجمل

  :موقف الدول النامية من التسھيالت التجارية  5- 7

لدول النامية حيث إلى ا المنافع أكثر بكثير بالنسبة ھذه ، إال أنالدول المتقدمةتجارة ممتازة بالنسبة إلى ن منافع تسھيل الإ

مثال ذلك أن شاحنة تجتاز الحدود بين أوزبكستان وطاجيكستان عليھا أن . تكاليف الشحن أعلى وأوقات الترانزيت أطول

والوقت بين .دوالر 2,000و  1,500مبلغا يتراوح بين " ميةغير رس"وثيقة، وتوقيعات عديدة وتدفع بصورة  70تبرز 

وتؤثر تلك التأخيرات بشدة على  .يوما 186تقديم الطلب وتسليمه بالنسبة إلى ھاتين الجارتين في أواسط آسيا ھو 

درات ويؤدي التأخير في أحد األيام إلى تقليل صا. صادرات الدول النامية وخاصة المنتجات الزراعية السريعة التلف

بالمائة مقارنة بالبضائع الزراعية ذات  7بنسبة  –مثل الذرة والمشمش والخيار  –البضائع الزراعية التي تتلف سريعاً 

ومن شأن ذلك أن يجعل العديد من الدول وخاصة في أفريقيا ال تبدو . فترة التخزين األطول مثل البطاطس أو التفاح

عفاءات الجمركية القائمة أو من تحرير التجارة الحرة في األسواق الزراعية قادرة على االستفادة بدرجة كبيرة من اإل

ما لم يتم تبسيط إجراءات  –لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية 

ت جمركية وضريبية متعددة إلى تتراوح من إجراءا وتعزو معظم حاالت التأخير إلى المعوقات اإلدارية والتي .التصدير

  .وغالباً ما تحدث مثل تلك المعوقات قبل وصول الحاويات إلى الميناء بفترة. التصاريح وعمليات تفتيش الشحنات

ن مشكالت البنية التحتية تعتبر كبيرة بشكل خاص بالنسبة للدول األفريقية التي ال تطل على بحار حيث يمكن أن تؤدي إ 

سيئة للنقل إلى تزايد حاالت التأخير وحيث يحتاج المصدرون إلى التوافق مع المتطلبات عند كل حدود البنية التحتية ال

وتحدث مثل تلك اإلصالحات بنجاح ,ويُعد تسھيل إجراءات النقل والجمارك ھو الطريق الرئيسي لزيادة الفاعلية. دولة

ستؤدي إزالة عقبات التصدير إلى توسيع فرص و. في منطقة جنوب أفريقيا وتوشك أن تحدث في منطقة غرب أفريقيا

 . السوق للقطاع الخاص

الدول النامية رفضھا فرض أية  قوانين جديدة في منظمة التجارة العالمية خاصة الكثيروعلى الرغم من ذلك فقد أعلنت  

ائد الممكن تحقيقھا  من وقد بررت الدول النامية اعتراضھا على ھذا المقترح بعدم إيمانھا بالفو ,بالتسھيالت التجارية

دعمت لقد ن تطبيق ھذه القوانين ستزيد من المشاكل الحاصلة في المنطقة وأخالل ھذه القوانين بل أنھا على ثقة  تامة ب

التجارية والشفافية  العديد من البلدان، بما في ذلك بلدان المتقدمة والنامية، إطالق المفاوضات في موضوعي التسھيالت
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وإحالة موضوعي االستثمار وسياسة المنافسة لتتم  ومن بينھا الدول العربية ، مات بالخدمات والبضائعفي إمداد الحكو

في اعتراضھا على إطالق المفاوضات،  مثل البرازيل والھند استمرت عدد من البلدان النامية بينما. مناقشتھما في جنيف

وضع  تريد الدول المتقدمةف .كما دعا إليه إعالن الدوحةمؤكدة على أنه لم يكن ھناك إجماع واضح للقيام بھذا األمر 

دول وإنھا في الحقيقة عقبة خفية تعوق  معايير مشتركة إلجراءات الجمارك التي تقول إنھا مواربة أمام الفساد في عدة

اسات من المنظمة في السي فرض مثل ھذه اإلجراءات وتقول إنھا تشكل تدخالَ  ترفض الدول النامية ولكن. التجارة

  .السيادية

  :التسھيالت التجارية في العالم العربي  6- 7

، ومعيقات أمنية % 19كتعريفات جمركية مرتفعة تصل إلى نحو , من معوقات عديدة تعاني التجارة في الدول العربية

دود، على الح وغير جمركية وبيروقراطية تتمثل في غياب الشفافية في األجھزة المعنية، وتعدد الحواجز وإقليمية

ومتطلبات ترخيص غير مبينة بشكل واضح أو  واإلفراط في طلب الوثائق وعدم توافر نظم منسقة لنقل السلع وإجراءات

الرغم من قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي في جامعة الدول  متصلة بمعايير الجودة والنوعية، كل ھذا على

  .العوائق غير الجمركية العربية ومدراء الجمارك بشأن التعامل مع القيود و

 المعنية إنشاء نظام النافذة الواحدة لتسھيل التجارة، حيث يسمح ھذا النظام لجميع األطراف لقد أصبح من المطلوب 

باالستيراد والتصدير والترانزيت وخفض الوقت  بحفظ كم من البيانات والوثائق بھدف توفير جميع المتطلبات الخاصة

الموارد بشكل أفضل وتسريع عملية التخليص الجمركي ورفع وتيرة كفاءته، كأن  ية وتوزيعوالتكاليف وتحقيق الشفاف

كما ھو معمول به في سنغافورة  الجمارك بإعداد كافة البيانات المتعلقة بالتجارة أو إيجاد نظام  للمعلومات تقوم سلطة

زھيدة للمستخدمين من خالل  أسعارناً أو بھذه الخدمات مجا وغيرھا من الدول التي أقامت العديد من التجارب وتقدم

حسب  والخاص أو أن يقوم أحدھم بتمويل ھذه الخدمة ليكون استخدامھا إجبارياً أو اختياريا شراكات بين القطاع العام

  .النموذج الذي تختاره الدولة

مجال تنفيذ النافذة الواحدة  يالدول العربية بحاجة إلى تنسيق أكبر بينھا وبين المنظمات الدولية كاإلسكوا وخاصة ف إن

المتراكمة لتفعيل أدوات وسياسات تسھيل التجارة بين الدول  في كل من ھذه الدول واستخدام المھارات والخبرات الفنية

البينية وحفز  إقليمية مع أقاليم العالم المختلفة لتنفيذ مشاريع تعمل على تسھيل التجارة العربية العربية ذاتھا وككتلة

وتمكين الوصول إلى األسواق غير العربية  ھا بداخل وخارج المنطقة من خالل التجارة مع دول العالم المختلفةصادرات

  .وبالتالي تحفيز التنمية الصناعية المحلية

لتسھيل إجراءات االستثمار فيھا مما كان له  قامت العديد من الدول العربية بإنشاء ما يسمى بالنافذة الموحدة للمستثمرين

أما بالنسبة للتجارة فال يزال الوقت والعمليات واإلجراءات الالزمة . المستثمرين ثر الجيد على تحسين سير معامالتاأل

أحيانا معيقا النسياب  للحصول على التصاريح والرخص واإلجراءات الجمركية والوثائق المتعددة وغير الالزمة سواء

نافذة موحدة للتجارة في كل من الدول العرب          على  ن ھو إيجادالمطلوب اآل. البضائع والسلع من دولة إلى أخرى

غرار النوافذ االستثمارية كخطوة أولية نحو تحسين كفاءة التجارة والتقليل من كلفتھا فعلى الرغم من أن الدول العربية 
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ل التجارة من خالل االتفاقيات في تحلي قامت بتخفيض التعريفات الجمركية وتقليص العوائد غير الجمركية وتعزيز التقدم

ما بين الواليات المتحدة وكل من األردن والمغرب والبحرين، واتفاقية أغادير  الثنائية واإلقليمية كاتفاقية تحرير التجارة

الكبرى، غير أن الوقت  اإلتحاد األوروبي والمغرب واألردن وتونس ومصر، واتفاقية التجارة العربية الحرة بين

ويصل إلى مائة يوم إلنھاء إجراءات االستيراد، ويليھا  العراق مثالً يفوق المائة يوم إلجراءات التصدير المستغرق في

العربية  يوم، وتعتبر دولة اإلمارات 40يوم والتصدير  57الوقت المستغرق لالستيراد فيھا  في ذلك السودان التي يقارب

يوما كما أن تكلفة  12والذي يصل إلى  رق لالستيراد والتصديرالمتحدة أكثر ھذه الدول كفاءة بالنسبة للوقت المستغ

تصل ثالثة آالف وأربعمائة دوالر في العراق، يليھا السودان وسورية  (دوالر لكل شحنة(االستيراد والتصدير 

يراد االست اإلمارات العربية المتحدة أكثر الدول العربية كفاءة في ھذا المجال، حيث تقل كلفة وتعتبر. والجزائر

البلد الصناعي األول في العالم العربي  والتصدير فيھا عن خمسمائة دوالر لكل شحنة يليھا من حيث الكفاءة تونس وھي

  .إذا لم تحتسب الصناعات النفطية

  :التسھيالت التجارية في سورية   1- 7-6

ونة األخيرة لتبسيط وتسھيل حركة بذلت وزارة االقتصاد والتجارة في الجمھورية العربية السورية  جھداَ كبيراَ في اآل

ولكن ھناك الكثير من المعوقات يجب العمل على معالجتھا ، والكثير من المطالب بحاجة لوضعھا في الخدمة , السلع

  . كإنجاز القائمة السلبية وإعادة صياغة أحكام التجارة الخارجية

وتعمل وزارة االقتصاد , بية السورية معقدة نوعا ماتعتبر أنظمة التجارة في الجمھورية العر: في مجال أنظمة التجارة

على تبسيطھا وتحديثھا إال إن التشريعات األساسية كقانون التجارة والشركات طال العمل في تعديلھا وھناك مواضيع 

  . ھامة يجب معالجتھا كتعھد قطع التصدير والسماح بتصدير زيت الزيتون لجميع المصدرين

 امت إدارة الجمارك بجھد متميز خالل السنوات الثالثة الماضية تستحق عليه الثناء وكان ق:في مجال إدارة الجمارك

كما تم إصدار التعديالت للتعريفة الجمركية لتصبح  2005لعام  38اإلنجاز األكبر إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 

 . تعريفة مرشدة متناسقة وفق أسس علمية

 :   ت التجاريةبالنسبة لموقف سورية من التسھيال 

بما , تقر سورية كما الدول العربية األخرى بالفوائد المحتملة التي تجنيھا الدول العربية من اعتماد تدابير تيسير التجارة

كما تعترف بأن ھناك .في ذلك تعزيز تنافسية االقتصاديات العربية وزيادة التبادل التجاري فيما بينھا واستغالل الفوائد

والذي يشدد على ضرورة التوافق  Dتيسير التجارة، وفي ھذا الصدد فان سورية  ترحب بالمقترح  تكلفة تترتب على

وتوفير الموارد المالية والتقنية من اجل بناء , بين مستوى التزامات والتكاليف وتوفر الموارد لتنفيذ أية نتيجة ممكنة 

اجة إلى زيادة التعاون والتنسيق فيما بين المنظمات الدولية كما أكدت سورية على الح. قدرات البلدان النامية واألقل نمواَ 

  .واإلقليمية المعنية في تقديم المساعدة الفنية إلى الدول العربية ودعمھا في بناء القدرات في مجال تيسير التجارة
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رة  وقد إحداث مديرية تسھيل وكفاءة التجا قراراَ تضمن  13/11/2006وفي ھذا الصدد أصدرت وزارة االقتصاد  

احتياجات و أولويات تسھيل وكفاءة التجارة في سورية والعمل على تسھيل  حددت مھام ھذه المديرية بالعمل على تحديد

و  الصادرات( التبسيط المنظم لإلجراءات والوثائق المستخدمة في التجارة الخارجية لسورية التجارة من خالل

بجمع وتقديم ومعالجة  األنشطة والممارسات الرسمية المتعلقة بحيث تشمل اإلجراءات التجارية جميع) الواردات

مديرية العالقات الدولية بشأن  التنسيق مع البيانات المطلوبة لحركة السلع الداخلة في التجارة الدولية باإلضافة إلى 

 .لدولية والعربيةوكفاءة التجارة المقدمة من المنظمات ا مواضيع المساعدات الفنية وبناء القدرات في مجال تسھيل

  :  التوصيات المقترحة لتسھيل وتسريع حركة السلع في سورية 

  تحديث أنظمة التجارة الخارجية 

   تنمية وتدريب وتأھيل الموارد البشرية في المصارف والجمارك 

  تأمين المرافق الداعمة لعمليات التخليص لجمركي كالمخابر وساحات التخزين 

 ات ذات االرتباط بعمليات التخليص الجمركي كالشركات المالحية وشركات العمل على تنسيق جھود الجھ

 المرافئ مع الجمارك

  وزيادة عدد ساعات العمل في األمانات الجمركية,تبسيط إجراءات التخليص الجمركي  

 العمل على نشر التشريعات االقتصادية والجمركية بطريقة دورية وشاملة          

 ص والمشترك للقيام بعمليات خدمات المرافئ والتوكيالت المالحيةفتح المجال للقطاع الخا 

  تحديث المرافئ ورفع كفاءة خدماتھا وتوسيع مخازنھا 

  قيام غرف الصناعة والتجارة برفع مستوى خدماتھا لمنتسبيھا من خالل 

 التوعية لالتفاقيات ومزايا التطويرات  .1

 نشر التشريعات والقرارات  .2

 لدوليةالتواصل مع المنظمات ا .3

 إعداد الدراسات للوضع الراھن واآلفاق المستقبلية لكل القطاعات االقتصادية ذات االرتباط .4
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  مديرية التسھيل وكفاءة التجارة، سوريةبحث محكم في التسھيالت التجارية: 2006محمود عبيد ،  

  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)OECD (2005  : موجز  في الصين الزراعي اإلصالحسياسات ،

 سياسات 

  ، إصالحات السياسة الزراعية :  2003سكرتارية السياسة،  البيرتا زراعية ، التنمية الغذائية والريفية

  ، النص والتطبيقات) CAP(المشتركة 

  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)OECD  (2009   : ،مجموعة لعمل على  لسياسة الزراعية والسوق

  المفاھيمي العام اإلطارطر في الزراعة ، إدارة المخا
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 مواقع الكترونية على االنترنيت: 

 موقع البنك الدولي 

www.internationalbank.org  

 موقع منظمة التجارة العالمية 

 www.WTO.org 

www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm 

  موقع الصرافة 

rate.com-www.e 

 موقع اتحاد الغاز الكندي(Canadian Gas Association) 

  www.cga.ca/ 

  موقع قاعدة بيانات األمم المتحدة(UCOMTRADE)  

www.comtrade.com/ 

 موقع الجسورBridges  

   www.bridges.com/   

  موقع المخابرات االقتصادية البريطانيةBritish Economic Intelligentsia 

 

 موقع صندوق النقد الدولي(International Monetary Fund) 

 www.imf.org/ 

 موقع الفاو  

orgwww.FAO. 

 موقع وزارة الزراعة األمريكية 

 www.ers.usda.gov 

 مواقع سورية أخرى  

 http://www.cbs-bank.com 

 http://www.cbssyr.org 

 http://www.champress.com 

 http://www.doc-sy.com 

 http://www.iqtissadiya.com 

 http://www.napcsyr.org 

 http://www.sana.org 
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  مرفق المنھجية 

  يعرف على أنه التغير النسبي السنوي المئوية خالل فترة معينة :  (AGR)معدل النمو السنوي 

100*1
1

1

0 

























T
T

Y

Y
AGR  

YT   = قيمة السنة األخيرة  

Y0  = قيمة السنة األولى  

T   = عدد السنوات  

.  سعاريمثل التغيرات في كميات المنتجات المتبادلة بين الدول والمثقلة حسب األ: ) QI) (االستيراد(رقم كمية التصدير 

  ) . أي أنھا رقم السبيريس القياسي(وتمثل التثقيالت قيم الوحدة في سنة األساس 

100*
00

0






i

i
t

qp

qp
QI  

po  = وسطي قيمة الوحدة ) 1991- 1989(فترة األساس  

qt   = الكمية الحالية  

qo  = وسطي الكمية ) 1991- 1989(فترة األساس  

) أي محسوباً على أساس تسليم ظھر الباخرة( f.o.bيمثل التغير في قيمة الصادرات :  (EV)الرقم القياسي للتصدير 

  ) .1991- 198وسطي فترة السنوات الثالث ( بالنسبة لفترة األساس

100*
00




i

i
tt

qp

qp
EV  

i    = الرقم القياسي للسلعة  

pt   =السعر الحالي  

po   = سعر فترة األساس  

po   =الكمية الحالية  
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qo   =كمية سنة األساس  

لفترة األساس ) والتأمين والشحنأي متضمنة التكاليف ( c.i.fيمثل تغير قيمة الواردات :  (IV)الرقم القياسي للواردات 

 .  

100*
00




i

i
tt

qp

qp
IV  

i    =الرقم القياسي للسلعة  

pt  =السعر الحالي  

po  =سعر فترة األساس  

qt    =الكمية الحالية  

qo  =كمية سنة األساس 

دلة بين الدول يمثل التغيرات في كميات المنتجات المتبا:  (UV)) الصادرات(الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات 

أي أنھا رقم السبيريس (في سنة األساس ) الصادرات(وتمثل التثقيالت كميات الواردات .  سعاروالمثقلة حسب األ

  ) .القياسي

100*
00

0






i

i
t

qp

qp
UV  

i  =الرقم القياسي للسلعة  

pt – =سعر الوحدة الحالي  

po  = وسطي قيمة الوحدة) 1991- 1989(فترة األساس  

qo  =وسطي الكمية) 1991- 1989(ألساس فترة ا  

 (ToT) حدا التجارة

  يعرف على أنه النسبة بين األرقام القياسية لسعر وحدة الصادرات والواردات 

I

E

UV

UV
ToT   
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   (RUV)قيمة الوحدة النسبية 

ى وسطي قيمة الوحدة يتم حساب قيمة الوحدة النسبية لكل منتج على أنھا نسبة وسطي قيمة وحدة الصادرات السورية إل

المنتج في سورية التي تساوي قيمة الوحدة  قيمة وحدة( 1والنقطة المرجعية أو وسطي قيمة الوحدة النسبية ھي . العالمية 

فعندئذ تقوم سورية بتصدير  1من ) أعلى(وإذا كانت قيمة الوحدة النسبية أدنى ) . لنفس المنتج في األسواق العالمية

وتعتبر قيم الوحدة األعلى على أنھا تعكس نوعية أعلى . العالمي الوسطي " السعر"من ) أعلى(دنى أ" أسعارب"منتجاتھا 

  . وھي التشكل مؤشراً على القدرة التنافسية الضعيفة للسعر 

iwiw

isis

QE

QE
RUV   

i    =الرقم القياسي للسلعة  

Eis  = قيمة صادرات السلعةi  لسورية  

Qis  = كمية صادرات السلعة i لسورية  

Eiw  = قيمة صادرات السلعةi للعالم  

Qiw  = كمية صادرات السلعةi للعالم  

   (RCA)الميزة النسبية الظاھرية 

يظھر الرقم القياسي ما إذا كان أداء السلعة المصدرة أعلى من الصادرات السورية الوسطية من حيث الحصة في 

ة للصادرات جماليتعدل حسب المشاركة اإل_ األسواق العالمية وإذا كان للمنتج حصة مرتفعة من. األسواق العالمية 

  . ميزة نسبية فعندئذ يقال بأنھا تظھر _ السورية في األسواق العالمية

ws

iwis

EE

EE
RCA  

i    =الرقم القياسي للسلعة  

Eis  =المنتج(قيمة صادرات السلعة (i لسورية  

Es  = الصادرات السورية  إجماليقيمة  

Eiw  =المنتج(قيمة صادرات السلعة (i للعالم  

Ew = الصادرات العالمية  إجماليقيمة  

  )TB(الميزان التجاري 
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  ويعرف على أنه قيمة الصادرات مطروحاً منھا قيمة الواردات

IETB   

 =E  قيمة الصادراتI =قيمة الواردات  

  )STB(الميزان التجاري القياسي 

قيمة +قيمة الصادرات(على حجم التجارة ) قيممة الواردات-قيمة الصادرات(ميزان التجاري يعرف على أنه نسبة ال

  )الواردات

IE

IE
STB




  

   )PSE(تقديرات دعم المنتج 

التحويالت من المستھلكين ودافعي الضرائب للمنتجين الزراعيين ، المحسوبة عند مستوى باب  جماليالقيمة المالية إل

والناشئة من إجراءات السياسات التي تدعم الزراعة ، بغض النظر عن طبيعتھا أو أھدافھا أو تأثيراتھا على  المزرعة ،

من دافعي الضرائب  جماليوتتضمن دعم سعر السوق والدفعات من الموازنة مثل التحويل اإل. المزرعة أو الدخل  إنتاج

عدد الحيوانات /المساحة المزروعة  –الحالي  نتاجاإل: ية على للمنتجين الزراعيين الناشىء من إجراءات السياسات المبن

 PSEوتقيس النسبة المئوية للـ.   جماليالدخل المزرعي اإل – نتاجمحددات مدخالت اإل –استخدام المدخالت  –

  .   ما تستلمه المزرعة  إجماليالتحويالت كنسبة من 

  )MPS(دعم سعر السوق 

ودافعي الضرائب للمنتجين الزراعيين الناشئة من إجراءات  التحويالت من المستھلكين جماليالقيمة المالية السنوية إل

الحدودية الخاصة بسلع زراعية محددة محسوبة عند  سعارالسوق المحلية واأل أسعارالسياسات التي تحدث فجوة بين 

  .باب المزرعة 

  )GSSE(تقديرات دعم الخدمات العامة 

ة للخدمات العامة المقدمة للزراعة بشكل جماعي الناشئة من إجراءات جمالييالت اإلالقيمة المالية السنوية للتحو

استھالك  –الدخل  -المزرعة  إنتاجالسياسات التي تدعم الزراعة بغض النظر عن طبيعتھا أو أھدافھا أو تأثيراتھا على 

  .  منتجات المزرعة 

  )TSE(تقديرات الدعم الكلي 

ة من دافعي الضرائب والمستھلكين الناشئة من إجراءات السياسات التي تدعم جماليويالت اإلالقيمة المالية السنوية للتح

المزرعة أو الدخل  إنتاجالزراعة ، الصافية من استالمات الموازنة الموحدة بغض النظر عن  أھدافھا أو تأثيراتھا على 
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الناتج المحلي  إجماليعية كنسبٍة مئوية من التحويالت الكلية من السياسات الزرا TSEوتقيس النسبة المئوية للـ. 

)GDP. (  

  ) TI(كثافة التجارة 

التجارة  إجماليومقارنة ) ةجماليالتجارة اإل( يقيس االقتصاديون كثافة التجارة لقطاع ما بإضافة التصدير إلى االستيراد 

  ..جماليإلى الناتج المحلي اإل
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  قائمة الجداول

  %)بليون دوالر و( 2008-2007لمناطق، تجارة العالم حسب ا   1.1الجدول 
  %)بليون دوالر و( 2008-1999صادرات العالم حسب المناطق،   2.1الجدول 
  %)بليون دوالر و( 2008-1999واردات العالم حسب المناطق،    3.1الجدول 
  %)بليون دوالر و( 2006-2005أھم الدول التجارية في العالم،    4.1الجدول 
  %)بليون دوالر و(  2008-2007لدول المصدرة ،أھم ا   5.1الجدول 
  %)بليون دوالر و( 2008-2007أھم الدول المستوردة ،   6.1الجدول 
  %)بليون دوالر و(  2008-2006شبكة التجارة العالمية بالسلع حسب المناطق ،    7.1الجدول 
  (%). 2008ق، السلع األولية حسب المناط إجماليحصة المنتجات الزراعية من    8.1الجدول 
  %)بليون دوالر و( 2008أھم الدول المصدرة الزراعية،    9.1الجدول 
  %)بليون دوالر و( 2008أھم الدول المستوردة الزراعية،    10.1الجدول 
  %)بليون دوالر و( 2008-2006تجارة الشرق الوسط الزراعية،    11.1الجدول 
  %)مليون دوالر و(  2008-2006,2000,1990عربية الواردات الزراعية لبعض الدول ال   12.1الجدول 
  )مليار دوالر( 2008- 2005واردات وصادرات القمح العالمية،    13.1الجدول 
  %)مليون دوالر  و( 2006أھم مصدري القمح،    14.1الجدول 
  %)مليون دوالر و( 2006أھم مستوردي القمح،    15.1الجدول 
  )مليار دوالر( 2008-2005ر العالمية، واردات وصادرات الشعي   16.1الجدول 
  %)مليون دوالر و( 2008أھم مصدري الشعير،    17.1الجدول 
  %)مليون دوالر و( 2008أھم مستوردي الشعير،    18.1الجدول 
  )مليار دوالر( 2008-2005واردات وصادرات الرز العالمية،    19.1الجدول 
  %)دوالر ومليون ( 2008أھم مصدري الرز،    20.1الجدول 
  %)مليون دوالر و( 2008أھم مستوردي الرز،    21.1الجدول 
  )مليار دوالر( 2008-2005واردات وصادرات الذرة العالمية،    22.1الجدول 
  %)مليون دوالر و( 2008أھم مصدري الذرة،    23.1الجدول 
  %)مليون دوالر و( 2008أھم مستوردي الذرة،    24.1الجدول 
  )مليار دوالر( 2008- 2005ردات وصادرات القطن العالمية، وا   25.1الجدول
 %)مليون دوالر  و(2008أھم مصدري الذرة،   26.1الجدول 
 %)مليون دوالر و(2008أھم مستوردي الذرة،   27.1الجدول 
  )مليار دوالر( 2008-2005واردات وصادرات زيت الزيتون العالمية،    28.1الجدول 
  %)مليون دوالر  و( 2008صدري زيت الزيتون، أھم م   29.1الجدول 
  %)مليون دوالر و( 2008أھم مستوردي زيت الزيتون،    30.1الجدول 
  )مليار دوالر( 2008-2005واردات وصادرات السكر العالمية،    31.1الجدول 
  %)مليون دوالر  و( 2008أھم مصدري السكر،    32.1الجدول 
 %)مليون دوالر و(2008،أھم مستوردي السكر   33.1الجدول 
  %)مليون دوالر و( 2008-99/2001متوسط ,الميزان التجاري السوري  1-2الجدول 
  %)مليون دوالر و(  2007, مؤشرات التجارة الكلية السورية من خالل أھم الشركاء التجاريين  2-2الجدول 
  %)مليون دوالر  و ( 2008-2001/ 1999متوسط, الصادرات السورية حسب القطاعات  3-2الجدول 
  %)مليون دوالر و( 2008-2001/99متوسط, الصادرات السورية بحسب المناطق  4-2الجدول 
  %)مليون دوالر و( 2007,وجھة الصادرات السورية الرئيسية  5-2الجدول 
  %)مليون دوالر و ( 2006-1999/97متوسط, المستوردات السورية بحسب القطاعات  6-2الجدول 
  %)مليون دوالر و( 2008-2001/1999متوسط , لمستوردات السورية بحسب المناطقا  7-2الجدول 
  %)مليون دوالر و( 2007,الموردين الرئيسيين للبضائع السورية   8-2الجدول 
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  % )مليون دوالر و (  2007, تركيز السوق للتجارة السورية الكلية   9- 2لجدول 
 %)مليون ليرة سورية و ( 2006-1999/97متوسط ,2000الثابتة لعام  سعارباأل يجمالالتجارة والناتج المحلي اإل  10-2الجدول 
 2008-2001/1999متوسط , وغير الغذائية, التجارة الزراعية السورية مصنفة بحسب المواد الخام المصنعة  11-2الجدول 

  %)مليون دوالر و(
  %)مليون دوالر و ( 2008-2001/1999متوسط , التجارة الكلية والتجارة الزراعية  12-2الجدول 
  %)مليون دوالر و( 2008-2001/1999, قيم الصادرات الزراعية السورية بحسب الفصول  13-2الجدول 
  )مليون دوالر( 2008-2001/1999الصادرات الزراعية السورية الرئيسية   14-2الجدول 
  (%) 2008-2001/1999الصادرات الزراعية السورية الرئيسية   15-2الجدول 
  %)مليون دوالر و ( 2008-2001/1999,قيم المستوردات السورية بحسب الفصول  16-2الجدول 
  %)   مليون  دوالر (2008-2001/1999, المستوردات الزراعية السورية الرئيسية  17-2الجدول 
  %)   مليون  دوالر (2008-2001/1999, المستوردات الزراعية السورية الرئيسية  18-2الجدول 

 2007- 2006و  1998للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل األعوام )  RCA(الميزة النسبية الظاھرية   1 -3دول الج
  )ألف دوالر(

  )طن -ألف دوالر ( 2007 - 2006و  1998للصادرات الزراعية السورية خالل  )  RUV(قيمة الوحدة النسبية   2-3الجدول 
  (%) 2008 -  2007الزراعية السورية الرئيسية   تنوع السوق للصادرات  3-3الجدول 
  (%) 2008 - 2007تنوع السوق للواردات الزراعية السورية الرئيسية    4 -3الجدول 
  )طن( 2008الميزان السلعي ألھم الصادرات والواردات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام   5-3الجدول 
  األغنام الحية  6-3الجدول 
  لقمح القاسي والطريا   7-3الجدول 
  القطن غير المكرود وغير الممشط  8-3الجدول 
  المياه المعدنية والغازية  9-3الجدول 
  زيت الزيتون  10 -3الجدول 
  البندورة  11-3الجدول 
  بذور الكمون  12-3الجدول 
  األلبان واألجبان  13 -3الجدول 
  العدس  14-3الجدول 
  )الخوخ -الدراق  -األجاص  -الكرز  -المشمش  -التفاح (فواكه مختارة   15-3الجدول 
  الجلود  16 -3الجدول 
  )المندرين -الليمون  -البرتقال  (الحمضيات   17-3الجدول 
  قمر الدين وملبن  18-3الجدول 
 بذور اليانسون  19 -3الجدول
  )لنت القطن(زغب بذور القطن   20-3الجدول 
  البطاطا الطازجة والمبردة  21-3الجدول 

  الفستق الحلبي المقشر وغير المقشر  22 -3لجدول ا
  العنب الطازج  23-3الجدول 
  الحمص  24-3الجدول 
 الشعير  25 -3الجدول
  السكر  26-3الجدول
  الذرة  27-3الجدول 
  الرز  28 -3الجدول 
  األكساب وبقايا استخراج الزيوت  29-3الجدول 
  الشاي  30-3الجدول 
  فالحليب المجف  31 -3الجدول 
  الموز  32-3الجدول 
  بذور السمسم وعباد الشمس  33-3الجدول 
  فول الصويا  34 -3الجدول 
  األسماك المعلبة  35-3الجدول 
  القھوة الخضراء والمجففة  36-3الجدول 
  الزبدة والسمن  37 -3الجدول 
  مطحونة أو غير مطحونة -مع سوقھا  -خام  - المتة   38-3الجدول 
  والجريش النخالة  39-3الجدول 
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  %)مليون دوالر و( 2008-1999الواردات والصادرات الزراعية السورية حسب مجموعات الدول خالل الفترة   40 -3الجدول 
  %)مليون دوالر و ( 2008أھم الشركاء التجاريين لسوريا حسب حجم التجارة الزراعية خالل عام   41-3الجدول 
  %)مليون  دوالر و ( 2008 - 2004لصادرات الزراعية السورية خالل الفترة الوجھات التصديرية الرئيسية ل  42-3الجدول 
  %)مليون دوالر و ( 2008 -  2004المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية خالل الفترة   43 -3الجدول 
  %)ون دوالر و ملي( 2008التجارة الزراعية السورية مع مصر حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام   44-3الجدول 
 2008حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام ) 25(التجارة الزراعية السورية مع دول االتحاد األوربي   45-3الجدول 

  %)مليون دوالر و (
  %)مليون دوالر و ( 2008التجارة الزراعية السورية مع السعودية حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام   46 -3الجدول 
  %)مليون دوالر و ( 2008التجارة الزراعية السورية مع أوكرانيا حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام   47-3الجدول 
  %)مليون دوالر و ( 2008التجارة الزراعية السورية مع روسيا حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام   48-3الجدول 
  %)مليون دوالر و ( 2008فصول التعرفة الجمركية خالل عام  التجارة الزراعية السورية مع األردن حسب  49 -3الجدول 
  %)مليون دوالر و ( 2008التجارة الزراعية السورية مع األرجنتين حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام   50-3الجدول 
  %)ون دوالر و ملي( 2008التجارة الزراعية السورية مع العراق حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام   51-3الجدول 
  )مليون دوالر و طن( 2008أھم الصادرات الزراعية السورية إلى المملكة العربية السعودية خالل عام   52 -3الجدول 
  )مليون دوالر و طن( 2008أھم الصادرات الزراعية السورية إلى مصر خالل عام  53-3الجدول 
  )مليون دوالر و طن( 2008ق خالل عام أھم الصادرات الزراعية السورية إلى العرا  54-3الجدول 
  )مليون دوالر و طن( 2008أھم الصادرات الزراعية السورية إلى األردن خالل عام   55 -3الجدول 
  )مليون دوالر و طن( 2008خالل عام ) 25(أھم الصادرات الزراعية السورية إلى دول االتحاد األوربي   56-3الجدول 
  )مليون دوالر و طن( 2008زراعية السورية إلى لبنان خالل عام أھم الصادرات ال  57-3الجدول 
  )مليون دوالر و طن( 2008أھم الواردات الزراعية السورية من أوكرانيا خالل عام   58 -3الجدول 
  )مليون دوالر و طن( 2008أھم الواردات الزراعية السورية من روسيا خالل عام   59-3الجدول 
  )مليون دوالر و طن( 2007خالل عام ) 25(ت الزراعية السورية من دول االتحاد األوربيأھم الواردا  60-3الجدول 
  )مليون دوالر و طن( 2007أھم الواردات الزراعية السورية من السوق األرجنتين خالل عام   61 -3الجدول 
  )نمليون دوالر و ط( 2008أھم الواردات الزراعية السورية من مصر خالل عام   62-3الجدول 
  )مليون دوالر و طن( 2007أھم الواردات الزراعية السورية من الواليات المتحدة األمريكية خالل عام   63-3الجدول 

  





 

 

 %)بليون دوالر و( 2008-2007تجارة العالم حسب المناطق،  - 1.1الجدول 

 المنطقة
قيمة التجارة في العام 

2007 
قيمة التجارة في العام 

2008 
 لعالميةالحصة ا %التغير 

 100.0 15 32492 28260 العالم

 42.0 12 13267 11881 أوروبا

 28.1 17 9252 7941 آسيا

 59.1 14 18982 16694 أمريكا الشمالية

 3.4 25 1195 956 أمريكا الوسطى والجنوبية

 3.2 34 1201 896 اتحاد الدول المستقلة

 4.4 30 1607 1236 الشرق األوسط

 2.8 27 1023 803 أفريقيا

 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 

 

  
  

 %)بليون دوالر و( 2008-1999صادرات العالم حسب المناطق،  - 2.1الجدول 

 المنطقة

 السنوات
      متوسط معدل

 )99-2001(-
)06-08( 

التغير  %
)2007/2008  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001-99متوسط  (

 متوسط
06-08 

 14.9 10.3 13392.7 16070.0 13987.0 10121.0 9153.0 7551.0 6482.0 6183.0 6119.7 مالعال

 11.3 9.9 5530.3 6446.6 5791.3 4353.0 4031.1 3381.7 2835.7 2654.6 2603.8 أوروبا

 13.8 10.9 3871.4 4706.3 4134.9 2773.0 2633.9 2122.2 1808.1 1673.3 1686.7 آسيا

 14.9 31.9 10511.7 16070.0 13987.0 1478.0 1324.5 1163.0 1106.2 1147.5 1147.7 أمريكا الشمالية

 20.5 12.8 482.8 599.7 497.6 351.0 276.3 212.9 187.8 187.2 184.8أمريكا الوسطى والجنوبية

 35.3 18.7 521.3 702.8 519.3 342.0 265.7 194.6 153.2 144.3 132.2 اتحاد الدول المستقلة

 32.8 16.4 773.1 1021.2 769.2 529.0 389.7 301.8 251.2 238.2 230.0 األوسط الشرق

 28.3 15.6 429.5 557.8 434.6 296.0 231.7 175.2 140.1 137.4 134.7 أفريقيا

 المنطقة
نسبة متوسط  السنوات

-99(معدل  
2001(-)06-08( 

-99(التغير  %
2001(-)06-08  08-06متوسط  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001-99متوسط  (

 - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 العالم

 3.1- 0.4- 41.3 40.1 41.4 43.0 44.0 44.8 43.7 42.9 42.5 أوروبا

 0.9- 0.6 28.9 29.3 29.6 27.4 28.8 28.1 27.9 27.1 27.6 آسيا

 0.0 19.6 78.5 100.0 100.0 14.6 14.5 15.4 17.1 18.6 18.8 أمريكا الشمالية

 4.9 2.2 3.6 3.7 3.6 3.5 3.0 2.8 2.9 3.0 3.0أمريكا الوسطى والجنوبية

 17.8 7.6 3.9 4.4 3.7 3.4 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 اتحاد الدول المستقلة

 15.6 5.5 5.8 6.4 5.5 5.2 4.3 4.0 3.9 3.9 3.8 الشرق األوسط

 11.7 4.8 3.2 3.5 3.1 2.9 2.5 2.3 2.2 2.2 2.2 أفريقيا

  . موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 

 

  
  
  

 %)بليون دوالر و( 2008-1999واردات العالم حسب المناطق،  - 3.1الجدول 

 المنطقة

 السنوات
  متوسط معدل 

  )97-99( -)04-05( 
التغير  %

)2005/2006 متوسط  (
97-99 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
متوسط 

04-06 

 15.1 4.17- 13605.3 16422.0 14273.0 10121.0 9153.0 7551.0 6482.0 6183.0 19133.0 العالم

 12.0 4.2- 5754.3 6820.0 6089.8 4353.0 4031.1 3381.7 2835.7 2654.6 8104.9 أوروبا

 19.4 2.7- 3708.2 4545.2 3806.3 2773.0 2633.9 2122.2 1808.1 1673.3 4602.0 آسيا

 7.6 8.2- 2365.7 2912.2 2706.8 1478.0 1324.5 1163.0 1106.2 1147.5 4697.5 أمريكا الشمالية

 30.1 3.0- 468.2 595.6 457.9 351.0 276.3 212.9 187.8 187.2 599.6 أمريكا الوسطى والجنوبية

 32.0 6.4 405.6 497.8 377.1 342.0 265.7 194.6 153.2 144.3 246.6 اتحاد الدول المستقلة

 25.5 0.9 527.5 586.2 467.2 529.0 389.7 301.8 251.2 238.2 490.0 الشرق األوسط

 26.4 0.5- 376.6 465.6 368.3 296.0 231.7 175.2 140.1 137.4 393.4 أفريقيا

 المنطقة
 السنوات

( نسبة متوسط معدل  
97-99(-)04-05( 

التغير  %
)2005/2006 متوسط  (

97-99 
1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

متوسط 
04-06 

 - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 العالم

 2.7- 0.0 42.3 41.5 42.7 43.0 44.0 44.8 43.7 42.9 42.4 أوروبا

 3.8 1.6 27.3 27.7 26.7 27.4 28.8 28.1 27.9 27.1 24.1 آسيا

 6.5- 4.2- 17.4 17.7 19.0 14.6 14.5 15.4 17.1 18.6 24.6 أمريكا الشمالية

 13.1 1.2 3.4 3.6 3.2 3.5 3.0 2.8 2.9 3.0 3.1 أمريكا الوسطى والجنوبية

 14.7 11.1 3.0 3.0 2.6 3.4 2.9 2.6 2.4 2.3 1.3 اتحاد الدول المستقلة

 9.1 5.3 3.9 3.6 3.3 5.2 4.3 4.0 3.9 3.9 2.6 الشرق األوسط

 9.9 3.8 2.8 2.8 2.6 2.9 2.5 2.3 2.2 2.2 2.1 أفريقيا

 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 

 

  
  
  
  

 %)بليون دوالر و( 2006-2005أھم الدول التجارية في العالم،  - 4.1الجدول 

 البلد
 %الحصة العالمية  قيمة التجارة 

2008-2007التغير  %  
2007 2008 2007 2008 

 17.2 100.0 100.0 24545.0 20950.0)ة األوروبية الداخليةباستثناء التجار(العالم 

 15.3 17.1 17.4 4207.2 3649.8 )تجارة خارجية( 27االتحاد األوروبي 

 8.6 14.1 15.2 3456.9 3182.9 الواليات المتحدة

 17.8 10.4 10.4 2560.8 2173.7 الصين

 15.8 6.3 6.4 1544.6 1333.9 اليابان

 6.1 3.1 3.4 763.2 719.5 ھونج كونج

 17.7 3.5 3.5 857.3 728.3 كوريا

 8.2 3.6 3.9 874.8 808.6 كندا

 8.2 2.5 2.7 614.9 568.3 المكسيك

 17.0 2.7 2.7 658.0 562.4 سنغافورا

 6.4 2.0 2.2 496.1 466.0تايبيه

 32.0 3.1 2.8 763.5 578.6 روسيا

 10.3 1.5 1.5 356.4 323.2 ماليزيا

 15.1 1.6 1.6 383.5 333.3 سويسرا

 21.3 1.5 1.4 356.5 293.9 تايالند

 30.1 1.9 1.7 470.9 361.9 الھند

 30.2 1.6 1.5 397.2 305.0 اإلمارات

 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر
    



 

 

  
  
  

  %)بليون دوالر و(  2008-2007أھم الدول المصدرة ، - 5.1الجدول 

 المصدرون
 %التغير السنوي  الترتيب %يةالحصة العالم القيمة

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2006/2007 2007/2008 

 17.0 15.0 - - 100.0 100 12096.0 10328.0)باستثناء التجارة األوروبية الداخلية(العالم 

 13.0 17.0 1 1 15.9 16 1924.9 1697.8 )تجارة خارجية( 27االتحاد األوروبي 

 17.0 26.00 2 2 11.8 12 1428.3 1217.8 الصين

 12.0 12.0 3 3 10.6 11 1287.4 1162.5 الواليات المتحدة

 9.0 10.0 4 4 6.5 7 782.0 712.8 اليابان

 33.0 17.0 5 7 3.9 3 471.6 355.2 روسيا

 9.0 8.0 6 5 3.8 4 456.5 419.0 كندا

 14.0 14.0 7 6 3.5 4 422.0 371.5 كوريا

 6.0 8.0 8 8 3.1 3 370.2 349.4 ھونج كونج

 13.0 10.0 9 9 2.8 3 338.2 299.3 سنغافورا

 7.0 9.0 11 10 2.4 3 291.7 272.0 المكسيك

 4.0 10.0 12 11 2.1 2 255.6 246.4 تايبيه

 33.0 11.0 10 12 2.6 2 313.4 234.2 السعودية

 13.0 10.0 15 13 1.6 2 199.5 176.2 ماليزيا

 28.0 19.0 13 14 1.9 2 231.6 173.0 االمارات

 16.0 16.0 14 15 1.7 2 200.3 172.1 سويسرا

 23.0 17.0 16 16 1.6 2 197.9 160.6 البرازيل

 17.0 17.0 18 17 1.5 1 177.8 153.1 تايالند

 21.0 20.0 19 18 1.5 1 177.5 145.3 الھند

 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 

 

  
  

  %)بليون دوالر و( 2008-2007توردة ،أھم الدول المس - 6.1الجدول 

Importers 
 %التغير السنوي  الترتيب %الحصة العالمية القيمة

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2006/2007 2007/2008 

 17.0 14.0 - - 100.0 100.0 12449 10622)باستثناء التجارة األوروبية الداخلية(العالم 

 7.0 5.0 2 1 17.4 19.0 2169 2020 الواليات المتحدة

 16.0 15.0 1 2 18.3 18.4 2282 1952 )تجارة خارجية( 27االتحاد األوروبي 

 18.0 21.0 3 3 9.1 9.0 1132 956 الصين

 23.0 7.0 4 4 6.1 5.8 763 621 اليابان

 22.0 15.0 5 7 3.5 3.4 435 357 كوريا

 7.0 9.0 6 5 3.4 3.7 418 390 كندا

 6.0 10.0 7 6 3.2 3.5 393 370 ھونج كونج

 9.0 11.0 8 8 2.6 2.8 323 296 المكسيك

 22.0 10.0 9 9 2.6 2.5 320 263 سنغافورا

 31.0 36.0 11 10 2.3 2.1 292 223 روسيا

 10.0 8.0 12 11 1.9 2.1 240 220 تايبيه

 35.0 24.0 10 12 2.4 2.0 293 217 الھند

 19.0 22.0 13 13 1.6 1.6 202 170 تركيا

 21.0 19.0 14 14 1.6 1.6 200 165 أوستراليا

 14.0 14.0 15 15 1.5 1.5 183 161 سويسرا

 7.0 12.0 19 16 1.3 1.4 157 147 ماليزيا

 28.0 9.0 17 17 1.4 1.3 179 141 تايالند

 25.0 32.0 18 18 1.3 1.2 166 132 االمارات

 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر
  



 

 

  
  

   %)بليون دوالر و(  2008-2006شبكة التجارة العالمية بالسلع حسب المناطق ،  - 7.1دول الج     

 آسيا الشرق األوسط أفريقيا اتحاد الدول المستقلة أوروبا الغربية أمريكا الوسطى والجنوبية أمريكا الشمالية العالم المستورد

 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 السنة

                                             المصدر
 العالم

 295 244 205 69 49 40 65 50 37 55 43 34 632 547 454 54 40 30 165 151 139 1342 1129 942 )1(المنتجات الزراعية 
 218 174 143 64 45 36 58 44 33 50 39 31 533 452 374 48 35 26 137 122 109 1114 915 755 الغذاء

 77 70 62 5 4 3 6 6 4 5 4 3 99 95 80 6 5 4 28 29 29 228 214 188 المواد الخام
 3903 3294 2834 618 491 397 458 364 294 517 402 294 6736 5971 5137 583 448 363 2708 2518 2365 15717 13656 11812 إجمالي الصادرات السلعية

 أمريكا الشمالية
 70 56 46 7 5 3 9 7 4 3 2 1 23 21 18 16 12 9 84 75 69 212 178 151 )2(المنتجات الزراعية 

 376 344 308 60 49 40 34 28 22 16 12 8 369 325 276 165 130 106 1014 952 902 2036 1840 1664 إجمالي الصادرات السلعية
 24 23 22 10 10 9 13 14 12 6 5 4 4 4 4 30 30 30 51 50 50 16 16 16 )1(من ) 2(سبة ن

 أمريكا الوسطى والجنوبية
 33 25 19 8 6 5 9 7 6 8 6 6 49 41 32 27 20 15 21 20 19 157 126 102 )3(المنتجات الزراعية 

 101 80 61 12 9 8 17 14 11 9 7 6 121 106 89 159 123 101 169 150 146 600 498 435 إجمالي الصادرات السلعية
 11 10 9 12 13 13 15 14 16 14 13 16 8 7 7 50 49 49 13 13 14 12 11 11 )1(من ) 3(نسبة 

 أوروبا
 31 27 24 14 11 10 21 15 12 21 17 13 485 422 351 6 5 4 24 24 22 603 522 437 )4(المنتجات الزراعية 

 486 434 369 189 153 129 186 148 121 240 190 143 4695 4263 3667 96 80 66 475 458 430 6447 5791 4976 جمالي الصادرات السلعية
 11 11 11 20 22 24 32 31 33 38 39 39 77 77 77 10 12 13 14 16 16 45 46 46 )1(من ) 4(نسبة 

 اتحاد الدول المستقلة
 11 10 8 4 3 2 3 3 1 15 12 9 14 11 8 0 0 0 1 1 1 48 40 30 )5(النتجات الزراعية 

 77 60 45 25 17 13 10 7 5 135 103 79 406 296 257 10 6 6 36 28 24 703 519 431 إجمالي الصادرات السلعية
 4 4 4 5 5 4 4 6 3 28 29 27 2 2 2 0 0 0 0 1 1 4 4 3 )1(من ) 5(نسبة 

 أفريقيا
 6 5 5 2 2 1 8 6 5 1 1 0 18 16 14 0 0 0 2 2 2 38 33 29 )6(المنتجات الزراعية 

 114 82 69 14 10 9 53 42 34 1 1 1 218 168 156 19 13 10 122 98 83 558 435 370 إجمالي الصادرات السلعية
 2 2 2 3 3 4 12 13 14 1 1 1 3 3 3 0 1 0 1 1 1 3 3 3 )1(من ) 6(نسبة 

  
 الشرق األوسط

 2 2 2 16 11 9 2 1 1 1 1 1 3 3 2 0 0 0 1 0 0 24 18 15 )7(المنتجات الزراعية 
 569 409 343 122 103 86 37 32 29 7 9 6 126 99 91 7 4 4 116 80 75 1021 769 661 إجمالي الصادرات السلعية

 1 1 1 23 22 23 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 19 )1(من ) 7(نسبة 
 آسيا

 142 120 101 18 12 9 14 10 7 7 5 4 41 34 29 4 3 2 33 29 25 260 213 178 )8(المنتجات الزراعية 
 2181 1886 1639 196 151 111 121 93 72 108 80 50 801 715 600 127 92 69 775 753 705 4353 3804 3275 إجمالي الصادرات السلعية

 48 49 49 27 24 23 21 19 19 12 11 11 6 6 6 8 8 8 20 19 18 19 19 19 )1(من ) 8(نسبة 

 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر   



 

 

    
  

 (%). 2008حصة المنتجات الزراعية من إجمالي السلع األولية حسب المناطق،  - 8.1الجدول 

 الواردات الصادرات حصة المنتجات الزراعية من إجمالي السلع

 8.5 8.5 العالم

 6.1 10.4 أمريكا الشمالية

 9.3 26.2 أمريكا الوسطى والجنوبية

 9.4 9.3أوروبا

 10.7 6.8 اتحاد الدول المستقلة

 14.2 6.8 أفريقيا

 11.2 2.4 الشرق األوسط

 7.6 6.0 آسيا

 الواردات الصادرات حصة المنتجات الزراعية من السلع األولية

 27.5 27.5 العالم

 20.9 38.0 أمريكا الشمالية

 30.5 38.0 أمريكا الوسطى والجنوبية

 32.6 44.0أوروبا

 45.8 9.2 اتحاد الدول المستقلة

 46.2 8.8 أفريقيا

 53.9 3.1 الشرق األوسط

 19.7 32.5 آسيا

   .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر   



 

 

  
  

 %)بليون دوالر و( 2008أھم الدول المصدرة الزراعية،  - 9.1الجدول 

 المصدرون
 %الحصة العالمية  قيمة الصادرات

 %لتغير السنوي معدل ا الترتيب
2007 2008 2007 2008 

 15.4 1 42.213721 43.251774 566.324 487.736 )27(االتحاد األوروبي 

 23.1 2 10.43312 10.06597 139.967 113.5106 الواليات المتحدة

 17.2 3 9.513599 9.635557 127.631 108.657)تجارة خارجية( 27االتحاد األوروبي 

 27.2 4 4.576726 4.276238 61.39969 48.22173 البرازيل

 11.0 5 4.030744 4.316175 54.075 48.67208 كندا

 8.8 6 3.152333 3.44542 42.29055 38.85287 الصين

 30.2 7 2.795379 2.554471 37.50179 28.80592 األرجنتين

 26.8 8 2.360075 2.213442 31.66191 24.96026 تايالند

 38.0 9 2.44919 2.077918 32.85744 23.432 إندونيسيا

 35.5 10 2.071961 1.819204 27.79668 20.51456 ماليزيا

 6.2 11 1.865062 2.085955 25.021 23.52263روسيا

 16.7 12 1.948676 1.982243 26.14274 22.3531 أوستراليا

 29.3 13 1.593066 1.420657 21.372 16.02029 الھند

 11.6 14 1.334396 1.4 17.90178 16.0نيوزيالندا

 12.6 15 1.308739 1.382386 17.55757 15.58871 المكسيك

 14.5 16 1.163195 1.2 15.605 13.6 تشيلي

  . موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 

 

  
  
  

 %)بليون دوالر و( 2008أھم الدول المستوردة الزراعية،  - 10.1الجدول 

 المستوردون
معدل التغير السنوي  الترتيب %الحصة العالمية  قيمة الصادرات

% 2007 2008 2007 2008 2008 

 15.0 1 43.3 44.4 611.7 528.5 )27(االتحاد األوروبي 

 15.3 2 12.2 12.541295 173.1 149.5)تجارة خارجية( 27االتحاد األوروبي 

 5.8 3 8.2 9.1802368 115.9 109.4 الواليات المتحدة

 32.8 4 6.1 5.4741062 86.8 65.2 الصين

 17.2 5 5.7 5.7785894 80.6 68.9 اليابان

 27.5 6 2.4 2.2558662 34.3 26.9 روسيا

 11.3 7 2.2 2.29421 31.2 27.3 كندا

 20.1 8 1.9 1.8412932 26.4 21.9 كوريا

 18.3 9 1.8 1.8377654 25.9 21.9 المكسيك

 22.9 10 - 1.1 16.5 13.4 ھونج كونج

 27.4 11 1.1 1.0 15.9 12.4 السعودية

 29.6 12 1.0 0.9477563 14.6 11.3 اإلمارات

 15.7 13 0.9 0.9045757 12.6 10.8 تايبه

 25.9 14 0.9 0.9 13.4 10.6 ماليزيا

 27.1 15 0.9 0.9 13.3 10.5 اندونيسيا

  . موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 

 

  
 %).بليون دوالر و( 2008-2006الوسط الزراعية، تجارة الشرق  - 11.1الجدول   

 الشرق األوسط
 صادرات الشرق األوسط الزراعية واردات الشرق األوسط الزراعية 

 2008 2007 2006 2008 2007 2006 العالم
 1021.22 769.18 661.32 618.11 490.94 396.87 إجمالي السلع
 24.25 39.5749.3169.0615.2417.97السلع الزراعية

% 10.0 10.0 11.2 2.3 2.3 2.4 
       أمريكا الشمالية
 116.49 79.96 74.60 60.18 48.87 40.08 إجمالي السلع
 0.51 0.44 0.34 7.02 5.02 3.45 السلع الزراعية

% 8.6 10.3 11.7 0.5 0.6 0.4 
       أمريكا الوسطى والجنوبية

 6.88 7.899.1211.853.844.00إجمالي السلع
 0.15 0.10 0.06 8.11 6.39 5.21 السلع الزراعية

% 66.0 70.1 68.4 1.6 2.5 2.2 
       أوروبا

 125.50 98.86 91.15 125.50 98.86 91.15 إجمالي السلع
 2.60 2.59 2.13 2.60 2.59 2.13 السلع الزراعية

% 2.3 2.6 2.1 2.3 2.6 2.1 
       اتحاد الدول المستقلة

 7.20 8.95 6.45 188.59 153.01 129.37 ي السلعإجمال
 0.97 0.81 0.60 14.15 10.96 9.50 السلع الزراعية

% 7.3 7.2 7.5 9.3 9.1 13.5 
       أفريقيا

 36.60 31.84 29.28 14.00 10.21 9.15 إجمالي السلع
 1.84 1.44 1.11 2.11 1.55 1.42 السلع الزراعية

% 15.5 15.2 15.1 3.8 4.5 5.0 
       الشرق األوسط
 122.10 102.57 85.98 122.10 102.57 85.98 إجمالي السلع
 15.59 10.89 9.10 15.59 10.89 9.10 السلع الزراعية

% 10.6 10.6 12.8 10.6 10.6 12.8 
       آسيا

 568.86 408.70 343.43 196.40 150.54 111.31 إجمالي السلع
 1.76 1.50 1.70 18.42 11.99 9.21 السلع الزراعية

% 8.3 8.0 9.4 0.5 0.4 0.3 



 

 

  
  
  

 %)مليون دوالر و(  2008- 2006,2000,1990الواردات الزراعية لبعض الدول العربية  - 12.1الجدول 

 البلد
 )مليون دوالر(القيمة 

نسبة الزراعة من إجمالي الواردات 
% 

1990 2000 2006 2007 2008 2008 

 23.0 9098 6103 4506 2815 2766 الجزائر

 19.7 9520 6242 4733 4208 4793 مصر

األردن
709 942 1671 2200 3043 18.0 

 الكويت
589 1312 2373 2906 4135 16.6 

 13.8 2307 2050 1607 1210 ... لبنان

 المغرب
1096 1941 2832 4691 5782 13.8 

 11.4 2614 1644 1230 1158 506 عمان

 13.8 15861 12445 9851 5663 3487 السعودية

 سورية
791 850 1810 2176 3468 18.9 

 تونس
819 968 1574 2298 2985 12.1 

 االمارات
1726 3857 8811 11295 14643 8.8 

 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 

 

  
  

 )مليار دوالر( 2008-2005واردات وصادرات القمح العالمية،  - 13.1الجدول 

  08-07معدل  2008 2007 2006 2005 السنة
 %التغير 

2006-2007 2007-2008 

 45.5 12.6 42 49 34 22 20 الواردات

 47.1 16.2 38 45 30 21 18 الصادرات

  قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر
 

 %)مليون دوالر و( 2006أھم مستوردي القمح،  - 15.1الجدول   %)مليون دوالر  و( 2006أھم مصدري القمح،  - 14.1الجدول 

 % 2008 البلد  % 2008 البلد

 العالم
44.8 100 

 
 100 49.2 العالم

 الواليات المتحدة
11.3 25.2 

 
 6.7 3.3  اليابان

 كندا
6.6 14.7 

 
 5.5 2.7  الجزائر

 فرنسا
5.6 12.6 

 إيطاليا 
 2.3 4.6 

 أستراليا
3.2 7.1 

 مصر 
 2.1 4.3 

 روسيا
2.9 6.4 

 إندونيسيا 
 2.0 4.0 

 األرجنتين
2.5 5.7 

 البرازيل 
 1.9 3.8 

 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر



 

 

  
  

 )مليار دوالر( 2008-2005واردات وصادرات الشعير العالمية،  - 16.1الجدول     

  08-07معدل  2008 2007 2006 2005 لسنة
 %التغير 

2006-2007 2007-2008 

 34.5 52.0 7 8 6 4 4 الواردات

 39.9 55.8 7 8 6 4 4 الصادرات

  قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر      
  

 %)مليون دوالر و( 2008أھم مستوردي الشعير،  - 18.1الجدول                                                   %)مليون دوالر و( 2008أھم مصدري الشعير،  -  17.1الجدول       

 % 2008 البلد  % 2008 البلد

 100 8084.6   العالم  100 7698 العالم

 24.6 1992.2   السعودية  19.6 1506 فرنسا

 7.2 580.85   اليابان  18.3 1405 أوكرانيا

 6.3 509.73   بلجيكا  13.7 1055 أستراليا

 6.0 484.29   الصين  9.0 689 كندا

 5.1 415.84   ألمانيا  6.3 484 ألمانيا

 4.8 391.08   ھولندا  4.2 324 سيارو

  قاعدة بيانات األمم المتحدة : المصدر                                                                 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر
  

 )مليار دوالر( 2008-2005واردات وصادرات الرز العالمية،  - 19.1الجدول 

  08-07معدل  2008 2007 2006 2005 السنة
 %التغير 

2006-2007 2007-2008 

 60.6 27.3 18 22 14 11 10 الواردات

 60.2 24.3 17 21 13 11 10 الصادرات

  قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر
  
 

                       



 

 

  
  

 %)مليون دوالر و( 2008أھم مستوردي الرز،  - 21.1الجدول                                                          %)والر ومليون د( 2008أھم مصدري الرز،  - 20.1الجدول                         

 % 2008 البلد  % 2008 البلد

 100 21,117 العالم
 

 100 22,097 العالم

 8.9 1,957 الفيليبين 28.9 6,108 تايالند

 13.7 2,896 فيتنام
  

 6.9 1,517 اإلمارات

 13.5 2,843 الھند
  

 5.2 1,153 السعودية

 11.6 2,440 باكستان
  

 5.2 1,141 إيران

 10.5 2,214 الواليات المتحدة
  

 3.7 812 ماليزيا

 3.9 818 إيطاليا
 

 2.9 646 السنغال

   قاعدة بيانات األمم المتحدة : المصدر
  

 )مليار دوالر( 2008-2005واردات وصادرات الذرة العالمية،  - 22.1الجدول 

  08-07معدل  2008 2007 2006 2005 السنة
 %التغير 

2006-2007 2007-2008 

 30.3 58.7 28 31 24 15 13 الواردات

 31.9 55.6 24 27 21 13 11 الصادرات

  قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر
  
  
  
  
  

  ا



 

 

  
  
  
  %)مليون دوالر و( 2008أھم مستوردي الذرة،  - 24.1الجدول                                                  %)ر ومليون دوال( 2008أھم مصدري الذرة،  - 23.1لجدول ا

 % 2008 البلد
 

 % 2008 البلد

 100 27,146 العالم
 

 100 31,297   العالم

 51.1 13,885 الواليات المتحدة
 

 17.8 5,578   اليابان

 13.0 3,531 األرجنتين
 

 9.0 2,820   اكوري

 8.6 2,325 فرنسا
 

 7.6 2,391   المكسيك

 5.2 1,405 البرازيل
 

 5.2 1,626   إسبانيا

 3.6 981 المجر
 

 4.1 1,287   تايبيه

 3.4 924 الھند
 

 3.8 1,187   ھولندا

  قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر                                                                                       قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر
  

 )مليار دوالر( 2008-2005واردات وصادرات القطن العالمية،  - 25.1الجدول 

  08-07معدل  2008 2007 2006 2005 السنة

 %التغير 

2006-2007 2007-2008 

 25.8 7.9 131 146 116 108 102 الواردات

 10.2 15.6 102 107 97 84 90 الصادرات

  قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 %)مليون دوالر  و( 2008الذرة،  مستورديأھم  - 27.1لجدول ا                                                           %)مليون دوالر  و( 2008أھم مصدري الذرة،  - 26.1الجدول 

 % 2008 البلد
 

 % 2008 لبلدا

 100 107 العالم
 العالم

  
146 100 

 16.2 17 أوزبكستان
 

 الصين
  

40 27.0 

 16.2 17 سورية
 

 اليابان
  

25 17.4 

 15.8 17 تركيا
 

 إيطاليا
  

14 9.5 

 12.6 14 الواليات المتحدة
 

 إسبانيا
  

10 7.0 

 9.6 10 الھند
 

 6.3 9 الواليات المتحدة

 6.9 7 البرازيل
 السويد

  
9 5.9 

  قاعدة بيانات األمم المتحدة : المصدر                                                                                      قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر
  



 

 

  
  
  

 )مليار دوالر( 2008-2005واردات وصادرات زيت الزيتون العالمية،  - 28.1الجدول 

  08-07معدل  2008 2007 2006 2005 السنة

 %التغير 

2006-2007 2007-2008 

 4.1 0.8- 5 5 5 5 4 الواردات

 1.3 1.0 5 5 5 4 4 الصادرات

  قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر
  
  
  

 %)مليون دوالر  و( 2008زيت الزيتون، مستوردي أھم  - 30.1الجدول                            %)مليون دوالر  و( 2008أھم مصدري زيت الزيتون،  - 29.1الجدول 

Countries 2008 % Countries 2008 % 

 100 4,594 العالم 
 

 100 4,909 العالم

 45.1 2,071 اسبانيا 
 

 33.3 1,634 ايطاليا

 26.5 1,217 ايطاليا
 

 15.5 760 الواليات المتحدة األمريكية

 12.5 574 تونس
 

 8.9 435 فرنسا

 7.0 324 اناليون
 

 5.6 272 ألمانيا

 2.3 104 البرتغال
 

 4.0 194 اسبانيا

 3.7 181 المملكة المتحدة 1.3 60 األرجنتين

  قاعدة بيانات األمم المتحدة :المصدر                                                                                                            قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر



 

 

  
  
  
  

 )مليار دوالر( 2008-2005واردات وصادرات السكر العالمية،  - 31.1الجدول 

  08-07معدل  2008 2007 2006 2005 السنة

 %التغير 

2006-2007 2007-2008 

 6.2 5.5 33 34 32 30 26 الواردات

 9.0 2.2 32 33 30 30 24 الصادرات

  بيانات األمم المتحدة قاعدة: المصدر
 

  
  

 %)مليون دوالر و( 2008أھم مستوردي السكر،  - 33.1الجدول                        %)مليون دوالر  و( 2008أھم مصدري السكر،  - 32.1الجدول 

 % 2008 البلد
 

Countries 2008 % 

 100 34,008 العالم  100 31,778 العالم

 8.8 2,994 المتحدةالواليات   17.9 5,696 البرازيل

 5.9 2,002 المملكة المتحدة  5.9 1,872 فرنسا

 5.7 1,945 المانيا  5.9 1,864 ألمانيا

 3.6 1,229 روسيا  5.2 1,645 تايالند

 3.5 1,187 فرنسا  4.9 1,556 الھند

 3.1 1,047 إيطاليا  4.1 1,300 بلجيكا

    قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر                           قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر
  



 

 

  
  

           
 %) مليون دوالر و( 2008-99/2001متوسط ,الميزان التجاري السوري 1-2لجدول ا         

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001-99متوسط  القيمة 

 15,231 11,581 10,100 8,486 7,123 5,762 6,556 4,486 )ص(الصادرات الكلية 

 17,994 13,691 10,626 10,047 8,004 5,092 5,070 4,201 )و(الواردات الكلية

 2,762.7- 2,110.5 526.2- 1,561.4- 880.6- 669.9 1,485.5 284.8 )و-ص(الميزان التجاري 

 33,225 25,272 20,727 18,533 15,111 10,854 11,625 8,687 ) و+ص(حجم التجارة الكلي

و -ص (%) (يزان التجاري القياسي الم
 )100*و + ص /

2.7 12.8 6.2 -5.8 -8.4 -2.5 8.4 -8.3 

 2009, المجموعة اإلحصائية, المصدر المكتب المركزي لإلحصاء         
  



 

 

  
 %)مليون دوالر و(  2007, مؤشرات التجارة الكلية السورية من خالل اھم الشركاء التجاريين 2-2الجدول 

حجم التجارة  الصادرات ستورداتالم البلدان
الميزان 
 التجاري 

الميزان 
التجاري 
 القياسي

النسبة 
المئوية 
لحجم 
 التجارة

 

 الصادرات المستوردات البلدان
حجم 

 التجارة 
الميزان 
 التجاري 

الميزان 
التجاري 
 القياسي

النسبة 
المئوي

ة لحجم 
التجار
 ة

 6.1 17.1 347 2,026 1,187 840 الياايط  13.6 46.9 1,615 3,441 2,528 913 ايطاليا
المملكة العربية 

 السعودية
760 1,132 1,892 372 19.7 7.5  

المملكة العربية 
 السعودية

665 1,033 1,699 368 21.7 5.1 

 3.7 67.2 820 1,221 1,021 200 فرنسا  6.0 61.9 937 1,514 1,226 289 فرنسا
 7.1 98.8- 2,318- 2,346 14 2,332روسيا االتحادية   5.4 94.4- 1,296- 1,373 38 1,335 روسيا االتحادية 

 4.1 8.7 117 1,347 732 615 مصر   4.4 0.3- 3- 1,122 559 563 تركيا
 6.0 97.9- 1,940- 1,982 21 1,961 الصين  4.3 98.4- 1,078- 1,096 9 1,087 الصين
 3.4 12.6 142 1,131 637 494 تركيا  4.0 18.3- 184- 1,005 410 594 مصر 

 8.9 72.1 2,138 2,963 2,551 413 العراق  3.4 81.2- 706- 870 82 788 أوكرانيا
 5.5 92.4- 1,691- 1,831 70 1,761 أوكرانيا  3.2 49.0 394 804 599 205 العراق
 4.5 77.6 1,169 1,507 1,338 169 لبنان  2.5 55.5 351 634 493 141 األردن 

المتحدة الواليات 
 األمريكية

 1.8 54.6 319 585 452 133 األردن   2.2 6.6- 37- 558 260 297

اإلمارات العربية 
 المتحدة

310 246 556 -64 -11.5 2.2  
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

351 352 704 1 0.1 2.1 

 6.0 62.8 1,262 2,008 1,635 373 ألمانيا  2.0 37.3 187 500 343 157 لبنان

  1.9 39.0- 192- 493 150 342 لمانياأ
اإلمارات 

 العربية المتحدة
322 189 512 -133 -26.0 1.5 

 2.0 25.9 176 679 251427اسبانيا1.7 16.0-70-254184438 ھولندا
 1.2 91.0- 352- 387 36917الھند1.5 3.1-11-192180372 ليبيا

 1.3 7.8- 35- 448 206 241 ھولندا  1.5 88.8- 326- 368 21 347 الھند 
 1.7 78.9 440 558 499 59 الجزائر  1.5 41.1 151 367 259 108 اسبانيا
 0.9 97.3- 285- 293 4 289 البرازيل  0.8 79.0- 166- 211 22 188 البرازيل
 72.9 2.3 546 24,227 12,387 11,841 المجموع  0.4 45.1- 44- 98 27 71 رومانيا

 27.1 36.8- 3,309- 8,998 2,845 6,153 بقية البلدان  70.1 1.0- 172- 17,709 8,768 8,941 جموعالم

  29.9 25.6- 1,938- 7,563 2,812 4,750 بقية البلدان
المجموع 
 النھائي

17,994 15,231 33,225 -2,763 -8.3 100 

   100 8.4- 2,110- 25,272 11,581 13,691 المجموع النھائي
 2009, المجموعة اإلحصائية, صدر المكتب المركزي لإلحصاءالم 



 

 

 
 

 %)مليون دوالر  و ( 2008-2001/ 1999متوسط, الصادرات السورية حسب القطاعات 3-2الجدول       

 القطاع
 )مليون دوالر( قيمة الصادرات

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001-99متوسط 

 1054 1,319 1,239 710 733 777 1,071 601 الغاباتاألسماك و, الصيد, الزراعة

 5078 3,734 3,453 3,647 2,847 3,646 4,005 3,035 منتجات المقالع والمعادن

 8281 5,628 4,707 1,797 1,555 1,338 1,479 850 الصناعات

 2297 1,036 718 289 217 192 132 109 المنتجات الغذائية والمشروبات

 1554 1,119 889 240 216 272 263 224 المنسوجات

 936 702 684 643 672 508 603 283 الفحم ومنتجات المشتقات البترولية

 291 2,771 2,416 625 449 367 480 233 المنتجات الصناعية األخرى

 818 900 700 2,332 2,003 1 0 0 األخرى

 15231 11,581 10,100 8,486 7,137 5,762 6,556 4,486 المجموع

 النسبة المئوية  

 6.9 11.4 12.3 8.4 10.3 13.5 16.3 13.4 األسماك والغابات, الصيد, الزراعة

 33.3 32.2 34.2 43.0 39.9 63.3 61.1 67.7 منتجات المقالع والمعادن

 54.4 48.6 46.6 21.2 21.8 23.2 22.6 18.9 الصناعات

 27.7 18.4 15.3 16.1 14.0 14.3 8.9 12.9 المنتجات الغذائية والمشروبات

 18.8 19.9 18.9 13.4 13.9 20.3 17.8 26.3 المنسوجات

 11.3 12.5 14.5 35.8 43.2 38.0 40.8 33.3 الفحم ومنتجات المشتقات البترولية

 3.5 49.2 51.3 34.8 28.9 27.4 32.5 27.5 المنتجات الصناعية األخرى

 5.4 7.8 6.9 27.475  28.066     0.012         -               0.0 األخرى

 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 2009, المجموعة اإلحصائية, المصدر المكتب المركزي لإلحصاء



 

 

  
  

  %)مليون دوالر و( 2008-2001/99متوسط ،الصادرات السورية بحسب المناطق 4-2الجدول 

 المنطقة
 )مليون دوالر(قيمة الصادرات 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001-99متوسط 

 5121 4,617 4,057 3,777 2,756 3,519 3,967 2,856 االتحاد األوربي 

 107 226 196 63 42 156 142 147 البلدان األوربية األخرى

 7741 4,549 3,778 1,371 1,533 1,203 1,451 767 البالد العربية

 836 694 427 313 396 605 657 482 البالد اآلسيوية

 421 345 236 306 178 251 146 66 البالد األمريكية 

 1004 1,149 1,405 2,656 2,210 28 192 168 بقية دول العالم

 15231 11,581 10,100 8,486 7,115 5,762 6,556 4,486 مجموع العالم

 النسبة المئوية                                                   

 33.6 39.9 40.2 44.5 38.7 61.1 60.5 63.7 وربي االتحاد األ

 0.7 2.0 1.9 0.7 0.6 2.7 2.2 3.3 البلدان األوربية األخرى

 50.8 39.3 37.4 16.2 21.5 20.9 22.1 17.1 البالد العربية

 5.5 6.0 4.2 3.7 5.6 10.5 10.0 10.7 البالد اآلسيوية

 2.8 3.0 2.3 3.6 2.5 4.4 2.2 1.5 البالد األمريكية 

 6.6 9.9 13.9 31.3 31.1 0.5 2.9 3.8 بقية دول العالم

 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموع العالم

 2009, المجموعة اإلحصائية, المصدر المكتب المركزي لإلحصاء
  



 

 

  
  

 %)مليون دوالر و( 2008,وجھة الصادرات السورية الرئيسية 5-2الجدول                                      %)مليون دوالر و( 2007,وجھة الصادرات السورية الرئيسية 5-2الجدول     
 %النسبة المئوية  )مليون دوالر(قيمة الصادرات  البلد  %النسبة المئوية  )مليون دوالر(قيمة الصادرات  البلد

 16.7 2,551 العراق  21.8 2,528 ايطاليا

 10.7 1,635 ألمانيا  10.6 1,226 المملكة العربية السعودية

 8.8 1,338 لبنان  9.8 1,132 فرنسا

 7.8 1,187 ايطاليا  5.2 599 روسيا االتحادية 

 6.8 1,033 المملكة العربية السعودية  4.8 559 مصر 

 6.7 1,021 فرنسا  4.3 493 الصين

 4.8 732 مصر   3.5 410 تركيا

 4.2 637 تركيا  3.0 343 العراق

 3.3 499 الجزائر  2.2 260 أوكرانيا

 3.0 452 األردن   2.2 259 لبنان

 2.8 427 اسبانيا  2.1 246 األردن 

 2.3 352 الواليات المتحدة األمريكية  1.6 184 الواليات المتحدة األمريكية

 1.4 206 ھولندا  1.6 180 ألمانيا

 1.2 189 اإلمارات العربية المتحدة  1.3 150 اإلمارات العربية المتحدة

 0.5 70 أوكرانيا  0.7 82 اسبانيا

 0.1 21 الصين  0.3 38 الھند

 0.1 17 الھند   0.2 27 ليبيا

 0.1 14 روسيا االتحادية   0.2 22 ھولندا

 0.0 4 البرازيل  0.2 21 البرازيل

 81.3 12,387 المجموع  0.1 9 رومانيا

 18.7 2,845 بقية البلدان  75.7 8,768 المجموع

 100 15,231 المجموع النھائي  24.3 2,812 بلدانبقية ال

   2009, المجموعة اإلحصائية, المصدر المكتب المركزي لإلحصاء              2008, المجموعة اإلحصائية, المصدر المكتب المركزي لإلحصاء  
  



 

 

 )%مليون دوالر و ( 2006-1999/97متوسط, المستوردات السورية بحسب القطاعات 6-2الجدول 

 القطاع
 )مليون دوالر(قيمة الواردات 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001-99متوسط 

 1,291 660 581 719 475 444 364 347 األسماك والغابات, الصيد, الزراعة
 98 257 226 89 49 36 30 63 منتجات المقالع والمعادن

 16,605 12,774 9,672 8,834 6,193 4,603 4,662 3,746 الصناعات التحويلية
 1,237 1,043 782 589 649 519 537 485 المنتجات الغذائية والمشروبات

 53 76 79 42 77 39 36 8 منتجات التبغ
 283 192 212 221 219 221 183 283 المنسوجات

 2,587 1,697 1,344 1,373 1,199 913 899 726 منتجات الكيميائيةلالكيميائيات وا
 3,136 1,839 168 1,134 937 648 688 572 اسيةالمعادن األس

 227 240 732 724 41 569 23 555 اآلالت وتجھيزات أخرى
 944 949 954 697 556 374 236 295 الشاحنات والتريالت

 8,136 6,739 5,401 4,053 2,515 1,320 2,061 821 المنتجات الصناعية األخرى
 0 0 147 405 1,279 9 14 45 األخرى

 17,994 13,691 10,626 10,047 7,996 5,092 5,070 4,201 مجموعال
 %النسبة المئوية 

 7.2 4.8 5.5 7.2 5.9 8.7 7.2 8.3 األسماك والغابات, الصيد, الزراعة
 0.5 1.9 2.1 0.9 0.6 0.7 0.6 1.5 منتجات المقالع والمعادن

 92.3 93.3 91.0 87.9 77.5 90.4 92.0 89.2 الصناعات
 6.9 7.6 8.1 6.7 10.5 11.3 11.5 12.9 ات الغذائية والمشروباتالمنتج

 0.3 0.6 0.8 7.1 11.9 7.5 6.7 0.2 منتجات التبغ
 1.6 1.4 2.2 2.2 2.7 4.3 3.6 7.6 المنسوجات

 14.4 12.4 13.9 15.5 19.4 19.8 19.3 19.4 منتجات الكيميائيةلالكيميائيات وا
 17.4 13.4 1.7 12.8 15.1 14.1 14.8 15.3 المعادن األساسية

 1.3 1.8 7.6 8.2 0.7 12.4 0.5 14.8 اآلالت
 5.2 6.9 9.9 7.9 9.0 8.1 5.1 7.9 تريالتلالشاحنات وا

 45.2 49.2 55.8 45.9 40.6 28.7 44.2 21.9 المنتجات الصناعية األخرى

 0.0 0.0 1.4 4.0 16.0 0.2 0.3 1.1 األخرى

 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

  
  
  



 

 

 
 
 

  %)مليون دوالر و( 2008-2001/1999متوسط , المستوردات السورية بحسب المناطق 7-2الجدول 

 المنطقة
 )مليون دوالر(قيمة الواردات 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001-99متوسط 

 5,248 3,992 1,973 1,231 1,095 1,046 1,260 1,311 االتحاد األوربي 

 4,235 2,368 1,842 1,221 1,080 611 608 612 لدان األوربية األخرىالب

 2,788 2,700 1,844 1,255 1,111 684 607 399 البالد العربية

 4,538 3,513 1,895 1,421 1,162 1,591 824 671 البالد اآلسيوية

 982 766 450 531 585 482 512 368 البالد األمريكية 

 202 353 2,622 4,388 2,963 678 1,259 840 بقية دول العالم

 17,994 13,691 10,626 10,047 6,743 5,092 5,070 4,201 مجموع العالم

 النسبة المؤية

 29.2 29.2 18.6 12.3 16.2 20.5 24.9 31 االتحاد األوربي 

 23.5 17.3 17.3 12.2 16.0 12.0 12.0 15 البلدان األوربية األخرى

 15.5 19.7 17.3 12.5 16.5 13.4 12.0 10 البالد العربية

 25.2 25.7 17.8 14.1 17.2 31.2 16.3 16 البالد اآلسيوية

 5.5 5.6 4.2 5.3 8.7 9.5 10.1 9 البالد األمريكية 

 1.1 2.6 24.7 43.7 43.9 13.3 24.8 20 بقية دول العالم

 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموع العالم

 2009, المجموعة اإلحصائية, زي لإلحصاءالمصدر المكتب المرك
  



 

 

  
  
  
  

 %)مليون دوالر و( 2008,الموردين الرئيسيين للبضائع السورية  8-2الجدول                                                     %)مليون دوالر و( 2007,الموردين الرئيسيين للبضائع السورية  8-2الجدول 

 البلد
ون ملي(قيمة الواردات 
 )دوالر

 %النسبة المئوية 
 

 البلد
مليون (قيمة الواردات 
 )دوالر

 %النسبة المئوية 

 13.0 2,332 روسيا االتحادية   9.7 1,335 روسيا االتحادية 
 10.9 1,961 الصين  7.9 1,087 الصين
 9.8 1,761 أوكرانيا  6.7 913 ايطاليا
 4.7 840 ايطاليا  5.8 788 أوكرانيا

 3.7 665 المملكة العربية السعودية  5.5 760 بية السعوديةالمملكة العر
 3.4 615 مصر   4.3 594 مصر 
 2.7 494 تركيا  4.1 563 تركيا
 2.3 413 العراق  2.5 347 الھند 
 2.1 373 ألمانيا  2.5 342 ألمانيا

 2.1 369 الھند   2.3 310 اإلمارات العربية المتحدة
 2.0 351 الواليات المتحدة األمريكية  2.2 297 الواليات المتحدة األمريكية

 1.8 322 اإلمارات العربية المتحدة  2.1 289 فرنسا
 1.6 289 البرازيل  1.9 254 ھولندا
 1.4 251 اسبانيا  1.5 205 العراق
 1.3 241 ھولندا  1.4 192 ليبيا

 1.1 200 فرنسا  1.4 188 البرازيل
 0.9 169 لبنان  1.1 157 لبنان

 0.7 133 األردن   1.0 141 األردن 
 0.3 59 الجزائر  0.8 108 اسبانيا
 65.8 11,841 المجموع  0.5 71 رومانيا
 34.2 6,153 بقية البلدان  65.3 8,941 المجموع

     34.7 4,750 بقية البلدان
 100 17,994 المجموع النھائي  100 13,691 المجموع النھائي

  2009, المجموعة اإلحصائية, لإلحصاءالمصدر المكتب المركزي 



 

 

 
 

 % )مليون دوالر و (  2007 ،تركيز السوق للتجارة السورية الكلية 9-2الجدول 

  2007 2008 

 المجموع النوع
 5أعلى   
 بلدان

 بلدان 10أعلى 
 5ألعلى  %
 بلدان

10ألعلى  %  
 بلدان

 بلدان 10أعلى  بلدان 5أعلى    المجموع
 5ألعلى  %
 بلدان

10لى ألع %  
 بلدان

 72.8 50.8 11,085 7,744 15,231 67.4 52.2 7,809 6,044 11,581 الصادرات الكلية 

 54.6 42.0 9,824 7,559 17,994 51.4 35.7 7,039 4,883 13,691 الواردات الكلية

  
 %)مليون ليرة سورية و ( 2006-1999/97متوسط ,2000التجارة والناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام  10-2الجدول 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001-99متوسط  سورية

 1,339,286 1,284,035 1,215,082 1,156,714 1,089,027 1,018,708 1,012,726 917,580الناتج المحلي اإلجمالي 

 230,747 252,856 292,457 265,504 246,270 254,078 261,008 223,472 الناتج المحلي الزراعي

الناتج المحلي الزراعي 
الناتج المحلي /

 اإلجمالي 
24.3 26 25 23 23 24 20 17 

( التجارة الكلية
 )الواردات+ الصادرات

421,967 537,307 501,807 755,572 926,669 1,036,336 1,263,591 1,547,217 

الناتج / التجارة الكلية 
المحلي اإلجمالي

33.8 53.1 49.3 69.4 80.1 85.3 98.4 115.5 

التجارة 
+ التصدير (الزراعية
 )االستيراد

57,492 109,429 102,819 116,544 127,938 125,304 164,835 141,229 

/ التجارة الزراعية 
 التجارة الكلية

19.4 20.4 20.5 15.4 13.8 12.1 13.0 9.1 

التجارة الزراعية 
الناتج المحلي /

 الزراعي 
25.1 41.9 40.5 47.3 48.2 42.8 65.2 61.2 

  والجمارك 2009, المجموعة اإلحصائية, المصدر المكتب المركزي لإلحصاء
  
  
  
 
  



 

 

  
  %)مليون دوالر و( 2008-2001/1999متوسط , وغير الغذائية, التجارة الزراعية السورية مصنفة بحسب المواد الخام المصنعة 11-2لجدول ا

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001-99متوسط  )مليون دوالر(قيم المستوردات 

 1,812 1,601 1,125 1,170 1,015 869 819 734 المواد الغذائية والحيوانية
 217 310 159 273 315 217 216 131 المواد غير الغذائية

 2,030 1,911 1,284 1,443 1,330 1,086 1,034 864 إجمالي التجارة الزراعية
 890 1,116 720 782 815 622 663 501 المواد المصنعة
 1,140 794 564 661 515 464 372 363 المواد الخام

 2,030 1,911 1,284 1,443 1,330 1,086 1,034 864 التجارة الزراعية الكلية
 النسبة المئوية

 89.3 83.8 87.6 81.1 76.3 80.0 79.1 85 المواد الغذائية والحيوانية
 10.7 16.2 12.4 18.9 23.7 20.0 20.9 15 المواد غير الغذائية

 100 100 100 100 100 100 100 100 إجمالي التجارة الزراعية
 43.8 58.4 56.1 54.2 61.3 57.3 64.1 58 المواد المصنعة
 56.2 41.6 43.9 45.8 38.7 42.7 35.9 42 المواد الخام

 100 100 100 100 100 100 100 100 التجارة الزراعية الكلية
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001-99متوسط  )مليون دوالر(لصادرات قيم ا

 785 1,036 886 791 748 799 973 496 المواد الغذائية والحيوانية
 217 350 886 791 748 799 973 380 المواد غير الغذائية

 1,002 1,386 1,773 1,582 1,496 1,598 1,946 876 إجمالي التجارة الزراعية
 366 420 340 374 233 210 168 99 المواد المصنعة
 636 967 882 741 833 927 1,165 703 المواد الخام

 1,002 1,386 1,222 1,115 1,066 1,137 1,333 801 التجارة الزراعية الكلية
 النسبة المؤوية

 78.4 74.8 50 70.9 69.8 70.3 73.0 57 المواد الغذائية والحيوانية
 21.6 25.2 50 29.1 30.2 29.7 27.0 43 ير الغذائيةالمواد غ

 100 100 100 100 100 100 100 100 إجمالي التجارة الزراعية
 36.5 30.3 27.8 33.5 22.0 18.5 12.6 12 المواد المصنعة
 63.5 69.7 72.2 66.5 78.0 81.5 87.4 88 المواد الخام

 100 100 100 100 100 100 100 100 التجارة الزراعية الكلية
  بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



 

 

  
  

 %)مليون دوالر و ( 2008-2001/1999متوسط , التجارة الكلية والتجارة الزراعية 12-2الجدول 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001-99متوسط  سورية

 )مليون دوالر(قيمة المستوردات

 17,994 13,691 10,626 10,047 7,996 5,092 5,070 4,201 توردات الكليةاالمس

 2,030 1,911 1,284 1,443 1,330 1,086 1,034 864 المستوردات الزراعية

 11.3 14.0 12.1 14.4 16.6 21.3 20.4 20.7المستوردات الكلية/ المستوردات الزراعية 

 )مليون دوالر(قيمة الصادرات

 15,231 11,581 10,100 8,486 7,115 5,762 6,556 4,486 يةالصادرات الكل

 1,001.7 1,386 1,222 1,115 1,066 1,137 1,333 801 الصادرات الزراعية

 6.6 12.0 12.1 13.1 15.0 19.7 20.3 18.4 الصادرات الكلية/ الصادرات الزراعية 

 )مليون دوالر(الميزان التجاري 

 2,763- 2,110.5- 526.2- 1,561.4- 880.6- 669.9 1,485.5 284.8 التجارة الكلية

 1,028- 524.4- 61.5- 328.2- 263.6- 51.1 298.9 63.4- *التجارة الزراعية

 )مليون دوالر(حجم التجارة 

 33,225 25,272 20,727 18,533 15,111 10,854 11,625 8,687 التجارة الكلية

 3,031 3,297 2,506 2,559 2,396 2,223 2,368 1,666 التجارة الزراعية

 9.1 13.0 12.1 13.8 15.9 20.5 20.4 19.2 التجارة الكلية/ التجارة الزراعية 

 الميزان القياسي

 6.8- 8.4- 2.5- 8.4 5.8 6.2- 12.8- 2.7- التجارة الكلية

 0.3- 15.9- 2.5- 12.8- 11.0- 2.3 12.6 3.8- التجارة الزراعية

 والجمارك 2009, المجموعة اإلحصائية, حصاءالمصدر المكتب المركزي لإل



 

 

  
  %مليون دوالر و( 2008-2001/1999قيم الصادرات الزراعية السورية بحسب الفصول  13-2الجدول 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001-99متوسط  البندالفصل

 159.8 287.6 287.6 270.2 256.3 286.8 291.6 256.3 القطن  52
 170.4 238.3 247.7 207.0 254.1 223.7 351.5 64.6 وانات الحيةالحي 1

 37.0 198.6 148.6 85.3 144.8 166.3 125.6 10.9 الحبوب 10
 115.3 138.8 119.4 126.1 97.0 123.9 132.0 168.2 )الخضار الطازجة(, الدرنات, الجذور, الخضار المأكولة 7

 67.8 97.2 58.7 58.7 52.8 16.6 7.2 0.6 المشروبات الروحية والخل 22
 54.2 66.5 58.9 95.5 40.0 58.7 19.4 17.3 )زيوت ودھون(الزيوت والدھون النباتية والحيوانية 15
 80.9 69.1 66.2 56.2 36.9 65.1 111.4 126 )الفواكه(الفواكه المأكولة والحمضيات و البطيخ األصفر 8
 31.8 50.1 53.4 45.8 30.0 52.2 140.7 56.1 )توابلالقھوة وال(القھوة والشاي والمتة والتوابل  9

 71.2 80.8 49.5 35.4 26.1 30.2 36.7 26.5 محضرات من الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل 20
 2.8 3.4 4.7 6.6 18.4 10.6 5.9 5.8 بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية  23
 66.1 32.6 29.8 21.0 16.8 17.2 13.3 6.1 الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل 4

 27.9 23.6 18.5 17.9 16.8 16.6 22.5 15.7 الجلود باستثناء الفراء 41
 28.7 17.3 14.7 15.8 12.7 9.2 9.1 2.9 محضرات من الحبوب او دقيق النشاء 19
 21.2 12.8 10.6 13.3 12.6 11.9 10.3 5.8 السكر والمنتجات السكرية 17
 19.5 13.1 9.0 12.9 11.4 7.7 14.8 8.0 ر الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية البذو 12
 2.2 9.0 5.3 10.77.37.810.2 9.0 الخضار األخرى 14
 10.0 18.0 10.4 5.0 6.6 9.1 1.2 0.5 منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء 11
 10.0 5.0 8.0 10.1 6.5 4.6 3.8 1.4 محضرات مختلفة قابلة لألكل 21
 4.1 4.2 4.5 5.1 4.7 5.2 5.8 4.2 المنتجات الحيوانية األخرى 5

 5.7 4.6 4.1 4.3 4.7 4.1 4.2 2.5 الكاكاو ومحضرات الكاكاو 18
 6.5 6.6 5.8 5.9 3.9 3.8 2.2 2.0 الصوف والشعر 51
 0.6 2.5 3.3 3.3 2.6 2.4 2.2 3.3 التبغ وبدائل التبغ المصنعة 24
 1.6 1.3 1.7 1.2 1.1 3.1 9.9 7.0 نباتات األخرى واألبصال والورود ونباتات الزينةال 6

 1.5 2.7 0.5 0.9 0.7 0.6 0.5 0.1 األخشاب والمواد الخشبية 44
 0.7 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 محضرات اللحوم واألسماك والقشريات والرخويات 16
 0.2 0.2 0.3 0.00.00.20.2 0.0 األسمدة  31
 3.9 1.6 0.3 0.7 0.2 0.2 0.4 0.1 حوم واألحشاء القابلة لألكللال 2
 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 األسماك والقشريات والرخويات 3

 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 المنتجات الكيميائية 38
 0.0 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 الزيوت األساسية ومستحضرات التجميل 33
 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 ورق الزجاج  والمنسوجات المصنعة من الخضار 53
 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الفلين والمصنوعات الفلينية 45
 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.3 0.0 صبغةالنباتات خام وعلكة وا 13

 1,002 1,386 1,222 1,115 1,066 1,137 1,333 801 المجموع النھائي 

 بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



 

 

  
  
  

  )مليون دوالر( 2008-2001/1999الصادرات الزراعية السورية الرئيسية  14-2الجدول 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001-99متوسط  السلع

 277.8 214.3 222.8 179.9 225.3 201.1 326.7 63.0 األغنام

 45.1 75.9 169.6 163.2 156.2 139.5 201.2 186.1 القطن غير الممشط وغير المكرود

 91.8 58.6 49.7 91.5 36.0 53.2 11.5 6.5 زيت الزيتون

 73.1 56.4 27.7 84.6 119.0 117.8 117.8 10.9 القمح

 133.4 96.7 58.2 58.2 52.5 16.0 7.0 0.5 المياه المعدنية والغازية

 57.3 52.0 51.1 41.1 27.3 51.8 62.4 80.8 البندورة

 37.8 35.8 41.2 32.3 23.2 42.7 131.0 43.5 بذور الكمون

 38.3 19.4 30.3 29.1 18.9 31.5 49.7 49.4 **فواكه مختارة

 3.3 2.3 3.2 6.9 5.8 4.5 3.7 4.8 البقوليات

 33.4 43.2 2.9 31.4 26.7 28.8 22.4 17.9 العدس

 69.1 3.9 5.5 9.7 6.3 10.8 16.5 24.1 ضياتالحم

 0.4 0.1 0.3 8.1 12.1 6.3 0.4 6.2 الحمص

 20.6 9.6 10.4 7.4 5.1 7.6 11.6 9.1 قمر الدين

 13.5 6.8 5.5 7.2 3.5 5.5 4.5 4.2 اليانسون

 67.8 28.4 26.1 17.2 11.5 9.9 8.0 3.1 الجبن األبيض

 8.1 1.8 5.9 5.4 3.0 3.1 6.0 13.8 البطاطا والبطاطا المصنعة

 5.1 3.0 4.1 6.4 17.2 9.5 5.7 3.0كسبة فول الصويا و القطن والزيتون وعباد الشمس 

 2.4 2.9 1.3 3.2 2.2 5.0 20.7 24.2 العنب 

 9.6 4.5 4.5 0.9 1.7 4.5 5.8 9.5 الفستق الحلبي 

 0.0 4.5 0.0 0.2 26.0 0.1 0.2 25.0 الشعير

 987.9 719.9 720.4 784.0 753.5 749.2 1,012.8 585.5 المجموع

 13.8 666.2 501.9 331.3 312.5 388.1 320.5 215.6 سلع أخرى

 1,002 1,386 1,222 1,115 1,066 1,137 1,333 801 إجمالي الصادرات الزراعية
  بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



 

 

  
  
  

 (%) 2008-2001/1999ت الزراعية السورية الرئيسية الصادرا 15-2الجدول 

 08-06متوسط  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001-99متوسط  السلع

 20.5 27.7 15.5 18.2 16.1 21.1 17.7 24.5 7.9 األغنام
 7.9 4.5 5.5 13.9 14.6 14.7 12.3 15.1 23.2 القطن غير الممشط وغير المكرود

 5.8 9.2 4.2 4.1 8.2 3.4 4.7 0.9 0.8 زيت الزيتون
 4.5 7.3 4.1 2.3 7.6 11.2 10.4 8.8 1.4 القمح

 8.4 13.3 7.0 4.8 5.2 4.9 1.4 0.5 0.1 المياه المعدنية والغازية
 4.6 5.7 3.8 4.2 3.7 2.6 4.6 4.7 10.1 البندورة

 3.2 3.8 2.6 3.4 2.9 2.2 3.8 9.8 5.4 الكمون 
 2.6 3.8 1.4 2.5 2.6 1.8 2.8 3.7 6.2 فواكه مختارة

 0.3 0.3 0.2 0.3 0.6 0.5 0.4 0.3 0.6 البقوليات
 2.2 3.3 3.1 0.2 2.8 2.5 2.5 1.7 2.2 العدس

 2.5 6.9 0.3 0.4 0.9 0.6 0.9 1.2 3.0 الحمضيات
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.1 0.6 0.0 0.8 الحمص
 1.2 2.1 0.7 0.8 0.7 0.5 0.7 0.9 1.1 قمر الدين

 0.8 1.3 0.5 0.4 0.6 0.3 0.5 0.3 0.5 يانسونال
 3.7 6.8 2.0 2.1 1.5 1.1 0.9 0.6 0.4 الجبن 

 0.5 0.8 0.1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 1.7 البطاطا 
 0.4 0.5 0.2 0.3 0.6 1.6 0.8 0.4 0.4 كسبة  
 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.4 1.6 3.0 العنب 

 0.6 1.0 0.3 0.4 0.1 0.2 0.4 0.4 1.2 الفستق الحلبي 
 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 3.1 الشعير

 69.8 98.6 51.9 58.9 70.3 70.7 65.9 76.0 73.1 المجموع
 30.2 1.4 48.1 41.1 29.7 29.3 34.1 24.0 26.9 سلع أخرى

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 إجمالي الصادرات الزراعية
 ياسات الزراعية والمديرية العامة للجماركبيانات المركز الوطني للس



 

 

 %)مليون دوالر و ( 2008-2001/1999,قيم المستوردات السورية بحسب الفصول 16-2الجدول 
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001-99متوسط  البند الفصل
 771.4 373.8 309.6 400.7 278.7 256.9 187.4 204.1 الحبوب 10
 155.7 338.4 213.8 195.1 202.8 166.8 176.5 134.4 تجات السكريةالسكر والمن 17
 73.7 73.1 54.6 88.0 102.8 64.6 73.5 61.1 بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية  23
 108.8 112.9 93.5 104.4 101.7 84.2 94.9 85.8 )القھوة والتوابل(القھوة والشاي والمتة والتوابل  9

 106.7 169.5 78.6 116.2 98.1 90.1 75.3 62.2 فواكه والنباتات الصناعية البذور الزيتية وال 12
 88.7 124.3 79.9 100.3 86.0 80.0 64.7 88.8 )زيوت ودھون(الزيوت والدھون النباتية والحيوانية 15
 27.0 53.4 4.5 39.9 80.4 30.5 32.5 6.9 األسمدة  31
 219.6 140.1 115.8 87.6 60.6 51.4 54.0 47.3 الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل 4

 0.0 87.8 0.3 7.935.839.056.832.9 التبغ وبدائل التبغ المصنعة24
 91.1 76.7 70.1 40.536.442.245.448.5)الفواكه(الفواكه المأكولة والحمضيات و البطيخ األصفر8

 7.6 26.7 25.6 39.0 42.4 32.1 44.4 16.8 المنتجات الكيميائية 38
 39.3 35.3 34.2 23.0 24.5 21.6 19.8 33.7 محضرات اللحوم واألسماك والقشريات والرخويات 16
 86.5 57.9 22.7 22.5 23.3 16.4 14.8 8.3 )الخضار الطازجة(, الدرنات, الجذور, الخضار المأكولة 7

 45.4 39.6 41.1 28.5 21.9 18.7 46.3 18.3 محضرات مختلفة قابلة لألكل 21
 10.1 18.4 24.7 13.38.318.619.510.6 الحيوانات الحية1

 20.1 17.9 14.6 6.813.310.611.714.3محضرات من الحبوب أو دقيق النشاء19
 13.7 13.6 10.0 6.4 11.5 9.3 8.5 3.1 الزيوت األساسية ومستحضرات التجميل 33
 31.9 16.6 14.4 17.0 10.7 8.6 4.3 4.6 القطن  52
 35.6 24.1 17.5 15.6 8.7 7.4 6.9 2.6 محضرات من الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل 20
 15.5 15.4 13.8 8.6 8.4 5.9 4.6 4.2 الكاكاو ومحضرات الكاكاو 18
 19.3 14.9 12.4 2.17.68.38.211.5 ورق الزجاج  والمنسوجات المصنعة من الخضار53
 7.7 7.5 8.5 1.73.73.35.85.8ثناء الفراءالجلود باست41
 30.1 35.5 12.2 11.7 5.3 2.4 2.2 1.7 المشروبات الروحية والخل 22
 5.6 5.3 2.8 4.1 4.6 3.5 2.2 3.0 منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء 11
 7.0 7.8 4.6 1.9 2.1 0.1 0.3 0.3 األسماك والقشريات والرخويات 3

 0.1 1.2 0.0 1.9 1.9 1.3 2.5 1.1 صوف والشعرال 51
 1.8 1.8 1.4 0.70.90.71.91.4 نباتات خام وعلكة واصبغة13
 1.7 1.4 0.9 0.50.10.61.21.2المنتجات الحيوانية األخرى5

 0.7 12.6 0.6 3.6 1.1 10.3 11.3 1.3 األخشاب والمواد الخشبية 44
 0.6 0.9 0.7 0.7 0.8 0.5 0.9 0.6 الخضار األخرى 14
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 الفلين والمصنوعات الفلينية 45
 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 النباتات األخرى واألبصال والورود ونباتات الزينة 6
 6.1 5.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 حوم واألحشاء القابلة لألكللال 2
 2,030 1,911 1,284 1,443 1,330 1,086 1,034 864 المجموع النھائي  

 بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



 

 

 %) مليون  دوالر (2008-2001/1999, المستوردات الزراعية السورية الرئيسية 17-2الجدول 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001-99متوسط  السلع

 210 220 175 181 113 104 101 94 الذرة

 140 321 199 186 193 160 169 127 السكر

 54 14 91 138 147 102 88 61 زيوت من بذور مختلفة

 68 132 57 55 57 54 56 43 الشاي

كسبة فول الصويا و القطن والزيتون وعباد 
 الشمس 

47 55 48 90 82 51 72 64 

 149 144 50 89 80 59 50 60 الرز

 75 52 41 35 30 28 25 26 بودرةحليب ال

 45 52 36 25 25 22 20 22 الموز

 52 81 34 30 29 24 24 22 بذور السمسم وبذور عباد الشمس

 33 43 32 20 23 20 19 34 السمك المعلب

 13 39 25 5 12 12 15 45 السمن النباتي

 26 49 17 20 19 15 16 13 الزبدة والسمنة

 22 17 16 26 20 9 19 24 القھوة 

 9 19 15 55 37 36 19 14 فول الصويا

 12 32 8 12 15 14 14 14 المتة

 9 12 3 6 12 10 12 5 النخالة والبقايا األخرى

 317.7 1 0 0 59 109 69 51 الشعير

 0 8 0 5 0 0 0 0 الزيوت والدھون المھدرجة

 1299 1310 850 968 961 827 772 702 المجموع

 731 601 434 476 369 260 262 162 سلع أخرى

 2030 1911 1284 1443 1330 1086 1034 864 إجمالي الواردات الزراعية

 بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



 

 

 %) مليون  دوالر (2008-2001/1999, المستوردات الزراعية السورية الرئيسية 18-2الجدول 

 السلع
  متوسط

 1999 -2001 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

  متوسط
 2006 -2008 

 12 14 13 8 10 10 11 13 9 الذرة

 14 16 13 15 15 16 16 11 18 السكر

 9 7 10 11 9 9 8 10 9 زيوت من بذور مختلفة

 4 4 4 4 5 5 6 4 5 الشاي

كسبة فول الصويا و القطن والزيتون وعباد 
 الشمس 

6 7 5 5 4 7 6 4 5 

 5 4 6 6 5 5 8 7 7 الرز

 3 3 2 2 3 2 2 3 3 الحليب المجفف

 2 3 2 2 2 2 2 3 3 الموز

 2 3 2 2 2 2 3 3 1 بذور السمسم وبذور عباد الشمس

 2 2 1 2 2 2 2 4 5 السمك المعلب

 1 2 0 1 1 1 4 7 5 السمن النباتي

 1 1 1 1 1 2 1 2 1 الزبدة والسمنة

 2 1 2 2 1 2 3 2 4 القھوة 

 3 1 4 3 3 2 2 2 2 لصويافول ا

 1 1 1 1 1 1 1 2 2 المتة

 1 0 0 1 1 1 1 0 0 النخالة والبقايا األخرى

 1 0 0 4 10 7 7 4 16 الشعير

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الزيوت والدھون المھدرجة

 68 66 67 72 76 75 83 82 96 المجموع

 32 34 33 28 24 25 17 18 4 سلع أخرى

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 اعيةإجمالي الواردات الزر

  بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



 

 

 ) ألف دوالر( 2007- 2006و  1998للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل األعوام )  RCA(الميزة النسبية الظاھرية  1-3الجدول 

 السلع

1998 2006 2007 

 القيمة RCA ةالقيم
RCA 

 القيمة
RCA 

 العالم سورية العالم سورية   العالم سورية

 146.8 997,499 231,659 124.9 1,053,290 222,785 1.4 795,613 48,786 األغنام الحية

 4.6 11,368,509 82,097 8.9 11,329,293 170,657 0.1 8,049,629 35,771 لنت القطن

 20.8 6,846,505 224,908 16.7 5,416,853 152,924 0.6 3,064,705 78,045 البندورة

 1.8 3,179,956 9,124 3.0 2,762,121 13,871 0.0 2,044,961 3,178 البرتقال

 2.4 809,435 3,097 4.1 767,148 5,355 0.4 259,432 4,486 الكرز

 2.5 300,851 1,203 4.9 299,147 2,468 0.6 180,202 4,832 المشمش

 5.8 6,135,297 56,186 10.2 4,431,758 76,302 0.1 2,638,123 8,073 التفاح

 4.1 32,851,941 214,460 5.2 20,513,154 180,171 0.1 15,236,449 94,636 القمح

 1.0 5,916,077 9,270 0.5 4,017,947 3,719 0.2 2,194,216 17,830 العنب

 107.7 845,861 144,111 39.8 540,599 36,461 2.2 346,996 32,481 العدس

 1.3 3,396,526 7,060 2.5 2,707,997 11,653 0.1 1,659,446 5,755 البطاطا

 1.5 21,041,930 50,398 1.3 17,110,137 37,181 0.0 10,198,263 2,300 )من حليب البقر(الجبن 

 116.5 90,943 16,755 57.1 93,900 9,078 1.4 96,324 5,566 زغب بذور القطن

 2.1 1,382,067 4,631 1.5 1,674,841 4,342 0.4 659,461 12,394 بيالفستق الحل

 0.3 554,402 276 1.0 565,353 916 1.4 275,334 16,137 الحمص

 30.4 5,575,393 268,092 14.7 6,746,443 167,461 0.0 2,161,532 1,113 زيت الزيتون البكر

 28.9 5,866,638 268,092 14.0 7,070,454 167,723 0.0 2,245,559 1,309 زيت الزيتون اإلجمالي

 1,386,143 1,222,278 18,626,675قيمة إجمالي الصادرات السورية

 876,410,043 721,725,849 438,028,352 قيمة إجمالي الصادرات العالمية

  قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة: المصدر



 

 

 
 

 )طن -ألف دوالر ( 2007 - 2006و  1998درات الزراعية السورية خالل  للصا)  RUV(قيمة الوحدة النسبية  2-3الجدول 

 السلع
1998 

RUV 
2006 

RUV 
2007 

RUV الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة 
 العالم سورية العالم سورية العالم سورية العالم سورية العالم سورية العالم سورية

األغنام 
 *الحية

48,786 795,613 34,300 868,774 1.6 222,785 1,053,290 94,596 767,746 1.7 231,659 997,499 122,184 732,688 1.4 

 1.4 8,676,210 43,851 11,368,509 82,097 1.0 9,079,538 138,182 11,329,293 170,657 1.0 5,729,621 199,900 8,049,629 273,078 لنت القطن

 0.2 6,810,531 1,038,935 6,846,505 224,908 0.2 6,077,463 1,004,785 5,416,853 152,924 0.7 3,889,849 133,241 3,064,705 78,045 بندورة

 0.5 5,269,911 27,878 3,179,956 9,124 0.4 5,317,682 63,974 2,762,121 13,871 1.7 4,755,882 4,317 2,044,961 3,178 البرتقال

 0.9 132,832,103 999,151 32,851,941 214,460 0.8 126,212,306 1,404,100 20,513,154 180,171 1.6 109,455,236 428,346 15,236,449 94,636 القمح

 0.3 4,431,336 24,922 5,916,077 9,270 0.2 3,416,087 16,226 4,017,947 3,719 0.9 2,294,387 19,831 2,194,216 17,830 العنب

 1.2 1,646,552 243,165 845,861 144,111 1.1 1,323,150 79,427 540,599 36,461 1.3 787,284 55,600 346,996 32,481 العدس

 0.4 10,472,706 50,411 3,396,526 7,060 0.8 9,748,692 53,057 2,707,997 11,653 2.2 7,897,320 12,200 1,659,446 5,755 البطاطا

من (الجبن 
 )حليب البقر

2,300 10,198,263 966 2,845,053 0.7 37,181 17,110,137 25,011 4,307,995 0.4 50,398 21,041,930 25,552 4,598,443 0.4 

زغب بذور 
 القطن

5,566 96,324 25,263 241,085 0.6 9,078 93,900 31,475 250,727 0.8 16,755 90,943 37,148 229,956 1.1 

الفستق 
 الحلبي

12,394 659,461 5,764 194,323 0.6 4,342 1,674,841 1,270 293,876 0.6 4,631 1,382,067 1,048 316,092 1.0 

 1.1 823,808 362 554,402 276 0.8 951,301 1,838 565,353 916 1.6 607,407 21,744 275,334 16,137 الحمص

زيت الزيتون 
 البكر

1,113 2,161,532 348 919,638 1.4 167,461 6,746,443 56,221 1,485,498 0.7 268,092 5,575,393 74,366 1,391,718 0.9 

زيت الزيتون 
 اإلجمالي

1,309 2,245,559 408 1,008,335 1.4 167,723 7,070,454 56,301 1,634,042 0.7 268,092 5,866,638 74,366 1,529,867 0.9 

 قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة: المصدر
 كغ 50ي وزن الرأس وھو تم حساب إنتاج األغنام بضرب عدد رؤوس األغنام بوسط* 

  



 

 

 
 (%) 2008 - 2007تنوع السوق للصادرات الزراعية السورية الرئيسية   3-3الجدول 

 أھم السلع المصدرة
 عدد الشركاء التجاريين حصة أھم عشر دول حصة أھم خمس دول

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

 7 10 100.0 100.0 99.7 99.7 األغنام الحية

 16 20 97.1 90.5 75.6 76.7 المكرود وغير الممشطالقطن غير 

 7 12 100.0 99.9 99.7 94.8 القمح القاسي والطري

 36 27 100.0 100.0 99.6 99.7 المياه الغازية والمعدنية

 44 37 87.1 99.9 71.1 96.3 زيت الزيتون

 16 15 99.8 99.4 93.5 92.5 بندورة

 44 54 78.1 69.2 65.4 49.9 بذور الكمون

 19 16 96.1 91.3 95.1 84.8 فواكه مختارة

 33 38 98.0 89.5 97.3 88.7 العدس

 17 14 98.9 93.9 99.7 95.7 الجلود

 5 7 100.0 100.0 100.0 97.9 زغب بذور القطن

 26 30 85.7 66.9 86.8 70.7 الحمص

 28 13 92.0 80.5 95.0 92.0 الحمضيات

 7 13 100.0 100.0 98.8 88.8 العنب الطازج

 19 24 95.8 86.4 95.3 85.1 الفستق الحلبي

 12 12 97.9 93.4 98.6 91.4 )بذور - مجمدة  -طازجة (البطاطا 

 21.0 21.4 95.4 91.3 92.0 87.8 المتوسط

  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



 

 

 
 (%) 2008 - 2007يسية  تنوع السوق للواردات الزراعية السورية الرئ 4-3الجدول 

 أھم السلع المستوردة
 عدد الشركاء التجاريين حصة أھم عشر دول حصة أھم خمس دول

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

 9 18 100.0 97.2 97.8 89.0 )مكرر وخام(السكر 

 18 8 99.5 100.0 93.3 100.0 الذرة الصفراء

 13 5 97.6 100.0 87.8 100.0 الشعير

 23 14 94.2 100.0 83.4 97.3 الرز

 15 13 100.0 100.0 97.3 98.4 الشاي

 4 4 100.0 100.0 100.0 100.0 كسبة الزيتون وفول الصويا وأخرى

 0 2 100.0 100.0 100.0 100.0 فول الصويا

 18 30 94.2 80.0 74.8 70.2 الحليب المجفف

 17 18 98.9 94.0 99.5 97.5 الموز

 10 11 100.0 100.0 96.8 98.0 األسماك المعلبة

 16 17 99.2 98.1 94.0 89.1 بذور السمسم وعباد الشمس

 1 1 100.0 100.0 100.0 100.0 مطحونة أو غير مطحونة, مع سوقھا, خام , المتة 

 4 2 100.0 100.0 100.0 100.0 نخالة ونخالة جريش وغيرھا

 8 19 100.0 87.7 87.9 69.4 الزبدة والسمن

 11 16 100.0 100.0 97.7 96.0 القھوة

 11.1 11.9 98.9 97.1 94.0 93.7 المتوسط

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



 

 

 
 )طن( 2008الميزان السلعي ألھم الصادرات والواردات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام  5-3الجدول 

 االكتفاء الذاتي ستھالك الظاھرياال الصادرات الواردات االنتاج المنتجات

 102.0 2,098,073.5 41,274.8 35.2 2,139,313.0 القمح القاسي والطري
 16.1 1,619,008.4 0.0 1,357,872.4 261,136.0 الشعير
 376.5 9,060.4 26,628.1 1,572.5 34,116.0 العدس
 91.5 29,634.6 162.1 2,690.7 27,106.0 الحمص

 559.6- 1,830.8- 12,186.1 110.2 10,245.0 بذور الكمون
 21.8 1,292,127.6 600.6 1,011,392.2 281,336.0 الذرة 

 102.0 684,362.4 13,529.5 50.9 697,841.0 القطن غير المكرود وغير الممشط
 104.5 920,595.6 41,274.8 35.2 961,835.2 *األغنام

 6.4 44,657.4 661.6 42,442.0 2,877.0 بذور السمسم
 257.8 3,958.8 10,182.6 3,937.3 10,204.0 بذور عباد الشمس

 96.5 663,068.1 84,948.7 108,485.7 639,531.0 البندورة
 99.0 727,880.3 15,648.3 23,036.6 720,492.0 البطاطا

 5.2 26,235.0 47.4 24,913.4 1,369.0 فول الصويا
 100.4 279,941.6 1,575.6 578.2 280,939.0 العنب

 100.3 100,595.3 429.3 122.6 100,902.0 المشمش
 110.6 326,230.7 36,906.5 2,440.2 360,697.0 التفاح

 100.0 24,577.0 0.0 0.0 24,577.0 األجاص
 100.3 48,159.2 467.7 344.9 48,282.0 الكرز
 82.8 68,095.2 233.0 11,967.3 56,361.0 الدراق

 100.3 1,042,911.0 53,957.7 50,412.7 1,046,456.0 الحمضيات
 96.2 54,642.0 1,104.2 3,190.2 52,556.0 الفستق الحلبي 

 29.2 510,263.0 5,430.7 366,537.4 149,156.2 السكر
 0.0 17,466.2 0.0 17,466.2 0.0 القھوة
 0.0 0.031,179.60.031,179.6الشاي

 0.0 6,332.1 2,067.8 8,399.9 0.0 الحليب المجفف
 110.7 137,285.5 14,940.6 226.1 152,000.0 **زيت الزيتون 

 0.0 201,899.0 0.0 201,899.0 0.0 الرز
 0.0 16,842.6 0.0 16,842.6 0.0 المتة

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر
 كغ 50تم حساب إنتاج األغنام بضرب عدد رؤوس األغنام بوسطي وزن الرأس وھو * 

  إنتاج سورية من زيت الزيتون البكر حسب قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة 



 

 

 
 

 األغنام الحية - 6-3الجدول 

 السنوات
 الصادرات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 
 مليون دوالر طن

   2,339.9 63.0 26,928 01-99وسطي 

   2,743.6 193.9 70,676 08-06وسطي 

     7.6قطر  -9.1الكويت  -  9.1لبنان  - 73.0المملكة العربية السعودية  2,400.2 225.3 200493,850

     4لبنان  -8الكويت  - 10قطر  - 77المملكة العربية السعودية  2,639.7 179.8 200568,118

      1.6لبنان  - 6.8قطر  - 7.7ويت الك - 83.2المملكة العربية السعودية  2,616.8 222.8 200685,153

     1.3الكويت  - 2.7لبنان  - 6.1قطر  - 89.1المملكة العربية السعودية  2,503.5 214.3 200785,599

     1.4العراق  - 8.4قطر  - 88.2المملكة العربية السعودية  3,503.5 144.6 200841,275

  اسات الزراعية قاعدة بيانات المركز الوطني للسي: المصدر 
 

 القمح القاسي والطري  - 7-3الجدول 

 السنوات
 الصادرات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 
 مليون دوالر طن

   221.9 10.9 49,184 01-99وسطي 

   165.6 127.5 769,721 08-06وسطي 

 3كوريا الشمالية  - 9.1لبنان  - 11.3األردن  - 15.6لجزائر ا - 16.3العراق  -  35.0مصر  179.8 125.9 700,193 2004

  - 8.5إيطاليا  - 10.1تونس  - 10.6األردن  -  58.6مصر  113.0 84.8 750,332 2005

  4تونس  - 19.9األردن  - 30.1مصر  - 43.9إيطاليا  123.4 147.6 1,196,341 2006

 4.6تركيا  - 9.1إيطاليا  - 24.6تونس  - 26.9األردن  -  29.7مصر  198.8 197.7 994,673 2007

  16.4مصر  - 39.0األردن  - 43.6اليمن  318.9 36.5 114,592 2008

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



 

 

 
 

 القطن غير المكرود وغير الممشط - 8-3الجدول 

 السنوات
 الصادرات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)ديرية الرئيسية الوجھات التص
 طن

مليون 
 دوالر

   1,069.3 186.1 174,011 01-99وسطي 

   1,376.2 89.3 64,914 08-06وسطي 

    3.4مصر  - 3.6كوريا الجنوبية  - 6.2إندونيسيا  - 12.6الصين  - 15.2إيطاليا  - 19.4باكستان  - 20.0تركيا  1,372.0 156.2 113,876 2004

      4.4مصر  - 4.2باكستان  -  5.4تايالند  -  7.1اليابان  - 7.2إندونيسيا  - 8.0الصين  - 11.1إيطاليا  - 36.6تركيا  1,025.0 163.2 159,256 2005

  4إندونيسيا  - 4.8بنغالدش  - 12.8إيطاليا  - 16.7مصر  - 23.2تركيا  - 25.2الصين  1,235.2 169.6 137,293 2006

  6.2الصين  - 6.3البرتغال  - 6.9كوريا الجنوبية  - 12.0مصر  - 14.8اليابان  - 17.3تركيا  - 25.6إسبانيا  1,728.2 75.9 43,920 2007

   3.4إيطاليا  - 4.4البرتغال  - 7.8باكستان  -  11.2اليابان  - 14.2الصين  - 15.3مصر  - 22.2تونس  1,664.7 22.5 13,529 2008

  للسياسات الزراعية  قاعدة بيانات المركز الوطني: المصدر
 
 

 المياه المعدنية والغازية - 9-3الجدول 

 السنوات
 الصادرات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 
 طن

مليون 
 دوالر

   660.9 0.5 737 01-99وسطي 

   253.5 73.9 291,382 08-06وسطي 

   17.4األردن  - 79.6العراق  197.7 52.5 265,519 2004

  18األردن  - 78.6العراق  192.7 58.2 302,047 2005

   4.6األردن  - 90.4العراق  216.0 58.2 269,570 2006

 4األردن  - 94.8العراق  301.0 96.7 321,225 2007

 4.5األردن  - 94.8العراق  235.3 66.7 283,351 2008

  اعيةقاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزر: المصدر 
  



 

 

 
 

 زيت الزيتون - 10-3الجدول 

 السنوات
 الصادرات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 
 مليون دوالر طن

   2,717.7 6.5 2,375 01-99وسطي 

   926.2 45.9 49,567 08-06وسطي 

      5.2السعودية  -  7إسبانيا  - 8.4ية الحرة المنطقة السور - 11.8سويسرا  - 46.2إيطاليا  1,624.3 36.0 22,144 2004

 6.3سويسرا  -13.8إسبانيا  -10.6المنطقة السورية الحرة  - 27.9إيطاليا  -29.4اإلمارات  1,470.1 91.5 62,270 2005

2006 17,126 49.7 2,901.1 
الواليات  - 2.0المنطقة السورية الحرة   2.6اإلمارات  - 2.8الكويت  - 4.3لبنان  - 5.4إيران  - 9.4السعودية  - 14.1إسبانيا  -40.7إيطاليا 

 1.5المتحدة 
  1.4السعودية  - 1.5إسبانيا  - 2.1إيران  - 5.0إيطاليا  - 86.1لبنان  502.3 58.6 116,633 2007

 3.3الواليات المتحدة  - 4.1الكويت  -  4.2لبنان  -  5.7إسبانيا  - 5.7اإلمارات  -7.1األردن  - 17.2السعودية   -35.5إيطاليا  2,991.6 44.7 14,941 2008
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 
 البندورة - 11-3الجدول 

 السنوات
 الصادرات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 
 مليون دوالر طن

   483.6 80.8 167,060 01-99وسطي 

   283.5 43.9 154,943 08-06وسطي 

 3.7اإلمارات العربية المتحدة  - 4.1أوكرانيا  - 4.2لبنان  - 4.6اإلتحاد األوربي  - 7الكويت  - 67.6المملكة العربية السعودية  110.9 28.9 260,310 2004

   4.6اإلتحاد األوربي  - 4.2اإلمارات العربية المتحدة  - 9.1العراق  -  12.5لبنان  - 58.0المملكة العربية السعودية  125.7 41.1 327,152 2005

      3.4اإلمارات الغربية المتحدة  - 5.9الكويت  - 9.6اإلتحاد األوربي  - 11.8لبنان  - 12.9العراق  - 51.5المملكة العربية السعودية  199.3 51.1 256,411 2006

      3.6لبنان  - 3.6اإلمارات العربية المتحدة  - 5.4السوق األوربية  - 11.5العراق  - 68.4المملكة العربية السعودية  421.3 52.0 123,470 2007

   4.4الكويت  - 4.9عمان  - 7.8اإلمارات العربية المتحدة  - 9.8العراق  -  13.1لبنان  - 57.8المملكة العربية السعودية  337.5 28.7 84,949 2008
  لوطني للسياسات الزراعيةقاعدة بيانات المركز ا: المصدر 



 

 

 
 

 بذور الكمون - 12-3الجدول 

 السنوات
قيمة  الصادرات

الوحدة 
طن/دوالر

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 
 طن

مليون 
 دوالر

   2,203.5 19,73343.5 01-99وسطي 

   1,028.7 31,05631.9 08-06وسطي 

2004 31,13023.2 746.8 
 -  5.0المغرب  - 5.1مصر  - 10.2المملكة العربية السعودية  - 11.2البرازيل  - 11.3الواليات المتحدة  - 12.8اإلتحاد األوربي  -19.2ة اإلمارات العربية المتحد

    - 3.8ماليزيا  - 4الجزائر 

2005 39,84132.3 810.2 
 - 8البرازيل  - 9.8اإلمارات العربية المتحدة  - 10.5الواليات المتحدة  - 10.6مصر  - 10.8المملكة العربية السعودية  -  11.0اإلتحاد األوربي  -11المغرب 
  - 3.8الجزائر 

  .  3.1المكسيك  - 3.5الجزائر  - 3.6فيتنام  - 5.3الواليات المتحدة  - 5.3سنغافورة  - 7.1المغرب  - 7.9السعودية  - 8.8البرازيل  - 10.5مصر  - 20.5اإلمارات  835.2 49,30241.2 2006
 .2.5ھولندا  - 3.1فيتنام  - 3.1الجزائر  - 4.5تركيا  - 6.1الواليات المتحدة  - 7.1البرازيل  - 9.3المغرب  - 9.9مصر  - 11.7اإلمارات  - 11.9السعودية  1,128.7 31,68035.8 2007
   3.2كولومبيا  - 3.5تركيا  - 3.5إسبانيا  - 3.7برازيل ال - 3.9الجزائر  - 14.4السعودية  -  17.1مصر  - 26.3المغرب  1,551.7 12,18618.9 2008

  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 

 األلبان واألجبان  - 13-3الجدول 

 السنوات
قيمة  الصادرات

الوحدة 
طن/دوالر

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 
 طن

مليون 
 دوالر

  3.22976.6 1,059 01-99وسطي 
  10,90429.52701.2 08-06وسطي 
 2.4اإلمارات  - 3.8األردن  - 4.1الكويت  -   6.0السعودية  - 67.3لبنان 11.51686.7 6,814 2004
  6.2السعودية  -6.4الكويت  - 8.2األردن  - 8.8العراق  - 56.0لبنان 15,32617.21120.1 2005
 3.8الكويت  - 4.6السعودية  -8.6اإلمارات  - 19.4األردن  - 48.7لبنان 12,39626.12104.4 2006
 4.9السعودية  - 6.1العراق  - 9.1الكويت  - 14.3األردن  - 19.7اإلمارات  - 37.2لبنان 10,73228.42642.8 2007
  4.4العراق  -7.3اإلمارات  - 10.9السعودية  - 12.9الكويت  - 19.2األردن  - 40.8لبنان 33.93538.7 9,585 2008

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



 

 

 
 
 

 العدس - 14-3الجدول 

 السنوات
 الصادرات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 
 مليون دوالر طن

   616.2 17.9 28,970 01-99وسطي 

   548.2 23.9 43,538 08-06وسطي 

 2.4بنغالدش  - 3.1لبنان  - 4.3تركيا  - 6.9األردن  - 18.7السعودية  -  56.8مصر  373.3 26.7 71,459 2004

  2.2لبنان -3.3المغرب  - 7.3السودان  - 9.7األردن  - 20.2السعودية  - 20.8تركيا  -29.2مصر  408.7 31.4 76,856 2005
  3.8الكويت  - 5.4المغرب  -  5.4لبنان  -  12.3تركيا  -12.3ردن األ -  17.8مصر  - 33.5السعودية  458.7 11.7 25,571 2006

  6.4تركيا  - 6.4األردن  - 16.5السعودية  - 18.3بنغالدش  -  41.1مصر  550.3 43.2 78,415 2007

 3.0إلمارات ا -  3.0األردن  - 3.2السودان  - 5.7الكويت  - 7.9بنغالدش  - 21.6السعودية  -  51.1مصر  627.8 16.7 26,628 2008
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 
 )الخوخ -الدراق  -األجاص  - الكرز  -المشمش  -التفاح (فواكه مختارة  - 15-3الجدول 

 السنوات
 الصادرات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 
 مليون دوالر طن

   829.9 49.4 59,539 01-99وسطي 

   489.5 22.9 46,712 08-06وسطي 

 3.1الكويت  -3.5-اإلمارات  -3.8روسيا االتحادية  - 5.4لبنان - 20.2مصر -20.9السعودية  -25.2األردن  396.4 18.9 47,641 2004

 2.5اإلمارات  -4اق العر -5.6الكويت  - 8.9لبنان  - 17.9األردن  - 19.6مصر -27.6السعودية  266.0 109,40229.1 2005

  1.5لبنان  - 1.6الكويت  -3.4ليبيا  - 17.9السعودية  - 21.1األردن  -40.1مصر  535.7 30.3 56,577 2006

  2.3اليمن  - 2.8السعودية  - 4.0العراق  -6.0ليبيا  - 14.3األردن  -57.7مصر  428.4 19.4 45,196 2007

  2.3السودان  -  2.4ليبيا   - 4.6العراق  - 16.5 األردن -68.9مصر  493.6 18.9 38,364 2008
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية:  المصدر 



 

 

 
 
 

 الجلود - 16-3الجدول 

 السنوات
 الصادرات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 
 مليون دوالر طن

   2,213.8 1.8 805 01-99وسطي 

   1,639.9 21.6 13,173 08-06وسطي 

  3.5تركيا  - 89.8إيطاليا  2,706.1 16.1 5,958 2004
  2.3مصر  - 96.1إيطاليا  2,449.6 16.3 6,635 2005
   1.2الصين  - 1.9تركيا  - 2.5مصر  - 4.7الھند  - 80.2إيطاليا  1,689.4 16.2 9,611 2006
   3.2تركيا  - 3.4اإلمارات  - 7.7كوريا الجنوبية  - 14.2 الھند - 67.2إيطاليا  1,691.7 22.1 13,041 2007
     2.0اإلمارات  - 5.9تركيا  - 6.5باكستان  - 7.1كوريا الجنوبية  - 28.2الھند  - 46.2إيطاليا  1,571.7 26.5 16,868 2008

  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 

 )المندرين - الليمون  -لبرتقال  ا(الحمضيات  - 17-3الجدول 

 السنوات
 الصادرات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 
 مليون دوالر طن

   595.4 24.1 40,561 01-99وسطي 

   472.1 14.7 31,104 08-06وسطي 

   5.5العراق  - 6.8الكويت -7.4لبنان  - 9.2اإلمارات  -19.6السعودية  - 48.5األردن  224.1 6.3 27,913 2004

   2.1اإلمارات  - 4.9الكويت  -6.6لبنان  - 13.4السعودية  -27.6األردن  - 37.8العراق  167.2 9.7 57,989 2005

   2.5العراق  - 3.3اإلمارات  -7.7الكويت  -23.6السعودية  -55.9األردن  217.0 5.5 25,306 2006

 5.4السعودية  - 32.8العراق  - 52.6األردن  280.9 3.9 14,047 2007

    3.3أوكرانبا  - 4.4السعودية  - 5.4روسيا االتحاديه  - 9.0السعودية  - 21.2تركيا  - 22.4السوق األوربية  - 22.4األردن  641.4 34.6 53,958 2008
 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 

 

 
 
 

 ن وملبنقمر الدي - 18-3الجدول 

 السنوات
قيمة  الصادرات

الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 
 طن

مليون 
 دوالر

   1,199.6 9.1 7,551 01-99وسطي 
   793.7 10.1 12,689 08-06وسطي 
     4.0رات العربية المتحدة اإلما - 5.8الكويت  - 5.8األردن  - 15.9المملكة العربية السعودية  -  60.9مصر  729.3 5.1 7,051 2004
     3.5اإلمارات العربية المتحدة  - 6.4الكويت  - 6.9األردن  - 18.8المملكة العربية السعودية  -  56.9مصر  665.9 7.4 11,177 2005
    9.4اإلمارات   - 3.6الكويت  - 5.0األردن  - 10.7المملكة العربية السعودية  -  66.9مصر  736.2 10.2 13,870 2006
  7.1األردن  - 11.2السعودية  -  64.1مصر  771.7 9.6 12,389 2007
  3.0السودان  - 4.1األردن  - 6.5الكويت  - 14.8السعودية  -  54.3مصر  870.5 10.3 11,806 2008

  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 

 بذور اليانسون  - 19-3الجدول 

 السنوات
قيمة  ادراتالص

الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 
 طن

مليون 
 دوالر

   2,144.4 4.4 2,034 01-99وسطي 
   1,207.9 6.3 5,247 08-06وسطي 

2004 3,166 3.5 1,110.9 
 - 3.9الجزائر  - 4.1ھولندا  - 4.1مصر  - 4.3فرنسا  - 4.6فنزويال  - 7اإلكوادور  - 7.2لبنان  - 8.9المكسيك  - 9.4السعودية  - 15.3الواليات المتحدة 

      1.7اإلمارات-2.2الكويت-2.6البرازيل  -2.8تركيا

2005 7,030 7.2 1,017.9 
 1.9اإلكوادور - 1.9ردن األ -  2.5المكسيك  - 2.7فنزويال  - 3السعودية  - 3.7ھولندا  - 4.0لبنان  -  7.7البرازيل  - 13.9الواليات المتحدة  - 38.3تركيا 

          1.6فرنسا  -

2006 5,445 5.5 1,005.8 
 3.9ھولندا  - 4المغرب  - 4.3الجزائر  - 4.4اإلكوادور  -6.3تركيا  - 6.6السعودية  - 6.9المكسيك  -  8.4الواليات المتحدة  - 9.3البرازيل  -  15.4مصر 

       -  2.2 لبنان - 2.3فرنسا  - 2.9األردن  -3.2اإلمارات  -

  3.1المكسيك  -  3.1األردن  - 3.5فرنسا  - 3.7ھولندا  - 5.5الجزائر  - 9.9البرازيل  - 11.4تركيا  - 13.7مصر  - 20.2الواليات المتحدة  1,234.0 6.8 5,514 2007

2008 4,783 6.7 1,407.7 
 3.6لبنان  - 4.1تركيا  - 4.3فرنسا  - 4.4الجزائر  - 4.9البرازيل  - 5.0عودية الس - 5.6األردن  - 5.9اإلكوادور  - 11.5مصر  - 23.8الواليات المتحدة 

    3.1المكسيك  - 3.3فنزويال  -
 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 

 

 
 

 )لنت القطن(زغب بذور القطن  - 20-3الجدول 

 السنوات
 الصادرات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)صديرية الرئيسية الوجھات الت
 طن

مليون 
 دوالر

   289.1 8.8 30,455 01-99وسطي 

   341.9 5.4 15,756 08-06وسطي 

  4.1المملكة العربية السعودية   - 11.9الصين  - 17.1اليابان  - 64.1ألمانيا  291.3 7.6 26,252 2004

  4.0المملكة العربية السعودية  - 4.6إسبانيا  - 11.6ن الصي - 13.6اليابان  - 62.2ألمانيا  284.4 10.2 35,719 2005
   5.8مصر  - 6.3ألمانيا  -  7.6السعودية  -9.7بلجيكا  -  9.9إسبانيا  - 20.2الصين  -  40.4اليابان  298.8 5.2 17,268 2006

 6.4ة السعودي - 10.3الصين  - 13.9إسبانيا  - 25.3اليابان  - 42.0بلجيكا  346.2 8.9 25,753 2007

  6.9السعودية  - 27.0إسبانيا  - 27.2الواليات المتحدة  - 38.6بلجيكا  491.0 2.1 4,247 2008
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 
 البطاطا الطازجة والمبردة - 21-3الجدول 

 السنوات
 الصادرات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 
 طن

مليون 
 دوالر

   441.1 13.8 31,258.5 01-99وسطي 

   215.6 3.9 18,222 08-06وسطي 

  3.7األردن - 4.8عمان  - 5.3قطر -7.8لبنان  -  8.1اإلمارات  - 12.4السعودية  -17.3الكويت  - 36.4العراق  178.9 3.0 16,798 2004

    2.9قطر  -  3عمان  - 4.5السعودية  - 5.3األردن  -5.4اإلمارات  -  7.5الكويت  -8لبنان  - 46.9العراق  234.2 5.4 23,188 2005

  3.5لبنان  - 4.5عمان  - 8.5األردن  - 14.6الكويت - 17.1السعودية  - 17.8العراق  - 19اإلمارات  170.3 5.9 34,816 2006

  3.4قطر  - 9.3الكويت  - 11.7ة السوق األوربي - 29.2األردن  - 30.2السعودية  431.4 1.8 4,202 2007

  20.6العراق  - 21.1اإلملرات  - 47.7األردن  258.4 4.0 15,648 2008
 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 

 

  
 
 

 الفستق الحلبي المقشر وغير المقشر - 22-3الجدول 

 السنوات
 الصادرات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)يرية الرئيسية الوجھات التصد
 طن

مليون 
 دوالر

   1,534.3 9.5 6,196.7 01-99وسطي 

   2,848.8 3.4 1,189.5 08-06وسطي 

 2.9السعودية  -3.5اإلمارات  - 3.6الكويت  -5اليونان  - 6.5األردن  -71.9لبنان  1,346.1 1.7 1,282.9 2004
    4.7لبنان  - 5.8الكويت  - 6.5البحرين  - 17.4السعودية  - 15.6ألردن ا - 19مصر - 21.8األمارات  3,320.7 0.9 271.3 2005
   2.6الكويت  - 3.5األمارات  - 7.0السعودية  - 12.2مصر  - 61.3األردن  3,382.9 4.5 1,338.8 2006
  5.6تركيا  - 7.5السعودية  - 14.4إيطاليا  - 15.0مصر  - 42.6األردن  3,209.9 2.0 632.8 2007
    3.3تركيا  - 4.3إيران  - 8.0إيطاليا  - 29.4مصر  - 41.3األردن  4,351.4 4.8 1,104.2 2008

  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 

 العنب الطازج - 23-3الجدول 

 السنوات
 الصادرات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 
 طن

مليون 
 دوالر

   802.8 24.2 30,132 01-99وسطي 

   348.5 1.8 5,126 08-06وسطي 

  12.8األردن  - 15.8الكويت  - 21.9اإلمارات   - 34.2السعودية   237.4 2.2 9,076 2004

 9.6الكويت  - 9.1عمان  - 16لبنان  - 17.6األردن  -  17.5اإلمارات   - 18.6السعودية   211.2 3.2 15,282 2005

  8.5عمان   -10.5الكويت  - 15.3األردن  -  24.7اإلمارات   - 31.1السعودية   237.5 1.3 5,435 2006

  5.0عمان  - 5.1السودان  - 6.6العراق  - 27.1األردن  - 11.3اإلمارات  - 38.6السعودية  343.7 2.9 8,369 2007

  4.5العراق  - 8.2عمان  - 20.2اإلمارات  - 67.0األردن  756.6 1.2 1,576 2008
 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 

 

 
 
 

 الحمص 24-3الجدول 

 السنوات
 الصادرات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 
 مليون دوالر طن

   769.0 6.2 8,092 01-99وسطي 

   648.7 0.2 344 08-06وسطي 

  3.3اإلمارات العربية المتحدة  - 6.0المملكة العربية السعودية  - 6.4تونس  - 6.5لبنان  -  12.3مصر  - 53.7األردن  411.8 12.1 29,459 2004

  5.5اإلمارات العربية المتحدة  - 7.4مصر   - 10.4المملكة العربية السعودية  - 12.4تونس  - 16.3لبنان  -   35.0األردن  422.7 8.1 19,231 2005

      18.3المملكة العربية السعودية  -19.7الكويت  - 21.4لبنان  - 30.0األردن  495.7 0.3 685 2006

  4.3الدنمارك  - 5.5قبرص  - 11.8السويد  -  16.0المملكة المتحدة  - 17.3السعودية  - 20.1لبنان  721.2 0.1 185 2007

  3.9المملكة المتحدة  - 6.8رومانيا  - 9.5اليونان  - 10.3العراق  - 14.3إلمانيا  - 14.6الكويت  - 18.3السعودية  1,212.2 0.2 162 2008
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 

  
 
 

 الشعير - 25-3الجدول 

 السنوات
 الواردات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 
 مليون دوالر طن

   94.6 47.8 505,942 01-99وسطي 

   203.4 129.6 637,246 08-06وسطي 

   8.5بلغاريا  - 44.6أوكرانيا  - 45العراق  106.3 66.4 624,727 2004

   3.4فرنسا  - 20تركيا  - 23.4روسيا االتحادية  - 46.9أوكرانيا  125.8 100.9 802,516 2005

  8.9روسيا االتحادية  - 36.7أوكرانيا  - 46تركيا  124.7 57.7 462,946 2006

 3.5بلغاريا  - 7.9كازاخستان  - 16.9تركيا  - 17.1روسيا االتحادية  - 54.7أوكرانيا  149.2 13.6 90,920 2007

 3.3رومانيا  - 5.6بلغاريا  - 18.3روسيا االتحادية  - 57.6أوكرانيا  233.9 317.7 1,357,872 2008
  للسياسات الزراعية  قاعدة بيانات المركز الوطني: المصدر 

  
  
  
 



 

 

 
 
 
 السكر -  26-3الجدول  

 السنوات
 الواردات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 
 مليون دوالر طن

   244.2 129.3 529,610 01-99وسطي 

   385.0 219.2 569,465 08-06وسطي 

 3.5كولومبيا  -  7.6فرنسا  - 36.3البرازيل  - 55.4السوق األوروبية  260.8 193.3 740,996 2004

  6.4بلجيكا  - 11.6فرنسا  - 36.9البرازيل  - 42.4السوق األوروبية  260.3 185.9 714,362 2005

   4.7بلجيكا   - 5مصر  - 6.1اإلمارات  -  17.8البرازيل  -   53.1السوق األوروبية  372.0 199.3 535,620 2006

 3.4مصر  - 10.3تايالند  - 10.3الھند  -  10.3السوق األوروبية  - 18.1اإلمارات  - 40.0يل البراز 398.1 320.9 806,237 2007

  4.8الھند  - 36.0اإلمارات  - 52.6البرازيل  375.2 137.5 366,537 2008
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 

  
 
 

 الذرة - 27-3الجدول 

 السنوات
 الواردات

لوحدة قيمة ا
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 
 مليون دوالر طن

   113.6 93.8 826,029 01-99وسطي 

   159.6 201.7 1,263,311 08-06وسطي 

     14.9األرجنتين  - 84.7الواليات المتحدة األمريكية  131.9 112.8 855,778 2004

   3.6بلغاريا  - 4.1تركيا  -11.2أوكرانيا  - 13.5األرجنتين  - 66.2يكية الواليات المتحدة األمر 122.6 180.8 1,474,703 2005

   3.3بلغاريا  - 5.5تركيا  - 74.7الواليات المتحدة األمريكية  125.8 174.9 1,390,315 2006

 1.5األورغواي  - 6.8األرجنتين  - 91.4الواليات المتحدة األمريكية  158.4 219.9 1,388,225 2007

   3.4رومانيا  -  3.6ھنغاريا  - 5.1بلغاريا  -  11.0أوكرانيا  - 31.7الواليات المتحدة  - 42.0األرجنتين  207.9 210.3 1,011,392 2008

  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  
 



 

 

 
 

 الرز  -28-3الجدول 

 السنوات
 الواردات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)ة دول المنشأ الرئيسي
 مليون دوالر طن

   311.1 59.9 192,591 01-99وسطي 

   497.9 110.5 222,003 08-06وسطي 

  4.7إسبانيا  - 7.7أستراليا  - 21.3تايالند  -  60.7مصر  306.2 59.1 193,182 2003

   2.2العراق  -2.5إسبانيا  - 3.1تايالند  -  84.4مصر  337.2 80.2 237,897 2004

    1.9أستراليا  - 2.8تايالند  -16.7إسبانيا  - 67مصر  278.3 88.7 318,857 2005

    3.3أستراليا  -  3.4تايالند  - 3.4إسبانيا  - 4.8الھند  -76.6مصر  352.0 49.9 141,648 2006

  2.4تايالند  - 3.2الھند  -  88.0مصر  410.7 132.4 322,461 2007

  4.0الصين  - 6.0الھند  -  12.0الواليات المتحدة  - 22.4تايالند  -  39.2مصر  739.4 149.3 201,899 2008
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 
 
 

 األكساب وبقايا استخراج الزيوت   - 29-3الجدول 

 السنوات
 الواردات

 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/قيمة الوحدة دوالر
 مليون دوالر طن

   203.0 47.5 234,032.2 01-99وسطي 

   247.8 61.7 248,952.7 08-06وسطي 

 3لبنان  -4.5الواليات المتحدة  -  91.1األرجنتين  256.6 89.6 349,309.4 2004

  3.4لبنان  - 4.5الواليات المتحدة  -  87.5األرجنتين  201.6 81.7 405,354.4 2005

   2الواليات المتحدة  -  97.4األرجنتين  208.6 51.4 246,588.6 2006

  6.3روسيا االتحادية  - 93.6األرجنتين  224.3 71.5 318,607.7 2007

  5.1روسيا االتحادية  - 94.5األرجنتين  342.2 62.2 181,661.7 2008
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  
 
 



 

 

 
 
 

 الشاي - 30 - 3الجدول 

 السنوات
 اتالوارد

 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/قيمة الوحدة دوالر
 مليون دوالر طن

   1,970.7 43.4 22,022 01-99وسطي 

   2,064.6 59.1 28,633 08-06وسطي 

 94.1سيريالنكا   1,844.1 56.6 30,683 2004

 2.5فيتنام  - 94.2سيريالنكا   1,514.4 55.4 36,615 2005

 2.3فيتنام  - 92.7سيريالنكا   1,958.3 57.3 29,264 2006

 4.3فيتنام  - 90.2سيريالنكا   2,051.9 52.2 25,455 2007

 4.2فيتنام  - 88.9سيريالنكا   2,174.7 67.8 31,180 2008
 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  
 
 

 الحليب المجفف - 31-3الجدول 

 السنوات
 الواردات

 قيمة الوحدة
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 
 طن

مليون 
 دوالر

   3,236.7 34.4 10,640 01-99وسطي 

   4,385.1 52.0 11,858 08-06وسطي 

     3أوكرانيا  - 4.9نيوزيلندة  - 7.2المالديف  - 9.5أستراليا  - 12فرنسا  -14.3بلجيكا  - 21.2بولندا  -21.9ھولندا 2,695.0 39.5 14,645 2004

   7.2المالديف  - 8.3ھولندا  -9.4بلجيكا  -53.1فرنسا  1,769.1 45.0 25,459 2005

 4.9المالديف  - 5.7الھند - 7.1نيوزيلندة -  8.8بولندا - 11.2أوكرانيا  - 21.8ھولندا -30.2فرنسا  3,405.4 42.7 12,529 2006

 3الدنمارك  - 6.2الھند  - 8.4بيالروسيا  - 9.4كرانيا أو - 14.3ھولندا  - 31.8نيوزيلندة  3,664.5 53.7 14,646 2007

 - 5.1مالي  - 6.4أوكرانيا  - 7.2الھند  - 9.2بلجيكا  -  14.7إيران  - 17.2فرنسا  - 26.5ھولندا  7,103.1 59.7 8,400 2008
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  
  
 



 

 

 
 
 

 الموز - 32-3الجدول 

 تالسنوا
 الواردات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 
 طن

مليون 
 دوالر

   338.3 22.0 64,953 01-99وسطي 

   181.7 43.2 237,899 08-06وسطي 

   6.9اليمن  - 23.4لبنان  - 62اإلكوادور  259.8 24.5 94,332 2004

   5لبنان  - 28.8اإلكوادور  -59.3كولومبيا  43.6 24.6 565,125 2005

   3.1كولومبيا  -  3.6كوستاريكا  - 5.4مصر  - 6.8لبنان  - 68.8اإلكوادور  113.3 36.0 317,911 2006

   4.7اليمن  - 4.8مصر  - 82.2اإلكوادور  273.4 49.1 179,513 2007

   3.5اليمن - 4.8كولومبيا  - 22.9لبنان  - 60.2اإلكوادور  206.1 44.6 216,273 2008
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : لمصدر ا
  
 
 

 بذور السمسم وعباد الشمس - 33-3الجدول 

 السنوات
 الواردات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 
 طن

مليون 
 دوالر

   529.3 21.9 41,318 01-99وسطي 

   799.1 43.0 53,816 08-06وسطي 

  4.6الھند  - 6.5بلدان أخرى  -24.2السودان  - 27نيجيريا  -27.9أوكرانيا  563.4 24.1 42,741 2003

   4.1باكستان  - 4.5العراق  -31.7نيجيريا  - 39.9السودان  610.4 29.1 47,723 2004

  7.8المالديف  - 7.8باكستان  -32.2السودان  - 54.8نيجيريا  653.1 30.5 46,630 2005

  3.1باكستان  - 8.1األرجنتين  -33.4السودان  - 49.1نيجيريا  641.3 33.9 52,888 2006

   5.1الھند  - 6.7األرجنتين  -31.7السودان  - 41.8نيجيريا  545.4 33.9 62,181 2007

   4.7الھند  - 5.0مصر  - 7.6األرجنتين  -26.8السودان  - 50.1نيجيريا  1,112.5 51.6 46,379 2008
  المركز الوطني للسياسات الزراعية  قاعدة بيانات: المصدر 

  
  
 



 

 

 
 

 فول الصويا  - 34 - 3الجدول 

 السنوات
 الواردات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 
 طن

مليون 
 دوالر

   228.3 14.3 62,817 01-99وسطي 

   278.8 35.3 126,586 08-06وسطي 

 6.5البرازيل  - 29.8األرجنتين  - 63.7األمريكية الواليات المتحدة   266.1 37.1 139,370 2004

 49.6األرجنتين  - 50.3الواليات المتحدة األمريكية   254.9 54.6 214,157 2005

  5.2أوكرانيا  -  5البرازيل  -89.8الواليات المتحدة  261.2 15.5 59,266 2006

 41.4األرجنتين  - 58.6الواليات المتحدة األمريكية   275.5 81.4 295,578 2007

 17.2األرجنتين  - 82.8الواليات المتحدة األمريكية   359.3 9.0 24,913 2008
 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  
 
 

 األسماك المعلبة - 35-3الجدول 

 السنوات
 الواردات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 
 طن

مليون 
 دوالر

   4,117.3 33.7 8,185.9 01-99وسطي 

   2,007.6 32.3 16,077.6 08-06وسطي 

  38.1التايالند  - 60.3المغرب  1,598.1 20.5 12,798.9 2003

  22.5التايالند  - 67.4المغرب  1,662.9 22.6 13,612.2 2004

  43.9التايالند  - 50.2المغرب  1,251.0 19.7 15,755.5 2005

  40.7التايالند  - 54.7المغرب  1,738.3 31.6 18,170.7 2006

  44.3التايالند  - 46.4المغرب  1,929.1 31.8 16,486.5 2007

  39.8التايالند  - 52.7المغرب  2,463.4 33.4 13,575.6 2008
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  
  
 
 



 

 

 
 المجففةالقھوة الخضراء و - 36-3الجدول 

 السنوات
 الواردات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 
 طن

مليون 
 دوالر

   1,092.7 23.7 21,714 01-99وسطي 

   1,223.6 25.6 20,941 08-06وسطي 

   2.4كولومبيا  - 3.8فيتنام  - 7.8الھند  - 83.9البرازيل  1,069.3 20.1 18,777 2004

  2.3الھند  - 3.9كولومبيا  -7.2فيتنام  - 83.4البرازيل  1,099.7 25.6 23,275 2005

   7.4كولومبيا  - 8الھند  - 12.6فيتنام  - 69.1البرازيل  1,204.6 15.7 13,074 2006

   3.1كولومبيا  - 9.9فيتنام  - 79.8البرازيل  1,206.3 38.9 32,283 2007

   3.1كولومبيا  - 5.0الھند  - 6.5كولومبيا  - 79.9البرازيل  1,269.9 22.2 17,466 2008
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 

  
 
 
 

 الزبدة والسمن - 37-3الجدول 

 السنوات
 الواردات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 
 مليون دوالر طن

   1,866.2 12.6 6,751 01-99وسطي 

   2,188.9 15.2 6,960 08-06وسطي 

 3.2بولندا  - 5.5فرنسا  - 6.2الدنمارك  -10.5نيوزيلندا  - 12.4اإلمارات العربية  -12.8بلجيكا  -40.5ھولندا  2,109.9 19.4 9,195 2004

   2.7بولندا  - 3.8ألمانيا - 4.7المالديف  - 5.4انيوزيلند -6.6اإلمارات العربية  -7.1الدنمارك  -8.2فرنسا  -15.4بلجيكا  -35.1ھولندا  2,149.7 20.4 9,504 2005

   2.3الدنمارك  - 2.4اإلمارات   3.5إيرلندا  -5.5فرنسا  - 6فنلندا  -8.8بلجيكا  - 12نيوزيلندا-48.8ھولندا  2,006.7 16.9 8,443 2006

   - 5.1فرنسا  - 5.9الدنمارك  - 6.8بلجيكا  - 10.6إستونيا  - 16.8نيوزياندا  - 29.3ھولندا  2,063.4 19.4 9,419 2007

   3.6مصر  - 7.1فرنسا  - 7.8نيوزيلندا  - 12.4الھند  - 5.6بلجيكا  - 17.1الصين  - 34.9ھولندا  3,090.3 9.3 3,018 2008
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  
  
 
 
 



 

 

 غير مطحونة مطحونة أو -مع سوقھا  -خام  -المتة  - 38-3الجدول 

 السنوات
 الواردات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 
 مليون دوالر طن

   935.5 14.3 15,278 01-99وسطي 

   748.4 10.7 14,297 08-06وسطي 

 99.5األرجنتين  735.1 14.7 19,971 2004

 100األرجنتين  703.1 11.8 16,839 2005

 100األرجنتين  743.3 8.1 10,917 2006

 100األرجنتين  780.7 11.8 15,132 2007

 100األرجنتين  722.6 12.2 16,843 2008
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  
 
 

 النخالة والجريش - 39-3الجدول 

 السنوات
 الواردات

قيمة الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 
 رمليون دوال طن

   85.6 5.1 59,880 01-99وسطي 

   139.6 4.4 31,377.9 08-06وسطي 

 1.4أوكرانيا  - 5.4األرجنتين  -91.9العراق  65.5 12.5 190,756 2004

 3.2بلغاريا  -5.4رومانيا -27.1أوكرانيا  -59.7تركيا  89.7 5.6 62,859 2005

 1.4رومانيا  -12.1بلغاريا  - 37.5تركيا  -48.8أوكرانيا  99.2 2.7 27,585 2006

  29.2تركيا  -70.8أوكرانيا  105.8 1.3 12,303 2007

  19.0تركيا  - 34.3روسيا االتحادية  -45.8أوكرانيا  167.9 9.1 54,246 2008
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 

  



 

 

 
 %)مليون دوالر و( 2008-1999حسب مجموعات الدول خالل الفترة  الواردات والصادرات الزراعية السورية 40-3الجدول 

 المجموعة
 (%)النسبة المئوية  )مليون دوالر(القيم اإلجمالية للصادرات 

وسطي  2008 2007 2006 2005 2004 01-99وسطي  08-06وسطي  2008 2007 2006 2005 2004 01-99وسطي 
06-08

 73.4 81.0 69.8 71.3 64.2 68.2 57.0 883.5 811.9 967.3 871.3 716.4 726.6 456.7 الدول العر بية

 13.3 8.8 16.0 14.0 17.1 151.6158.7190.6171.0222.188.3160.518.914.9)25(دول اإلتحاد األوربي
 10.1 6.7 11.2 11.6 13.7 130.5145.3152.3142.1154.666.7121.116.313.6آسيا بدون الدول العربية
 0.8 0.9 0.9 0.7 1.0 16.28.711.68.311.99.39.82.00.8أمريكا الشمالية والوسطى

 0.8 0.6 1.0 0.7 0.7 10.15.77.98.114.35.79.41.30.5أمريكا الجنوبية
 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.51.43.10.90.91.81.20.10.1أفريقيا بدون الدول العربية

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.31.00.80.80.80.80.80.00.1اأوقيانوسي
 1.4 1.7 1.0 1.6 2.9 35.218.632.519.814.217.317.14.41.7دول أخرى

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 801.11,066.01,115.31,222.31,386.11,001.81,203.4100.0100.0 العالم

 (%)النسبة المئوية  )مليون دوالر(واردات القيم اإلجمالية لل  

 22.5 21.9 24.1 21.1 18.8 101.9287.6271.8270.3459.9443.9391.411.821.6الدول العر بية
 10.7 9.2 11.7 11.4 13.9 219.7137.3201.3146.3222.7187.5185.525.410.3)25(دول اإلتحاد األوربي
 18.7 20.8 16.8 18.1 16.8 200.4177.3242.6232.7321.0422.4325.423.213.3بيةآسيا بدون الدول العر

 11.2 6.9 13.8 14.1 12.1 113.7153.1174.1181.5264.6140.8195.613.111.5أمريكا الشمالية والوسطى
 15.3 13.9 19.7 10.9 16.2 132.0258.1233.6140.2376.5281.8266.215.319.4أمريكا الجنوبية

 1.6 1.3 1.1 2.7 1.2 6.912.317.634.821.727.327.90.80.9أفريقيا بدون الدول العربية
 3.1 3.6 2.8 2.8 1.4 13.516.720.636.254.073.954.71.61.3أوقيانوسيا
 16.9 22.3 9.9 18.8 19.5 76.5287.1281.9241.7190.1452.0294.68.821.6دول أخرى

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 864.51,329.61,443.51,283.81,910.62,029.51,741.3100.0100.0 العالم

 الميزان التجاري القياسي ميزان التجارة الزراعية  
 0.39 0.29 0.36 0.53 0.45 354.8439.0444.6601.0507.4368.0492.10.640.43الدول العر بية

 0.07- 0.36- 0.00 0.08 0.03- 0.180.07-25.0-99.1-0.6-10.7324.67-68.021.45-)25(دول اإلتحاد األوربي
 0.46- 0.73- 0.35- 0.24- 0.23- 0.10-0.21-204.2-355.7-166.3-90.66-90.32-31.96-70.0-آسيا بدون الدول العربية
 0.90- 0.88- 0.91- 0.91- 0.88- 0.89-0.75-185.8-131.5-252.7-173.2-162.5-144.5-97.4-أمريكا الشمالية والوسطى

 0.93- 0.96- 0.93- 0.89- 0.93- 0.96-0.86-256.8-276.1-362.2-132.1-225.7-252.5-121.9-أمريكا الجنوبية
 0.92- 0.87- 0.92- 0.95- 0.70- 0.80-0.87-26.8-25.4-20.8-33.9-14.4-10.9-6.4-أفريقيا بدون الدول العربية

 0.97- 0.98- 0.97- 0.96- 0.92- 0.88-0.96-53.9-73.1-53.2-35.4-19.7-15.7-13.2-أوقيانوسيا
 0.89- 0.93- 0.86- 0.85- 0.79- 0.88-0.37-277.5-434.7-175.9-221.89-249.35-268.55-41.2-دول أخرى

 0.18- 0.34- 0.16- 0.02- 0.13- 0.11-0.04-537.9-1027.7-524.4-61.5-328.2-263.6-63.4- العالم



 

 

 %)مليون دوالر و ( 2008حسب حجم التجارة الزراعية خالل عام  سوريةأھم الشركاء التجاريين ل 41-3الجدول 

 النسبة من حجم التجارةالقياسي الميزان التجاري حجم التجارة الميزان التجاري الواردات الصادرات الدول

 9.7 0.1 293.0 17.12 138.0 155.1 مصر

 9.1 0.4- 275.8 99.15- 187.5 88.3 )25(االتحاد األوربي

 9.1 0.6 274.9 175.01 50.0 225.0 المملكة العربية السعودية

 6.6 1.0- 201.4 195.23- 198.3 3.1 أوكرانيا

 5.1 1.0- 155.6 148.39- 152.0 3.6 روسيا اإلتحادية

 4.9 0.4 147.9 59.00 44.4 103.4 األردن

 4.9 1.0- 147.9 147.05- 147.5 0.4 األرجنتين

 4.9 0.9 147.0 131.02 8.0 139.0 العراق

 4.6 0.9- 140.4 127.31- 133.8 6.5 الواليات المتحدة األمريكية

 3.6 0.5- 109.4 55.63- 82.5 26.9 االمارات العربية المتحدة

 3.1 1.0- 94.3 90.89- 92.6 1.7 البرازيل

 3.1 0.3- 94.8 27.40- 61.1 33.7 تركيا

 3.1 0.0 94.2 4.44- 49.3 44.9 لبنان

 2.4 1.0- 72.3 72.13- 72.2 0.1 نيوزيلندة

 2.2 0.9- 65.8 58.51- 62.1 3.6 الصين

 2.0 0.6- 59.5 35.70- 47.6 11.9 الھند

 1.9 1.0- 57.5 56.56- 57.0 0.4 تايالند

 1.9 1.0- 57.3 57.32- 57.3 0.0 سيرالنكا

 1.5 1.0- 46.4 45.44- 45.9 0.5 بلغاريا

 1.1 1.0 32.8 31.53 0.6 32.2 الكويت

 1.0 1.0- 31.5 30.60- 31.1 0.4 اإلكوادور

 1.0 0.6 30.4 18.29 6.0 24.3 اليمن

 1.0 0.4- 29.0 11.52- 20.3 8.7 السوق األوربية

 0.9 0.5- 28.0 14.30- 21.1 6.8 لمغربا

 0.9 0.9- 27.9 24.65- 26.3 1.6 رومانيا

  



 

 

 %)مليون دوالر و ( 2008حسب حجم التجارة الزراعية خالل عام  سوريةأھم الشركاء التجاريين ل 41-3الجدول ) تابع( 

النسبة من حجم التجارةاسيالميزان التجاري القي حجم التجارة الميزان التجاري الواردات الصادرات الدول

 0.8 1.0- 24.5 24.42- 24.5 0.0 نيجيريا

 0.8 1.0- 23.7 23.05- 23.4 0.3 ماليزيا

 0.7 0.6- 22.7 12.89- 17.8 4.9 السودان

 0.7 0.8- 22.1 16.80- 19.4 2.7 إيران

 0.6 0.8- 19.5 16.08- 17.8 1.7 بنغالديش

 0.6 1.0 19.2 18.75 0.2 19.0 قطر

 0.6 1.0- 17.0 17.05- 17.0 0.0 زاخستانكا

 0.5 0.4- 14.5 5.30- 9.9 4.6 ليبيا

 0.4 0.1- 13.6 1.60- 7.6 6.0 عمان

 0.4 1.0- 12.7 12.67- 12.7 0.0 المالديف

 0.4 0.9- 12.5 11.51- 12.0 0.5 فيتنام

 0.4 0.4- 10.7 3.87- 7.3 3.4 باكستان

 0.3 0.9- 9.2 8.37- 8.8 0.4 إندونيسيا

 0.3 0.8 9.1 7.09 1.0 8.1 تونس

 0.3 0.8- 8.3 6.26- 7.3 1.0 تايوان

 0.3 1.0 7.6 7.38 0.1 7.5 الجزائر

 2.3 0.4- 69.7 30.84- 50.3 19.4 دول أخرى

 90.3 0.3- 3031.3 1027.7- 2,029.5 1,001.8 اإلجمالي

  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 

 

 %)مليون  دوالر و ( 2008 - 2004الوجھات التصديرية الرئيسية للصادرات الزراعية ال خالل الفترة  42-3دول الج

 الدولة
2004 2005 2006 2007 2008 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 22.5 225.0 21.9 303.7 22.8 278.6 20.0 223.2 22.8 243.4 السعودية
 15.5 155.1 13.1 181.5 17.1 209.3 10.7 119.6 9.2 98.3 مصر
 13.9 139.0 11.3 156.9 9.0 110.0 7.3 80.9 8.5 91.1 العراق
 10.3 103.4 7.7 107.0 7.2 87.6 1.2 12.9 0.3 3.5 األردن

 8.8 88.3 16.0 222.1 14.0 171.0 17.1 190.6 14.9 158.7 )25(االتحاد األوربي 
 4.5 44.9 3.1 43.5 4.7 57.8 5.5 61.3 6.9 73.5 لبنان
 3.4 33.7 5.4 75.4 4.5 55.4 7.8 87.2 5.0 53.2 تركيا

 3.2 32.2 1.9 26.4 3.1 38.3 2.7 30.6 3.4 36.5 الكويت 
 2.7 26.9 3.0 41.2 3.1 38.0 2.3 25.4 1.6 17.6 األمارات 

 2.4 24.3 0.4 5.0 0.3 3.5 0.4 4.2 0.8 8.1 اليمن
 1.9 19.0 1.2 17.1 1.5 18.7 2.0 22.4 1.9 20.5 قطر
 1.2 11.9 0.6 7.8 0.2 2.8 0.1 1.2 0.3 2.8 الھند

 0.9 8.7 0.4 6.0 0.9 11.4 0.9 10.4 0.3 2.9 السوق األوربية
 0.8 8.1 4.3 60.2 0.9 11.2 1.9 21.2 0.6 6.5 تونس

 0.7 6.5 0.6 8.4 0.4 4.6 0.8 8.8 0.6 6.6 الواليات المتحدة
 0.7 6.8 0.4 5.9 0.4 4.7 0.7 7.3 0.4 4.4 المغرب

 0.7 7.5 0.3 4.8 0.3 3.1 1.2 13.4 1.8 19.3 الجزائر 
 0.6 6.0 0.3 3.9 0.2 2.4 0.2 2.5 0.2 1.8 عمان

 0.5 4.9 0.3 3.7 0.2 2.5 1.2 13.8 0.2 2.4 السودان
 0.5 4.6 0.2 2.8 0.2 2.3 0.5 5.5 0.3 3.7 ليبيا 

 0.4 3.6 0.4 5.6 0.1 1.7 0.2 2.4 0.2 2.179 روسيا االتحادية
 0.4 3.6 0.4 5.1 3.7 45.0 1.2 13.9 1.9 19.7 الصين
 0.3 2.5 2.0 28.0 0.5 6.1 1.2 12.9 0.3 3.5 اليابان
 0.3 2.7 0.5 6.6 0.1 1.7 0.1 0.9 0.1 1.6 إيران

 3.3 32.6 4.1 57.4 4.5 54.6 12.8 142.8 17.3 184.1 دول أخرى 
 100 1,002 100 1,386 100 1,222 100 1,115 100 1,066 صادرات الزراعية إجمالي ال
 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 

 

 %)مليون دوالر و ( 2008 - 2004المصادر الرئيسية للواردات الزراعية ال خالل الفترة  43-3الجدول 

 الدولة
2004 2005 2006 2007 2008 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % ةالقيم

 9.8 198.3 2.3 43.0 5.0 64.1 6.9 100.1 5.2 69.7 أوكرانيا

 9.2 187.5 11.7 222.7 11.4 146.3 13.9 201.3 10.3 137.3 )25(االتحاد األوربي 

 7.5 152.0 1.8 34.8 1.0 12.3 3.3 47.1 2.0 26.0 روسيا االتحادية

 7.3 147.5 7.1 135.9 5.1 65.4 9.8 142.1 10.2 135.5 األرجنتين

 6.8 138.0 10.2 194.9 7.3 93.3 7.4 107.4 3.5 46.5 مصر

 6.6 133.8 13.4 256.5 12.5 160.5 11.2 161.7 10.8 143.4 الواليات المتحدة

 4.6 92.6 8.4 159.8 3.7 47.8 5.1 73.9 7.1 94.6 البرازيل

 4.1 82.5 4.8 91.0 3.2 41.5 1.5 22.3 1.3 17.2 اإلمارات 

 3.6 72.2 2.6 49.6 2.6 33.1 1.0 15.0 0.6 8.5 نيوزيلندة

 3.1 62.1 1.8 34.0 1.7 21.6 1.2 17.4 1.2 15.4 الصين

 3.0 61.1 1.7 33.0 5.2 67.0 3.9 56.1 1.4 18.0 تركيا

 2.8 57.0 2.9 55.2 1.7 21.9 1.3 18.8 0.7 9.1 تايالند

 2.8 57.3 2.4 45.6 4.1 52.1 3.6 51.6 3.9 52.4 سيرالنكا

 2.5 50.0 2.0 39.1 2.0 25.7 1.4 20.6 0.8 10.4 السعودية

 2.4 49.3 1.8 34.8 2.4 30.6 2.7 38.9 2.1 28.3 لبنان

 2.3 47.6 3.1 58.6 1.2 15.8 0.9 12.3 0.6 8.3 الھند

 2.3 45.9 0.1 1.5 0.7 9.2 0.8 11.3 0.6 7.6 بلغاريا

 2.2 44.4 1.5 29.4 1.9 25.0 1.0 13.7 0.9 11.8 األردن

 1.5 31.1 2.2 41.5 0.9 11.4 0.9 12.7 1.5 19.9 اإلكوادور

 1.3 26.3 0.3 5.2 0.9 11.0 0.5 7.2 1.4 18.3 رومانيا

  



 

 

    
 
 )%مليون دوالر و ( 2008 - 2004المصادر الرئيسية للواردات الزراعية ال خالل الفترة  43-3الجدول )تابع (   

 الدولة
2004 2005 2006 2007 2008 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 1.2 24.5 0.9 17.4 1.3 16.5 1.1 15.9 0.7 9.5 نيجيريا

 1.2 23.4 2.1 40.5 0.4 5.0 2.6 37.0 2.7 36.1 ماليزيا

 1.0 20.3 3.7 70.8 10.7 137.4 7.3 106.0 11.1 147.0 السوق األوربية 

 1.0 21.1 1.1 20.9 1.6 21.1 0.8 11.6 1.2 15.9 لمغربا

 1.0 19.4 0.3 5.8 0.7 8.4 0.2 3.3 0.4 4.9 إيران

 0.9 17.8 0.6 12.4 0.8 10.8 0.6 9.3 0.5 6.2 بنغالدش

 0.9 17.8 0.9 17.0 1.1 14.6 0.8 12.0 1.1 15.3 السودان

 0.6 12.0 0.5 8.7 0.4 5.8 0.4 5.7 0.2 2.4 فيتنام

 0.5 9.9 0.6 11.5 0.0 0.1 1.3 18.9 2.3 30.0 يبيال

 0.4 8.8 0.5 10.2 0.3 3.8 0.5 6.9 0.9 12.0 إندونيسيا

 0.2 5.0 0.6 11.6 0.4 4.7 0.2 2.2 0.5 7.3 كولومبيا

 0.2 3.5 1.0 18.2 0.8 10.2 0.1 2.1 0.0 0.0 األرغواي

 0.1 1.6 0.5 9.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.1 0.8 تشيلي

 0.4 7.6 0.4 7.9 0.4 4.6 0.3 4.1 0.2 3.1 عمان

 5.0 100.5 713.637.3 36.3 466.4 46.8 674.9 43.3 575.8 دول أخرى

 100 2,030 100 1,911 100 1,284 100 1,443 100 1,330 إجمالي الواردات الزراعية

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 

 

 %)مليون دوالر و ( 2008ة الزراعية ال مع مصر حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام التجار 44-3الجدول 

 اسم الفصل الجمركي رقم الفصل
مليون (قيمة الصادرات 
 )دوالر

 الميزان التجاري )مليون دوالر(قيمة الواردات 

 0.1- 0.1 0.0 حيوانات حية 1
 0.0 0.0 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2
 0.0 0.0 0.0 أسماك و قشريات، رخويات و غيرھا من الالفقاريات المائية 3
 10.8- 10.8 0.1 ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من أصل حيواني،  4
 0.4 0.40.0منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر5
 0.0 0.0 0.0 و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابھھا؛ أزھار مقطوفة  أشجار 6
 23.5- 32.9 9.4 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7
 11.6 5.0 16.6 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8
 0.4 4.6 5.0 بن و شاي و مته و بھارات و توابل 9
 41.3- 44.1 2.8 حبوب 10
 1.4 0.1 1.5 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11
 1.7- 9.4 7.7 بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛  12
 0.0 0.0 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرھا من عصارات 13
 0.2- 0.2 0.0 مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 14
 4.0- 4.6 0.6 شحوم و دھون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككھا؛ دھون غذائية محضرة؛ شموع  15
 0.0 0.0 0.0 الالفقاريات المائيةمحضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرھا من  16
 0.9 0.9 1.8 سكر ومصنوعات سكرية 17
 3.2- 3.2 0.0 كاكاو ومحضراته 18
 2.7- 2.8 0.2 محضرات أساسھا الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19
 3.5 2.6 6.2 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20
 11.0- 11.2 0.2 محضرات غذائية متنوعة 21
 3.1- 3.1 0.0 مشروبات، و سوائل كحولية و خل 22
 0.0 0.0 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 0.0 0.0 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24
 0.3- 0.3 0.0 أسمدة 31
 0.6- 0.6 0.0 )  كوزماتيك(أو تطرية محضرات عطور " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33
 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38
 0.1 0.1 0.1 ، وجلود مدبوغة أو مھيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41
 0.2- 0.2 0.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44
 0.0 0.0 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51
 101.5 1.1 102.6 نقط 52
 0.1- 0.00.1ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجھا53
 17.1 138.0 155.1 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 

 

 
 
 

 %)مليون دوالر و ( 2008كية خالل عام حسب فصول التعرفة الجمر) 25(التجارة الزراعية السورية مع دول االتحاد األوربي 45-3الجدول 

 الميزان التجاري )مليون دوالر(قيمة الواردات  )مليون دوالر(قيمة الصادرات  اسم الفصل الجمركي رقم الفصل

 2.7- 2.8 0.1 حيوانات حية 1

 55.9- 0.0 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2

 0.1- 0.1 0.0 قاريات المائيةأسماك و قشريات، رخويات و غيرھا من الالف 3

4 
ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من أصل 

 حيواني
0.1 75.1 -75.0 

 3.0   3.0 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 5

6 
ما شابھھا؛ أزھار مقطوفة و أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و 

 أغصان مورقة للزينة
0.3 0.2 0.2 

 1.2 1.0 2.2 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7

 6.3 0.3 6.5 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8

 2.8 0.2 3.0 بن و شاي و مته و بھارات و توابل 9

 55.9- 55.9 0.0 حبوب 10

 0.8- 1.6 0.7 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

 13.6- 16.5 2.9 بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب 12

 0.5- 0.5 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرھا من عصارات 13

 1.2 0.0 1.3 ية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة مواد ضفر نبات 14

15 
شحوم و دھون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككھا؛ دھون غذائية محضرة؛ شموع 

 من أصل حيواني أو نباتي
19.0 3.8 15.2 

 0.3- 0.3 0.0 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرھا من الالفقاريات المائية 16

 1.1- 2.1 0.9 سكر ومصنوعات سكرية 17



 

 

  
 
 
 %)مليون دوالر و ( 2008حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام ) 25(التجارة الزراعية السورية مع دول االتحاد األوربي   45 -3الجدول )تابع(

 الميزان التجاري )الرمليون دو(قيمة الواردات  )مليون دوالر(قيمة الصادرات  اسم الفصل الجمركي رقم الفصل

 2.9- 3.0 0.1 كاكاو ومحضراته 18

 1.0 0.4 1.4 محضرات أساسھا الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19

 1.8 1.0 2.8 ر قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتاتمحضرات خضر، فواكه وأثما 20

 11.5- 12.2 0.7 محضرات غذائية متنوعة 21

 0.9- 1.1 0.2 مشروبات، و سوائل كحولية و خل 22

 0.3- 0.4 0.0 يات صناعات األغذية؛ أغذية محضرةبقايا و نفا 23

 0.0   0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24

 1.1- 1.1 0.0 أسمدة 31

33 
أو )  كوزماتيك(ر أو تطرية محضرات عطو" رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية

 )تواليت(تجميل  
0.0 7.0 -7.0 

 0.6- 0.6 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38

 14.2 0.0 14.3 ة، وجلود مدبوغة أو مھيأ)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41

 0.1   0.1 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44

 0.0 0.0 0.0 فلين ومصنوعاته 45

 1.8 0.0 1.8 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51

 26.4 0.4 26.7 قطن 52

 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجھا 53

 99.1- 187.5 88.3 اإلجمالي  

  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 

 

 %)مليون دوالر و ( 2008التجارة الزراعية السورية مع السعودية حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  46-3الجدول 
رقم 
  الفصل
 

 يزان التجاريالم )مليون دوالر(قيمة الواردات  )مليون دوالر(قيمة الصادرات  اسم الفصل الجمركي

 136.3 0.0 136.3 حيوانات حية 1
 0.0 0.0 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2
 0.1- 0.2 0.0 أسماك و قشريات، رخويات و غيرھا من الالفقاريات المائية 3
 0.4- 3.5 3.1 ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من أصل حيواني 4
 0.2- 0.2 0.0 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 5
 0.3 0.0 0.3 أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابھھا؛ أزھار مقطوفة  6
 33.6 3.4 37.0 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7
 1.1- 3.3 2.2 لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام فواكه و ثمار قشرية صالحة 8
 0.5- 3.6 3.2 بن و شاي و مته و بھارات و توابل، مواد غذائية وحيوانية، مواد غير غذائية 9
 0.1 0.0 0.1 حبوب 10
 1.5 0.1 1.5 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11
 1.9 0.0 1.9 مار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطببذور أو ث 12
 0.0 0.0 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرھا من عصارات 13
 0.1 0.0 0.1 مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 14
 0.9- 10.5 9.6 أو نباتية و منتجات تفككھا؛ دھون غذائية محضرة؛ شموع شحوم و دھون و زيوت حيوانية  15
 0.0 0.0 0.0 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرھا من الالفقاريات المائية 16
 1.9- 3.2 1.2 سكر ومصنوعات سكرية 17
 0.8 0.1 0.9 كاكاو ومحضراته 18
 0.7- 6.4 5.7 أو النشاء أو الحليب، فطائر محضرات أساسھا الحبوب أو الدقيق 19
 11.4 6.9 18.4 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20
 4.3- 4.8 0.4 محضرات غذائية متنوعة 21
 3.1- 3.8 0.7 مشروبات، و سوائل كحولية و خل 22
 0.1 0.0 0.1 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 0.0 0.0 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24
 0.0 0.0 0.0 أسمدة 31
 0.0 0.0 0.0 )  كوزماتيك(محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33
 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38
 0.0 0.0 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مھيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41
 0.0 0.0 0.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44
 0.0 0.0 0.0 فلين ومصنوعاته 45
 0.0 0.00.0صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51
 2.4 2.40.0قطن 52
 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجھا 53
 175.0 50.0 225.0 اإلجمالي  

  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 



 

 

 %)مليون دوالر و ( 2008التجارة الزراعية السورية مع أوكرانيا حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  47-3الجدول 

 التجاريالميزان  )مليون دوالر(قيمة الواردات  )مليون دوالر(قيمة الصادرات  اسم الفصل الجمركي رقم الفصل

 0.0 0.0 0.0 حيوانات حية 1
 0.0 0.0 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2
 0.0 0.0 0.0 أسماك و قشريات، رخويات و غيرھا من الالفقاريات المائية 3
 7.9- 7.9 0.0 ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من أصل حيواني 4
 0.3 0.0 0.3 نتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخرم 5
 0.0 0.0 0.0 أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابھھا؛ أزھار مقطوفة  6
 0.0 0.0 0.0 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7
 0.9- 3.4 2.4 حمضيات و قشور بطيخ أو شمامفواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور  8
 0.0 0.0 0.0 بن و شاي و مته و بھارات و توابل 9
 176.3- 176.3 0.0 حبوب 10
 0.0 0.0 0.0 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11
 0.3- 0.00.3 صناعة أو للطببذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات لل12
 0.0 0.00.0صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرھا من عصارات13
 0.0 0.0 0.0 مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 14
 0.9- 0.9 0.0 موع شحوم و دھون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككھا؛ دھون غذائية محضرة؛ ش 15
 0.0 0.0 0.0 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرھا من الالفقاريات المائية 16
 0.1 0.0 0.1 سكر ومصنوعات سكرية 17
 0.0 0.00.0كاكاو ومحضراته18
 0.0 0.00.0محضرات أساسھا الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر19
 0.2 0.0 0.2 ت خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتاتمحضرا 20
 0.0 0.0 0.0 محضرات غذائية متنوعة 21
 0.0 0.0 0.0 مشروبات، و سوائل كحولية و خل 22
 4.1- 4.1 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 0.0 0.00.0تبغ و أبدال تبغ مصنعة24
 5.5- 0.05.5سمدةأ31
 0.0 0.0 0.0 )  كوزماتيك(محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33
 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38
 0.0 0.0 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مھيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41
 0.0 0.0 0.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44
 0.0 0.00.0فلين ومصنوعاته45
 0.0 0.0 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51
 0.0 0.0 0.0 قطن 52
 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجھا 53
 195.2- 198.3 3.1 اإلجمالي  
 ية قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراع: المصدر 



 

 

 %)مليون دوالر و ( 2008التجارة الزراعية السورية مع روسيا حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  48-3الجدول 
 الميزان التجاري )مليون دوالر(قيمة الواردات  )مليون دوالر(قيمة الصادرات  اسم الفصل الجمركي رقم الفصل

 0.0 0.0 0.0 حيوانات حية 1
 0.0 0.0 0.0 راف صالحة لألكللحوم و أحشاء و أط 2
 0.0 0.0 0.0 أسماك و قشريات، رخويات و غيرھا من الالفقاريات المائية 3

4 
ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان 

 آخر
0.0 0.0 0.0 

 0.0 0.0 0.0 اني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخرمنتجات أخرى من أصل حيو 5
 0.0 0.0 0.0 أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابھھا؛ أزھار مقطوفة  6
 0.3- 0.5 0.2 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7
 2.5 0.1 2.6 و شمامفواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أ 8
 0.2 0.0 0.2 بن و شاي و مته و بھارات و توابل 9

 144.8- 144.8 0.0 حبوب 10
 0.0 0.0 0.0 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11
 0.0 0.0 0.0 بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب 12
 0.0 0.0 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرھا من عصارات 13
 0.0 0.0 0.0 مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة  14
 0.2 0.0 0.2 شحوم و دھون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككھا؛ دھون غذائية محضرة؛ شموع  15
 0.0 0.0 0.0 قشريات أو رخويات أو غيرھا من الالفقاريات المائية محضرات لحوم أو أسماك أو 16
 0.3 0.0 0.3 سكر ومصنوعات سكرية 17
 0.0 0.0 0.0 كاكاو ومحضراته 18
 0.0 0.00.0محضرات أساسھا الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19
 0.1 0.10.0 أخر من نباتاتمحضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء 20
 0.0 0.0 0.0 محضرات غذائية متنوعة 21
 0.0 0.0 0.0 مشروبات، و سوائل كحولية و خل 22
 4.9- 4.9 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 0.0 0.0 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24
 1.7- 0.01.7أسمدة 31
 0.0 0.00.0) كوزماتيك(محضرات عطور أو تطرية"رزينويد"ريةزيوت عطرية، وراتنجات عط 33
 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38
 0.0 0.0 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مھيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41
 0.0 0.0 0.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44
 0.0 0.0 0.0 فلين ومصنوعاته 45
 0.0 0.00.0اعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيلصوف، وبر ن 51
 0.0 0.00.0قطن 52
 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجھا 53
 148.4- 152.0 3.6 اإلجمالي  

  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 

 

 %)مليون دوالر و ( 2008األردن حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام التجارة الزراعية السورية مع  49-3الجدول 
 الميزان التجاري )مليون دوالر(قيمة الواردات  )مليون دوالر(قيمة الصادرات  اسم الفصل الجمركي رقم الفصل

 13.7 0.3 14.0 حيوانات حية 1
 0.0 0.0 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2
 0.1 0.0 0.1 يات، رخويات و غيرھا من الالفقاريات المائيةأسماك و قشر 3
 14.8 0.8 15.6 ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من أصل حيواني 4
 0.1 0.0 0.1 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 5
 0.2 0.0 0.2 ية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابھھا؛ أزھار مقطوفة أشجار و نباتات أخرى ح 6
 11.6- 16.7 5.1 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7
 15.6 1.0 16.6 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8
 2.7 0.0 2.7 بن و شاي و مته و بھارات و توابل 9
 13.9 1.2 15.1 بوبح 10
 2.0 0.0 2.0 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11
 2.5 0.3 2.7 بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب 12
 0.2- 0.2 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرھا من عصارات 13
 0.1 0.0 0.1 ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخرمواد  14
 5.4 0.4 5.8 شحوم و دھون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككھا؛ دھون غذائية محضرة؛ شموع  15
 0.3- 0.6 0.3 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرھا من الالفقاريات المائية 16
 2.3 1.0 3.4 سكر ومصنوعات سكرية 17
 1.0 0.1 1.1 كاكاو ومحضراته 18
 5.2 1.6 6.9 محضرات أساسھا الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19
 4.7 3.0 7.8 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20
 0.4- 1.0 0.6 محضرات غذائية متنوعة 21
 11.7- 14.5 2.8 مشروبات، و سوائل كحولية و خل 22
 0.1 0.0 0.1 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة  23
 0.0 0.0 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24
 0.0 0.2 0.2 أسمدة 31
 0.0 0.0 0.0 )  كوزماتيك(محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33
 0.2- 0.2 0.0 منتجات كيماوية متنوعة  38
 1.1- 1.1 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مھيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41
 0.0 0.0 0.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44
 0.0 0.0 0.0 فلين ومصنوعاته 45
 0.0 0.1 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51
 0.2 0.1 0.3 قطن 52
 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجھا 53
 59.0 44.4 103.4 اإلجمالي  

  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 
 



 

 

 %)مليون دوالر و ( 2008 التجارة الزراعية السورية مع األرجنتين حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام 50-3الجدول 

 الميزان التجاري )مليون دوالر(قيمة الواردات  )مليون دوالر(قيمة الصادرات  اسم الفصل الجمركي رقم الفصل

 0.0 0.0 0.0 حيوانات حية 1
 0.0 0.0 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2
 0.0 0.0 0.0 أسماك و قشريات، رخويات و غيرھا من الالفقاريات المائية 3
 2.1- 2.1 0.0 ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من أصل حيواني 4
 0.0 0.0 0.0 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 5
 0.0 0.0 0.0 مقطوفة  أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابھھا؛ أزھار 6
 0.0 0.0 0.0 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7
 0.3- 0.3 0.0 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8
 12.1- 12.2 0.1 بن و شاي و مته و بھارات و توابل 9

 67.2- 67.2 0.0 حبوب 10
 0.0 0.0 0.0 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( ظ منتجات مطاحن؛ شعير ناش 11
 4.9- 4.9 0.0 بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش و علف 12
 0.0 0.0 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرھا من عصارات 13
 0.0 0.0 0.0 تي غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخرمواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نبا 14
 0.0 0.0 0.0 شحوم و دھون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككھا؛ دھون غذائية محضرة؛ شموع  15
 0.0 0.0 0.0 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرھا من الالفقاريات المائية 16
 0.0 0.0 0.0 سكر ومصنوعات سكرية 17
 0.0 0.0 0.0 كاكاو ومحضراته 18
 0.0 0.0 0.0 محضرات أساسھا الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19
 0.3 0.30.0 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات20
 0.0 0.0 0.0 محضرات غذائية متنوعة 21
 0.0 0.0 0.0 حولية و خلمشروبات، و سوائل ك 22
 60.7- 60.7 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 0.0 0.0 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24
 0.0 0.0 0.0 أسمدة 31
 0.0 0.0 0.0 )  كوزماتيك(محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33
 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38
 0.0 0.0 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مھيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41
 0.0 0.0 0.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44
 0.0 0.0 0.0 فلين ومصنوعاته 45
 0.0 0.0 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51
 0.0 0.0 0.0 قطن 52
 0.0 0.00.0نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجھاألياف نسيجية53

 147.0- 0.4147.5اإلجمالي
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 

 

 %)مليون دوالر و ( 2008التجارة الزراعية السورية مع العراق حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  51-3الجدول 

 الميزان التجاري )مليون دوالر(قيمة الواردات  )مليون دوالر(قيمة الصادرات  الجمركي اسم الفصل رقم الفصل

 3.9 0.1 3.9 حيوانات حية 1
 3.4 0.0 3.4 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2
 0.0 0.0 0.0 أسماك و قشريات، رخويات و غيرھا من الالفقاريات المائية 3
 23.0 0.1 23.1 ؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من أصل حيوانيألبان و منتجات صناعة األلبان 4
 0.1- 0.1 0.0 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 5
 0.2 0.0 0.2 أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابھھا؛ أزھار مقطوفة  6
 14.8 0.0 14.8 ور ودرنات، صالحة لألكلخضر و نباتات و جذ 7
 0.5- 4.5 4.0 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8
 0.2 0.0 0.3 بن و شاي و مته و بھارات و توابل 9
 0.0 0.0 0.0 حبوب 10
 2.1 0.0 2.1 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11
 0.6 0.4 1.0 بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب 12
 0.0 0.0 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرھا من عصارات 13
 0.0 0.0 0.0 مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة 14
 1.3 0.0 1.3 أو نباتية و منتجات تفككھا؛ دھون غذائية محضرة؛ شموع شحوم و دھون و زيوت حيوانية 15
 0.1 0.0 0.1 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرھا من الالفقاريات المائية 16
 1.8 0.0 1.8 سكر ومصنوعات سكرية 17
 0.5 0.0 0.5 كاكاو ومحضراته 18
 3.9 0.0 3.9 النشاء أو الحليب، فطائر محضرات أساسھا الحبوب أو الدقيق أو 19
 9.4 0.0 9.4 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20
 4.2 0.0 4.2 محضرات غذائية متنوعة 21
 63.2 0.0 63.2 مشروبات، و سوائل كحولية و خل 22
 1.0 0.0 1.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 0.0 0.0 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24
 0.0 0.0 0.0 أسمدة 31
 0.0 0.0 0.0 ) كوزماتيك(محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33
 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38
 2.8- 2.9 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مھيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41
 0.1 0.0 0.1 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44
 0.0 0.0 0.0 فلين ومصنوعاته 45
 0.0 0.0 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51
 0.7 0.0 0.7 قطن 52
 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجھا 53
 131.0 8.0 139.0 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية :  المصدر



 

 

 
 
 

 )مليون دوالر و طن( 2008أھم الصادرات الزراعية السورية إلى المملكة العربية السعودية خالل عام  52-3الجدول 

 % )مليون دوالر(قيمة الصادرات  )طن(كمية الصادرات  اسم السلعة الكود الجمركي

 57.6 129.6 36,389.7 أغنام  (0104.10.00)

 7.1 16.1 79,359.2 خضر أخر، طازجة أو مبردة  (0709.00.00)

 7.0 15.6 49,139.8 .، طازجة أو مبردة)طماطم(بندورة  (0702.00.00)

 5.5 12.4 34,804.4 خضر وفواكه وأثمار قشرية وقشور فولكه  (2006.00.00)

 4.0 8.9 2,249.2 زيت زيتون بكر (1509.10.00)

 2.9 6.5 1,783.3 ماعز (0104.20.00)

 1.6 3.5 5,750.6 عدس (0713.40.00)

 1.1 2.5 3,945.0 خضر و فواكه و أثمار قشرية و أجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك (2001.90.00)

 1.0 2.1 719.8 غيرھا -غراماُ ، مطبوعة 200أكثر من أقمشة منسوجة من خيوط قطن ،ال يزن المتر المربع منھا  (5212.15.90)

 0.9 2.0 826.6 خبز و فطائر وكعك وبسكويت وغيرھا من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوي على الكاكاو (1905.90.00)

 0.8 1.8 1,760.3 بذور كمون (0909.30.00)

(2007.99.00) 
ن فواكه أو أثمار قشرية ، متحصل عليھا بالطبخ ، وإن أوھريس أوعج) مرمالد(مربى و ھالم فواكه ، وخبيص 

 ، غيرھا) غيرھا(اضيف إليھا السكر او مواد تحلية أخر 
1,749.4 1.5 0.7 

 0.6 1.4 291.2 فطائر ذات ترابيع مجوفة ورقائق ويفر منتفشة  (1905.39.00)

(1904.90.00) 
رة من حبوب أو منتجات الحبوب المتحصل عليھا ب التنفيش أو التحميص ؛ حبوب بشكل حبات أو بشكل أغذية محضَّ

 رقائق صغيرة أو بشـــكل حبات مشغولة بطريقة أخرى ، مطبوخة
1,503.7 1.0 0.5 

 0.5 1.0 1,025.4 ال تحتوي على كاكاو ، غيرھا) بما في ذلك الشوكوالته البيضاء" (سكاكر"مصنوعات سكرية  (1704.90.00)

 0.5 1.0 974.6 ، غيرھا) غيرھا) (بما فيھا بذور والثمار(، نباتات وأجزاؤھا (1211.90.90)

 7.9 17.8 25,104.6 سلع أخرى -

 100.0 225.0 247,376.9 اإلجمالي -
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 



 

 

 
 

 )و طنمليون دوالر ( 2008أھم الصادرات الزراعية السورية إلى مصر خالل عام  53-3الجدول 

 )طن(كمية الصادرات  اسم السلعة الكود الجمركي
ماليين (قيمة الصادرات 
 )الدوالرات

% 

 30.5 47.3 20,179.4 خام) رقم متري 14ال يزيد عن ( ديسيتكس أو أكثر  714.29خيوط مفردة من ألياف ممشطة مقاسھا  (5205.12.10)

 29.0 45.0 17,368.4 مقاسات محددةخيوط قطن مفردة من ألياف غير ممشطة ذات  (5205.12.90)

 8.2 12.7 26,417.4 .تفاح (0808.10.00)

 5.7 8.8 13,613.1 عدس    (0713.40.00)

 3.6 5.6 7,176.5 بذور عباد الشمس، وإن كانت مكسرة (1206.00.00)

 3.3 5.1 6,408.0 الخ .....مربى وھالم الفواكه  (2007.99.00)

 2.4 3.7 3,880.7 ) ا فيھا فضالت الخيوط والنساالتبم(فضالت قطن  (5202.10.00)

 2.3 3.5 2,069.3 وغير ممشط " غير مكرود"قطن غير مسرح  (5201.00.00)

 2.2 3.3 2,084.9 بذور كمون (0909.30.00)

 1.8 2.8 18,800.0 وخليط حنطه مع شيلم  ) قمح(حنطة  (1001.90.90)

 1.1 1.7 1,942.3 غيرھا  -) الخيوط والنساالت بما فيھا فضالت(فضالت قطن  (5202.99.00)

 1.1 1.7 1,976.8 تين (0804.20.00)

(1702.40.00) 
ولكن تقل عن  20%، يحتوي على الفركتوز بنسبة ال تقل وزناً عن)سيروب(غلوكوز وشراب الغلوكوز الكثيف 

 امحسوبة على الحالة الجافة، باستثناء السكر المنعكس أو المنعكس داخلي %50
3,458.6 1.6 1.0 

 0.8 1.2 313.6 فستق ، غيرھا (0802.50.90)

 0.8 1.2 1,772.0 ، غيرھا) غيرھا) (بما فيھا بذور والثمار(نباتات وأجزاؤھا،  (1211.90.90)

 6.3 9.8 32,942.2 سلع أخرى -

 100.0 155.1 140,223.8 اإلجمالي -

  لزراعية قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات ا: المصدر 



 

 

 )مليون دوالر و طن( 2008أھم الصادرات الزراعية السورية إلى العراق خالل عام  54-3الجدول 

 )طن(كمية الصادرات  اسم السلعة الكود الجمركي
قيمة الصادرات 

 )مليون دوالر(
% 

 23.7 33.0 157,508.9 )غيرھا(غــيـر كحولية  مياه، المحتوية على سكر مضاف أو مـواد تحلية أخـر أو منكھة، ومشروبات أخـرى (2202.90.00)

 11.4 15.9 11,006.0 غيرھا  -بيض طيور بقشره، طازج أو محفوظ أو مطبوخ  (0407.00.90)

 10.9 15.1 69,402.1 مياه معدنية ومياه غازية غير مضاف إليھا سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكھة (2201.10.00)

 10.6 14.7 41,211.5 ا المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكھة مياه، بما فيھ (2202.10.00)

 2.5 3.4 7,673.1 خليط عصائر، جاھز (2009.90.90)

 2.1 3.0 18,229.2 جزر ولفت بقلي (0706.10.00)

 2.1 3.0 2,278.2 ات الفروج بيض التفقيس سواء ألمھات الدجاج البيّاض أو ألمھ (0407.00.10)

 2.0 2.8 5,248.9 رقائق مستطيلة مصنوعة من دقيق البطاطا مملحة ومضاف إليھا مواد حافظة، مجففة معدة لالستھالك بعد القلي (2005.20.10)

 1.9 2.6 793.1 محضرات غذائية مركبة متجانسة (2104.20.00)

 1.7 2.4 8,309.3 .، طازجة أو مبردة)طماطم(بندورة  (0702.00.00)

 1.6 2.3 837.8 غ 185ديوك و دجاجات من فصيلة غالوس دومستيكاس بوزن اليزيد عن  (0105.11.00)

 1.5 2.1 363.8 غيرھا -ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر  (402.99.90)

 1.4 1.9 1,284.6 فصيلة غالوس دومستيكاس قطع وأحشاء وأطراف مجمدة من ديوك ودجاجات من (0207.14.00)

 1.3 1.7 8,679.8 ملفوف بروكسل ، طازجة أو مبردة  (0704.20.00)

 1.2 1.7 5,774.5 دقيق الحنطة أو الشيلم  (1101.00.00)

 1.1 1.5 1,236.5 محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك ، غيرھا ) طماطم(بندورة  (2002.90.00)

 1.0 1.4 9,771.4 وكرافس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة لألكل) سالسيفي(للسلطة، ولحية التيس ) بنجر(جزر ولفت بقلي وشوندر  (0706.90.00)

 0.9 1.2 3,588.6 برتقال (0805.10.00)

 0.8 1.1 1,089.0 وإن كان مكسواً بالسكر) العلك(لبان المضغ  (1704.10.00)

 0.7 1.0 2,520.0بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة، أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا كسب وغيره من  (2304.00.00)

 0.7 1.0 4,033.0 بصل وعسقالن ، طازجة أو مبردة (0703.10.00)

(1902.00.00) 
بطريقة أخرى مثل اإلسباغيتي أو  أو محضرة) باللحم أو بأية مادة أخرى(عجائن غذائية ، وإن كانت مطبوخة أو محشوة 

 المعكرونة أو الشعيرية 
2,529.2 0.9 0.7 

 18.2 25.3 46,428.8 سلع أخرى -

 100.0 139.0 409,797.0 اإلجمالي -

   قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 



 

 

 
 )مليون دوالر و طن( 2008أھم الصادرات الزراعية السورية إلى األردن خالل عام  55-3الجدول 

 )طن(كمية الصادرات  اسم السلعة الكود الجمركي
مليون (قيمة الصادرات 
 )دوالر

% 

 14.5 15.0 44,666.7 وشيلم أخرى) قمح(حنطة  (1001.90.90)
 12.0 12.4 3,871.4 ماعز  (0104.20.00)
 9.1 9.4 1,329.5 غيرھا  -لية أخر ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تح (0402.99.90)
 3.0 3.1 6,328.2 .تفاح (0808.10.00)
 2.8 2.9 2,370.4 بسكويت حلو  (1905.31.00)
 2.7 2.8 7,178.3 برتقال (0805.10.00)
 2.7 2.8 6,919.0 خضر وفواكه وأثمار قشرية وقشور فواكه وأجــزاء أخــر مــن النباتات، محفوظة بالسكر  (2006.00.00)
 2.2 2.2 735.7 )العصرة األولى(زيت زيتون بكر  (1509.10.00)
 2.1 2.1 1,401.5 غيرھا -زيت فول الصويا وأجزاؤه خام، وإن أزيل صمغه  (1507.10.90)
 2.0 2.0 4,711.7 خضر أخر، طازجة أو مبردة (0709.00.00)
 1.9 1.9 4,567.8 حمضيات طازجة أو جافة ، غيرھا (0805.90.00)
 1.9 1.9 247.7 ,وزناً 1.5%ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن  (0402.21.90)
(0701.90.00) (  1.8 7,459.91.9غيرھا(بطاطا طازجة أو مبردة
 1.8 1.9 1,646.9 الكاكاو خبز و فطائر وكعك وبسكويت وغيرھا من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوي على (1905.90.00)

(0402.10.90) 
ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة 

 أخر 
208.7 1.5 1.4 

 1.3 1.4 6,142.2 مياه معدنية ومياه غازية غير مضاف إليھا سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكھة (2201.10.00)
 1.3 1.3 315.3 فستق ، غيرھا (0802.50.90)
 1.0 1.1 1,114.8 غيرھا  -بھارات وتوابل أخر  (0910.99.90)
 1.0 1.0 3,860.1 غيره -مياه، غير مضاف إليھا سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكھة؛ جليد وثلج  (2201.90.00)
 1.0 1.0 2,200.0 غيرھا -وين مضافة سكر قصب خام ال يحتوي على منكھات أو مواد تل (1701.11.90)
 1.0 1.0 1,161.6 ومنتجات محمصة مماثلة) توست(بقسماط أو خبز محمص  (1905.40.00)
 0.9 0.9 1,116.3 مصل اللبن، غيرھا (0404.90.90)
 0.9 0.9 587.3 ثمار وبذور زيتية أخرى، وإن كانت مكسرة، غيرھا   (1207.99.90)
 0.8 0.9 2,353.2 )قمح(د من حنطة جريش وسمي (1103.11.00)
 0.8 0.9 1,361.2 مصل اللبن و مصل اللبن المعدل ، وإن كان مركزاً أو محتوياً على سكر مضاف (0404.10.90)
 0.8 0.8 215.7 لوز، مقشر، غيرھا (0802.12.90)
 0.8 0.8 1,055.5 عنب طازج  (806.10.00)
 0.8 745.90.8لفواكه ، مكثفات مركزة صناعية من المانغو أو األفوكادوعصير أي نوع واحد آخر من ا (2009.80.10)
 0.7 0.7 331.0 زيت زيتون وأجزاؤه، وإن كان مكرراً لكن غير معدل كيماوياً ، غيرھا (1509.90.00)

 25.3 26.2 38,875.3 سلع أخرى  
 100.0 155078.736103.4 اإلجمالي -

  لوطني للسياسات الزراعيةقاعدة بيانات المركز ا: المصدر 



 

 

 
 

 )مليون دوالر و طن( 2008خالل عام ) 25(أھم الصادرات الزراعية السورية إلى دول االتحاد األوربي  56-3الجدول 

 )طن(كمية الصادرات  اسم السلعة الكود الجمركي
مليون (قيمة الصادرات 
 )دوالر

% 

(5205.12.90) 
رقم  14يزيد عن (ديسيتكس  232.56ديسيتكس وال يقل عن  714.29اسھا أقل من خيوط قطن مفردة من ألياف غير ممشطة مق

غيرھا,)رقم متري43متري وال يتجاوز
8,141.2 20.2 22.9 

 21.0 18.5 6,174.5 العصرة األولى(زيت زيتون بكر  (1509.10.00)
 14.8 13.0 7,766.9 جلود مدبوغة من فصيلة الضأن، بحالتھا الرطبة (4105.10.00)
 4.6 4.1 942.9 لوز، مقشر، أخرى  (0802.12.90)

(0504.00.00) 
، كاملة أو قطعا، طازجة، مبردة، مجمدة، مملحة أو في ماء مملح، مجففة أو ) عدا األســــماك(مصارين ومثانات ومعد حيوانات 

 مدخنة
553.5 3.0 3.4 

 2.4 2.1 1,282.2 وغير ممشط " غير مكرود"قطن غير مسرح  (5201.00.00)
 2.1 1.8 1,125.2 بذور الكمون  (0909.30.00)
 1.9 1.7 3,369.7 غيره -صوف منزوع دھنه وغير مكربن  (5101.19.00)

 1.6 1.4 1.3 أو الخوخ) بما فيه الدراق أملس القشرة كتارين(ولب بزور المشمش أو الدراق ) بزور(نوى  (1212.30.00)

 1.5 1.3 2,783.0 زغب بذور القطن (1404.20.00)

(5205.12.10) 
رقم  14يزيد عن (ديسيتكس  232.56ديسيتكس وال يقل عن  714.29خيوط قطن مفردة من ألياف غير ممشطة مقاسھا أقل من 

 خام, )رقم متري 43متري وال يتجاوز 
550.9 1.2 1.4 

 1.2 1.1 917.8 غيرھا -) بما فيھا فضالت الخيوط والنساالت(فضالت قطن  (5202.99.00)
 1.1 0.9 981.8 فضالت خيوط القطن (5202.10.00)
 1.0 0.9 641.1جاذبة-بذور يانسون أو بذور يانسون صيني أو نجمي (0909.10.00)
 1.0 0.9 607.9فطر وكمأة ، غيرھا ، غيرھا (0711.59.90)
 1.0 0.9 855.8 زيتون محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك (2005.70.00)
 0.9 0.8 692.8 ال تحتوي على كاكاو ، غيرھا) بما في ذلك الشوكوالته البيضاء" (سكاكر"مصنوعات سكرية  (1704.90.00)
 0.9 0.8 335.5 خبز و فطائر وكعك وبسكويت وغيرھا من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوي على الكاكاو (1905.90.00)
 0.9 0.8 213.5 كغ  25لوز بقشره في عبوات تزن أكثر من  (0802.12.10)

 0.8 0.7 530.5 سيتروس اورانتيفوليا ، وسيتروس التيفوليا  -وليم ) سيتروس ليمون ، سيتروس ليمونوم(ليمون حامض  (0805.50.00)

 0.7 0.6 739.6 من حبوب أخر) مثالً، مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة(حبوب أخر مشغولة  (1104.29.00)

 0.7 0.6 194.7 )رقم متري 14ال يزيد عن (ديسيتكس أو أكثر  714.29مقاسھا بالخيط المفرد , مزوية أو متعددة الزوي من ألياف ممشطة خيوط (5205.41.10)

 0.6 0.6 588.6 غيره -منتجات نباتية أخر  (1212.99.90)
 0.6 0.6 169.4 بصل جاف  (0712.20.00)

 11.1 9.8 11,633.4 سلع أخرى -
 100.0 88.3 51,905.6 اإلجمالي -

  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 
 



 

 

 
 
 
 

 )مليون دوالر و طن( 2008أھم الصادرات الزراعية السورية إلى لبنان خالل عام  57-3الجدول 

 )طن(كمية الصادرات  اسم السلعة الكود الجمركي
مليون (قيمة الصادرات 
 )دوالر

% 

 16.6 7.5 1083.8 )غيرھا(ن وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر ألبا (0402.99.90)

 14.4 6.4 2824.9 أجبان أخرى (0406.90.00)

 10.6 4.8 11158.6 .، طازجة أو مبردة)طماطم(بندورة  (0702.00.00)

 8.2 3.7 7690.3 جزر ولفت بقلي (0706.10.00)

 6.5 2.9 1372.9 بسكويت حلو (1905.31.00)

 3.6 1.6 586.8 زيت زيتون بكر (1509.10.00)

 3.3 1.5 3140.0 مكرر(وسكروز نقي كيماوياً، بحالته الصلبة ، غيره ، غيرھا ) بنجر(سكر قصب أو سكر شوندر  (1701.99.00)

 2.7 1.2 1200.5 محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك ، غيرھا) طماطم(بندورة  (2002.90.00)

 2.2 1.0 866.4 ومنتجات محمصة مماثلة) توست(بقسماط أو خبز محمص  (1905.40.00)

 1.6 0.7 328.9 محضرات غذائية مركبة متجانسة (2104.20.00)

 1.4 0.6 657.5 زيتون محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك  (2005.70.00)

 1.3 0.6 1312.1 أو مبردة خيار وقثاء، خيار صغير محبب، طازجة  (0707.00.00)

 1.2 0.6 1110.0 نشاء ذرة (1108.12.00)

 1.5 0.7 2314.7 دالع"بطيخ أحمر  (0807.11.00)

 1.4 0.6 1532.2 ملفوف بروكسل ، طازجة أو مبردة  (0704.20.00)

 23.5 10.5 15,896.7 سلع أخرى -

 100.0 44.9 49,167.5 اإلجمالي -

  مركز الوطني للسياسات الزراعيةقاعدة بيانات ال: المصدر 
  



 

 

 
 )مليون دوالر و طن( 2008أھم الواردات الزراعية السورية من أوكرانيا خالل عام  58-3الجدول 

 % )مليون دوالر(قيمة الواردات  )طن(كمية الواردات  اسم السلعة الكود الجمركي

 71.5 141.8 781,589.9 شعير  (1003.00.00)

 14.2 28.1 110,816.4 اء لغير البذارذرة صفر (1005.90.00

 3.2 6.4 20,611.7 غيرھا  -وخليط حنطة مع شيلم ) قمح(حنطة  (1001.90.90)

 2.7 5.5 13,086.4( يوريا وإن كانت في محاليل مائية)  (3102.10.00)

 2.1 4.1 24,869.3 قولنخالة ونخالة جريش وغيرھا، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو الب (2302.30.00)

 1.8 3.6 1,312.0 ك 20مسحوق الحليب ضمن عبوات وزنھا الصافي أكثر من  (0402.10.30)

 1.0 1.9 505.8 % 1.5كغ، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن  20مسحوق الحليب ضمن عبوات وزنھا الصافي أكثر من  (0402.21.30)

 1.0 2.1 1,728.6 من نوع كاستانيا  -كستناء  (0802.32.00)

 2.5 4.9 3,558.0 سلع أخرى -

 100.0 198.3 958,078.1 اإلجمالي -

  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 

 )مليون دوالر و طن( 2008أھم الواردات الزراعية السورية من روسيا خالل عام  59-3الجدول 

 % )مليون دوالر(قيمة الواردات  )طن(كمية الواردات  اسم السلعة الكود الجمركي

 43.7 86.6 248,313.6 شعير  (1003.00.00)
 28.6 56.8 193,473.1 غيرھا  -وخليط حنطة مع شيلم ) قمح(حنطة  (1001.90.90)
 1.6 3.2 18,599.8 نخالة ونخالة جريش وغيرھا، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول (2302.30.00)
 0.9 1.7 5,296.1( يوريا وإن كانت في محاليل مائية)  (3102.10.00)
 0.6 1.2 8,173.5 ذرة صفراء لغير البذار (1005.90.00

(2306.30.00) 
كسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن كانت مجروشـة أو مطحونة، أو بشـكل كريات مكتلة نـاتـجـة عـن 

 من بذور عباد الشمس إستخالص الزيوت والدھون النباتية
9,176.3 1.3 0.6 

 0.6 1.2 3,586.5 سلع أخرى -
 76.6 152.0 486,619.1 اإلجمالي -
 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 

 

 )مليون دوالر و طن( 2007خالل عام ) 25(أھم الواردات الزراعية السورية من دول االتحاد األوربي  60-3الجدول 
 % )مليون دوالر(قيمة الواردات  )طن(كمية الواردات  اسم السلعة الكود الجمركي
 20.8 39.1 152,067 شعير 1003.00.00)

 18.7 35.1 3,954.6 غرام 2500ضمن علب ال يتجاوز وزن محتواھا الصافي , وزناً  1.5%ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أ، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن  (0402.21.10)

 7.1 13.2 378.8 بذور الخضار (1209.91.00)

 5.1 9.6 39,565.3 ذرة صفراء (1005.90.00)

 3.4 6.4 2,801.9 محضرات كحولية مركبة من األنواع المستعملة إلنتاج المشروبات  (2106.90.10)

 2.9 5.5 1,174.3 مخاليط مواد عطرية ، غيرھا (3302.90.00)

 2.9 5.5 1,742.0 تق من الحليبسمن ـ المش (0405.90.10)

 2.1 4.0 4,190.0 أرز مضروب كلياً أو جزئياً، وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً  (1006.30.00)

 1.7 3.2 3,048.3 أرز أسمر  -أرز مقشور  (1006.20.00)

 1.4 2.7 966.0 كغ 20زبد ، معدة للصناعة في عبوات وزنھا الصافي أكثر من  (0405.10.10)

 1.2 2.2 103.2 كغ  20خالصات  البن ، بعبوات يزيد وزن العبوة الصافي عن  (2101.11.90)

 1.2 2.3 760.9 غيرھا  -زبد وغيرھا من مواد دسمة أخرى وزيوت مشتقة من اللبن   (0405.90.90)

 1.2 2.2 2,810.7 مھدرجة كلياً أو جزئياً وإن كانت مكررة , دھون و زيوت نباتية وأجزاؤھا (1516.20.10)

 1.1 2.1 18.1 غ  185بوزن اليزيد عن , ديوك و دجاجات من فصيلة غالوس دومستيكاس (0105.19.00)

 0.9 1.7 188.5 وزنا % 15ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر بشكل مسحوق أو حبيبات، تحتوي علٮدسم بنسبة ال تزيد عن  (0402.21.90)

 0.9 1.6 578.5 كغ  20ت وزنھا الصافي أكثر من مسحوق الحليب ضمن عبوا (0402.10.30)

 0.8 1.6 449.0 زبد ، غيرھا  (0405.10.90)

 0.7 1.3 828.2 صلصات محضرة ومحضرات صلصات؛ توابل مخلوطة (2103.90.10)

 0.7 1.4 269.3 شوكوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو  (1806.31.00)

 0.7 1.3 22.0 غيرھا  -) تقاوى(من األنواع المعدة للبذار بذور وثمار ونوى  (1209.99.90)

 0.7 1.3 1,259.9 مصل مركز (0404.10.10)

ً  1.5%ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن  (0402.21.20)  0.6 1.2 246.4 ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر, وزنا

 0.6 1.1 244.0 محضرات غير كحولية قاعدتھا مواد عطرية لصنع المشروبات  (3302.10.90)

 0.5 0.9 962.9 مسحوق كاكاو ال يحتوي على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر (1805.00.00)

 0.5 0.9 215.1 ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر (0402.99.90)

 0.4 0.8 695.0 للبذار -بطاطا طازجة أو مبردة للزرع  (0701.10.00)

 0.4 0.8 157.6 كغ20ن عبوات ال يقل وزن الواحدة منھا عن جبنة الشيدر ضم (0406.30.10)

 0.4 0.8 519.0 بشكل مسحوق) جيلي(ھالم المائدة  (2106.90.20)

 0.4 0.8 6.8 ، غيرھا) غيرھا) (بما فيھا بذور والثمار(نباتات وأجزاؤھا،  (1211.90.90)

 0.3 0.6 17.3 غ 185يزيد عن ديوك و دجاجات من فصيلة غالوس دومستيكاس بوزن ال (0105.11.00)

 9.9 18.6 14,471 سلع أخرى -

 100 187.5 238,223 اإلجمالي -
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 



 

 

 
 
 

  )مليون دوالر و طن( 2007لسوق األرجنتين خالل عام  أھم الواردات الزراعية السورية من 61-3الجدول 

 )طن(كمية الواردات  لسلعةاسم ا الكود الجمركي
مليون (قيمة الواردات 
 )دوالر

% 

 45.6 67.2 424,354.9 ذرة صفراء لغير البذار (1005.90.00)

 41.2 60.7 171,691.8 كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة، ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا (2304.00.00)

 7.4 10.9 15,469.2 ضرة وجاھزة لإلستھالك مح) ماتية(متة  (903.00.10)

 2.2 3.3 3,506.4 بذور عباد الشمس، وإن كانت مكسرة  (1206.00.00)

 1.4 2.0 475.0% 1.5كغ، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن  20مسحوق الحليب ضمن عبوات وزنھا الصافي أكثر من  (0402.21.30)

 1.1 1.6 4,293.0 فول الصويا وإن كان مكسراً  (1201.00.00)

 0.6 0.8 1,373.4 ، خاما بشكل عيدان حتى ماكان منھا مطحوناً ) ماتية(متة  (903.00.20)

 0.6 0.9 594.7 سلع أخرى -

 100 147.5 621,758.5 اإلجمالي -

  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 

 

 
 
 

 )مليون دوالر و طن( 2008رية من مصر خالل عام أھم الواردات الزراعية السو 62-3الجدول 

 % )مليون دوالر(قيمة الواردات  )طن(كمية الواردات  اسم السلعة الكود الجمركي

 20.9 28.9 53,807.1 .أرز مضروب كلياً أو جزئياً، وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً  (1006.30.00)

 12.9 17.9 14,305.0 )غيرھا(بما فيھا الفاصولياء البيضاء ) جاريسفاسيولوس فول(لوبيا أو فاصوليا، عادية  (0713.33.90)

 10.8 14.9 25,363.5 ).أرز أسمر(أرز مقشور  (1006.20.00)

 5.4 7.4 1,923.5 أجبان أخرى  (0406.90.00)

 4.7 6.4 23,749.1 بصل وعسقالن ، طازجة أو مبردة (0703.10.00)

 4.6 6.4 1,085.3 األنواع المستعملة إلنتاج المشروباتمحضرات كحولية مركبة من  (2106.90.10)

 10.8 14.9 7,993.5 .فول سوداني، مقشوراً، وإن كان مكسراً  (1202.20.00)

 2.7 3.8 507.6 كغ  3وشاي مخمر جزئياً، معبأ مباشرة في عبوات اليزيد وزن محتواھا عن ) مخمر(شاي أسود  (0902.32.00)

 2.6 3.6 16,947.4 ، طازجة أو مبردة )طمطما(بندورة  (0702.00.00)

 2.4 3.3 574.0 كغ ، غيرھا 20خالصات وأرواح ومركزات البن ، بعبوات يزيد وزن العبوة الصافي عن  (2101.11.90)

 2.2 3.1 2,298.8 بذور سمسم  (1207.40.00)

 2.1 2.9 5,283.1 مالت(مصنوعة من الشعير الناشط ) بيرة(جعة  (2203.00.00)

 1.7 2.4 431.8 محشوة -غيرھا بشكل كتل أو ألواح أو قضبان  -شوكوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو   (1806.31.00)

 1.6 2.3 1,483.5 عدس (0713.40.00)

 1.5 2.1 561.0 خبز و فطائر وكعك وبسكويت وغيرھا من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوي على الكاكاو (1905.90.00)

 1.4 1.9 1,917.2 ، غيرھا ، من بذور عباد الشمس) غيرھا(زيوت من بذور عباد الشمس ، وأجزاؤھا ،  (1512.19.30)

 1.3 1.8 521.0 أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة وال بشكل مسحوق ، غيرھا (0406.30.90)

 1.2 1.6 7,214.2 برتقال (0805.10.00)

 0.8 1.1 3,307.2 ، غيرھافواكه أخر ، طازجة   (0810.90.00)

 1.2 1.7 2,075.3 مخاليط أو محضرات غيرھا بما فيھا تلك المتحصل عليھا من شحوم ودھون وزيوت الخنزير (1517.90.90)

 7.1 9.9 30,907.1 سلع أخرى -

 100 138 202,256.2 اإلجمالي -

  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 



 

 

 
 
 
 

 )مليون دوالر و طن( 2007أھم الواردات الزراعية السورية من الواليات المتحدة األمريكية خالل عام  63-3ول الجد

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الواردات 

 )طن(
قيمة الواردات 

 )مليون دوالر(
% 

 39.4 78.1 320,950.1 ذرة صفراء لغير البذار (1005.90.00)

ً أرز مضروب ك (1006.30.00)  6.4 12.7 12,253.3 .لياً أو جزئياً، وإن كان ممسوحاً أو ملمعا

 6.1 12.1 11,953.6 ).أرز أسمر(أرز مقشور  (1006.20.00)

 3.7 7.4 20,620.4 .فول الصويا وإن كان مكسراً  (1201.00.00)

 3.7 7.3 17768.54( يوريا وإن كانت في محاليل مائية)  (3102.10.00)

 2.9 5.7 121.10 ر الخضاربذو (1209.91.00)

 1.6 3.2 30.0 بيض التفقيس سواء ألمھات الدجاج البيّاض أو ألمھات الفروج  (407.00.10)

 1.4 2.8 298.6 محضرات كحولية مركبة من األنواع المستعملة إلنتاج المشروبات (2106.90.10)

 0.6 1.2 279.9 % 1.5تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن  كغ، 20مسحوق الحليب ضمن عبوات وزنھا الصافي أكثر من  (402.21.30)

 1.8 3.5 2,157.7 سلع أخرى -

 67.5 133.8 386,433.4 اإلجمالي -

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 

 






