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 ـكـرــــشــــ
 

تم إعداد هذا التقرير من قبل المرآز الوطني للسياسات الزراعية آأحد نتاجات التعاون الدولي الفعال 

المساعدة في بناء المقدرات من خالل دعم تشغيل  "GCP/SYR/006/ITAالذي تم تحقيقه في مشروع 

 " .المرآز الوطني للسياسات الزراعية

 
يتم تمويل المشروع بمساعدة مشكورة من قبل الحكومة اإليطالية وينفذ منظمة األغذية والزراعة 

 لألمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

 
رة الزراعة واإلصالح الزراعي أن تعرب عن شكرها للجهود التي يبذلها المشروع وتود وزا

وخاصة من خالل التدريب طويل المدى والمساعدة الفنية اليومية التي سمحت بإنشاء وتشغيل المرآز 

 الوطني للسياسات الزراعية

 
 الزراعي وجميع األفراد وأخيرًا وليس آخرًا يود المرآز أن يتقدم بالشكر لوزارة الزراعة واإلصالح

 .والجهات األخرى على مساهمتها في تقديم المعلومات والبيانات الالزمة إلنجاز هذا التقرير 
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 دــيــــتمه
 

يشهد العالم تغيرات اجتماعية واقتصادية آبيرة نتيجة لمناخ التجارة الجديد الذي تشجعه عملية 

ي من خالل العديد من االتفاقيات التجارية وعلى المستوى التحرير التي تم البدء بها على المستوى اإلقليم

 . العالمي من خالل زيادة األهمية االقتصادية والسياسية لمنظمة التجارة العالمية 

 
ونظرًا لألهمية المتزايدة للتجارة العالمية في عملية التنمية الوطنية تقوم سورية بتشجيع تجارتها 

 على األسواق وتشجيع مشارآة القطاع الخاص في الفعاليات التجارية الخارجية من خالل زيادة انفتاحها

وعلى وجه الخصوص فقد انضمت سورية إلى منطقة التجارة . ولعب دور فعال في المفاوضات التجارية 

العربية الحرة الكبرى ووقعت مجموعة من اتفاقيات التجارة الثنائية وهي تقوم اآلن بالتفاوض على اتفاقية 

وعالوًة على ذلك فقد تقدمت مؤخرًا بطلب لالنضمام لعضوية منظمة التجارة . مع االتحاد األوربي الشراآة 

 . العالمية 

 
وفي محاولة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف فقد أخذ المرآز الوطني للسياسات الزراعية على عاتقه 

التجارة الزراعية وسياساتها وذلك مهمة إعداد تقرير دوري حول التجارة الزراعية السورية ليوثق اتجاهات 

 . بهدف مساعدة الباحثين و صانعي القرار في هذا المجال 

 
وقد تم إنجاز العدد الحالي من قبل فريق مكون من أربعة من الباحثين في المرآز الوطني للسياسات 

حت اإلشراف  المهند ملحم الذين عملوا ت– عبير منال حسن – وفيقة حسني –مجد عبد اهللا : الزراعية 

المشترك لمدير المرآز السيد عطية الهندي ورئيس المستشارين الفنيين في مشروع الفاو 

GCP/SYR/006/ITA آما قام مشروع الفاو بتوفير الدعم الفني من خالل .  السيد شيرو فيوريللو

من قبل اآلنسة الخبيرين الدوليين السيد فابريزيو دي فيليبيس والسيد فابيو سانتوتشي وخدمات الترجمة 

 . أسماء مطر 

 
 أن تعرب عن تقديرها لقراء هذا التقرير واالعتذار عن األخطاء التي قد يتضمنها المرآزوتود إدارة 

 . العدد األول منه وأن ترحب بأية مقترحات لتطوير األعداد المقبلة من التقرير 
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 ةــدمـــمق
 

معدالت النمو االقتصادي آما شهد االقتصاد العالمي خالل السنوات األخيرة تراجعًا تدريجيًا في 

تعرضت الدول النامية للتدهور وتباطأ النمو التجاري بشكل لم يسبق له مثيل خالل العقود الماضية حيث 

وانخفض الطلب  . 2001في عام % 1 إلى حوالي 2000في عام % 10تراجعت هذه النسب من حوالي 

وباإلضافة إلى . ي طرأ على سياساتها التجارية على صادرات الدول النامية بالرغم من التحرير الكبير الذ

فأوًال آان هناك ابتعاد عن االعتماد على . ذلك فقد آان هناك تحول آبير في النموذج التجاري للدول النامية 

الصادرات السلعية واعتماد أآبر على المواد المصنعة والخدمات وثانيًا طرأت زيادة آبيرة على حجم 

 . نامية التجارة بين الدول ال
 

وضمن هذا اإلطار العالمي الجديد فقد مكن تخفيض القيود على التجارة من تسريع النمو وتشجيع 

ظهور أشكال جديدة من اإلنتاجية والتخصص مما أدى إلى زيادة سرعة خلق فرص العمل وتخفيض الفقر 

االختيار بين االستمرار في ويواجه العالم اآلن تحديًا واضحًا حيث يتوجب عليه . في مختلف أنحاء العالم 

هذا الطريق باتجاه المزيد من االنفتاح الذي أدى إلى زيادة التكامل والرفاه لمدة تزيد عن الخمسة عقود أو 

ويجب  . 1999السماح باستمرار الفجوة التي حدثت نتيجة الجتماع منظمة التجارة العالمية في سياتل عام 

لى ظهور موجة جديدة من الرفاه العالمي ، ومع ذلك فيجب أن أن تستمر المحادثات من أجل التشجيع ع

 . تعالج تلك المحادثات مشكالت فروقات الدخل و االستدامة االقتصادية والبيئية 
 

وفي أواخر التسعينات شهدت السياسات في سورية تغيراًَ وذلك استجابة للتغير السريع في المناخ 

ياسات الجديد بتحول تدريجي باتجاه التخطيط التأشيري والتشارآي وقد تميز منهج الس. االقتصادي العالمي 

وقد شجع هذا التوجه الجديد . والالمرآزي دون التخلي عن دور الدولة في المساعدة على توزيع الموارد 

وتهدف المرحلة االنتقالية . على مشارآة القطاع الخاص وخاصًة في تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية 

صاد السوق إلى زيادة القدرة التنافسية في األسواق العالمية وتطوير آفاءة األعمال الزراعية في باتجاه اقت

 . سورية 
 

وساعدت التعديالت االقتصادية على . وقد تابعت الدولة تخفيض القيود اإلدارية على التجارة 

ر للمصدرين من آما سمحت إجراءات التحري. استمرار تحسن آفاق االستثمارات في القطاع الخاص 

 . القطاع الخاص باالحتفاظ بعوائد القطع األجنبي من أجل االستيراد 
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وتتبع . وقد بقيت السياسات النقدية أداة غير فعالة تستخدم بشكل حصري تقريبًا لتغطية العجز المالي 

ياسات يتمتع المصرف المرآزي بدور مستقل في الس المصارف الخمسة المتواجدة في سورية للدولة وال

 آان الحكومة تطبق نظام أسعار الصرف 1998وحتى عام . ويتم تحديد أسعار الفائدة بموجب القانون 

وقامت الدولة بتخفيض . س . ل52.5 و 51وفي تلك السنة تراوحت قيمة الدوالر األمريكي بين . المتعدد 

ة إضافية باتجاه توحيد  وذلك آخطو1999س في بداية عام . ل46إلى " الدول المجاورة"قيمة سعر صرف 

 حيث أصبحت األسعار المحلية تحدد 2001أسعار الصرف الذي تم تحقيقه بشكل آامل في بداية عام 

 . بكاملها بناًء على سعر الصرف الموحد 
 

ومع ذلك فال يزال هناك رقابة صارمة على القطع األجنبي حيث يمكن استيراد العملة الصعبة بينما 

ا يمنع خروج رأس المال الخاص خارج القطر إال بموافقة من رئاسة مجلس آم. يمكن تصديرها  ال

تزال وزارة التموين والتجارة الداخلية تراقب أسعار  وال . 10الوزراء أو بموجب قانون االستثمار رقم 

تطبق بشكل  جميع المواد تقريبًا سواًء أآانت مستوردة أو مصنعة محليًا بالرغم من أن هذه السياسة ال

 . %20طاع الخاص والتي تساوي عادًة آما تقوم الوزارة بتحديد سقوف هوامش الربح لواردات الق. رم صا
 

على % 250وتخضع المنتجات النهائية والمواد الكمالية لتعريفة جمرآية مرتفعة يمكن أن تتجاوز 

شرائح المرتفعة أما الضرائب على الدخل فهي تصاعدية حيث تصل المعدالت على ال. السيارات السياحية 

وقد اتفقت سورية مع % . 17آما يدفع الموظفون ضريبة دخل تصاعدية يمكن أن تصل إلى % . 64إلى 

سنويًا اعتبارًا من نهاية % 10الدول األعضاء في الجامعة العربية على تخفيض الرسوم الجمرآية بنسبة 

% 25خفيض الرسوم الجمرآية بنسبة وفي نفس التاريخ اتفقت سورية ولبنان على ت . 1998تشرين الثاني 

سنويًا بالنسبة للسلع الصناعية أما السلع الزراعية فقد تم إعفاؤها من الرسوم الجمرآية مع االحتفاظ بالقيود 

% 10 وتخفيض 2000اعتبارًا من عام % 50 مادة فقط تم تخفيض رسومها الجمرآية بمعدل 17على 

  . 2004تهاء من فرض الرسوم الجمرآية في نهاية عام سنويًا في السنوات الالحقة بحيث يتم االن
 

وقد شجعت القرارات األخيرة التي سمحت للقطاع الخاص بالتصدير واالستيراد بموجب سعر 

آما تم منح االمتيازات ذاتها . الصرف الموحد على إدخال تجارة القطاع الخاص ضمن القنوات الرسمية 

 . طع األجنبي لديها لشرآات القطاع العام مما حسن وضع الق
 

أما في القطاع الزراعي فيتم إنتاج المحاصيل االستراتيجية مثل القطن والقمح بموجب الخطة 

الزراعية ويتم تحديد أسعار الشراء مرآزيًا وآذلك الدعم المحدود لبعض المستلزمات مثل البذار والوقود 

يل االستراتيجية مثل القمح والقطن وتقوم مؤسسات القطاع العام بتصدير بعض المحاص. والكهرباء 

 . باألسعار العالمية والتي تقل عن أسعار الشراء المحلية 
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وتصدر سورية بشكل رئيسي القطن الخام واألغنام واللحوم والبندورة والعدس والعنب والحمضيات 

والموز ) المكررالخام و(أما وارداتها الرئيسية فهي السكر . والخضار والفواآه والبطاطا والحمص والقمح 

والرز والذرة الصفراء والشعير والشاي والحليب المجفف والبن والزيوت النباتية وآسبة الزيتون واألسماك 

وتشكل الدول العربية مثل دول الخليج ولبنان والجزائر ومصر وتونس وبعض الدول األوربية . المعلبة 

 . يرية الرئيسية لسورية ودول المتوسط مثل إيطاليا وترآيا وروسيا الوجهات التصد
 

أما الدول التي تستورد منها سورية فهي بشكل رئيسي أوربا و أمريكا الالتينية وتايالند والفييتنام 

وذلك نتيجة ) الصادرات والواردات( ازداد حجم التجارة الزراعية 2000-1990وخالل الفترة . ومصر 

تها سورية في السنوات األخيرة بما فيها االتفاقيات مع لبنان للعديد من االتفاقيات الثنائية واإلقليمية التي عقد

 . واألردن ومجموعة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي دخلت مؤخرًا حيز التطبيق 
 

آما تقوم سورية حاليًا بالتفاوض مع االتحاد األوربي على اتفاقية الشراآة أما فيما يتعلق باالتفاقيات 

 . م تنضم سورية بعد لعضوية منظمة التجارة العالمية متعددة األطراف فل
 

يتضمن هذا التقرير ستة فصول لتعطي صورة عامة عن السياسات التجارية والعالقات التجارية 

ويشمل الفصل . لسورية مع بقية دول العالم وعلى وجه الخصوص مع االتحاد األوربي والدول العربية 

 قوانين منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الدوحة الوزاري والعولمة األول مبادئ النظام التجاري بموجب

 . والتجارة ويصف تطورات التجارة العالمية 
 

ويرآز الفصل الثاني على التجارة الزراعية حيث يصف الزراعة بموجب قوانين منظمة التجارة 

 . زراعية  ويوضح شبكة التجارة ال2000العالمية والتجارة العالمية الزراعية في عام 
 

أما الفصل الثالث فيتعرض لنماذج وسياسات التجارة السورية وسياسات أسعار الصرف وحصة 

 . التجارة من إجمالي الناتج المحلي 
 

ويعالج الفصل الرابع التجارة الزراعية السورية وهو يتعرض لقوانين التجارة الزراعية السورية 

غير الجمرآية على االستيراد ويقدم لمحة عامة عن تبادالت الحالية والسياسات المتعلقة بها والمعوقات 

 . التجارة الزراعية السورية 
 

ويناقش الفصل الخامس اتفاقيات التجارة مع لبنان واألردن ودول منطقة التجارة العربية الحرة 

ة المواد من الكبرى مرآزًا على العالقة الوثيقة مع الدول العربية األخرى ويقدم الدالئل الكمية على حرآ

 . حيث القيمة والكمية 
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أما الفصل السادس فيوضح التجارة الزراعية السورية مع االتحاد األوربي والتجارة الزراعية بين 

وربي في الفترة االتحاد األوربي ودول المتوسط ويعرض لبيانات التجارة الزراعية بين سورية واالتحاد األ

1995-1999 .  
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 الفصل األول
 ةـــرة العالمياـــالتج

 

 منظمة التجارة العالمية 1-1

قبل تحليل التطورات األخيرة التي طرأت على التجارة العالمية من المفيد أن نستعرض بإيجاز بنية 

 . وقواعد المؤسسة العالمية الرئيسية التي تنظم التجارة العالمية والتي تسمى بمنظمة التجارة العالمية 
 

نتيجة لمفاوضات طويلة متعددة الجهات على المستوى العالمي وهي نشأت منظمة التجارة العالمية 

 والتي عانت 1947التي تم إنشاؤها منذ عام ) الغات(تسعى إلى تحسين االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 

 : من ثالث نقاط ضعف رئيسية هي 

 . ابان أنها اتفاقية آانت تقتصر أصًال على الدول الغربية باستثناء الي: أوًال 

 . أن ضمان تطبيقها آان ضعيفًا وذلك نظرًا لغياب اإلجراءات الرسمية لتنفيذ التزاماتها : ثانيًا 

 .أن منهجها تجاه السياسات التجارية أصبح قديمًا خالل السنوات األخيرة : ثالثًا 
 

ظيم وضمن هذا اإلطار وخالل الثمانينات تزايدت الحاجة إلنشاء منظمة رسمية قادرة على تن

ونتيجة ألحدث وأطول وأوسع جوالت مفاوضات الغات التي تسمى . العالقات التجارية العالمية بين الدول 

وهي تشكل حاليًا الجهة الدولية  . 1994بجولة األوروغواي تم إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 

 دولة في 143(ألعضاء فيها بالتزايد الوحيدة التي تعالج قوانين التجارة بين الدول والتي أخذ عدد الدول ا

 : وتسعى منظمة التجارة العالمية إلى تحقيق األهداف الثالثة التالية ) . 1-1 المربع – 2001 تموز 31

 تحرير التجارة العالمية  •

 العمل آمنتدى للمفاوضات التجارية  •

 معالجة إجراءات فض الخالفات بين الدول •

  

 ين منظمة التجارة العالميةمبادئ النظام التجاري بموجب قوان 1-2
منذ إنشائها سعت الغات إلى وضع قوانين تسعى إلى ضبط السلوك التجاري من أجل تشجيع التجارة 

ويمكن تلخيص المبادئ الرئيسية لمنهج الغات والتي تم تبنيها . الحرة وتخفيض مخاطر الحروب التجارية 

 : ر التجارة متعددة الجهات فيما يلي فيما بعد من قبل منظمة التجارة العالمية لتشجيع تحري
 

يمكن للدول أن تميز بين شرآائها  التي تعني أنه الالتجارة دون تمييز أو فقرة الدول األآثر رعاية 

وبمعنى آخر فإن . التجاريين وأنه يتوجب عليها أن تمنح جميع هؤالء الشرآاء مرتبة الدول األآثر رعاية 
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نه عندما تقوم دولة ما بتخفيض قيودها التجارية أو فتح أسواقها فيجب أن مبدأ الدول األآثر رعاية يعني أ

تقوم بذلك لنفس البضائع أو الخدمات القادمة من جميع شرآائها التجاريين سواًء أآانوا فقراء أم أغنياء ، 

وهناك . قة ويحكم هذا المبدأ تجارة البضائع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية ذات العال. ضعفاء أم أقوياء 

بعض االستثناءات مثل تلك التي تمنح لالتفاقيات اإلقليمية التي تسمح بتبادل المعامالت التفضيلية بين الدول 

أي " رسوم مقابلة"وإمكانية وضع ) 2002 –المرآز الوطني للسياسات الزراعية (التي تلتزم باالتفاقية 

لتي تتبع سلوآًا غير عادل أي الدول التي ال تطبق قيود على االستيراد على المنتجات القادمة من الدول ا

 . وفيما يتعلق بتجارة الخدمات فيسمح ببعض التمييز ولكن في ظل شروط استثنائية فقط . التزاماتها الدولية 
 

بموجب هذا المبدأ يتوجب على آل دولة أن تعامل المنتجات والخدمات والعالمات المعاملة الوطنية 

وتطبق المعاملة الوطنية عندما . ع وبراءات االختراع المحلية واألجنبية بشكل متساٍو التجارية وحقوق الطب

 . يدخل المنتج أو الخدمة أو المادة إلى السوق المحلية 
 

وتتضمن القيود التجارية التعريفات .  وتعني تخفيض القيود التجارية لتشجيع التجارة التجارة األآثر حرية

أو الحصص االستيرادية التي تقيد آميات منتجات مختارة والقيود غير الجمرآية الجمرآية ومنع االستيراد 

ومن الواضح أن فتح األسواق للمنتجات المستوردة يكون مفيدًا . على البضائع والخدمات والملكية الفكرية 

جارتها وبمعنى آخر يتوجب على الدول تحرير ت. عندما تقوم الدولة باتخاذ إجراءات التعديل التدريجية 

 . والنظم المتعلقة بها من أجل أن تفي بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية 
 

وهو مبدأ عام هام جدًا لتشجيع االستثمارات وخلق فرص العمل ونقل فوائد القدرة على التنبؤ والشفافية 

ة المتعدد الجهات إلى ويسعى نظام التجار. للمستهلكين ) الخيارات الكثيرة واألسعار المنخفضة(المنافسة 

تحقيق االستقرار في المناخ االقتصادي وتحسين شفافيته بطرق عدة وبشكل خاص دخول األسواق الذي 

يعني قبول التعريفة الجمرآية حصرًا آأداة لتنفيذ السياسات ومنع استخدام القيود الكمية والقيود غير 

فإن القدرة على التنبؤ والشفافية يتطلبان وجود وبشكل أآثر عمومية . الجمرآية األخرى لتحديد الواردات 

 . مجموعة من القواعد التجارية متعددة الجهات التي تتمتع بأآبر قدر ممكن من الوضوح والعدالة 
 

يقتصر فقط  يتم تحقيق هذا الهدف من خالل تخفيض التشوهات التجارية الذي التشجيع المنافسة العادلة 

وخاصًة دعم (وإنما يشمل تطبيق القوانين التي تمنع اإلغراق والدعم على تخفيض التعريفة الجمرآية 

 . التي تشوه القدرة التنافسية ) التصدير
 

تدرك منظمة التجارة العالمية حاجة الدول النامية واألقل تطورًا تشجيع التنمية و اإلصالح االقتصادي 

لذا تمنح منظمة . م التجاري العالمي إلصالح نظامها االقتصادي ليصبح فعاًال وأآثر فاعلية في النظا

وبما أن أآثر . التجارة العالمية تلك الدول معاملة خاصة وتسمح لها بتنفيذ التزاماتها الدولية بمرونة أآبر 
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من ثالثة أرباع الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية هم من الدول النامية والتي تظهر إمكانيات 

البنود على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية معالجة القضايا المتعلقة بالتنمية تفاوضية متزايدة فمن أهم 

 . بشكل صحيح وذلك من أجل تسهيل التكامل الفعال لتلك الدول ضمن التجارة العالمية 

 

 مؤتمر الدوحة الوزاري 1-3
قد في الدوحة مؤتمرات وزارية آان آخرها ذلك الذي ع) مرة آل سنتين(تعقد منظمة التجارة العالمية 

 بينما عقد المؤتمر الذي سبقه في سياتل بالواليات المتحدة األمريكية 2001في شهر تشرين الثاني ) قطر(

ولم يشكل مؤتمر الدوحة ما .  الذي انتهى بالفشل والذي شهد نشأة حرآة معارضة العولمة 1999في عام 

) مثل التنمية والبيئة ومقاييس العمالة( الطارئة أي لم يكن جولة شاملة لجميع القضايا" بجولة األلفية"يسمى 

على مناقشة مجموعة آبيرة من المواضيع تتضمن القضايا المتعلقة بتنفيذ  وإنما تم التوصل إلى اتفاق

 . االتفاقيات السابقة حسب الطلب العلني الذي تقدمت به الكثير من الدول األقل تطورًا 
 

وهو يشمل العديد من  . 2001 تشرين الثاني 14زاري بتاريخ وقد تم تبني إعالن مؤتمر الدوحة الو

وقد آرر الوزراء تأآيدهم على بعض االلتزامات . البنود التي تمت مناقشتها سابقًا وآذلك القضايا الجديدة 

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية إلعالن . وأشاروا إلى أهمية بعض األهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة 

  . 1الدوحة

من الواضح تماما أن النظام التجاري متعدد األطراف قد ساهم بشكل آبير في النمو االقتصادي  -1

وبالتالي فإن مؤتمر الدوحة يؤآد . والتنمية وتوفير فرص العمل خالل السنوات الخمسين الماضية 

 .  على هدف متابعة وتعزيز عملية تعديل وتحرير السياسات التجارية

ة على الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه التجارة العالمية في تشجيع التنمية يرآز مؤتمر الدوح -2

وبما أن القسم األآبر من أعضاء منظمة التجارة العالمية هم من . االقتصادية وتخفيض الفقر 

الدول النامية فإن اإلعالن يسعى إلى منح المجال المناسب الحتياجات واهتمامات تلك الدول 

وعالوًة على ذلك فيجب أن تتابع منظمة . مل الذي سيتم تبنيه في الجولة القادمة ضمن برنامج الع

التجارة العالمية بذل الجهود اإليجابية لضمان حصول الدول النامية واألقل تطورًا على حصة من 

 . النمو تتناسب مع احتياجاتها للتنمية االقتصادية 

رية اإلقليمية في تشجيع التحرير والتوسع يرآز مؤتمر الدوحة على أهمية االتفاقيات التجا -3

 . التجاري وفي دعم التنمية 

                                                 
 حيث يتوفر org.WTO.wwwوقع منظمة التجارة العالمية على اإلنترنت  يمكن الحصول على النص الكامل إلعالن الدوحة من م-1 

 . قدر كبير من المعلومات والوثائق واألوراق 
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يلحظ المؤتمر بعين الرضا إنهاء الصين وتايوان إجراءات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية  -4

 . ويرحب بانضمام األعضاء الجدد منذ الجلسة السابقة 
 

 : مواضيع والقضايا حسب القائمة التالية ويعالج برنامج عمل مؤتمر الدوحة الوزاري مجموعة من ال

 الزراعة  •

 الخدمات  •

 دخول األسواق للمنتجات غير الزراعية  •

 النواحي المتعلقة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية  •

 العالقة بين التجارة واالستثمار  •

 التداخل بين التجارة وسياسات المنافسة  •

 الشفافية في المشتريات الحكومية  •

 ة تسهيل التجار •

 قوانين منظمة التجارة العالمية  •

 التفاهم حيال تسوية الخالفات  •

 التجارة اإللكترونية  •

 االقتصاديات الصغيرة  •

 التجارة والمديونية والمالية  •

 التجارة والتحول إلى التكنولوجيا  •

 التعاون الفني وبناء المقدرات  •

 المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول األقل تطورًا  •

  برنامج العمل تنظيم وإدارة •
 

 مخاوف الدول النامية من القضايا الجديدة في مؤتمر الدوحة الوزاري 
حاول االتحاد األوربي واليابان والواليات المتحدة األمريكية لفترة طويلة إدخال القضايا الجديدة 

منافسة والمرونة ضمن إطار منظمة التجارة العالمية مثل مقاييس العمالة والبيئة واالستثمارات الخارجية وال

وقد أثارت هذه القضايا الجديدة مخاوف الكثير من الدول . في المؤسسات التجارية الحكومية للدول النامية 

مرهقة للدول األآثر فقرًا النامية والمنظمات غير الحكومية نظرًا ألنها قد تؤدي إلى وجود التزامات 

أسواقها لالستثمارات الخارجية مع وجود وعلى وجه الخصوص المخاوف المحتملة من فتح . وضعفًا

مراقبة قليلة من قبل الدول مما قد يدفع بالشرآات المحلية الصغيرة والضعيفة ألن تجد نفسها في وضع من 
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وعالوًة على ذلك فسوف يكون من الصعوبة بمكان . الصعب عليها أن تستمر فيه مقارنًة بالشرآات األجنبية

محلية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية آما قد يلحق الضرر على الحكومات أن تصمم سياسات 

 ويمكن أن نلخص تلك المخاوف التي أشارت إليها الدول النامية حول  .بالسيادة الوطنية لتلك الحكومات 

 : تلك القضايا الجديدة بما يلي 

طبيقها يجب أن إن منظمة التجارة العالمية هي منظمة متعددة األطراف تقوم بوضع القوانين وت -1

 .  من حيث معالجة القضايا التجارية صالحياتهاتلتزم بنطاق 

إن مبادئ المعاملة بالمثل والشفافية والمعاملة الوطنية وعدم التمييز التي تم إنشاؤها لنظام يتعامل  -2

 . مع القضايا التجارية حصرًا قد ال تكون مناسبة عند تطبيقها على قضايا غير تجارية 

متطورة تسعى إلى إدخال الكثير من القضايا غير التجارية إلى منظمة التجارة العالمية إن الدول ال -3

وذلك ال يرجع إلى أن ذلك سيعزز النظام التجاري وإنما لن تستفيد تلك الدول من نظام التطبيق 

ويكمن الخطر في أن تطبيق مبادئ منظمة التجارة العالمية على . لدى منظمة التجارة العالمية 

ول النامية قد يؤدي إلى مخاطر آبيرة وخاصة من حيث خسارتها لسيادتها االقتصادية وقدرتها الد

على وضع السياسات المحلية الخاصة بها والمتعلقة بالقضايا االقتصادية والمالية واالجتماعية 

 . والسياسية 

 التجارة العالمية بما أن القضايا الجديدة هي لمصلحة الدول المتقدمة فإن عدم توازن نظام منظمة -4

 ) . 2000 –آنوب شاه (سوف يزداد ويصبح غير عادل 

 

 العولمة والتجارة 1-4
وبعد . لعبت الغات دورًا هامًا في تنظيم العالقات التجارية بين الدول لمدة أربعة عقود على األقل 

ل توفير إطار  أصبحت منظمة التجارة العالمية تعالج باالشتراك مع الغات تلك القضايا من خال1995عام 

وخالل السنوات الخمسين . لتطبيق العالقات التجارية ضمن عالم يتميز بالكثير من التعقيد والتداخل 

الماضية أي منذ إنشاء النظام التجاري العالمي ازداد اإلنتاج اإلجمالي بمقدار سبعين ضعفًا بينما ازدادت 

 ) . 1999 –منظمة التجارة العالمية (لماضية االستثمارات الخارجية بمقدار خمسة أضعاف خالل العقود ا
 

ونظرًا إلجراءات الغات وللقوانين الجديدة المطبقة من قبل منظمة التجارة العالمية فقد تمت إزالة أو 

يتمثل هذا فقط في إزالة أو تخفيض التعريفات الجمرآية  وال. تخفيض الكثير من القيود على التجارة 

طبق أيضًا على المقاييس والقوانين الجديدة التي تتعلق بدخول األسواق والدعم والقيود التجارية و إنما ين

وتنتشر اهتمامات منظمة التجارة العالمية لتشمل تجارة الخدمات . المقدم للمصدرين أو للمزارعين 

لعولمة وإضافة إلى ذلك فإن أآثر االهتمامات أهمية دعم ا. واالستثمارات والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية 
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من خالل التقريب فيما بين الدول وتشجيع االتصاالت وتحسين تبادل المعلومات من خالل وضع قواعد 

 . خاصة ضمن قوانين المنظمة 
 

وفيما يتعلق بالزراعة فإن منظمة التجارة العالمية ترآز على ثالث مجاالت رئيسية سوف نتعرض 

 : لها في الفصل التالي 

 دخول األسواق  •

 حليالدعم الم •

 دعم الصادرات  •
 

ويمكن أن يؤدي تحرير التجارة إلى الكثير من الفوائد على المدى الطويل ولكن هناك حاجة 

وينطبق هذا األمر بشكل خاص على الدول النامية . للتعديالت التي قد تكون مؤلمة على المدى القصير 

ويمكن أن تتسبب تلك . لمي الجديد نظرًا لتعديالت السياسات الالزمة لالنسجام مع النظام التجاري العا

التعديالت الهيكلية في بعض األزمات واالضطربات ويمكن أن تؤدي إلى الحاجة إلى تغييرات محلية في 

وبالنسبة للدول األخرى فإن عدم االنسجام بين مهاراتها أو إمكانياتها المحتملة واحتياجاتها . توزيع الموارد 

وقد نجمت المزيد من المخاوف بسبب التكاليف . لى الضغط على الدخل الناجمة عن اقتصاد السوق الحر إ

 . المتوقعة لتحرير التجارة وزيادة العولمة والتداخل التي تؤدي إليه التكنولوجيا والتخصص االقتصادي 
 

ومع ذلك فيتوقع أن يساهم النظام التجاري متعدد الجهات الذي يعتمد على تحرير التجارة في تحسين 

وضمن هذا اإلطار فيجب أن تنتشر منافع .  المعيشة وفرص العمل والنمو االقتصادي والرفاه مستويات

العولمة على نطاق واسع بين الدول ولكن الكثير من الدول والجهات المعنية األخرى مثل المنظمات غير 

. ؤية المتفائلة تشارك في هذه الر يسمى بالمجتمع المدني ال الحكومية والمجموعات األخرى التي تمثل ما

وفي الواقع تظهر الكثير من المخاوف بسبب االنعكاسات السلبية المتوقعة لزيادة المنافسة التجارية والعالمية 

آما عبرت الدول عن مخاوفها بشأن انعكاسات . على البيئة والعالقة بين التجارة وتشريعات اليد العاملة

 على ممارسة حق االختيار وتقرير المصير مما أدى إلى العولمة على السيادة الوطنية وقدرة المجتمعات

 . نشوء الحرآات المناوئة للعولمة 
 

وفي الواقع يعمل في تلك الحرآات العديد من المهتمين من آل من الدول النامية والمتقدمة من 

التوسع في مجموعات الحماية التقليدية إلى الحرآات البيئية وهم جميعًا يظهرون معارضة قوية للمزيد من 

" الممارسات التجارية العالمية"ومؤخرًا رآزت هذه المجموعات في معارضتها على أن . التجارة العالمية 

لذا فيجب إيالء . مساواة  التي تدفع إليها الشرآات قد خلقت بيئة تجارية غير متكافئة أدت إلى الفقر والال
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 العمال والمستهلكين في مختلف أنحاء العالم من المزيد من االهتمام لضمان استفادة الشرائح الكبيرة من

 . العولمة وليس فقط الشرآات متعددة الجنسيات أو مجموعة محدودة من الدول المتقدمة 

 
 تطورات التجارة العالمية    1-5

 حيث وصلت قيمة صادرات السلع 2000 و 1999توسعت التجارة العالمية بشكل آبير بين عامي 

 تريليون دوالر 6.2 إلى 1999 تريليون دوالر أمريكي في عام 5.6وارتفعت من % 10العالمية بنسبة 

حيث أنه يرجع بشكل آبير إلى " حقيقيًا"وقد آان هذا النمو ) . 1-1الجدول  (2000أمريكي في عام 

وقد سجلت أوربة الغربية أعلى قيمة من قيم . الزيادة في حجم الصادرات وبشكل جزئي إلى زيادة األسعار 

وأمريكا الشمالية %) 26.7(تليها آسيا % 39.5تصدير حيث وصلت حصتها من الصادرات العالمية إلى ال

أما أمريكا الالتينية ودول البلطيق وأفريقيا والشرق األوسط فقد آانت حصتها من الصادرات %) . 17.1(

 ) . 1-1الجدول % (5.8 و 2.5العالمية صغيرة وتراوحت بين 
 

فعلى المستوى اإلقليمي حققت أوربة ) . 2-1الجدول  (2في إجمالي الوارداتويالحظ نفس االتجاه 

% 23.2تليها أمريكا الشمالية وآسيا بحصة تساوي %) 39.6(الغربية أعلى حصة من الواردات العالمية 

 . على التوالي % 22.8و 
 

حيث قدرت  تجاوز إجمالي قيمة الصادرات قيمة الواردات في آل الشرق األوسط 2000وفي عام 

من إجمالي صادرات العالم وفي % 4.3 مليار دوالر أمريكي أي 263قيمة الصادرات بحوالي 

 %) . 4.4( مليار دوالر 271االقتصاديات االنتقالية حيث وصلت إلى 
 

وتوسعت التدفقات التجارية % 80 ارتفعت قيمة التجارة العالمية بنسبة 2000-1990وخالل الفترة 

ي جميع المناطق بينما آانت سرعتها متفاوتة وانعكست إما في انخفاض أو زيادة الحصة بالقيمة المطلقة ف

 ) . 1.2 و 1.1الجدولين (من الواردات والصادرات العالمية 
 

وفي التسعينات تم تسجيل أعلى نسبة لنمو الصادرات في مجموعات أوربا الوسطى والشرقية ودول 

وأمريكا الشمالية %) 144.6(وأمريكا الالتينية %) 157.1(البلطيق ومجموعة الدول المستقلة 

وخالل الفترة ذاتها حافظت أوربة الغربية على أعلى حصة للصادرات بالرغم من %) . 102.8(

 ) . 1-1الجدول (االنخفاض الكبير الذي طرأ نتيجة لتباطؤ النمو خالل ذلك العقد 

 

                                                 
 بينما )القيمة سيف( يرجع الفارق بين قيم الواردات والصادرات على مستوى العالم إلى أن الواردات تشمل تكاليف التأمين والنقل - 2

 )التسليم على ظهر الباخرة(الصادرات فهي فوب 
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لت نموًا أسرع في الواردات درات قد سجومن المالحظ أن المناطق التي سجلت نموًا أسرع في الصا

في أوربا الوسطى والشرقية % 113في أمريكا الشمالية و % 135في أمريكا الالتينية و % 198:  أيضًا

 . ودول البلطيق و مجموعة الدول المستقلة 
 

منه في الواردات %) 96(+أما بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط فقد آان النمو أعلى في الصادرات 

+)72 . (% 
 

ويمكن مالحظة تفاوت آبير في صادرات المواد المصنعة والمواد الخام بين المناطق خالل الفترة 

حيث تحتل أوربة الغربية المرتبة األولى في تصدير المنتجات المصنعة ) 3-1الجدول  (1997-2000

 مما يعكس أهمية صادرات بينما يحتل الشرق األوسط المرتبة األولى في تصدير المواد الخام غير الزراعية

آما تحتل أوربة الغربية المرتبة األولى في تصدير المواد الزراعية الخام تليها أمريكا الالتينية ومن . النفط 

 . المالحظ أن آسيا تحتل المرتبة الثانية في تصدير آل من المنتجات المصنعة والخام 
 

 المرتبة األولى في تصدير جميع أنواع 2000ومن ناحية االستيراد احتلت أوربة الغربية في عام 

آما احتلت آسيا المرتبة الثانية في . المنتجات تقريبًا باستثناء الوقود الذي احتلت آسيا المرتبة األولى فيه 

جميع المستوردات باستثناء المنتجات المصنعة التي احتلت أمريكا الشمالية المرتبة الثانية في استيرادها 

ومن المالحظ أن الشرق األوسط . لنمو بينما احتلت المرتبة الثالثة في استيراد المواد الخام نتيجة الستمرار ا

آان له الوزن األدنى في واردات المواد الخام بينما آانت مرتبة أفريقيا األخيرة في المنتجات المصنعة 

 ) . 4-1الجدول (

 

  2000 و 1999الدول المصدرة والمستوردة في عامي     1-6
 بقيت الدول المصدرة الرئيسية العشرة على حالها حيث احتلت الواليات 2000 و 1999عامي في 

وحققت الصين . المتحدة األمريكية المرتبة األولى تلتها ألمانيا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وآندا 

قيمة صادراتها إلى  حيث احتلت المرتبة السابعة وذلك عندما وصل إجمالي 2000نجاحًا ملحوظًا في عام 

بينما في السنة السابقة آانت ) 6-1الجدول % (28 مليار دوالر أمريكي بمعدل نمو سنوي قدره 249.3

وقد حقق ) . 5-1الجدول %  (6 مليار دوالر أمريكي بمعدل نمو سنوي قدره 195.2قيمة صادراتها 

وارتفعت مرتبته بين %) 42(+ دوالر  مليار31االتحاد الروسي نجاحًا جيدًا وذلك بزيادة صادراته بقيمة 

الجدول % (2الدول المصدرة من المرتبة العشرين إلى السابعة عشر وآانت حصته من الصادرات العالمية 

آما يجدر بالمالحظة أن الدول اآلسيوية المصدرة قد حققت مراتب جيدة مثل الصين وهونغ آونغ ) . 1-6

فعلى سبيل المثال وصلت قيمة صادرات هونغ آونغ ) . 5-1ل الجدو(وآوريا وتايبه وسنغافورة وماليزيا 

ووصلت إلى المرتبة العاشرة وآذلك األمر ) من إجمالي صادرات العالم% 3.3( مليار دوالر 202.4إلى 
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 مليار دوالر 138بالنسبة لسنغافورة التي احتلت المرتبة الخامسة عشرة ووصلت قيمة صادراتها إلى 

 ) . 6-1الجدول (

يتعلق بالواردات فتحتل الواليات المتحدة األمريكية المرتبة األولى تليها ألمانيا واليابان وفيما 

آما أن  . 2000 و 1999وقد بقي األمر آذلك خالل العامين . والمملكة المتحدة وفرنسا وآندا وإيطاليا 

لصين وآوريا الدول اآلسيوية من الدول المستوردة الكبرى حيث آانت قيم مستوردات هونغ آونغ وا

% 2.1لهونغ آونغ و % 3.3وسنغافورة قيمًا مرتفعة وتراوحت حصتها من الواردات العالمية بين 

أما في  . 2000لسنغافورة بينما احتلت الصين المرتبة السابعة آمصدر والمرتبة الثانية آمستورد في عام 

% 2.8لواردات العالمية  مليار دوالر وحصتها من ا166 فقد آانت قيمة واردات الصين 1999عام 

 مليار دوالر 225 إلى 2000وازدادت قيمة وارداتها في عام ) 7-1الجدول % (18ومعدل التغير 

 ) . 8-1الجدول (

 2002 تموز –العضوية في منظمة التجارة العالمية 
 نيكاراغوا ألمانيا ألبانيا

 النيجر غانا أنغوال

 نيجيريا اليونان أنتيغوا و باربودا

 النرويج غرينادا نتين األرج

 الباآستان غينيا بيساو النمسا

 بناما جمهورية غينيا البحرين 

 بابوا نيو غينيا غويانا بنغالديش 

 الباراغواي هاييتي البربدوس

 البيرو الهندوراس  بلجيكا

 الفيليبين  الصين–هونغ آونع  بيليز

 بولندة هنغاريا بينين 

 البرتغال أيسالند بوليفيا 

 قطر الهند بوستوان

 رومانيا إندونيسيا البرازيل

 رواندا إيرلندة بروناي دار السالم

 سانت آيتس ونيفيس إسرائيل بلغاريا

 سانت لوسيا إيطاليا بورآينا فاسو

 سانت فانسانت والغريناداين جامايكا بوروندي
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 السنيغال اليابان الكاميرون

 سيراليون األردن آندا

 سنغافورة آينيا  الوسطىجمهورية أفريقيا

 جمهورية السلوفاك جمهورية آوريا تشاد

 سلوفينيا الكويت تشيلي

 جزر السلمون جمهورية آيرجيز آولومبيا

 جنوب أفريقيا التفيا جمهورية الكونغو

 إسبانيا ليسوثو آوستاريكا

 سيريالنكا ليتشيستين ساحل العاج

 سورينام ليتوانيا آرواتيا

 سوازيالند لوآسمبورغ آوبا

 السويد  الصين–ماآو  قبرص

 سويسرا مدغشقر جمهورية التشيك

 تنزانيا ماالوي الدنمارك

 تايالند ماليزيا جيبوتي

 توغو المالديف جمهورية الدومينيكان

 ترينيداد وتوباغو مالي اإلآوادور

 تونس مالطا مصر

 ترآيا موريتانيا السلفادور

 أوغندة موريتيوس إيستونيا

 اإلمارات العربية المتحدة المكسيك تحاد األوربياال

 المملكة المتحدة مولدوفا فيجي

 الواليات المتحدة األمريكية منغوليا فنلندة

 األورغواي المغرب فرنسا

 فنزويال موزامبيق الغابون

 زامبيا ميانمار غامبيا

 زمبابوي هنولندة جورجيا

  نيوزيلندة ناميبيا
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 الفصل الثاني
 ارة الزراعية العالميةالتج

 

 الزراعة في منظمة التجارة العالمية     2-1
حظيت الزراعة بمعاملة خاصة في الغات ، لذا فقد تم السماح باإلجراءات غير الجمرآية والدعم قبل 

وبعد إنشاء منظمة التجارة العالمية تم وضع أحكام عامة للتجارة الزراعية والسياسات . جولة األوروغواي 

 إلى تعديل التجارة الزراعية من أجل تحسين الشفافية 3يسمى باالتفاقية الزراعية ويهدف ما. علقة بها المت

وآما ذآرنا في الفصل السابق فإن اتفاقية . واألمان لكل من الدول المصدرة والمستوردة على حد سواء 

 . م التصدير دخول األسواق والدعم المحلي ودع: الزراعة تغطي ثالثة مجاالت رئيسية هي 
 

 يجب أن يتم تحويل جميع اإلجراءات غير الجمرآية مثل الحصص دخول األسواقففي مجال 

من خالل مرحلة " معادلها بالتعريفة الجمرآية"وتراخيص االستيراد والقيود غير الجمرآية األخرى إلى 

. دريجي بمرور الوقت ويجب أن يتم تخفيض تلك التعريفات بشكل ت" . بمرحلة التعريفة الجمرآية"تعرف 

وقد بدأت . وتحظى الدول النامية بمعاملة خاصة في النسبة المئوية لذلك التخفيض و في فترة التنفيذ الزمنية 

وقد اتفق  .  1995التعريفات والحصص الجمرآية الجديدة التي تشمل جميع المنتجات الزراعية في عام 

أعلى نسبة (دول المتقدمة أن تخفض التعريفة الجمرآية المشارآون في جولة األوروغواي على أنه يمكن لل

على مراحل متساوية وخالل فترة ست % 36بمعدل ) من معدالت الحصص الجمرآية في حال وجودها

آما استخدمت العديد .  سنوات 10على مدى % 24آما التزمت الدول النامية بالتخفيض بنسبة . سنوات 

الرسوم " سقف"معدالت التعريفة الجمرآية حيث لم يتم تحديد من الدول النامية خيار تحديد سقوف ل

أما الدول األقل تطورًا فال يتوجب عليها تخفيض تعريفاتها الجمرآية  . 4الجمرآية قبل جولة األوروغواي

وبالنسبة للمنتجات التي تم تحويل قيودها غير الجمرآية إلى تعريفة جمرآية فيسمح للدول . على اإلطالق 

تمكنها من منع حدوث االنعكاسات السلبية لالنخفاض أو االرتفاع ) بند الحماية(اءات طارئة بتبني إجر

 . وتحدد االتفاقية توقيت وآيفية تطبيق تلك اإلجراءات . المفاجئ ألسعار الواردات 

 

                                                 
 واختتمت بعد سبع سنوات ونصف 1986 تشكل اتفاقية الزراعة جزءاً من االتفاقية الناجمة عن جولة األوروغواي التي بدأت في عام - 3

ديل في النظام التجاري العالمي منذ وكما ذكرنا في الفصل السابق فقد حققت تلك الجولة أكبر قدر من التع . 1994في مراكش في عام 
 .إنشاء الغات وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية بما في ذلك إنشاء منظمة التجارة العالمية التي حلت محل الغات ذاتها 

أنها تمثل بمعنى " سقوف"وهي : التعريفة إلى مستوى التعريفة الجمركية الوارد في جداول دخول األسواق لكل دولة " سقف" يشير - 4
.  من قبل الدولة دون إجماع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية تخفيضهالحد األقصى للتعريفة الجمركية المطبقة والذي ال يمكن 

 . وبالنسبة للدول النامية فإن سقف المعدالت هي المعدالت المطبقة فعلياً بشكل عام 
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 وهو يعالج السياسات التي تشوه القدرة التنافسية وتشجع على زيادة اإلنتاج بتخفيض الدعم المحلي

وتخفض هذه السياسات الواردات أو تدعم الصادرات . سعار المحلية أو دعم اإلنتاج بطريقة أو أخرى األ

وتميز اتفاقية الزراعة بين برامج الدعم التي . وتؤدي إلى انخفاض األسعار وإغراق األسواق العالمية 

السياسات (تأثير مباشر تؤدي إلى  والسياسات التي ال) السياسات المتقارنة(تشجع اإلنتاج بشكل مباشر 

ومن أجل . حيث يتوجب تخفيض اإلجراءات التي تؤدي إلى آثار مباشرة على اإلنتاج والتجارة ) المنفصلة

معرفة طريقة تخفيضها فقد اتفقت الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية على منهجية لحساب الدعم 

مة بجميع إجراءات الدعم وحسابها بشكل آمي من فقد تم وضع قائ. مشتقة من هذا النوع من اإلجراءات 

أجل الحصول على مؤشر نهائي واحد يلخص المستوى اإلجمالي للدعم المحلي للزراعة خالل فترة األساس 

وتخضع الدول النامية والمتقدمة لمعامالت . ويسمى هذا المؤشر بإجمالي إجراءات الدعم  . 1986-1988

الذي يمثله اإلجمالي الكلي " يتوجب على الدول المتقدمة تخفيض الدعم مختلفة في هذا المجال أيضًا حيث

أما الدول األقل تطورًا فال تلتزم بأي تخفيض لتلك .  سنوات 10خالل فترة % 13إلجراءات الدعم بنسبة 

 : تستخدم الحكومات الدعم المحلي لتحقيق األهداف الرئيسية التالية  وعادًة ما. اإلجراءات 

 زارعين دعم دخل الم -1

 ضمان إنتاج آميات آافية من الغذاء لتغطية احتياجات الدولة  -2

حماية المزارعين والمستهلكين من االنعكاسات السلبية لعدم استقرار اإلنتاج المحلي وتغيرات  -3

 األسعار العالمية 

 حماية المجتمع الريفي  -4
 

سواق العالمية والمنافسة غير وتؤدي هذه السياسات إلى تكاليف مرتفعة من حيث الميزانية وتشويه األ

 " : بالصناديق"وتصنف اتفاقية الزراعة تلك السياسات إلى ثالثة مجموعات يشار إليها . العادلة بين الدول 

تؤدي إلى أية   ويشير إلى السياسات التي يسمح بتنفيذها نظرًا ألنها ال:الصندوق األخضر  -1

 . تشوهات أو تسبب الحد األدنى من التشويه 

 ويشير إلى السياسات المستثناة من الدعم العام والتي ترتبط بشكل غير مباشر  : وق األزرقالصند -2

وهي تشمل الدفعات التي . باإلنتاج والتي يجب أن يتم تخفيضها أو اإلبقاء عليها في الحدود الدنيا 

فرض ترتبط مباشرًة بالمساحة أو أعداد الثروة الحيوانية ولكن بموجب خطط تحد من اإلنتاج ب

 . حصص إنتاج أو تطلب من المزارعين التخلي عن زراعة جزء من أرضهم 

ويتضمن .  ويشير إلى السياسات الممنوعة التي تشوه اإلنتاج والتجارة :الصندوق البنفسجي  -3

إجمالي إجراءات الدعم القيمة اإلجمالية لهذه اإلجراءات ويجب أن يتم تخفيضها حسب النسب 

 . المذآورة أعاله 
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فإن االتفاقية تمنع تقديم ذلك الدعم للمنتجات الزراعية إال إذا تم تحديدها بدعم التصدير يما يتعلق أما ف

وتتطلب اتفاقية الزراعة من أعضاء منظمة التجارة العالمية تخفيض آل . في قائمة التزامات الدولة العضو 

وتحدد المنظمة . تتلقى ذلك الدعم من المبلغ المالي الذي تنفقه على دعم التصدير وآمية الصادرات التي 

 . 1990-1986المستوى األساسي للتخفيض آوسطي للدعم الذي آانت تمنحه الدول خالل فترة األساس 

 سنوات ابتداًء من عام 6خالل فترة % 36وقد اتفقت الدول المتقدمة على تخفيض قيمة دعم التصدير بنسبة 

وعالوًة على ذلك فقد اتفقت الدول المتقدمة على ) .  سنوات للدول النامية10خالل فترة % 24 (1995

 سنوات 10خالل فترة % 14( سنوات 6خالل فترة % 21تخفيض آمية الصادرات المدعومة بنسبة 

 . يتوجب عليها تنفيذ أي تخفيض  أما الدول األقل تطورًا فال) . للدول النامية
 

نامية آانت تعتمد بشكل آبير على المواد ومن المشكالت الرئيسية في هذا المجال أن بعض الدول ال

الغذائية الرخيصة المدعومة المستوردة من الدول الصناعية الكبرى وتضم تلك الدول مجموعة من أآثر 

الدول فقرًا ومع أن قطاعاتها الزراعية قد تستفيد من ارتفاع األسعار إال أنها تحتاج إلى مساعدة مؤقتة 

 . مل مع الواردات ذات األسعار األعلى إلجراء التعديالت الالزمة للتعا

 

  2000التجارة الزراعية العالمية في عام     2-2
% 2 حيث وصل المعدل السنوي للتغير 1980تعرضت التجارة الزراعية للتغير الكبير منذ عام 

ويعكس معدل النمو  . 1990-1985في الفترة % 9 وارتفع ليصل إلى 1985-1980خالل الفترة 

 انخفض معدل التغير 2000-1990وخالل الفترة التالية . ا زيادة ملحوظة في اإلنتاج الزراعي المرتفع هذ

) 2000-1999-1998(وفي السنوات األخيرة . وبقي موجبًا بشكل وسطي %) 3(السنوي بشكل ملحوظ 

  . )1-2الجدول (تحسن وضع التجارة الزراعية ليتحول من النمو السالب ليتحول إلى االتجاه الموجب 
 

تليها أفريقيا %) 18.4(وتتميز أمريكا الالتينية بأعلى حصة من إجمالي الصادرات الزراعية 

وقد سجل الشرق األوسط أدنى حصة من إجمالي الصادرات %) . 10(وأمريكا الشمالية %) 12.9(

وهي تلي % 13.2وعلى العكس من ذلك فقد آانت حصته من الواردات الزراعية %) . 2.4(الزراعية 

 %) . 15.1(في ذلك أفريقيا التي وصلت حصتها إلى 
 

ومن ناحية الحصة من المنتجات الزراعية من صادرات المواد األولية فتحتل أمريكا الشمالية المرتبة 

ومن ناحية حصة المنتجات الزراعية من . تليها أوربة الغربية و آسيا وأمريكا الالتينية %) 85.2(األولى 

 . وأمريكا الشمالية أدنى حصة %) 59.9(لية سجل الشرق األوسط أعلى حصة إجمالي الواردات األو
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وقد آانت أوربة الغربية وأمريكا الالتينية والشمالية تسيطر على القسم األآبر من التجارة العالمية 

 230 قدرت قيمة الصادرات الزراعية من أوربة الغربية بحوالي 2000وفي عام . للمنتجات الزراعية 

من الصادرات الزراعية العالمية آما تلعب آسيا دورًا هامًا حيث قدرت % 41.2 دوالر أي ما يعادل مليار

مقارنًة بالعام السابق % 11 وبزيادة تساوي 2000 مليار دوالر في عام 107صادراتها الزراعية بحوالي 

في عام % 19.2 إلى 1999في عام % 17.4ونتيجة لذلك ازدادت حصتها من الصادرات العالمية من . 

وآانت حصة الشرق األوسط أقل حصة من الصادرات الزراعية حيث قدرت قيمة صادراته  . 2000

 .  وأظهرت تغيرات آبيرة في السنتين األخيرتين 2000 مليار دوالر في عام 6بحوالي 

 

  2000الدول الرئيسية المصدرة والمستوردة للمنتجات الزراعية في عام     2-3

ت المتحدة األمريكية المرتبة األولى في تصدير المنتجات الزراعية حيث وصلت قيمة تحتل الواليا

ومن الجدير بالمالحظة أن قيمة . عن السنة السابقة % 7 مليار دوالر بزيادة قدرها 71صادراتها إلى 

 37وي الصادرات للدولة التي تحتل المرتبة الثانية على قائمة الدول المصدرة الرئيسية وهي فرنسا تسا

وتحتل آندا . مليار دوالر أي حوالي نصف القيمة التي سجلتها صادرات الواليات المتحدة األمريكية

وقد .  مليار دوالر 20 و 35وهولندة وألمانيا وبلجيكا المراتب التالية حيث تتراوح قيمة صادراتها بين 

تثناء آندا التي ازدادت  باس2000سجلت جميع تلك الدول تراجعًا في صادراتها الزراعية في عام 

آما أظهرت إسبانيا والمملكة المتحدة  . 1999في عام % 4 و 2000في عام % 7صادراتها بنسبة 

 حيث آانت حصتها من 2000والصين وأستراليا وإيطاليا قيمًا مشابهة للصادرات الزراعية في عام 

رت الصين أعلى معدل نمو سنوي ومن بين تلك الدول أظه% . 3الصادرات الزراعية العالمية قريبة من 

 ) . 4-2الجدول %) (15 (2000في عام 
 

آما احتلت الواليات المتحدة األمريكية أعلى مرتبة بين الدول المستوردة حيث وصلت قيمة إجمالي 

 62 تليها على القائمة اليابان التي وصلت قيمة وارداتها إلى 2000 مليار دوالر في عام 67وارداتها إلى 

تشكل الكثير من . خالل العقد الماضي % 2والر وذلك نتيجة لمعدل النمو السنوي الذي وصل إلى مليار د

 مليار 42الدول األوربية دوًال مستوردة هامة أيضًا حيث تحتل ألمانيا المرتبة الثالثة حيث أن قيمة وارداتها 

سا المرتبة الخامسة بقيمة آما تحتل فرن) . 2000من إجمالي الواردات الزراعية في عام % 6.9(دوالر 

فتشكل معًا حصة ) الصين وآوريا وهونغ آونغ(أما الدول اآلسيوية ) . من اإلجمالي% 5( مليار دوالر 30

آبيرة من الواردات الزراعية على مستوى العالم وتحتل الصين المرتبة الثامنة بين الدول المستوردة 

في عام % 41 وذلك نتيجة لزيادة سنوية بنسبة %3.2 مليار دوالر وحصة تساوي 20الرئيسية بقيمة 

أما االتحاد .  مليار دوالر 13وتعتبر آوريا من الدول اآلسيوية المستوردة الهامة األخرى بقيمة  . 2000
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 مليار 10الروسي فيحتل أدنى مرتبة بين الدول المستوردة الخمسة عشر حيث تقدر قيمة وارداتها بحوالي 

. 2000في عام % 7-تغير سنوي يساوي من الواردات الزراعية العالمية و% 1.6دوالر وبحصة تساوي 

 ) . 2.5الجدول (

 

 2000التجارة الزراعية حسب المنطقة والمنشأ والوجهة التصديرية في عام     2-4

 مليار 576.7 إلى 1990 مليار دوالر في عام 414.2ازدادت التجارة الزراعية العالمية من 

 558.3 حيث وصلت إلى 2000 إلى عام 1995بقيت راآدة تقريبًا منذ عام  و1995دوالر في عام 

 . مليار دوالر
 

 بزيادة تساوي 2000 و 1990وقد تضاعفت التجارة تقريبًا ضمن منطقة أمريكا الشمالية بين عامي 

وصلت وازدادت تجارة المواد المنتجة في تلك المنطقة بشكل ملحوظ أيضًا حيث .  مليار دوالر تقريبًا 16

الجدول ( مليار دوالر 99.8 الذي يساوي 1999 وحدها األدنى في عام 1995إلى حدها األقصى في عام 

2-6 . ( 
 

آما سجلت تجارة المنتجات الزراعية المنتجة في أمريكا الالتينية زيادة ملحوظة حيث وصلت إلى 

 في التسعينات حيث آانت و ازدادت التجارة الزراعية ضمن المنطقة . 2000 مليار دوالر في عام 66

وبالرغم من تلك  . 2000 مليار دوالر في عام 11.6 و 1990 مليار دوالر في عام 4.5تقدر بحوالي 

الزيادة في التجارة ضمن المنطقة فقد آانت الصادرات الزراعية من أمريكا الالتينية إلى أوربة الغربية أآبر 

وبالتالي  . 2000 مليار دوالر في عام 18.3لى  إ1990 مليار دوالر في عام 13.3حيث ازدادت من 

فيمكن اعتبار أوربة الغربية الشريك التجاري الرئيسي لمنطقة أمريكا الالتينية في التجارة الزراعية 

 ) . 6-2الجدول (
 

 مليار دوالر في عام 187وقد ازدادت تجارة المنتجات الزراعية المنتجة في أوربة الغربية من 

و تسيطر التجارة الداخلية ضمن منطقة دول أوربة  . 2000ار دوالر في عام  ملي230 إلى 1990

 بعد 2000 مليار دوالر في عام 174.2الغربية على التجارة الزراعية في تلك المنطقة حيث وصلت إلى 

أما الشريك الثاني فهو آسيا التي تقدر قيمة صادراتها  . 1995 مليار دوالر في عام 190.2أن آانت 

 مليار دوالر أمريكي و آانت أمريكا الشمالية الوجهة التصديرية الرئيسية حيث 14.7ية بحوالي الزراع

 .  مليار دوالر 12.9وصلت القيمة إلى 
 

وشهدت االقتصاديات التي تمر في المرحلة االنتقالية زيادة في تجارتها الزراعية خالل التسعينات 

 مليار دوالر في التسعينات لتصل إلى 12.6ر بحوالي حيث تضاعفت صادراتها الزراعية التي آانت تقد
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أما . وآانت أوربة الغربية  الشريك التجاري الرئيسي والثاني آسيا . 2000 مليار دوالر في عام 24.2

 . التجارة الداخلية ضمن تلك المنطقة فقد تطورت بشكل سريع جدًا 
 

 1999 مليار دوالر في عام 16.3حوالي آانت التجارة الزراعية اإلفريقية آبيرة جدًا حيث قدرت ب

وآانت أوربة الغربية الشريك التجاري الرئيسي  . 2000 مليار دوالر في عام 18.6وازدادت لتصل إلى 

 مليار دوالر في عام 10.4 و 1990 مليار دوالر في عام 10حيث قدرت قيمة الصادرات بحوالي 

 .  مما يتجاوز التجارة الداخلية بشكل آبير 2000
 

ويشابه الوضع في الشرق األوسط الوضع في أفريقيا حيث أن أوربة هي الشريك التجاري الرئيسي 

 . ولكن تجارته الداخلية آانت تتزايد بشكل سريع جدًا 
 

وهناك تشابه بين التجارة الزراعية اآلسيوية مع العالم مع تجارة أمريكا الشمالية مع العالم والتي تقدر 

وتشكل أوربة الشريك  . 2000 مليار دوالر في عام 107.2 و 1990 في عام  مليار دوالر72بحوالي 

التجاري الرئيسي أيضًا تليها أمريكا الشمالية ولكن صادراتها إلى المناطق األخرى منخفضة نسبيًا بينما 

  . 2000 مليار دوالر في عام 67.2التجارة الداخلية ضمن هذه المنطقة مرتفعة جدًا وتقدر بحوالي 
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 فصل الثالثال
 ةـــوريــارة الســـــالتج

 
 وضع السياسات التجارية السورية    3-1

شهدت سورية خالل الثمانينات فترة من الصعوبات االقتصادية مما أدى إلى اختالل التوازن 

وقد دفع هذا الوضع الحكومة السورية لتطبيق . االقتصادي وانعكاسات حادة على توفر العملة األجنبية 

 صارمة على التجارة الخارجية وخاصًة على الواردات من أجل تخفيض تدفق العملة األجنبية إلى قوانين

وقد تم التخفيض التدريجي لهذه القوانين في ضوء تحسن الوضع االقتصادي بشكل عام ومن أهم . الخارج 

 : تلك اإلجراءات 

االستيراد بتوفر عوائد ربط القسم األآبر من الواردات والصادرات بالجهات الحكومية وربط  -1

 . القطع األجنبي على مستوى الشرآات الفردية 

والواردات ) بناًء على تقديرات اإلنتاج واالستهالك المحلي(التخطيط المسبق للكميات التصديرية  -2

 . ضمن إطار الخطط السنوية 

 على االعتبارات تطبيق نظام أسعار الصرف المتعدد آأداة إلدارة األسعار المحلية والتعريفات بناًء -3

 . االقتصادية واالجتماعية 
 

أصبحت لكنها ختالالت الخارجية والموازنية واالوقد أثبتت هذه اإلجراءات فائدتها في التعامل مع 

وقد استجابت الحكومة لذلك الوضع بالبدء بعملية التعديل . غير مستدامة في النصف الثاني من الثمانينات 

 . دي التدريجي في نظامها االقتصا
 

وسوف ترآز الفقرات التالية على الوصف العام للسياسات الحالية المتعلقة بالتجارة وآما تم تشكيلها 

من خالل عملية التعديل وبينما سيتم عرض المزيد من التفاصيل حول سياسات التجارة الزراعية في الفصل 

 . التالي الذي سيغطي التجارة الزراعية السورية 

 

 رف والحصول على القطع األجنبي  أسعار الص3-1-1
يزال تحديد أسعار الصرف إلى حد ما يقع تحت سيطرة الدولة وهو يمثل إحدى أهم السياسات  ال

وفي الثمانينات وأوائل التسعينات تم . االقتصادية الشاملة المؤثرة على االقتصاد السوري بشكل عام 

سياسات بديلة لدعم الواردات والصادرات استخدام نظام أسعار الصرف المتعدد بشكل فعال آأداة 

والتعريفات الجمرآية وآأداة لتحقيق استقرار أسعار المنتجات المستوردة واقتصار االستيراد على المواد 
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وعلى وجه الخصوص ففي قطاعات الزراعة والغذاء يتم تطبيق سعر صرف أقل من السعر . الضرورية 

 . ن من خالل المساهمة في دعم المستلزمات المستوردة الحقيقي مما ساهم في تحسين دخول المنتجي
 

ويدل تطور سياسات أسعار الصرف خالل العقد الماضي على أن هناك زيادة في توجه السياسات 

  تدريجي لبعض أسعار الصرف وخاصة آان هناك تخفيض1992وفي عام . باتجاه توحيد أسعار الصرف 

 )1-3 الجدول(الحرة تها في السوق التقريب بينها وبين معادالأسعار الصرف المتعلقة بالمستلزمات بهدف 

 . وقد بذلت الحكومة مؤخرًا جهودًا آبيرة لتحقيق تقدم ملحوظ في تخفيض تشوهات أسعار الصرف 
 

وتتجلى نتيجة توحيد أسعار الصرف بشكل واضح من خالل انخفاض الفوارق بين سعر الصرف 

 . الرسمي وسعر السوق 
 

ففي عام . د أسعار الصرف الخاصة بالمستلزمات الزراعية في أواخر الثمانينات وقد بدأ توحي

دوالر /س. ل42دوالر إلى /س. ل11.25 تم رفع سعر الصرف المطبق على واردات المبيدات من 1992

 تم تطبيق تعديل مشابه على أسعار الصرف المطبقة على 1999وفي عام ) . سعر الدول المجاورة(

 11.25 تم تعديل جميع أسعار الصرف المتبقية من القيمة السابقة 2000وفي عام . ردة األسمدة المستو

   .        دوالر/س. ل46.5دوالر إلى /س.ل
 

ومن النقاط المهمة في الفترة األخيرة قيام الحكومة السورية بالسماح للمواطنين السوريين واألجانب 

 . بأسعار الصرف في السوق ببيع القطع األجنبي إلى المصرف التجاري السوري
 

وهناك مجموعة موازية من اإلجراءات التي تهدف إلى مراقبة استخدام القطع األجنبي والتي رافقت 

وحسب بتلك اإلجراءات يتوجب على المصدرين بيع نسبة متفاوتة . عملية تعديل سياسات سعر الصرف 

 الصرف الرسمي ويسمح لهم باستخدام من عوائد التصدير حسب نوع المنتج بسعر%) 50-0تتراوح بين (

 : ما يتبقى منها بإحدى الطرق التالية 

 .استيراد المواد المسموح باستيرادها  -1

 .بيع القطع األجنبي للتجار اآلخرين أو للمصرف التجاري السوري  -2

 . ادخارها في حساب للقطع األجنبي الحرة الموازية ألسعار الصرف في الدول المجاورة  -3
 

على المستوردين إثبات الحصول القطع األجنبي المستخدم في تمويل الواردات إما من آما يتوجب 

 . الصادرات أو من مصدر خارجي 
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  السياسات التجارية3-1-2
 بهدف تشجيع مشارآة القطاع الخاص في آل من 1987بدأت عملية التحرير االقتصادي في عام 

آما ترافق هذا مع منهج سياساتي ) . كرًا على القطاع العامالتي آان معظمها ح(اإلنتاج والتجارة الخارجية 

يقل أهمية يتمثل في التحول التدريجي إلى التخطيط التأشيري التشارآي والالمرآزي دون إلغاء  جديد ال

 . دور الدولة في توجيه وتوزيع الموارد 
 

ن خالل التمويل الذاتي وقد سمح للقطاع الخاص باستيراد جميع المستلزمات واآلليات وقطع الغيار م

وبشكل مشابه فقد تم تفويض مؤسسات القطاع العام باستيراد مستلزماتها باستخدام . للعمليات االستيرادية 

وهكذا فقد سمح للشرآات التصديرية من القطاعين العام . عائداتها من القطع األجنبي الناجم عن التصدير 

أرباحها من التصدير فيها ليصار إلى استخدامها فيما بعد والخاص بفتح حسابات بالقطع األجنبي وإيداع 

 . لتمويل الواردات 
 

وتمثل وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية الجهة المسؤولة عن تنظيم واإلشراف على فعاليات 

وفي السابق آان هذا العمل يتم من خالل لجنة التصدير التي آانت تضم عددًا من . التصدير واالستيراد 

اء المعنيين برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية وذلك بموجب المرسوم التشريعي الوزر

وتعتبر تلك اللجنة مسؤولة عن وضع الخطة التصديرية وتحديد السلع التي يمكن  . 1986 لعام 19رقم 

نية مع الترآيز تصديرها من قبل آل جهة أو وزارة واإلشراف على تنفيذ تلك الخطة من قبل الجهات المع

وآانت لجنة التصدير تعمل بالتنسيق الوثيق مع لجنة ترشيد الصادرات في . على شرآات القطاع العام 

وحاليًا يقوم . وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية والمجلس الزراعي األعلى إلى أن تم إلغاؤهما مؤخرًا 

 . ع رئاسة مجلس الوزراء المكتب الخاص بتنفيذ مهام لجنة التصدير ويعمل مباشرًة م
 

وفيما يتعلق بالتشريعات التجارية التي ترتبط بشكل رئيسي بالقطاع الزراعي ويمكن تفسيرها بشكل 

 :  ومع ذلك فيمكن تلخيصها بإيجاز فيما يلي يأفضل في الفصل التال

 نية منع استيراد مجموعة من المنتجات من أجل حماية اإلنتاج المحلي أو ألسباب أمنية أو دي -1

 حصر تصدير واستيراد بعض المنتجات بالمؤسسات الحكومية  -2

 ضرورة الحصول على إجازة تصدير أو استيراد لجميع المنتجات  -3

لذا فيتوجب على المستوردين إثبات مصدر القطع . تمويل بعض الصادرات من عوائد التصدير  -4

 األجنبي قبل الحصول على إجازة استيراد 

 نشأ حصر االستيراد من بلد الم -5

تحقيق المواد المستوردة والمصدرة للمواصفات المعتمدة وإبراز شهادة بذلك من الجهات المعنية  -6

 بشكل مسبق 
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ويقتصر دور المصرف . تحديد تمويل التجارة الخارجية بالمصرف التجاري السوري التابع للدولة 

ومن . هم في تمويل الواردات يسا على تسهيل عملية التصدير الصادرات ومراقبة القطع األجنبي بينما ال

الجدير بالذآر بأن األنظمة سمحت باالستفادة من القطع الناجم عن التصدير في استيراد المواد المسموح 

 . باستيرادها أو بيعه للغير أو بيعه للمصرف التجاري بسعر الصرف في الدول المجاورة 
 

من قيمة المواد المصدرة % 80-30ومن ناحية أخرى تمنح قروض التصدير على أال تتجاوز نسبة 

يمكن أن تتجاوز قروض  وال. مع أخذ عقود التصدير وآتب االعتماد أو وثائق الشحن آضمانات للقروض 

 . سنويًا % 20-17س وهي تخضع لفائدة تتراوح بين . مليون ل30التصدير 

 

  5لمحة عن التجارة السورية الكلية    3-2
 مليار في 98 إلى 1993 مليار ليرة سورية في عام 82جمالية من  التجارة السورية اإل6ارتفع حجم

وفي الواقع فقد . وذلك نتيجة لزيادة الصادرات ) 2-3الجدول % (2.6 بمعدل نمو سنوي قدره 2000عام 

 بمعدل نمو 2000 مليار في عام 53 إلى 1993س في عام . مليار ل35ازداد إجمالي الصادرات من 

 مليار ليرة سورية بمعدل 45 إلى 46 بتراجع الواردات خالل نفس الفترة من مقارنًة% 5.9سنوي قدره 

 % . 0.3-نمو سنوي قدره 
 

 أيضًا تباينًا آبيرًا في آل من الصادرات والواردات وبالتالي في إجمالي 2-3آما يبين الجدول 

ت مثل عام وقد طرأت بعض التطورات المشجعة في بعض السنوا . 1999-1993التجارة خالل الفترة 

 1998 عندما شهدت التجارة السورية اإلجمالية تحسنًا جيدًا جدًا وبعض الحاالت المعاآسة مثل عام 1994

ومن المهم اإلشارة إلى أن تحسن قيمة التجارة السورية في . الذي شهد أدنى حد لتراجع التجارة السورية 

 الرسمي المستخدم لحساب الصادرات يرجع فقد إلى تخفيض قيمة العملة في سعر الصرف  ال2000عام 

وفي الواقع فإن البيانات التي يتم الحصول عليها من تخفيض قيمة العملة في سعر الصرف . ردات اوالو

 . للواردات % 6+للصادرات و % 34+المحاسبي تظهر زيادة بنسبة 
 

على للعجز  وظهر الحد األ1999 و 1993وقد بقي الميزان التجاري اإلجمالي سالبًا بين عامي 

 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الواردات بينما آان العجز في حده األدنى في 1994التجاري في عام 

                                                 
 ويرجع ذلك إلى تخفيض قيمة العملة في سعر الصرف 2000 زيادة ملحوظة في عام  تظهر قيم التجارة المعبر عنها بالليرة السورية- 5

 في النص والجداول المرفقة من 2000وقد تم تحويل قيم التجارة للعام . دوالر /س. ل46.5دوالر إلى /س. ل11.25الرسمي من 
ك ضرورياً وذلك للسماح بالمقارنة مع السنوات السابقة الدوالر األمريكي إلى الليرة السورية باستخدام سعر الصرف القديم حيثما كان ذل

 ) . مثل معدالت النمو(والتوصل إلى نتائج مقبولة حول اتجاه المؤشرات 
 . يعرف بإجمالي قيم الصادرات والواردات - 6



 الفصل الثالث

 31

.  وذلك بسبب تقلص الواردات بشكل جزئي والذي ترافق مع تقلص بسيط في الصادرات 1997عام 

لواردات حيث يتحسن األول ويظهر هذا بعض الدالئل على العالقة السالبة بين الميزان التجاري واتجاه ا

وعلى العكس من ذلك  . 1997عند تقلص الثاني وتأثير أقل وضوحًا لتغير الصادرات على األقل حتى عام 

 يرجع بشكل رئيسي إلى التقلص 1998فإن االنخفاض المفاجئ الذي ظهر على الميزان التجاري في عام 

ي طرأ في السنتين التاليتين عندما تحسنت الكبير في الصادرات آما هو الحال في تحسن الميزان الذ

الصادرات بشكل ملحوظ بعد انخفاض الواردات مما أدى إلى تحسن ملحوظ في الميزان التجاري في عام 

في % 14.8- تحسنًا من 7وفي الواقع فإن الميزان التجاري القياسي.  للمرة األولى بعد عدة سنوات 2000

  . 2000في عام % 7.4+ إلى 1998عام 
 

وتظهر بنية إجمالي الصادرات والواردات السورية حسب القطاعات االقتصادية الرئيسية حالة 

يحتل قطاع التعدين والصناعات ) 4-3 و 3-3الجدولين (فمن ناحية التصدير " . سيطرة القطاع الواحد"

 من المنتجات االستخراجية المرتبة األولى وقد أصبحت الصادرات السورية أآثر اعتمادًا على هذا النوع

 بينما آانت حصة القطاعات األخرى 2000في عام % 68خالل السنوات األخيرة حيث أنها شكلت نسبة 

 . في تراجع 
 

مشابهة لصورة التصدير بينما ترتفع حصة ) 6-3 و 5-3الجدولين (آما أن صورة االستيراد 

  .2000في عام % 88وأصبحت ومع ذلك فقد أظهرت تلك الحصة انخفاضًا بسيطًا . المنتجات المصنعة 
 

وقد انخفضت قيمة الصادرات الزراعية بالقيمة المطلقة والنسبية خالل السنتين الماضيتين ويرجع 

 2000وأظهرت صادرات المنتجات المصنعة تحسنًا ملحوظًا في عام . ذلك إلى موجة الجفاف القاسية 

. طلقة على وجه الخصوص في السنة السابقة حيث انعكس االتجاه السالب الذي لوحظ بالقيم النسبية والم

من إجمالي الصادرات المصنعة التي شكلت الحصة % 9وقد شكلت صادرات المواد الغذائية والمشروبات 

 فتشكل الصادرات المصنعة 8 أما صناعة النسيج والصناعات التحويلية2000-1993األدنى خالل الفترة 

 ) . 4-3 و 3-3الجدولين  (2000الرئيسية التي ازدادت قيمتها في عام 
 

.  وقد آانت حصة الواردات الزراعية من إجمالي الواردات في تزايد مستمر خالل السنوات السابقة

من إجمالي الواردات المصنعة بعد الزيادة % 13وانخفضت واردات المواد الغذائية والمشروبات إلى 

أما المنتجات المصنعة األخرى فتضم  . 1999م القصوى التي تم تسجيلها بالقيم النسبية والمطلقة في عا

 ) . 6-3 و 5-3الجدولين (المواد الكيماوية واآلليات والمعادن األساسية 

                                                 
 ) . الصادرات+ الواردات (لحجم التجارة )  الواردات–الصادرات ( يعرف الميزان التجاري القياسي على أنه نسبة الميزان التجاري - 7
  تضم هذه الصناعات الفحم ومنتجات النفط المكرر- 8
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وفيما يتعلق بالتوزع الجغرافي فإن تجارة سورية الخارجية مرآزة بشكل آبير وفي الواقع فقد آانت 

من الصادرات % 80جات السورية تستوعبان الجهتان الرئيسيتان اللتان تشكالن األسواق التقليدية للمنت

يزال االتحاد األوربي يشكل أهم الشرآاء التجاريين حيث   حيث ال2000-1993السورية خالل الفترة 

من % 21من إجمالي الصادرات السورية يليه مجموعة الدول العربية التي تتلقى % 58تستقطب 

في عام % 3ًة في آسيا التي ازدادت حصتها من المنتجات السورية ومؤخرًا تم فتح أسواق جديدة وخاص

 ) . 7-3الجدول  (2000في عام % 11 إلى 1993
 

ومن ناحية أخرى فتستورد سورية المنتجات من مجموعة آبيرة من الدول ويشكل االتحاد األوربي 

 إلى 39بلد المنشأ الرئيسي للواردات لسورية بالرغم من أن وزنه قد انخفض خالل السنوات األخيرة من 

وخالل السنوات األخيرة تحسن وجود منتجات الدول العربية في األسواق السورية أما المناطق % . 29

 ) . 8-3الجدول (تزال تشكل مصادر هامة للواردات السورية  األخرى مثل آسيا وأوربة الشرقية فال
 

سورية فخالل الفترة وتبين النظرة األعمق على مستوى الدول زيادة الترآيز الجغرافي للصادرات ال

من الصادرات % 58 إسبانيا – لبنان – فرنسا – شكلت أربعة من الدول وهي إيطاليا 1993-1995

 فقد أصبحت األسواق السورية أآثر ترآيزًا حيث 2000-1998أما في الفترة ) . 9-3الجدول (السورية 

 المملكة العربية السعودية – ترآيا – فرنسا –من المنتجات إلى أربعة دول هي إيطاليا % 65ذهبت 

 ) . 10-3الجدول (
 

وفيما يتعلق بالواردات فهي أقل ترآيزًا من الناحية الجغرافية من الصادرات وقد مثلت الدول األربعة 

 2000-1998خالل الفترة % 24 و 1995-1993من الواردات السورية خالل الفترة % 31األولى 

ا والواليات المتحدة األمريكية من بين الدول األربعة الهامة المصدرة وتعتبر ألمانيا و إيطالي. على التوالي 

 ) . 12-3 و 11-3الجدولين (إلى سورية في الفترتين 
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 الفصل الرابع
 التجارة الزراعية السورية

 
 لمحة عامة: إجراءات التجارة الزراعية     4-1

 1987وابتداًء من عام . لدولة  آانت جميع عمليات التصدير واالستيراد محصورة با1987قبل عام 

بدأت عملية التحرير االقتصادي التدريجي بهدف تشجيع مساهمة القطاع الخاص في آل من اإلنتاج 

وسمح لشرآات القطاع العام والخاص بفتح حسابات بالقطع األجنبي إليداع عوائد . والتجارة الخارجية 

يزال هناك بعض القيود التجارية التي  ومع ذلك فال . التصدير ليتم استخدامها فيما بعد في تمويل الواردات

وفيما يلي ملخص لبعض اإلجراءات التجارية الجمرآية . تم استعراض البعض منها في الفصل الثالث 

 : وغير الجمرآية 
 

جدول التعريفة "وتفرض على االستيراد بمعدالت تختلف من سلعة إلى أخرى حسب التعريفة الجمرآية 

 . 9/5/2001 تاريخ 265محددة من قبل المديرية العامة للجمارك والصادرة بالمرسوم رقم ال" الجمرآية

من القيمة المذآورة في فواتير االستيراد والتي يتم تحويلها إلى % 150و % 1وتتراوح تلك التعريفة بين 

و أ" سعر الصرف الجمرآي"التي تعرف باسم (الليرة السورية بموجب مجموعة من أسعار الصرف 

 . وذلك حسب السلع وحسب اعتبارات اجتماعية واقتصادية " الدوالر الجمرآي"
 

 – االستهالك –الدفاع ( وهي ضريبة إضافية تشمل مجموعة من الرسوم الضريبة الموحدة على الواردات

ووحدت جميعها تحت ) .  إجازات االستيراد والتصدير– النقل البحري – الموانئ – اإلحصاء –المدارس 

 وهي تفرض على جميع المواد 20/1/1980 تاريخ 1 الضريبة الموحدة الصادرة بموجب القانون رقم اسم

وتفرض هذه الضريبة على شكل نسبة مئوية من . المستوردة مع بعض االستثناءات على المواد الغذائية 

وتتزايد حسب % 35و % 6قيمة البضاعة وهي تدفع مع التعريفة الجمرآية المذآورة أعاله وتتراوح بين 

وتضمن القانون االستمرار ببعض اإلعفاءات من الضريبة الموحدة عند . زيادة معدل التعريفة الجمرآية 

 : استيراد بعض المواد حسب ما يلي 

على المواد غير المعفاة أو الخاضعة للتعريفة الجمرآية ) من رسم االستهالك% (1تخفيض بنسبة  -1

 %  1للتعريفة الجمرآية التي تتجاوز من المواد الخاضعة % 4و % 1بنسبة 

 من رسم اإلحصاء % 4تخفيض بنسبة  -2

 من رسوم إجازات االستيراد والتصدير % 2تخفيض بنسبة  -3

 % 0.02إعفاء من رسم النقل البحري بنسبة  -4
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 المتضمن تعديل نسب الرسوم في التعريفة 9/5/2001 تاريخ 266آما صدر المرسوم رقم 

 للمواد والسلع المدرجة في جدول 9/5/2001 تاريخ 265الجمرآية المنسقة الصادرة بالمرسوم رقم 

فقط ويعتبر هذا % 1بحيث تصبح ) وهي من المواد التي تعتبر مستلزمات إنتاج للصناعة والزراعة(خاص 

رسم شامًال للضريبة الموحدة ويستوفى وفقًا ألسعار القطع األجنبي في نشرة أسعار السوق المجاورة ال

 . للعمليات التجارية التي تصدر عن المصرف التجاري السوري 
 

 28/9/2002 تاريخ 336وفي خطوة متقدمة لتوحيد سعر الدوالر الجمرآي فقد صدر القانون رقم 

 46.5رآية والضريبة الموحدة برسم واحد وتعديل سعر الدوالر الجمرآي إلى القاضي بتوحيد الرسوم الجم

 . دوالر مع تعديل الرسم المفروض بحيث اليتم أي تغير في القيمة المستوفاة من الرسم /س.ل
 

وفي .  تخضع واردات السلع الزراعية في سورية لمعوقات غير جمرآية معوقات االستيراد غير الجمرآية

ة منتجي الخضار والفواآه والتي تشكل أحد القطاعات الزراعية الفرعية التي تتمتع بالميزة محاولة لحماي

النسبية فقد تم حظر استيراد جميع أنواع الخضار والفواآه خالل التسعينات وتم حصر استيراد بعض المواد 

ص باستيراد هذه ولكن تم السماح للقطاع الخا)  الشعير- السكر–القمح (األخرى بالمؤسسات الحكومية 

وقد سمح باستيراد المنتجات الزراعية من الدول العربية في إطار . السلع بعد موافقة المؤسسة المعنية 

اتفاقية تيسير التبادل التجاري العربي آما سمح بموجب االتفاقات الثنائية تسهيل دخول بعض الكميات من 

ع عملية تحرير التبادل التجاري حيث سمح لبعض الخضار والفواآه من لبنان واألردن وذلك في إطار تسري

الكميات بالدخول في آافة الفترات معفاة من الرسوم الجمرآية ، آما وقعت اتفاقيات للتجارة الحرة مع 

 ) .  العراق– قطر – اإلمارات العربية المتحدة –السعودية (بعض الدول العربية األخرى 
 

آبر من المواد الغذائية الزراعية للحصول على موافقة وزارة  يتطلب استيراد القسم األموافقة الوزارة

 . الزراعة واإلصالح الزراعي من أجل تطبيق المقاييس الصحية والصحية النباتية المطبقة في سورية 

 

 االتجاهات الرئيسية في التجارة الزراعية السورية    4-2
 2000ة السورية في عام  فقد وصل حجم التجارة الزراعي1-4آما هو مبين في الجدول 

 أي بمعدل نمو 1990 في عام 1505 مليون دوالر مقارنًة بحوالي 1643إلى ) الواردات+ الصادرات (

 أدنى من الحد األقصى الذي تم 2000وقد آان المعدل الذي تم تسجيله في عام % . 0.9سنوي يعادل 

 الذي أدت إليه موجة الجفاف في  ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الصادرات1997تسجيله في عام 

 . أواخر التسعينات حيث تم التعويض بشكل جزئي بزيادة الواردات 
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 إلى 1990 مليون دوالر في عام 6612وخالل الفترة ذاتها ازداد حجم التجارة اإلجمالية من 

ضت ونتيجة لذلك فقد انخف% . 2.8 بمعدل نمو وسطي سنوي يعادل 2000 مليون دوالر في عام 8733

في عام % 18.8 إلى 1990في عام % 22.8من ) جميع البضائع(حصة الزراعة من التجارة اإلجمالية 

  .   )1-4الجدول % (24.5 حيث وصلت إلى 1998 وتم تسجيل الحد األقصى في عام 2000
 

 وسالبًا من عام 2000-1991-1990آان الميزان التجاري السوري العام موجبًا في األعوام 

آما آان الميزان التجاري الزراعي سالبًا في جميع السنوات باستثناء عامي  . 1999 عام  وحتى1992

في عام % 21- الذي تراوح بين 9وينعكس هذا األمر في الرقم القياسي للميزان المعدل . 1998 و 1997

لعام % 12+ و 2000في عام % 15- للتجارة اإلجمالية و بين 1990في عام % 27+ و 1994

وبمقارنة وسطي القيم للسنوات الثالث األخيرة في النصفين ) . 7-4الجدول (تجارة الزراعية  لل1997

تطور الميزان التجاري ) 2-4(يبين الجدول  ) 2000-1998 و 1995-1993(األول والثاني من العقد 

أآبر في اإلجمالي والزراعي وزيادة حصة التجارة الزراعية من التجارة اإلجمالية وهو أمر يتضح بشكل 

تزايد الصادرات وانخفاض الواردات بشكل (الواردات نتيجة للزيادة المتواضعة في قيمة التجارة الزراعية 

زيادة الصادرات واالنخفاض الكبير في (والذي ترافق مع انخفاض حجم التجارة اإلجمالية ) طفيف

 ) . الواردات
 

ؤشرات المتعلقة بترآيبة التجارة  المعلومات الموجزة والم9-4 وحتى 3-4وتبين الجداول من 

وبينما نتعرض فيما يلي لمناقشة المنتجات آل على حدة فيمكننا هنا اإلشارة إلى اثنتين من . الزراعية 

 .الخصائص العامة لترآيبة المنتجات 
 

 تترآز التجارة الزراعية السورية على عدد قليل نسبيًا من المنتجات الزراعية وفي الواقع فقد:  أوًال 

% 27 إلى 2000-1998وصلت القيمة اإلجمالية للمنتجات التجارية الرئيسية اإلحدى عشرة خالل الفترة 

من الواردات الزراعية تقريبًا مع اتجاه واضح لزيادة الترآيز مقارنًة % 66من الصادرات الزراعية و 

  .)9-4 و 8-4أنظر الجدولين  (1995-1993بالتدفقات التي تم تسجيلها في الفترة 
 

تنتشر التجارة ذات االتجاه الواحد بشكل آبير أي أنه إما أن يتم استيراد المنتجات أو :  ثانيًا 

 منتجًا أو فئة من المنتجات آان عدد المنتجات 39 الذي يتضمن 7-4وآما هو مبين في الجدول . تصديرها 

 16 منتجًا والتصدير على 11لى  منتجًا بينما يقتصر االستيراد ع12التي يتم االتجار بها في االتجاهين 

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى حظر االستيراد الذي تم فرضه على القسم األآبر من المنتجات . منتج 

                                                 
  في الفصل الثالث 7 من أجل تعريف الميزان المعدل أنظر الحاشية السفلية رقم   -9
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الزراعية المنتجة محليًا والتي انعكس تحريرها التدريجي في زيادة التجارة النسبية في االتجاهين في أوائل 

 . التسعينات

 

 سوريةالصادرات الزراعية ال   4-3
أن وسطي التغير السنوي إلجمالي ) 1-4الجدول (تبين مقارنة السنوات في نهاية العقد الماضي 

% 0.6-للصادرات اإلجمالية و % 1.1(+الصادرات والصادرات الزراعية آان منخفضًا نسبيًا 

إلجمالية وقد سجلت الصادرات ا. ولكن يالحظ وجود تغير آبير خالل الفترة ذاتها ) للصادرات الزراعية

وسجلت قيمة  . 2000 ووصلت إلى حدها األدنى في عام 1998 و 1992قيمًا منخفضة في عامي 

 لتتحسن بشكل ملحوظ فيما بعد حتى 1992الصادرات الزراعية أدنى معدل لها في ذلك العقد في عام 

في عام ومن ثم لتنخفض لتسجل أدنى مستوى )  مليار دوالر1 (1997تصل إلى حدها األعلى في عام 

2000 .  
 

وتظهر حصة الزراعة من الصادرات اإلجمالية تباينًا آبيرًا حيث تراوحت بين الحد األعلى 

وقد نتج هذا التباين عن ) . 1-4الجدول  (2000في عام % 14.9 و األدنى 1998في عام % 30.6

لعالمية على انعكاسات الظروف المناخية على الصادرات الزراعية وانعكاسات تغير أسعار النفط ا

-1993(ومن أجل تخفيف الفروقات السنوية فقد تمت مقارنة وسطي ثالث سنوات . الصادرات اإلجمالية 

 الذي يشير إلى أن حصة الزراعة قد انحصرت 2-4آما هو مبين في الجدول ) 2000-1998(و ) 1995

 .من إجمالي الصادرات % 22 و 21.5بين 
 

وقد تم . مة آل من السلع في قيمة الصادرات الزراعية  تفاصيل حول مساه4-4ويتضمن الجدول 

-1998اختيار أهم الصادرات الزراعية على أساس وزنها من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية في الفترة 

 الذي يتضمن المنتجات التي تصل قيمتها اإلجمالية إلى حوالي 9-4 ليتم تلخيصها في الجدول 2000

 . وسيتم فيما يلي استعراض هذه المنتجات آل على حده . عية السورية من قيمة الصادرات الزرا% 72
 

يعتبر القطن أهم المنتجات الزراعية التصديرية حيث وصل معدل صادراته في الفترة  : القطن الخام

من % 29.5 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 2166 طن بقيمة تساوي 148000 إلى 1993-1995

 وصل 2000-1998وفي الفترة . من حجم التجارة الزراعية % 13.8و قيمة الصادرات الزراعية 

س . مليون ل2343(س . مليون ل4641 طن بقيمة تعادل 176000وسطي صادرات القطن الخام إلى 

من قيمة % 28.1مشكًال نسبة ) إذا ما تم التحويل باستخدام سعر الصرف المطبق للسنوات الماضية

وسجلت صادرات القطن الخام زيادة ملحوظة . م التجارة الزراعية من حج% 13الصادرات الزراعية و 

آغ خالل الفترة /س. ل14.6ووصل وسطي قيمة الوحدة إلى . في آل من الكمية والقيمة خالل الفترتين 
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آغ /س. ل1.2 إلى 1.3يعادل انخفاضًا من  آغ في الفترة الثانية أي ما/س. ل13.3األولى ونقص إلى 

وآانت الوجهات ) . سعر الصرف المطبق في البيانات اإلحصائية لكل سنة من السنواتمحسوبًا باستخدام (

 ) . 10-4الجدول ( تايوان – إندونيسيا – الباآستان – ترآيا –التصديرية الرئيسية إيطاليا 
 

 ومع . آانت التجارة السورية في األغنام تتميز باتجاهين وذلك نتيجة للفارق بين النوعية والسعر :األغنام 

من إجمالي قيمة ) التي آانت تستورد بشكل رئيسي من رومانيا(ذلك وبينما آانت حصة واردات األغنام 

آانت حصة الصادرات من إجمالي قيمة الصادرات % 1.6 حوالي 2000الواردات الزراعية في عام 

ألغنام حيث  ملخصًا للميزان التجاري الموجب لتجارة ا7-4ويتضمن الجدول % . 14الزراعية تساوي 

وقد انخفضت الكمية المصدرة بشكل طفيف حيث آان % . 44.9يعادل الرقم القياسي للميزان المعدل 

 طن في الفترة 31000 طن ووصل إلى 32000 يساوي 1995-1993الوسطي السنوي في الفترة 

 1.9من ( بينما ازدادت قيمة الصادرات وذلك يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة وحدة القيمة 1998-2000

-4الجدول (وآانت الوجهات التصديرية الرئيسية السعودية والكويت وقطر ) . آغ/ دوالر أمريكي2.2إلى 

11 . ( 
 

 تصدر سورية أنواعًا آثيرة من الخضار والفواآه وتتجاوز إيرادات تصدير هذه المجموعة  : البندورة

وتشكل البندورة أحد أهم المنتجات . إيرادات تصدير القطن وهي تتكون من مجموعة آبيرة من المنتجات 

 طن 77000 إلى 1995-1993التصديرية في هذه المجموعة حيث وصل وسطي صادراتها في الفترة 

آغ وازدادت صادراتها خالل متوسط الفترة /س. ل5.8س وآان وسطي قيمة الوحدة . مليون ل445بقيمة 

. آغ /س. ل6 قيمة الوحدة س وآان وسطي. مليون ل939 طن بقيمة 155428 إلى 1998-2000

وتشكل السعودية و االتحاد الروسي واإلمارات العربية المتحدة والكويت أهم الوجهات التصديرية لهذه 

 ) . 12-4الجدول (المادة 
 

تضم هذه المجموعة الفطر و الكمأة والملفوف والقنبيط  : الخضار الطازجة غير المحددة في مكان آخر

وقد . وآي والفجل والفول والبازالء والخيار والكوسا والباذنجان والبامياء والبصل والثوم واألرضي ش

 82000 بمعدل سنوي قدره 1995-1993من قيمة الصادرات الزراعية في الفترة % 10شكلت حوالي 

 طن 53000 انخفض وسطي الصادرات إلى 2000-1998وفي الفترة . س . مليون ل490طن وبقيمة 

من الصادرات الزراعية وآانت تلك المواد تصدر بشكل % 4.4يعادل   ماس أي. مليون ل732بقيمة 

 ) . 15-4الجدول (رئيسي إلى السعودية ولبنان والكويت واإلمارات العربية المتحدة 
 

يسمح المناخ في سورية بإنتاج العديد من أنواع   :) المشمش– الكرز –التفاح (بعض الفواآه المختارة 

 طن خالل 27000وقد ارتفع الوسطي السنوي للصادرات . المشمش والكرز الفواآه وخاصة التفاح و
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 وترافق هذا مع زيادة في إيرادات 2000-1998 طن في الفترة 38000 إلى 1995-1993الفترة 

 0.76 إلى 0.55من (التصدير نظرًا للزيادة الكبيرة التي تم تسجيلها في وسطي قيمة الوحدة المصدرة 

في % 2.5ذلك فقد ازدادت حصة هذه الفواآه من إجمالي الصادرات الزراعية من ونتيجة ل) . آغ/دوالر

أما الوجهات التصديرية الرئيسية فهي السعودية ومصر . في الفترة الثانية % 3.7الفترة األولى إلى 

 ) . 13-4الجدول (واإلمارات العربية المتحدة والكويت 
 

شكل جزءًا هامًا آخر من صادرات الخضار والفواآه في وت) البرتقال والليمون واليوسفي( : الحمضيات

 طن في الفترة 30000 طن إلى 5000سورية حيث ازداد الوسطي السنوي لصادرات الحمضيات من 

وتصدر % . 2.9إلى % 0.7 وارتفعت حصتها من قيمة الصادرات الزراعية من 1998-2000

دت أآثر من ثلثي الحمضيات السورية خالل الحمضيات السورية بشكل رئيسي إلى السعودية التي استور

السنوات األخيرة تليها الكويت واإلمارات العربية المتحدة وقطر بينما تراجعت أهمية االتحاد الروسي 

 ) .14-4الجدول (آوجهة تصديرية بشكل آبير 
 

يجي األساسي وهو يعتبر أهم المحاصيل االستراتيجية في سورية آونه المحصول الغذائي واالسترات : القمح

ونتيجة لذلك فقد أصبحت . الذي تشجع زراعته في المساحات البعلية والمروية لتحقيق االآتفاء الذاتي 

سورية مصدرًا صافيًا للقمح خالل العقد الماضي وهو وضع استمر حتى موجة الجفاف القاسية التي 

 من أجل 2000في عام  طن 17000وقد استوردت سورية . تعرضت لها سورية في السنوات األخيرة 

الطحن وإعادة التصدير وذلك للسماح لمطاحن القطاع الخاص بمتابعة نشاطها حتى خالل فترة اإلنتاج 

 طن بقيمة 25500 آان الوسطي السنوي لصادرات القمح 1995-1993وفي الفترة . المحلي المنخفض 

سعينات إلى زيادة في الصادرات في وقد أدت الزيادة الكبيرة في اإلنتاج في منتصف الت. س . مليون ل94

 بقيمة 2000-1998 طن في الفترة 147000 حيث وصل وسطي الصادرات السنوي إلى 1998عام 

وآانت الوجهات التصديرية الرئيسية آوريا الشمالية والجنوبية وتونس والجزائر . س . مليون ل444

 .  )15-4الجدول (
 

وفي . عية والمذاق الجيد وآذلك لمالءمته لصناعة الخمور يتميز العنب السوري بالشكل والنو  :العنب

س وقيمة . مليون ل168 طن بقيمة 17000 آان وسطي صادرات العنب حوالي 1995-1993الفترة 

حوالي (أما في الفترة الثانية فقد آان هناك زيادة ملحوظة في الكمية المصدرة . آغ /س. ل10الوحدة 

مما % 45رافقت مع زيادة في قيمة الوحدة بنسبة تزيد على س ت. مليون ل245بقيمة )  طن27000

وتشكل السعودية واإلمارات العربية المتحدة % . 2.5أوصل حصة العنب من الصادرات الزراعية إلى 

 ) . 16-4الجدول (والكويت واألردن أهم الوجهات التصديرية للعنب 
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وفي الفترة . لعالمية حيث يحقق أسعارًا جيدة يعرف العدس السوري بنوعيته الجيدة في األسواق ا  :العدس

آغ  / دوالر0.38 طن ووسطي قيمة الوحدة 34000 آان وسطي الصادرات يقدر بحوالي 1993-1995

آغ  / دوالر0.6 وأصبحت قيمة الوحدة 37000 ازداد وسطي الصادرات إلى 2000-1998وفي الفترة 

 ) .17-4الجدول (ة واألردن ولبنان وآانت الوجهات التصديرية الرئيسية ترآيا والسعودي
 

وتصدر ) سوبر إيليت( تتميز البطاطا بالتجارة باالتجاهين حيث تستورد سورية بذار البطاطا  :البطاطا

أما من ناحية التصدير فقد . بطاطا الطعام وهي تستورد بشكل رئيسي من هولندا وفرنسا و إيرلندة وإيطاليا 

 طن في 31000 إلى 1995-1993 طن في الفترة 54000 انخفض الوسطي السنوي للصادرات من

في قيمة الوحدة المصدرة معبرًا عنها بالدوالر % 25 بينما تم تسجيل انخفاض بنسبة 2000-1998الفترة 

وآانت الوجهات التصديرية الرئيسية اليونان واإلمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية . األمريكي 

 ) . 18-4الجدول (وألمانيا 
 

 ويشكل منتجًا تصديريًا تقليديًا آخر حيث يزرع بشكل رئيسي في األراضي البعلية ، لذا فقد تأثر  :الحمص

 طن في الفترة 36000إنتاجه وصادراته بموجة الجفاف حيث انخفض الوسطي السنوي للصادرات من 

الرئيسية في وآانت الوجهات التصديرية  . 2000-1998 طن في الفترة 15000 إلى 1993-1995

 ) . 19-4الجدول (الفترة الثانية األردن والسعودية ولبنان 

 

 الواردات الزراعية السورية    4-4
 ازدادت الواردات بشكل أسرع من الصادرات في آل من التجارة 2000-1990خالل الفترة 

ترآيزًا من وآانت الواردات الزراعية أقل ) . 1-4الجدول %) (2.1(والزراعية %) 5.3(اإلجمالية 

من قيمة الواردات % 61 منتجًا وتعادل 11الصادرات حيث آانت الصادرات الزراعية تتكون من 

وقد تم ترتيب هذه المنتجات حسب حصتها من قيمة الواردات  . 2000-1998الزراعية خالل الفترة 

 . الغذائية الزراعية وفيما يلي عرض تفصيلي لها 
 

أهم واردات سورية الغذائية الزراعية وتشير البيانات إلى أن واردات وهو ) المكرر و الخام(  :السكر

 طن 360000السكر قد ازدادت بشكل ملحوظ خالل التسعينات حيث ازداد الوسطي السنوي للواردات من 

س في . مليون ل1427 طن بقيمة 501000 إلى 1995-1993س في الفترة . مليون ل1288بقيمة 

وبالتالي فقد ازدادت حصة السكر من إجمالي ) .  بسعر الصرف الثابتمحسوبًا (2000-1998الفترة 

بالرغم من االنخفاض في تكلفة استيراد الوحدة من % 14.1إلى % 11.9الواردات الغذائية الزراعية من 

ويستورد السكر بشكل رئيسي من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا . طن / دوالر261طن إلى / دوالر317

 ) .21-4الجدول (والمكسيك 
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ازدادت حصة الذرة الصفراء من الواردات الزراعية خالل الفترة المختارة بشكل ملحوظ   :الذرة الصفراء

-1993 طن لوسطي الفترة 355000وذلك نتيجة لزيادة الكميات المستوردة من %) 9إلى % 5من (

 543 من وازداد وسطي قيمة الواردات السنوية . 2000-1998 طن في الفترة 696000 إلى 1995

) بسعر الصرف الثابت (2000-1998 مليون في الفترة 963 إلى 1995-1993س في الفترة .مليون ل

وخالل السنوات السابقة ترآز االستيراد . طن / دوالر123 إلى 136وذلك مقابل انخفاض قيمة الوحدة من 

 2000ردات في عام من الوا% 90من الواليات المتحدة األمريكية و األرجنتين حيث شكلتا أآثر من 

 ) . 22-4الجدول (
 

يزال الرز يشكل المادة الزراعية المستوردة   بالرغم من الزيادة المحدودة في القيمة والكمية فال :رزــال

 آان 1995-1993وفي الفترة ) . من قيمة الواردات الغذائية الزراعية% 5.6(الثالثة من حيث األهمية 

طن / دوالر362س بينما آانت قيمة الوحدة . مليون ل546بقيمة  طن 134000وسطي الواردات يعادل 

س . مليون ل583 طن بقيمة 144000 فقد آان وسطي الكمية المستوردة 2000-1998أما في الفترة 

وتشكل مصر . طن / دوالر321أما قيمة الوحدة فقد آانت تساوي ) . محسوبة على سعر الصرف القديم(

 ) . 23-4الجدول (أهم الدول التي تستورد منها هذه المادة وتايالند وأستراليا وإيطاليا 
 

تتضمن هذه المجموعة بقايا استخراج الزيت وأآساب البذور الزيتية مثل   :األآساب وبقايا استخراج الزيت

وفي الواقع ففي الفترة . الصويا وتتميز تجارة هذه المواد باالتجاهين ويترافق االستيراد بمحدودية التصدير 

بينما آان وسطي ) س. مليون ل332بقيمة ( طن 127000 وصل معدل الواردات إلى 1993-1995

 565 طن بقيمة 214000 آان وسطي الواردات 2000-1998وفي الفترة .  طن 8000الصادرات 

.  طن 34000بينما آان وسطي الصادرات ) محسوبة باستخدام سعر الصرف القديم(س .مليون ل

لحوظ في االتجاهين ولكن بالرغم من أن الصادرات قد ازدادت بشكل أسرع فقد وازدادت التجارة بشكل م

) طن/ دوالر235 إلى 233من (وبقيت تكاليف الوحدة المستوردة ثابتة تقريبًا . بقيت آمية الواردات أآبر 

ذه المواد وتشكل الواليات المتحدة األمريكية واألرجنتين الدولتين الرئيسيتين اللتين تستورد منهما سورية ه

أما ) . 24-4الجدول % (25بينما خسرت البرازيل حصتها التي آانت في الفترة األولى تقدر بحوالي 

 . الدول الرئيسية المستوردة من سورية فهي ترآيا ولبنان والسعودية 
 

 عندما سمح للقطاع الخاص باستيراد هذه المادة 1994 آان استيراد الموز محظورًا حتى عام  :موزــال

 ازدادت واردات الموز بشكل ملحوظ ولكنها 1994وفي عام . شريطة تمويلها من إيرادات التصدير 

 طن بقيمة 70000 يعادل 1995-1994تقلصت في السنة التالية حيث آان وسطي الواردات للفترة 

 واستقر االستيراد في السنوات التالية حيث وصل وسطي االستيراد السنوي خالل. س . مليون ل1003
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وتشكل . آغ / دوالر0.7س ووسطي التكلفة . مليون ل514 طن بقيمة 67000 إلى 2000-1998الفترة 

 ) . 25-4الجدول (اإلآوادور وآولومبيا وبنما ولبنان مؤخرًا أهم الدول التي تستورد منها سورية هذه المادة 
 

من قيمة واردات % 4.6كل وتشكل أهم المواد الغذائية المصنعة المستوردة حيث تش  :األسماك المعلبة

 وذلك نتيجة للنمو السريع حيث ازداد وسطي الكمية من 2000-1998األغذية الزراعية خالل الفترة 

س . مليون ل484 طن بقيمة 6000 إلى 1995-1993س في الفترة . مليون ل262 طن بقيمة 3000

 6.8 إلى 8.5وحدة من وانخفض تكلفة استيراد ال . 2000-1998في الفترة ) بسعر الصرف القديم(

 ) . 26-4الجدول (آغ وتشكل المغرب وتايالند الدول الرئيسية التي تستورد منها سورية هذه المادة /دوالر
 

وآان .  وهو مورد علفي هام للثروة الحيوانية ويزرع في المناطق الجافة وشبه الجافة من سورية :عيرــالش

اإلنتاج المحلي حيث سمحت الدولة باالستيراد للتعويض  بهدف حماية 1999استيراده محظورًا حتى عام 

وخالل السنة الماضية آان وسطي . عن االنخفاض الكبير في اإلنتاج المحلي بسبب موجة الجفاف 

طن وتشكل فرنسا وألمانيا وأوآرانيا / دوالر104 طن وآان وسطي تكلفة االستيراد 586500الواردات 

 ) . 27-4الجدول (التي تستورد منها سورية هذه المادة وترآيا وأستراليا الدول الرئيسية 
 

وهو مادة من المواد شائعة االستهالك في سورية وبقي الوسطي السنوي لواردات هذه المادة   :الشاي

 إلى 1995-1993س في الفترة . مليون ل371 طن بينما ازدادت قيمته من 20000مستقرًا وبحدود 

وعلى العكس من ذلك فقد ازدادت ) . بسعر الصرف الثابت (2000-1998س في الفترة . مليون ل436

وتشكل سيريالنكا الدولة الرئيسية التي تستورد . آغ / دوالر2 إلى حوالي 1.4تكلفة استيراد الوحدة من 

من إجمالي واردات الشاي في سنة عادية بينما يتم االستيراد % 90منها سورية هذه المادة بنسبة تزيد على 

 ) . 27-4الجدول (دودة من دول أخرى في سنوات أخرى بكميات مح
 

 خالل التسعينات ازدادت واردات الحليب المجفف بعد زيادة الطلب على أغذية األطفال  :الحليب المجفف

 إلى 1995-1993 طن في الفترة 7000وازدادت الكميات المستوردة من . آما ازداد سعر الوحدة 

 3.1 إلى 2.3ترافق مع الزيادة في تكلفة استيراد الوحدة من  و2000-1998 طن في الفترة 11000

بسعر الصرف الثابت ( مليون 386س إلى . مليون ل180آغ مما أدى إلى زيادة قيمة االستيراد من /دوالر

وتشكل هولندة و بولندة و بلجيكا وفرنسا الدول الرئيسية التي تستورد منها سورية ) . دوالر/س. ل11.25

 ) . 28-4لجدول ا(هذه المادة 
 

-1993 طن في الفترة 12000 ازداد وسطي الكميات المستوردة سنويًا من  :البن األخضر والمحمص

 إلى 2.2وقد انخفض وسطي تكلفة االستيراد من  . 2000-1998 طن في الفترة 14000 إلى 1995

محسوبة بسعر (واردات آغ الذي يعكس األسعار العالمية مما أدى إلى انخفاض إجمالي قيمة ال/ دوالر1.7
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وتشكل البرازيل والهند وآوستاريكا الدول . س . مليون ل279س إلى . مليون ل290من ) الصرف الثابت

 .  )29-4الجدول (الرئيسية التي تستورد منها سورية هذه المادة 
 

يوت فقد بالرغم من زيادة الطلب على هذه الز  :) عباد الشمس– الذرة –فول الصويا (الزيوت النباتية 

وفي الواقع فقد انخفض وسطي . انخفضت وارداتها خالل الفترة المرصودة نتيجة لزيادة اإلنتاج المحلي 

  2000-1998 طن في الفترة 28000 إلى 1995-1993 طن في الفترة 32000الكمية المستوردة من 

س في الفترة الثانية . مليون ل284س في الفترة األولى إلى . مليون ل276وانخفضت قيمة االستيراد من 

وتشكل ترآيا وقبرص واإلمارات العربية المتحدة الدول الرئيسية . بينما بقيت قيمة الوحدة مستقرة تقريبًا 

 ) . 29-4الجدول (التي تستورد منها سورية هذه المادة 

 

 10حدا التجارة الزراعية السورية    4-5

 استعراض السلع التجارية الرئيسية فمن الجدير بينما تم التعرض لقيمة الوحدة للسلع الرئيسية عند

 األرقام 30-4لذا فيمثل الجدول . بالذآر اإلشارة إلى التطور اإلجمالي لقيمة وحدة التصدير واالستيراد 

القياسية لقيمة وحدة الصادرات والواردات في سورية محسوبة من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم 

 . المتحدة 
 

 1990يمة وحدة الصادرات السورية في بداية العقد وبقيت ثابتة تحت معدل عام وقد انخفضت ق

 . وذلك بالرغم من زيادة الصادرات والتي تسارعت في النصف الثاني من التسعينات 
 

 1991-1990أما فيما بتعلق باالستيراد فقد انخفض الرقم القياسي لقيمة الواردات أيضًا بين عامي 

 1998ين من االنخفاض أظهر ذلك الرقم زيادة وصلت إلى حدها األقصى في عام ولكن بعد سنتين أخري

  . 156حيث وصل إلى 
 

وبشكل عام فمن الممكن اإلشارة إلى أن سعر وحدة التصدير قد اتجه نحو الزيادة بسرعة أقل من 

ياسًا لحدي ويتضح هذه األمر من خالل النسبة بين سعري الوحدة والذي يشكل مق. سعر وحدة االستيراد 

 في 0.6 ليتأرجح بين 1.2 والذي يساوي 1992التجارة والذي بقي أدنى من أعلى حد وصل إليه في عام 

  . 1999 في أآثر سنوات وآخرها عام 1 و 1995عام 

 

                                                 
  يعرف حدا التجارة بأنه النسبة بين الرقم القياسي لسعر الوحدة للصادرات والواردات -10
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وبمعنى آخر ونظرًا للنمو السريع الذي ظهر في أسعار الواردات مقارنًة بأسعار الصادرات ومن 

ويكمن الحل . دفع تكاليف وارداتها المتزايدة فإنها بحاجة لزيادة آمية الصادرات أجل أن تتمكن سورية من 

البديل في الترآيز على زيادة قيمة الوحدة المصدرة وهو أمر يتطلب المزيد من االهتمام بالربحية التي يمكن 

مصنعة ذات القيمة للمنتجات المحلية أن تحققها في األسواق العالمية وإلمكانية زيادة تصدير المنتجات ال

وترتبط اتجاهات األسعار بشكل وثيق . المضافة األعلى مقارنًة بالمواد الخام ذات القيمة المضافة المتدنية 

بترآيبة التبادالت التجارية و تتضمن الصادرات الزراعية قسمًا آبيرًا من المنتجات الزراعية الخام 

ت السابقة بينما تتضمن الواردات الزراعية قسمًا آبيرًا من آما هو مبين في الفقرا) الغذائية وغير الغذائية(

 . المواد المصنعة 
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 الفصل الخامس
 االتفاقيات الزراعية مع الدول العربية

 

قامت سورية بتوقيع عدد من اتفاقيات التجارة والتعاون من أجل تعزيز عالقاتها التجارية مع الدول 

وسوف نتعرض بشكل موجز في الفقرات . قتصادية في المنطقة العربية المجاورة ودعم عملية التنمية اال

وبعد وصف . مع لبنان و األردن ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى : التالية ألهم ثالثة اتفاقيات 

 .  محتوى االتفاقيات سوف نتعرض للتجارة الزراعية السورية مع تلك الدول

 

 االتفاقيات الثنائية مع لبنان     5-1
. 1992 التوقيع على اتفاقية التعاون والتنسيق االجتماعي واالقتصادي بين سورية ولبنان في عام تم

 األموال وآذلك سورؤووتهدف االتفاقية إلى إنشاء سوق مشترآة تتميز بالحرآة الحرة للبضائع واألفراد 

 االتفاقية أحكامًا حول وعالوًة على ذلك فتتضمن. التنسيق بين السياسات الزراعية والتشريعات المالية 

 .  عند  تنفيذ االتفاقية إتباعهااللجان المشترآة و المعايير الواجب 
 

 وهي يتعلق بتبادل 1994آما تم وضع بروتوآول خاص حول التعاون في مجال الزراعة في عام 

آما تم . رك الخبرات للتعاون في مجال البحوث الزراعية والعديد من المجاالت األخرى ذات االهتمام المشت

 وهي تتضمن قواعد ومبادئ تشجيع 1997التوقيع على اتفاقية لتشجيع وحماية االستثمارات في عام 

 . االستثمار بين الدولتين 
 

آما تم تحقيق المزيد من التقدم في االجتماع الذي عقد بين رئيسي مجلس الوزراء في البلدين في عام 

 والذي تعلق بالتنسيق والتعاون والتجارة الحرة 1999  واالجتماع الوزاري الذي عقد في عام1998

وحرآة رؤوس األموال ومهد الطريق أمام تخفيض التعريفات الجمرآية على المنتجات الزراعية ابتداًء من 

 على 2000وتم االتفاق في االجتماع التالي للجنة الفنية الذي عقد في دمشق في عام  . 12/10/1999

وعلى وجه الخصوص فقد تم االتفاق . ارة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية تفاصيل البدء بتحرير تج

في االجتماع على قائمة المنتجات التي سيتم تحريرها بشكل آامل وقائمة المنتجات التي يتم تحريرها بشكل 

ك تدريجي وعلى الخطوات الالزمة لضمان التنفيذ من قبل مديريات الجمارك في آل من الدولتين بتل

 . القرارات 
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  اتجاهات التجارة الزراعية السورية مع لبنان5-1-1

 تطور التجارة الزراعية بين سورية ولبنان خالل العقد الماضي وذلك 2-5 و 1-5يظهر الجدوالن 

 . 1999-1998 و1995-1994 و 1990-1989: من خالل عرض التبادل التجاري في فترات ثالث 

 السورية إلى لبنان تفوق الصادرات الزراعية اللبنانية الضئيلة جدًا إلى وهو يوضح أن الصادرات الزراعية

 . سورية 
 

 أن قيمة الواردات الزراعية السورية من لبنان منخفضة نسبيًا و هي تزداد مع 1-5ويبين الجدول 

 من واردات سورية من دول% 13س أي ما يعادل . مليون ل36من : مرور الوقت وخاصًة بالقيم النسبية 

 13 إلى 1990-1989من وارداتها من العالم في الفترة % 0.5منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى و 

من واردات سورية من دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى و % 1.7س أي ما يعادل .مليون ل

ي من المنتجات وفيما يتعلق بترآيبة الواردات فهي تتكون بشكل رئيس. من وارداتها من العالم % 0.2

المصنعة مثل الحبوب واللحوم المصنعة والمشروبات آما يتم أيضًا استيراد آميات آبيرة من الفواآه 

 . والسكر والكاآاو 
 

 أن قيمة الصادرات الزراعية السورية إلى لبنان آبيرة جدًا 2-5ومن ناحية أخرى يبين الجدول 

الثاني من التسعينات بعد الزيادة الكبيرة التي تم تسجيلها في بالقيمة المطلقة ولكنها تظهر تراجعًا في النصف 

وبشكل عام فإن الصادرات الزراعية قد انخفضت بالقيم المطلقة والنسبية من . النصف األول من العقد 

من صادرات سورية إلى دول منطقة % 26يعادل   أي ما1990-1989س في الفترة . مليون ل990

 س أي ما. مليون ل786من إجمالي الصادرات الزراعية إلى % 15برى و التجارة العربية الحرة الك

من إجمالي % 8من صادرات سورية إلى دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى و % 16يعادل 

من % 59(وفيما يتعلق بترآيبة الصادرات فتشكل الخضار الطازجة أهم تلك المواد . الصادرات الزراعية 

 %) . 10(و الورود %) 16(تليها الفواآه والمكسرات والخضار ) 1999-1998ة اإلجمالي في الفتر

 

 االتفاقيات الثنائية مع األردن    5-2
 وذلك لتعزيز 1975تم التوقيع على اتفاقية التعاون االقتصادي والتجارة مع األردن في عام 

سماح باستيراد وتصدير جميع العالقات االقتصادية بين البلدين وتسهيل التبادل التجاري من خالل ال

وتضمنت االتفاقية عدة استثناءات من الرسوم الجمرآية  . المنتجات الصناعية والحيوانية والزراعية 

   اء لجان لمتابعة تنفيذوالرسوم األخرى وإنشاء مكاتب لتشجيع التجارة وتنفيذ مشاريع التعاون وإنش

 .   االتفاقية
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 على الحاجة لتبسيط إجراءات الجمارك وتسهيل حرآة 1999م وقد أآد بروتوآول التجارة في عا

 الذي أعلن البدء بصياغة 1999األردنية العليا اجتماعها في عام -وعقدت اللجنة السورية. البضائع 

روزنامة زراعية تمنح المعاملة التفضيلية للمنتجات بما يتماشى مع الروزمانة الزراعية المعدة ضمن اتفاقية 

 البدء بتنفيذ 2000وأعلن اجتماع اللجنة العليا المنعقد في عام . ة العربية الحرة الكبرى منطقة التجار

الروزنامة الزراعية التي تمنح الميزات لبعض الكميات من السلع بتبادلها بين البلدين معفاة من الرسوم 

 . الجمرآية مؤآدًا على الحاجة لالجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذها 

 
 اهات التجارة الزراعية السورية مع األردن اتج5-2-1

آما تميزت التبادالت التجارية الزراعية بين سورية واألردن بارتفاع معدل الصادرات السورية 

وفي الواقع فإن وسطي قيمة الواردات الزراعية السورية من األردن خالل ) . 4-5 و 3-5الجدولين (

من الواردات الزراعية من دول % 4.7يعادل  ي ماس أ. مليون ل36 آان يساوي 1999-1998الفترة 

من إجمالي الواردات من العالم بينما آانت قيمة صادرات % 0.4منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى و 

من صادرات سورية إلى دول منطقة % 5.1يعادل  س أي ما. مليون ل200سورية إلى األردن حوالي 

 . من إجمالي الصادرات % 2.7التجارة العربية الحرة الكبرى و 
 

وفيما يتعلق بتطور التجارة خالل العقد الماضي فمن الممكن اإلشارة إلى أن قيمة الواردات السورية 

قد انخفضت في منتصف التسعينات وتحسنت في نهاية العقد ولكن حصة األردن من الواردات السورية 

اد من دول منطقة التجارة العربية الحرة انخفضت بشكل ملحوظ وخاصًة بسبب الزيادة األسرع لالستير

أما بشأن الصادرات إلى األردن فقد آان هناك زيادة آبيرة في منتصف التسعينات ) . 3-5الجدول (الكبرى 

من الصادرات السورية إلى % 9.5يعادل  س أي ما. مليون ل503.4حيث وصلت قيمة الصادرات إلى 

ومع ذلك . من إجمالي الصادرات السورية إلى العالم % 6.5ودول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 

فقد انخفضت الصادرات بشكل واضح في السنوات التالية وفي نهاية العقد آانت حصة األردن من 

الصادرات الزراعية السورية إلى دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وللعالم أدنى من المعدل الذي 

 ) . 4-5الجدول (تسعينات بالرغم من الزيادة المطلقة في قيمة التصدير تم تسجيله في أوائل ال
 

وفيما يتعلق بالمنتجات الخاصة فقد آان القسم األآبر من صادرات سورية إلى األردن من الخضار 

وبشكل . والقطن الذي لعب الدور الرئيسي خالل السنوات السابقة ) وخاصًة الشعير(التي تجاوزت الحبوب 

حيث تم الترآيز على : د ترآزت الواردات على بعض المنتجات في آل فترة من فترات الدراسة مشابه فق

في أواخر التسعينات و الحيوانات الحية باإلضافة إلى الزيوت ) الزيوت النباتية المهدرجة(الزيوت والدهون 

دير بالمالحظة أن تلك ومن الج. في بداية العقد ) الدقيق(والدهون في منتصف التسعينات ومنتجات الطحن 
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المنتجات لم تكن تنظم من خالل االتفاقية وبمعنى آخر فإن التجارة الزراعية بين سورية واألردن لم تتأثر 

 . بشكل آبير باالتفاقيات التجارية 

 

 اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى    5-3
فقد تم . ية موضوع عدد من االتفاقيات آان تشجيع التكامل االقتصادي اإلقليمي بين الدول العرب

 وذلك لتسهيل تجارة الترانزيت ولكنها لم تكن فعالة وذلك لعدم توافر 1953توقيع االتفاقية األولى في عام 

 . الشروط الكافية لتنفيذها 
 

 بهدف إلغاء جميع القيود الجمرآية 1964وتم التوقيع على اتفاقية السوق العربية المشترآة في عام 

ولم يتم تنفيذ هذه االتفاقية ولكن تمت متابعتها مؤخرًا في . ير الجمرآية على التجارة بين الدول العربية وغ

 مع توقيع اتفاقية تسهيل و تشجيع التجارة العربية البينية من خالل إلغاء القيود الجمرآية وغير 1981عام 

ه االتفاقية أيضًا من تحقيق أهدافها وذلك ولم تتمكن هذ. الجمرآية على المنتجات المصنعة ونصف المصنعة 

 . نظرًا العتمادها على قوائم سلعية محدودة جدًا ولالفتقار إلى االلتزام الحقيقي بهدف تحرير التجارة 
 

وقد دفع فشل التحرير التجاري اإلقليمي العربي األول ببعض الحكومات إلى تشجيع التجمعات 

 : اإلقليمية األصغر مثل 

 من قبل البحرين والكويت وعمان وقطر 1981ن الخليجي الذي تم إنشاؤه في عام مجلس التعاو -

 . والسعودية واإلمارات العربية المتحدة 

 . مجلس التعاون العربي الذي يضم مصر والعراق واألردن واليمن  -

 . االتحاد العربي المغربي الذي يضم الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس  -
 

 .  تتمكن هذه المجموعات األصغر من تحقيق نتائج هامة في تحرير التجارة ومع ذلك فلم
 

 في مصر إلى المجلس االجتماعي 1996ومؤخرًا عهد مؤتمر القمة العربية الذي عقد في حزيران 

وبعد عدة . االقتصادي العربي التابع لجامعة الدول العربية بمسؤولية إنشاء منطقة تجارة عربية حرة فعالة 

 اتفق المجلس على إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى خالل فترة عشر 1997 وفي بداية عام أشهر

ويهدف القرار إلى التخفيض التدريجي للرسوم  . 1998سنوات ابتداًء من األول من آانون الثاني 

وتعتبر فترة  . الجمرآية و الضرائب ذات األثر المماثل المفروضة على جميع السلع ذات المنشأ الوطني

السنوات العشر آمرحلة انتقالية تسمح لجميع الدول األعضاء باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء منطقة 

 . التجارة العربية الحرة الكبرى 
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.  آإطار مرجعي إلنشاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 1981وقد تم تبني اتفاقية عام 

ية الموقعة على تلك االتفاقية أعضاء في منطقة التجارة وأصبحت ملتزمة وبالتالي فقد أصبحت الدول العرب

وحاليًا وصل  . 1981وفيما يتعلق بالدول غير األعضاء فيتوجب عليها أوًال تبني اتفاقية عام . بتنفيذها 

 – عمان – العراق – سورية – السعودية – تونس –األردن (عدد الدول األعضاء إلى إحدى عشرة دولة 

 .بينما هناك أربع دول تم منحها صفة المراقب )  المغرب– مصر – ليبيا – لبنان –يت الكو
 

  البرنامج التنفيذي التفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى5-3-1

 على البرنامج التنفيذي والجدول 1997وافق المجلس االجتماعي االقتصادي العربي في شهر شباط 

 لتحرير 1981 وتم إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى حسب اتفاقية عام الزمني لتنفيذ االتفاقية

واتفقت الدول العربية . التجارة بين الدول العربية ، بحيث يتم االلتزام أيضًا بقواعد منظمة التجارة العالمية

 1998نون الثاني  آا1األعضاء في االتفاقية بإنهاء إنشاء منطقة التجارة خالل عشر سنوات ابتداًء من 

بحيث يتم التوصل إلى التحرير %) 10(وذلك من خالل تخفيض الرسوم الجمرآية بنسب سنوية متساوية 

 . التجاري الكامل في أي وقت خالل فترة تنفيذ البرنامج 
 

وبموجب . ويقوم المجلس االجتماعي االقتصادي العربي بمراجعة تنفيذ البرنامج مرة آل ستة أشهر 

مج تخضع السلع التي يتم تبادلها تجاريًا لمعاملة السلع المحلية في الدول األعضاء من حيث قواعد ذلك البرنا

. المنشأ والمقاييس والمواصفات وشروط الحماية الصحية واألمنية والضرائب الرسوم والجمرآية 

 . راءات الدولية مرجعًا لهائ واإلجوباإلشارة إلى اإلغراق والقيود الكمية على التجارة وتعتبر االتفاقية المباد
 

ويتم بالبدء باإللغاء التدريجي للرسوم الجمرآية المطبقة في آل دولة من الدول في آانون الثاني 

وإذا ما تم تخفيض الرسوم الجمرآية . وسوف تشكل هذه الرسوم أساس حساب البرنامج المتوقع . 1998

وبموجب . الرسوم التي آانت مطبقة سابقًا  حل فسوف تحل الرسوم المخفضة م1998 آانون الثاني 1بعد 

 فيمكن ألي عضوين أو أآثر االتفاق فيما بينها على تبادل المزيد من االمتيازات 1981قواعد اتفاقية عام 

 . التجارية قبل التوصل إلى تنفيذ الجدول الزمني المتفق عليه 
  

 ارة العربية الحرة الكبرى اتجاهات التجارة الزراعية السورية مع دول منطقة التج5-3-2

تشكل سورية إلى حد آبير في تجارتها مع دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى مصدرًا زراعيًا 

تشكل مصدرًا رئيسيًا للواردات  وفي الواقع فإن دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ال. صافيًا 

والحصة %) 166(+ت في تزايد مستمر من حيث القيمة الزراعية لسورية بالرغم من أن تلك الواردات آان

) . 1999-1998في الفترة % 9 إلى 1990-1989في الفترة % 4من (من إجمالي الواردات الزراعية 
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ويشكل القسم األآبر . والزيوت ) الرز(وتستورد سورية بشكل رئيسي اللحوم واألسماك المصنعة والحبوب 

إنتاجها محليًا مثل التمور والموز والرز واألسماك المعلبة والزيوت النباتية يمكن  من وارداتها المواد التي ال

ويتم استيراد التمور من السعودية ودول الخليج والرز من مصر واألسماك ) . 5-5الجدول (المهدرجة 

 . المعلبة من المغرب ويتم استيراد الجلود وجلود الحيوانات لصناعة الدباغة المحلية 
 

لق بالتصدير فتشكل الدول العربية الوجهة التصديرية الرئيسية للمنتجات الزراعية أما فيما يتع

في الفترة % 53 و 1995-1994في الفترة % 69السورية حيث تراوحت حصتها في التسعينات بين 

في الجزء األول من % 38وازدادت الصادرات بنسبة .  من إجمالي الصادرات الزراعية 1999-2000

وتشكل الدول العربية الوجهة % . 28عكس هذا االتجاه في النصف الثاني من التسعينات التسعينات وان

وتشكل . التصديرية الرئيسية لبعض المنتجات مثل الخضار والفواآه الطازجة والمصنعة والحيوانات الحية 

 ومن % .12من إجمالي الصادرات والحيوانات الحية حوالي % 67الخضار والفواآه الطازجة أآثر من 

الجدير بالذآر أن التدخل الحكومي في تجارة تلك المنتجات محدود جدًا وأن القطاع الخاص يسيطر على 

 . القسم األآبر من هذه التجارة 
 

ويمكن القول بأن تجارة سورية مع دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى قد تطورت بشكل 

لتصدير وبقي التصدير سائداًَ ومحافظًا على الميزان سريع نسبيًا خالل التسعينات وخاصة من ناحية ا

ومن الصعب الربط بين التطور اإليجابي والتنفيذ اإليجابي لمنطقة التجارة العربية الحرة . التجاري الصافي 

وبدًال من ذلك فقد يكون هذا ناتجًا عن التوجه الحكومي الذي بدأ . حيث بدأ هذا األمر في نهاية العقد فقط 

وفي الواقع فإنه من . ر الثمانينات لتشجيع مشارآة القطاع الخاص في فعاليات االستيراد والتصدير في أواخ

المعقول افتراض أنه آان لهذا التوجه أثرًا أقوى في تشجيع التبادل التجاري مع الدول المجاورة بينما بدأ 

 .  متاحة حولها تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة في سنوات ليس هناك بيانات
 

 وافق المجلس االقتصادي واالجتماعي على اإلسراع بتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة 2001وفي عام 

 العتماد المنطقة الحرة وزيادة الخطوات لإلعفاء من 2005العربية الحرة من خالل اعتبار بداية عام 

افة إلى تخفيض فترة الحماية لبعض سنويًا في السنتين األخيرتين إض% 20الرسوم الجمرآية بحيث تصبح 

 شهرًا بدًال من 35 و فترات الحماية اإلجمالية إلى 10 سلع بدًل من 7السلع وتخفيض عددها األعظمي إلى 

 .  شهرًا 45
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  المبادرات الحالية باتجاه المزيد من التكامل التجاري مع الدول العربية   5-4

نشاء مناطق تجارة حرة من أجل تشجيع التعاون وقعت سورية حاليًا على اتفاقيتين أخريين إل

 وتعفى 2002 ودخلت حيز التنفيذ في عام 31/1/2000التجاري األولى مع العراق وتم توقيعها في 

بموجبها المنتجات السورية والعراقية ذات المنشأ المحلي من الرسوم الجمرآية وغير الجمرآية وذلك ابتداًء 

 . قية من تاريخ المصادقة على االتفا
 

 والتي بدأ تنفيذها في 20/2/2001أما االتفاقية الثانية فتم توقيعها مع المملكة العربية السعودية في 

 بين سورية والسعودية 1972تزال االتفاقية القديمة التي تم توقيعها في عام  وال . 2001آانون الثاني 

لها تلك االتفاقية لتخفيض الرسوم الجمرآية سارية المفعول باإلضافة إلى ذلك فتخضع المنتجات التي لم تشم

  . 2003في عام % 100 و 2002في عام % 70عند تصديق االتفاقية و % 50بنسبة 

 

 االتفاقيات مع الدول األخرى غير الدول العربية واألوربية    5-5
الدول  بتوقيع مجموعة من االتفاقيات مع العديد من الدول خارج منطقة 1995قامت سورية منذ عام 

وتهدف جميع هذه االتفاقيات إلى . العربية واألوربية مثل إيران وترآيا وأرمينيا والباآستان والهند وتشيلي 

تتضمن أي منها التزامات  وال. تشجيع التعاون في العديد من المجاالت مثل الزراعة والنقل والبحوث 

 . نية في مجال الزراعة خاصة بالتجارة الزراعية وإنما جميعها ترآز على المساعدة الف
 

 وهما 1999 و 1994وعلى سبيل المثال قامت سورية بتوقيع اتفاقيتين مع إيران في عامي 

ترتبطان بالتعاون البحثي في مجال اإلنتاج النباتي والمحاصيل والبستنة والتصنيع الغذائي ووقاية 

بحاث الغابات وإدارتها واإلرشاد المزروعات والحجر النباتي واإلنتاج الحيواني والصحة الحيوانية وأ

الزراعي والتنمية واألبحاث في الزراعات المائية والموارد البحرية والتدريب وتبادل الخبراء والعلماء في 

 . مجال الزراعة 
 

. وتعنى االتفاقية الموقعة مع أرمينيا بتشجيع التعاون الفني والتجاري واالقتصادي في مجال الزراعة 

لى تحسين التجارة البينية بين البلدين وتبادل المعلومات والخبراء الزراعيين وتشجيع إنشاء آما أنها تسعى إ

 . مؤسسات مشترآة 
 

أما االتفاقية التي تم توقيعها مع ترآيا فتهدف إلى توسيع وتحسين التعاون في مجال الزراعة وتربية 

 والفنية والخبراء وتشجيع إنشاء مشاريع الحيوان والقضايا الريفية بما في ذلك تبادل المعلومات العلمية

 . مشترآة بين شرآات القطاع الخاص وإنشاء لجنة زراعية بين البلدين من أجل تسهيل التعاون 
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وشأنها شأن االتفاقيات السابقة تسعى االتفاقية مع تشيلي إلى تشجيع التعاون في مجال البحوث 

 . والغاباتن واألراضي والري واإلرشاد الزراعي والنباتي الزراعية وحماية النبات والغابات وتربية الحيوا
 

أما االتفاقية مع الباآستان فهي ترآز على التعاون في مجال البحوث الزراعية واإلنتاج الحيواني 

 . والصحة الحيوانية والري واألراضي ووقاية المزروعات وتسهيل تصدير الفوائض والتدريب 
 

يات على التجارة الزراعية ضئيلة جدًا فمن الممكن القول بأن سورية وبما أن انعكاسات تلك االتفاق

 . ترآز في اتفاقياتها بشأن للتجارة الزراعية على الشراآة مع الدول العربية واألوربية 
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 الفصل السادس

 التجارة الزراعية السورية مع االتحاد األوربي
 

 مقدمة   6-1

 عندما وقعت سورية 1977ية واالتحاد األوربي إلى عام يرجع التعاون االقتصادي الثنائي بين سور

ويغطي البروتوآول . مع المجموعة األوربية بروتوآول تعاون نظم عالقاتهم االقتصادية منذ ذلك الوقت 

التعاون االقتصادي والثقافي والمالي والتعاون التجاري بشكل أآثر : ناحيتين رئيسيتين من التعاون الثنائي 

ويأخذ هذا الهدف بعين االعتبار الميزان التجاري .  يهدف إلى تشجيع التجارة بين الطرفين تحديدًا والذي

السوري السالب في التجارة الزراعية مع المجموعة األوربية والذي آان يسعى إلى زيادة معدالت النمو 

خالل منح للصادرات السورية وتحسين وصول المنتجات الزراعية السورية إلى األسواق األوربية من 

 . امتيازات لسورية 
 

 حرية دخول المنتجات السورية المصنعة إلى 1977وضمن هذا اإلطار فقد منحت اتفاقية عام 

األسواق األوربية وسمحت بتقديم المساعدة المالية لسورية من خالل البروتوآوالت المالية ومنحت بعض 

وعلى وجه الخصوص فقد خضعت المنتجات . ة االمتيازات الخاصة بالتعريفة الجمرآية للمنتجات الزراعي

الزراعية المستوردة من سورية إلى المجموعة األوربية لتخفيض في معدالت التعريفة الجمرآية آما هو 

 دخلت العالقات االقتصادية في منطقة المتوسط مرحلة 1995وفي أواخر عام  . 1-6مبين في الجدول 

. التي شكلت منهجًا جديدًا في الشراآة األوربية المتوسطية " نةعملية برشلو"يسمى  جديدة بدأت بإطالق ما

ولم يقتصر الهدف الذي . وعبرت دول شمال وجنوب المتوسط عن رغبتها في تعزيز الروابط المشترآة 

تسعى إليه دول مؤتمر برشلونة إلى إنشاء منطقة تجارة حرة وإنما إلى توسيع مجال التعاون اإلقليمي باتجاه 

 . قة تتمتع بالرفاهية والسالم والتكامل إيجاد منط
 

. وآانت نتيجة هذا المنهج الجديد سلسلة من اتفاقيات الشراآة بين دول المتوسط واالتحاد األوربي 

وضمن هذا اإلطار وباإلضافة إلى العديد من النواحي يمكن لدول المتوسط أن تسعى إلى الحصول على 

نتجات الزراعية ويمكنها الحصول على المساعدات المالية الكبيرة المزيد من االمتيازات التجارية في الم

وبالمقابل فيمكن لالتحاد األوربي التفاوض على تجارة حرة في . التي تقدمها دول االتحاد األوربي 

المنتجات المصنعة وضمان االستقرار االقتصادي والذي يتم تحقيقه نتيجة للتعديالت الهيكلية في اقتصاديات 

 . توسط مما سيساعد على التغلب على مشكالت زيادة هجرة اليد العاملة من الجنوب دول الم
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وتعتبر سورية الدول الوحيدة بين الدول المتوسطية اإلثنا عشر المشارآة في مؤتمر برشلونة التي لم 

تحاد وفي الواقع وبينما وقعت دول المتوسط األخرى اتفاقياتها مع اال. توقع بعد على اتفاق الشراآة 

 . 2001األوربي ودخل القسم األآبر منها حيز التنفيذ فإن سورية قد بدأت عملية التفاوض الرسمي في عام 

. ومع ذلك فقد تم تنفيذ مجموعة من الجوالت التفاوضية أظهرت االلتزام الكبير بالتوصل إلى اتفاق سريع 

ية من أجل أن توجد مناخًا اقتصاديًا أآثر وفي هذا اإلطار بدأت الحكومة السورية برنامج التعديالت الهيكل

 . مالءمة مما يساعد على تخفيف اآلثار السلبية المتوقعة من زيادة االنفتاح في اقتصادها 
 

وبالرغم من أنه تم تخصيص هذا الفصل لقضايا التجارة الزراعية بين سورية واالتحاد األوربي 

 الشراآة القادمة فسوف تتم اإلشارة إلى التجارة ولمناقشة بعض القضايا التجارية ضمن إطار اتفاقية

الزراعية بين دول المتوسط واالتحاد األوربي من أجل تسهيل فهم الصورة العامة للتجارة الزراعية 

األوربية المتوسطية وتحديد وضع سورية بين دول المتوسط ومعالجة قضية التنافس الداخلي في أسواق 

 . لزراعية االتحاد األوربي على المنتجات ا
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يشكل االتحاد األوربي الشريك التجاري التقليدي لجميع دول المتوسط وتظهر األرقام القياسية 

التجارية لمجموعة مختارة من دول المتوسط أن االتحاد األوربي يتمتع بحصة آبيرة من التجارة اإلجمالية 

% 56ويشكل التبادل التجاري مع االتحاد األوربي حوالي ) . 2001غارسيا ألفاريس آوآه ( الدول لهذه

وبالنظر بشكل فردي إلى دول . من إجمالي الواردات في تلك الدول % 54من إجمالي الصادرات و 

 تجارتها تظهر اعتمادًا آبيرًا في) إلى درجة أقل(المتوسط نجد أن بعض الدول مثل تونس ومصر وترآيا 

أما الدول األخرى فهي أقل اعتمادًا على . على االتحاد األوربي إما آوجهة تصديرية أو آمصدر استيرادي 

من % 24و % 16االتحاد األوربي وتعتبر األردن ولبنان مثالين جيدين على هذا حيث يذهب حوالي 

وربي شريك أآثر أهمية من ناحية ومع ذلك فإن االتحاد األ. صادراتهما اإلجمالية إلى االتحاد األوربي 

 ) .2-6الجدول (على التوالي % 47و % 33االستيراد حيث تصل حصته من واردات البلدين إلى 
 

ومن النقاط المهمة التي تستحق الذآر أن سورية هي الدولة الوحيدة بين دول المتوسط ذات الميزان 

ى حصة النفط الخام ومنتجات البترول في التجاري الشامل الموجب مع االتحاد األوربي ويرجع ذلك إل

من صادرات صورية % 59ويستقطب االتحاد األوربي ) . 2001غارسيا ألفاريس آوآه (صادراتها 

                                                 
. ت المستخدمة في التحليل من مصادر مختلفة عن مصادر البيانات في األجزاء األخرى من هذا التقرير  تم الحصول على البيانا-11

 . وبالتالي فيمكن أن تختلف البيانات عما هو وارد في الفصول األخرى 
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أما فيما يتعلق بالتجارة الزراعية فالصورة مختلفة ) . 2-6الجدول (من إجمالي وارداتها % 38اإلجمالية و 

 . تمامًا 
 

واردات والصادرات الزراعية لنفس المجموعة من الدول أقل من إن حصة االتحاد األوربي من ال

من صادرات مجموعة % 29و % 35حصتها من التجارة اإلجمالية بالرغم من أنها آبيرة حيث شكلت 

 ) . 3-6الجدول (المتوسط و وارداتها على التوالي 
 

نحو االتحاد األوربي في وتعتبر تونس ومصر وترآيا أآثر توجها من بقية الدول الواردة في القائمة 

أما بالنسبة . التصدير الزراعي بينما تتميز باعتمادها الضعيف على االتحاد األوربي في الواردات الزراعية

) 2001(للدول المتبقية بما فيها سورية وحسب البيانات التي تم تجميعها من قبل غارسيا ألفاريس آوآه 

من % 15وبالنسبة لسورية فإن . صدير واالستيراد الزراعي فإن حصة االتحاد األوربي أقل في آل من الت

من الواردات الزراعية % 25صادراتها الزراعية فقط يذهب إلى أسواق االتحاد األوربي الذي يشكل 

 ) . 3-6الجدول (السورية 
 

أما . أآد العرض السابق أهمية االتحاد األوربي آشريك تجاري لمجموعة مختارة من دول المتوسط 

حليل التالي فسوف يعرض للجانب اآلخر من الصورة وذلك من خالل التعرف على أهمية دول المتوسط الت

وسوف يشار إلى دول المتوسط اإلحدى عشرة التي يتضمنها . في التجارة الزراعية لالتحاد األوربي 

 الدول غير تشكل التجارة الزراعية لدول االتحاد األوربي مع. التحليل بدول المتوسط اإلحدى عشرة 

ثلث التجارة الزراعية اإلجمالية لدول " خارج االتحاد"األعضاء في االتحاد والتي يشار إليها بالتجارة 

منها فقط من الصادرات الزراعية إلى % 11تشكل حصة دول المتوسط اإلحدى عشرة . االتحاد األوربي 

 ) . 4-6ول الجد(من الواردات الزراعية من خارج االتحاد % 7خارج االتحاد و 
 

وتتمتع ترآيا ومصر ودول المغرب والتي تعتبر أآثر أهم شرآاء المتوسط التجاريين مع االتحاد 

فمن ناحية االستيراد تشكل . األوربي بحصة قليلة جدًا من الصادرات والواردات الزراعية لالتحاد األوربي 

من % 2توسط حيث تصل حصتها إلى الجزائر أهم الوجهات التصديرية للصادرات الزراعية في منطقة الم

صادرات االتحاد األوربي الزراعية الخارجية بينما تشكل ترآيا أهم البلدان المتوسطية التي تستورد منها 

 % . 3دول االتحاد األوربي حيث تصل حصتها من تلك الواردات إلى 
 

 أن حصتها من صادرات أما بالنسبة لسورية فإنها إحدى أقل الدول تجارًة مع االتحاد األوربي حيث

 ) . 4-6الجدول % (0.2ومن الواردات % 0.4تتجاوز  االتحاد األوربي الزراعية ال
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 ازدادت الصادرات الزراعية لدول المتوسط اإلحدى عشرة بنسبة 1999-1995وخالل الفترة 

دية وتشير قيم الصادرات الزراعية للدول الفر . 1999 مليون يورو في عام 4852لتصل إلى % 3.3

فقد . ضمن مجموعة المتوسط اإلحدى عشرة إلى أنه يمكن تقسيم منطقة المتوسط إلى مجموعتين ثانويتين 

شهدت تونس والمغرب وإسرائيل ولبنان ومالطا وترآيا نموًا ملحوظًا في صادراتها الزراعية إلى االتحاد 

في المجموعة ) إلى درجة أقل(األوربي بينما على الجانب اآلخر آان هناك ليبيا و قبرص ومصر وسورية 

 ) . 5-6الجدول (تقريبًا % 28الثانية التي انخفضت صادراتها الزراعية إلى االتحاد األوربي بنسبة 
 

ومن ناحية أخرى فقد آانت الواردات الزراعية لدول المتوسط اإلحدى عشرة من االتحاد األوربي 

عض الدول مثل قبرص ولبنان ومالطا ومصر بينما راآدة وحدثت الزيادة الكبيرة للواردات الزراعية في ب

وقد سجلت واردات سورية من االتحاد األوربي في عام . تقلصت واردات ليبيا وتونس وترآيا والمغرب 

 ) . 6-6الجدول  (1995 نفس المستوى المسجل في عام 1999
 

اإلحدى عشرة مع وفي أواخر التسعينات آان الميزان التجاري الزراعي اإلجمالي لدول المتوسط 

وأظهرت تونس ) . 7-6الجدول (االتحاد األوربي سالبًا مظهرًا تغيرات آبيرة دون أن يكون له اتجاه محدد 

والمغرب وإسرائيل و ترآيا والتي تعتبر أهم دول المتوسط المصدرة لالتحاد األوربي اتجاهًا موجبًا في 

أما الدول المتبقية فقد حافظت على االتجاه . اسي الموازين التجارية الزراعية وتحسنًا في الميزان القي

السالب في الموازين التجارية الزراعية التي آانت مرتفعة جدًا في بعض الدول مثل الجزائر ومصر ولبنان 

وتعتبر سورية الدول المتوسطية . ومع ذلك فلم تظهر الموازين القياسية لتلك الدول تراجعًا واضحًا . 

موعة التي أظهرت تراجعهًا واضحًا في ميزانها التجاري الزراعي الذي آان اتجاهه الوحيدة في تلك المج

 عندما تأثرت سورية بموجة الجفاف بشكل آبير 1999 و 1998في تراجع مستمر وخاصًة في عامي 

 .   )8-6 و 7-6الجدولين (
 

وعلى وجه . نتجات ومن النقاط المكملة للتحليل نموذج الترآيبة التجارية الزراعية حسب فئات الم

الخصوص فمن المفيد اإلشارة إلى أن ترآيبة الصادرات الزراعية السورية تتميز بارتفاع نسبة المنتجات 

بينما الوضع يختلف بالنسبة لمجموعة دول %) 16(مقابل المنتجات المصنعة %) 84(الزراعية الخام 

من الصادرات % 56 المصنعة إلى المتوسط اإلحدى عشرة مجتمعة حيث تصل نسبة المنتجات الزراعية

 . الزراعية المصدرة إلى االتحاد األوربي 
 

إن االعتماد الكبير لسورية على المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة يمثل حالة فريدة في دول 

وخاصًة على ) 9-6الجدول (المتوسط ويمكن أن يعطي تفسيرًا مناسبًا لتراجع ميزانها القياسي التجاري 

وفيما يتعلق بالصادرات فيمكن مالحظة ترآيبات . دى المتوسط بعد أن تنتهي انعكاسات الوضع المناخي الم
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حيث تترآز الصادرات الزراعية السورية إلى . مختلفة بين سورية وبقية دول المتوسط اإلحدى عشرة 

هي أآثر تنوعًا االتحاد األوربي في أربع فئات من المنتجات بينما صادرات دول المجموعة األخرى ف

وبشكل أآثر تحديدًا فإن الصادرات الزراعية السورية تعتمد بشكل رئيسي . وتشمل جميع فئات المنتجات 

%) 11(واللحوم الطازجة والمجمدة % 73والذي تصل حصته إلى ) بما فيها القطن(على األلياف النباتية 

ول المتوسط اإلحدى عشرة فتترآز أما بالنسبة لمجموعة د%) . 5(و البقوليات والخضار الطازجة 

والبقوليات والخضار %) 12(والفواآه المجففة %) 42(الصادرات الزراعية في الحبوب المصنعة 

%) 6.5(واألسماك المصنعة %) 7(والخضار المصنعة %) 11(والحمضيات %) 13(الطازجة 

 ) . 9-6الجدول (
 

يث تتكون الواردات الزراعية من االتحاد يختلف آثيرًا ح أما من ناحية االستيراد فإن الوضع ال

األوربي إلى منطقة المتوسط بشكل رئيسي من المنتجات الزراعية المصنعة وتكون هذه الحالة أآثر 

وتترآز الواردات . من الواردات الزراعية % 85وضوحًا بالنسبة لسورية حيث تشكل المنتجات المصنعة 

والمنتجات %) 10(ومنتجات األلبان %) 11(والحبوب %) 55(الزراعية السورية في السكر والحلويات 

وعلى العكس من ذلك فإن الواردات الزراعية %) . 4.5(وآسبة البذور الزيتية %) 6(الغذائية المصنعة 

لدول المتوسط اإلحدى عشرة من االتحاد األوربي تظهر درجة أقل من الترآيز وتحتل الحبوب المصنعة 

 ) . 9-6الجدول %) (11(واللحوم الطازجة والمجمدة %) 14(وب و الحب%) 17(الحصة الكبرى 
 

ومن القضايا األخرى التي تستحق الذآر درجة المنافسة بين سورية و دول المتوسط اإلحدى عشرة 

ومن الطرق البسيطة للتعرف على . األخرى في تصدير منتجاتها الزراعية إلى أسواق االتحاد األوربي 

. تملة تحليل التشابه بين بنية صادرات سورية وبقية تلك الدول إلى االتحاد األوربي درجة تلك المنافسة المح

في الواقع فكلما ازداد التشابه بين ترآيبة الصادرات الزراعية آلما ارتفعت نسبة المنافسة المحتملة حيث 

قم القياسي  الر10-6ويبين الجدول . يتوجب على تلك الدول أن تبيع نفس المنتجات في نفس األسواق 

 .  بين المنتجات السورية ومجموعة مختارة من دول المتوسط اإلحدى عشرة لسنوات مختارة 12للتشابه
 

وبشكل عام يبدو أن ستة من الدول المتوسطية منافسة قوية لسورية في األسواق األوربية حيث تظهر 

نافسة للصادرات السورية بل وأن مصر بنية صادرات مشابهة جدًا لذا فمن المتوقع أن تكون أآثر الدول الم

تلك المنافسة قد تزداد مع مرور الوقت آما ينطبق الوضع ذاته على التشابه مع منتجات لبنان و ترآيا ولكن 

                                                 
 حصة Pit فتكون iدولة  بافتراض أن سورية هي الI, PSij = ∑t (min Pit, Pjt) هو  )j و i( الرقم القياسي للتشابه بين دولتين - 12

هي حصة الدولة التي تتم المقارنة معها من الصادرات إلى Pjt  من إجمالي الصادرات من سورية إلى االتحاد األوربي وtالمنتجات 
  .100وعندما تكون بنية الصادرات متشابهة في الدولتين فيكون الرقم القياسي للتشابه مساوياً لـ ) . j(االتحاد األوربي 
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أما المغرب وقبرص ومالطا وإسرائيل التي آانت صادراتها أقل تشابهًا مع . وضعهما أآثر ثباتًا من مصر 

 ) . 10-6الجدول (ت زيادة آبيرة في الرقم القياسي  فقد أظهر1990صادرات سورية في عام 
 

 التجارة الزراعية بين سورية واالتحاد األوربي    6-3

 1999-1995انخفضت التجارة الزراعية السورية مع االتحاد األوربي خالل الفترة الواقعة بين 

جارة في الصادرات وحدث التقلص الرئيسي في الت . 1999بشكل ملحوظ ووصلت إلى أدنى قيمة في عام 

 . 1997التي آانت في انخفاض مستمر خالل تلك الفترة بأآملها باستثناء سنة واحدة من التحسن في عام 

 قبل أن تنخفض مجددًا في عام 1998وفيما يتعلق بالواردات فقد وصلت إلى أعلى قيمة لها في عام 

الي التجارة السورية مع االتحاد ونتيجة لذلك فقد انخفضت حصص المنتجات الزراعية من إجم . 1999

من (وأظهرت تنوعًا آبيرًا من ناحية التصدير %) 17 إلى 36من (األوربي بشكل حاد من ناحية التصدير 

 ) .11-6الجدول ) (1998في عام % 55 إلى 1996في عام % 22

 
غارسيا ) (الجنوب-الشمال(تتناسب التجارة البينية بين سورية واالتحاد األوربي مع نموذج تجارة 

حيث تتكون الصادرات الزراعية السورية بشكل متزايد من المنتجات الزراعية ) 2001ألفاريس آوآه 

والميزان القياسي اإليجابي المسجلة ) 11-6الجدول (الخام آما هو مبين في زيادة الحصص اإلجمالية 

منتجات المصنعة مثل السكر وتتكون الواردات بشكل رئيسي من ال) . 12-6الجدول (للكثير من المنتجات 

والحلويات واأللبان والزيوت والحبوب المصنعة والمشروبات والحبوب والتبغ الخام والحيوانات الحية 

 ) . 12-6الجدول (
 

وفي الواقع . ويتواجد عدد ضئيل فقط من المنتجات الزراعية السورية في أسواق االتحاد األوربي 

آز في عدد قليل من المنتجات ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع فإن الصادرات الزراعية السورية تتر

) 13-6الجدول  (1999-1997في الفترة % 73 إلى 1997-1995في الفترة % 63من : حصة القطن 

وخالل هاتين الفترتين تم إضافة منتج واحد إلى تلك المجموعة الصغيرة للمنتجات الزراعية السورية وشكل 

وهو البطاطا التي أظهرت صادراتها (ت الزراعية السورية إلى االتحاد األوربي من إجمالي الصادرا% 1

-6الجدول (ثالثة من المنتجات بينما اختفت ) إلى االتحاد األوربي تحسنًا ملحوظًا في السنوات األخيرة

سكر يحتفظ يزال ال وتتميز الواردات من االتحاد األوربي في أنها أقل ترآيزًا وأآثر تعقيدًا ولكن ال. )13

 ) . 14-6الجدول (من إجمالي واردات األغذية الزراعية % 50بحصته التي تتجاوز 
 

وباختصار فيبدو أن التجارة الزراعية السورية تشكل رابطًا تجاريًا ضعيفًا مقارنًة مع العالقات 

ريك التجاري وعالوًة على ذلك فإن سورية هي الش. التجارية الجيدة والهامة في التجارة غير الزراعية 
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الوحيد من دول المتوسط الذي يتميز بانخفاض الميزان التجاري القياسي وباالعتماد الكبير على إيرادات 

 . الصادرات لعدد قليل جدًا من المنتجات الزراعية غير المصنعة وذات القيمة المضافة المنخفضة 

 

  اتفاقية الشراآة السورية األوربية 6-4
وحيدة من دول إعالن برشلونة التي لم توقع على اتفاقية الشراآة مع االتحاد تعتبر سورية الدولة ال

علمًا أن مسودة مشروع االتفاقية تتناول آافة النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية . األوربي لتاريخه

لمتوسطية ومجاالت التعاون المختلفة و غيرها ويهدف في نهاية المطاف إلى إقامة سوق حرة بين الدول ا

  . 2010في نهاية الفترة االنتقالية المحددة بعام 
 

ويعتبر موضوع التبادل للسلع الزراعية و الصناعات الزراعية المصنعة هو األهم في مشروع هذه 

االتفاقية نظرًا ألهميتها بالنسبة لسورية وحساسية المنتجات الزراعية في االتحاد األوربي نتيجة للسياسات 

شترآة المطبقة لديه وخاصة الدعم الكبير للزراعة الذي يعتمده االتحاد األوربي و يستهلك هذا الزراعية الم

 . الدعم بحدود نصف ميزانية االتحاد األوربي 
 

 وعقدت 1998مرت المفاوضات في إطار اتفاقية الشراآة و التي بدأت جولتها األولى في أيار 

ففيما يتعلق .  مرت بعدة مراحل 2002ين األول  وتشر1998في الفترة أيار جوالت  / 9لتاريخه 

بالمفاوضات الزراعية تضمن المقترح السوري األولي تخفيض التعريفة الجمرآية المطبقة من قبل االتحاد 

في سورية و التخفيض الكبيرة فور نفاذ االتفاقية لبعض المنتجات التي تتوفر فيها الفوائض األوربي 

األوربي تأجيل البحث في تحرير بينما يفضل المقترح . ل الفترة االنتقالية التدريجي لباقي المنتجات خال

وهو يتضمن منح امتيازات على شكل المنتجات الزراعية إلى ما بعد خمس سنوات من توقيع االتفاقية 

التبادل التقليدي بشكل عام آأساس وزيادته بمعدالت معاملة تفضيلية لدخول المنتجات السورية بناًء على 

الحصص للمنتجات الزراعية السورية لدخولها إلى األسواق األوربية وتتضمن تلك االمتيازات منح حددة م

 .  بتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة عليها أوعفاءها إب
 

وفي ضوء المناقشات المستمرة لتقريب المواقف فقد تم االتفاق األولية ونتيجة لتباين وجهات النظر 

والمتضمنة قيام آل جانب بتحديد الكميات التي يرغب بمنحها التسهيالت واإلعفاءات على المبادئ العامة 

      . من الرسوم الجمرآية لدى الطرف األخر و تحديد الكميات التي سيسمح بدخولها من الطرف األخر 

 : و تتضمن المقترحات التالي 
 

لسورية معفاة من الرسوم الجمرآية و لكن التسهيالت للعديد من السلع الزراعية ا منح :المقترح األوربي 

قائمة هذه السلع تتضمن المواد التي ال تتوفر منها فوائض في سورية أو إن االتحاد األوربي يحتاجها 
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لصناعته وال تتوفر لديه هذه المواد من جهة ، ومن جهة أخرى يتضمن المقترح األوربي إعفاء صادراته 

ها لألسواق السورية ومهما آانت آميتها ، وبالتالي  فإن هذا المقترح التقليدية من آافة الرسوم عند دخول

الحمضيات والزيتون ( إلنتاجية وخاصة يتجاهل المنتجات الحساسة في سورية والتي تتوفر منها الفوائض ا

 المصنعة فيتضمن بالمنتجات الزراعيةأما فيما يتعلق ) . وزيت الزيتون والتفاحيات واللوزيات وغيرها 
في هذا المجال والمتضمنة إعفاء المكون الصناعي وفرض قترح األوربي استمرار سياسته النافذة الم

 .الرسوم الجمرآية على المكون الزراعي 
 

في إطاره العام على التبادل التقليدي للسلع بالنسبة للمواد الزراعية التي آان ويعتمد   :المقترح السوري

 واقتراح منح سورية 1977من الرسوم الجمرآية بموجب اتفاق يمنحها االتحاد األوربي اإلعفاءات 

إنتاجية حالية ومستقبلية ، من المنتجات الزراعية الحساسة بالنسبة لها والتي تتوفر منها فوائض " حصصا

 ألنها لم تكن متوفرة في سورية أو إن سورية آانت تستوردها في 1977ولم تكن ملحوظة في اتفاق عام 

في الفترة األخيرة وأصبحت سورية تعاني من الفوائض فيها وأهمها       "  اجها زاد آثيراالسابق ولكن إنت

 ) .الزيتون وزيت الزيتون والحمضيات والتفاح واللوزيات والبطاطا والبندورة وغيرها ( 
 

آما تضمن المقترح السوري منح اإلعفاءات للسلع األوربية وبما يتناسب مع التبادل التقليدي مع 

يد بعض الكميات إلعفائها من الرسوم للمنتجات األخرى التي تستورد سورية منها آميات آبيرة         تحد

آل الكمية منذ البدء آونها تؤدي إلى التأثير السلبي على موارد الدولة في حال إعفاء " ) السكر مثال( 

 .ترة االنتقالية بتوقيع االتفاقية ولكن المقترح تضمن التخفيض التدريجي للرسوم خالل الف
 

وفيما يتعلق بالمنتجات الزراعية المصنعة فقد تضمن المقترح السوري معاملة المكون الزراعي 

بنفس معاملة المكون الصناعي ألنه من المجاالت التي يمكن ان تستفيد منها سورية في مجال الزراعة 

رغم إعفائها من ( عية األوربية وخاصة وإن الصناعات السورية غير قادرة على منافسة المنتجات الصنا

وإن المجال شبه الوحيد الذي يمكن أن تستفيد منه سورية هو المنتجات  ) . 1977الرسوم من اتفاق 

 .الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة 
 

تمت مناقشة المقترحات األوربية والسورية بنوع من التفصيل في جولة المباحثات الرسمية التاسعة 

 وتم االتفاق على إعادة دراسة المقترحات المذآورة 12/11/2002-11 في بروآسل بتاريخ التي عقدت

أعاله لوضع مقترحات جديدة تأخذ بعين االعتبار مصلحة الطرفين لمناقشتها قبل وخالل جولة المباحثات 

رآة القادمة ، ومن جهة أخرى تم االتفاق على تقصير فترات عقد االجتماعات للتوصل إلى صيغة مشت

 .تحقق مصلحة الطرفين في اقرب فرصة ممكنة
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 المراجع
 

 تحرير التجارة الزراعية في سورية ضمن إطار االتفاقيات الثنائية –) 2000(المدني و زمالئه  -

 مشروع الفاو – تقرير بحثي –ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ومنظمة التجارة العالمية 

GCP/SYR/006/ITA – دمشق  

  دمشق – المجموعة اإلحصائية – أعداد مختلفة – المرآزي لإلحصاء المكتب -

 – اتفاقية الشراآة السورية األوربية وانعكاساتها على الزراعة –) 2001(غارسيا ألفاريس آوآه  -

  دمشق– GCP/SYR/006/ITAمشروع الفاو  -تقرير بحثي 

 والزراعة في واقع الغذاء:  الدراسة القطرية – GCP/SYR/006/ITAمشروع الفاو  -

  دمشق – 1999 –الجمهورية العربية السورية 

واقع الغذاء والزراعة في :  الدراسة القطرية – GCP/SYR/006/ITAمشروع الفاو  -

  دمشق– 2001 –الجمهورية العربية السورية 

  روما– الفاو – المجموعة السنوية التجارية – أعداد مختلفة –منظمة الزراعة واألغذية  -

  دمشق – إحصاءات التجارة الخارجية – أعداد مختلفة –العامة للجمارك المديرية  -

البدائل والمعوقات وفرص :  اتفاقية الشراآة األوربية المتوسطية –) 2000(منال حسن وزمالئها  -

  دمشق – GCP/SYR/006/ITAمشروع الفاو  - تقرير بحثي –سورية 

- UNICTAD ) 2001 (– جنيف– تقرير التجارة والتنمية   

 تقرير بحثي مشروع – الضرائب وصافي التحويالت لقطاع الزراعة –) 2001( بيتر –فيرهايم  -

  دمشق – GCP/SYR/006/ITAالفاو 

  جنيف – إحصاءات التجارة العالمية –) 1999( منظمة التجارة العالمية  -

  جنيف – إحصاءات التجارة العالمية –) 2001(منظمة التجارة العالمية  -

 – إمكانيات منطقة التجارة العربية الحرة وانعكاساتها على منطقة المتوسط –) 1998(زروق  -

  مراآش –منتدى التنمية 

  مراآش – منتدى التنمية –التكامل والتجارة الحرة  اتفاقية –) 2000(زروق و زاليو  -
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 الجداول اإلحصائية حسب الفصول



الجدول 1-1 صادرات العالم حسب المناطق 2000-1990

1990199119921993199419951996199719981999200090-9298-002000 / 19901998-2000 / 1990-1992

3,4423,5093,7593,7464,2435,0785,3455,5355,4405,6256,1863,5705,75079.761.1العالم

5225495836106787778279038979341,058551963102.874.7أمريكا الشمالية

147145153162188229256283279297359148312144.6110.2أمريكا الالتينية 

1,6371,6191,7191,5911,8082,2152,2942,2822,3622,3532,4411,6582,38549.143.8أوربة الغربية

1,5091,4931,5841,4661,6682,0522,1202,1102,1942,1802,2511,5292,20849.244.5منها االتحاد األوربي 15

CEE/دول البلطيق/CIS*1059310010712415921422421521427199233157.1134.7

1049997919410712212510311215410012347.923.1أفريقيا

13411912712212514617017813817026312719096.150.1الشرق األوسط

7928859801,0631,2261,4451,4621,5401,4461,5461,6498861,547108.174.7آسيا

19901991199219931994199519961997199819992000

100100100100100100100100100100100العالم

15.215.715.516.316.015.315.516.316.516.617.1أمريكا الشمالية

4.34.14.14.34.44.54.85.15.15.35.8أمريكا الالتينية 

47.646.145.742.542.643.642.941.243.441.839.5أوربة الغربية

43.842.542.139.139.340.439.738.140.338.836.4منها االتحاد األوربي 15

CEE/دول البلطيق/CIS*3.12.62.72.92.93.14.04.04.03.84.4

3.02.82.62.42.22.12.32.31.92.02.5أفريقيا

3.93.43.43.32.92.93.23.22.53.04.3الشرق األوسط

23.025.226.128.428.928.427.427.826.627.526.7آسيا

المصدر : منظمة التجارة العالمية 
* أوربة الوسطى والشرقية / مجموعة الدول المستقلة

المناطق
الحصة من إجمالي صادرات العالم 

نسبة التغيرالقيم الوسطية المناطق
القيمة الحالية (مليار دوالر أمريكي)



الجدول 1-2 صادرات العالم حسب المناطق 2000-1990

1990199119921993199419951996199719981999200090-9298-002000 / 19901998-2000 / 1990-1992

3,5423,6263,8803,8584,3685,2165,5215,7195,6585,8816,4903,6836,01083.263.2العالم

6416346847438459409981,1011,1521,2801,5046531,312134.5100.8أمريكا الشمالية

130148177194226254278329345335388152356198.0134.8أمريكا الالتينية 

1,7001,7111,7901,6081,8072,2092,2802,2772,4032,4182,5671,7342,46351.042.0أوربة الغربية

1,5581,5791,6541,4771,6682,0352,0912,0852,2072,2322,3621,5972,26751.642.0منها االتحاد األوربي 15

CEE/دول البلطيق/CIS*11498100109121155230246242214242104233112.8124.2

959499971051261241321321331379613444.539.8أفريقيا

9911113012111713014015114615017111315672.437.2الشرق األوسط

7628309009851,1461,4011,4711,4841,2381,3521,4818311,35794.363.3آسيا

19901991199219931994199519961997199819992000

100100100100100100100100100100100العالم

18.117.517.619.319.418.018.119.320.421.823.2أمريكا الشمالية

3.74.14.65.05.24.95.05.76.15.76.0أمريكا الالتينية 

48.047.246.141.741.442.441.339.842.541.139.6أوربة الغربية

44.043.542.638.338.239.037.936.539.038.036.4منها االتحاد األوربي 15

CEE/دول البلطيق/CIS*3.22.72.62.82.83.04.24.34.33.63.7

2.72.62.62.52.42.42.32.32.32.32.1أفريقيا

2.83.13.33.12.72.52.52.62.62.52.6الشرق األوسط

21.522.923.225.526.226.926.625.921.923.022.8آسيا

المصدر : منظمة التجارة العالمية 
* أوربة الوسطى والشرقية / مجموعة الدول المستقلة

نسبة التغير

المناطق
الحصة من إجمالي واردات العالم 

القيم الوسطية المناطق
القيمة الحالية (مليار دوالر أمريكي)



الجدول 1-3 إجمالي صادرات المواد الخام والمصنعة حسب المناطق (مليار دوالر أمريكي)

المعادن 
والمواد 
الخرى

المعادن غير الوقود
اإلجماليالحديدية

العالم

1997121644571046253,991---

1998108593371004964,044-10.9-20.6-26.3

199910756401995564,186-0.612.119.0

2000116626311208134,6308.146.257.3

أمريكا الشمالية

19973411341661688---

1998309281552700-12.5-15.2-19.3

19993093014537360.41.78.8

2000309281552425-0.4-1.7-8.1

أمريكا الالتينية

199779421162150---

19987929947165-10.5-24.2-31.3

199979389561795.918.531.9

200081051127321715.831.135.2

أوربة الغربية

1997361789401451,828---

1998351569391231,903-2.4-15.7-22.7

1999341476391291,894-3.65.511.1

20003416112451721,9590.033.346.0

CEE/BS/CIS*

---69114غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1997

-16.1--58125غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1998

-3.8-60122غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1999

-55.2-93147غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر2000

أفريقيا

---6232غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1997

-27.3--4531غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1998

-17.5-5334غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1999

-63.2-8636غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر2000

الشرق األوسط

---12939غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1997

-29.9--9139غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1998

-30.0-11843غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1999

-66.2-19657غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر2000

آسياد

199727146318951,140---

199822135017811,081-20.0-15.4-20.2

199922125718871,1770.58.013.4

2000251579221161,38913.333.039.2

المصدر : منظمة التجارة العالمية 
* أوربة الوسطى والشرقية / دول البلطيق / مجموعة الدول المستقلة

المواد الزراعية

منتجات التعدين

التغير السنوي %

المواد المصنعةمنتجات التعدين
المواد المصنعة السنةالمناطق

المواد الخام

المواد 
الزراعية



الجدول 1-4 إجمالي واردات المواد الخام والمصنعة حسب المناطق (مليار دوالر أمريكي)

المعادن 
المعادن غير الوقودوالمواد الخرى

اإلجماليالحديدية

العالم

1997121644571046253,991--

1998108593371004964,044-10.9-20.6

199910756401995564,186-0.612.1

2000116626311208134,6308.146.2

أمريكا الشمالية

19971988618111834--

1998188631889893-5.6-20.0

199919779191059916.918.4

2000218132231641,1256.355.9

أمريكا الالتينية

19976222428232--

19985217423243-4.2-14.8

19994221427230-16.813.4

2000521842426620.9-11.4

أوربة الغربية

19974927150472241,639--

19984826114481881,765-3.0-16.0

19994524129451981,774-5.95.1

20004625195522711,8391.837.2

CEE/BS/CIS*

--33160غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1997

19.9--26160غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1998

9.8--24142غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1999

43.9-34165غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر2000

أفريقيا

--1182غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1997

11.0--985غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1998

23.8-1281غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1999

43.3-1782غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر2000

الشرق األوسط

--9110غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1997

22.0--7113غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1998

26.5-9105غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1999

43.5-13112غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر2000

آسياد

1997392014630196910--

1998291610125143756-25.3-27.1

19993117123261668306.616.2

20003622199332531,00617.252.9

المصدر : منظمة التجارة العالمية 
* أوربة الوسطى والشرقية / دول البلطيق / مجموعة الدول المستقلة

المناطق
منتجات التعدين

منتجات التعدينالمواد الزراعية المواد الزراعية
السنة

المواد الخام

المواد المصنعة

التغير السنوي %



-

1.3

3.5

10.6

-

7.0

11.0

13.5

-

4.5

-5.5

15.9

-

7.7

0.5

3.7

-

0.0

-11.0

15.9

-

3.9

-4.2

1.1

-

3.1

-7.3

6.8

-

-17.0

9.8

21.2

%

المواد المصنعة



الجدول 1-5 الدول المصدرة الرئيسية - 1999 (مليار دوالر أمريكي)

التغير السنوي %% القيمةالمصدرالمرتبة

695.212.42.0الواليات المتحدة األمريكية1

541.59.60.0ألمانيا2

419.47.58.0اليابان3

2.0-300.45.3فرنسا4

1.0-269.04.8المملكة المتحدة5

238.44.211.0آندا6

6.0-230.64.1إيطاليا7

200.43.60.0هولندة8

195.23.56.0الصين9

                                 176.33.1بلجيكا10

174.43.10.0هونغ آونغ11

146.32.69.0آوريا12

135.02.416.0المكسيك13

123.82.210.0تايبه14

112.52.04.0سنغافورة15

110.11.81.0إسبانيا16

84.91.50.0السويد17

84.51.515.0ماليزيا18

80.41.42.0سويسرا19

74.31.30.0االتحاد الروسي20

المصدر : منظمة التجارة العالمية 



الجدول 1-6 الدول المصدرة الرئيسية - 2000 (مليار دوالر أمريكي) 

التغير السنوي %%  القيمةالمصدرالمرتبة

781.112.612.4الواليات المتحدة األمريكية1

551.58.91.8ألمانيا2

479.27.714.3اليابان3

0.8-298.14.8فرنسا4

284.14.65.6المملكة المتحدة5

276.64.516.0آندا6

249.34.027.7الصين7

237.83.83.1إيطاليا8

212.53.46.0هولندة9

202.43.316.1هونغ آونغ10

186.13.05.6بلجيكا11

172.32.817.8آوريا12

166.42.723.2المكسيك13

148.32.419.8تايبه14

137.92.222.6سنغافورة15

113.71.83.3إسبانيا16

105.21.741.6االتحاد الروسي17

98.21.616.2ماليزيا18

86.91.42.4السويد19

غير متوفر84.11.4المملكة العربية السعودية20
المصدر : منظمة التجارة العالمية 



الجدول 1-7 الدول المستوردة الرئيسية

التغير السنوي %%  القيمةالمستوردالمرتبة

1,059.118.012.0الواليات المتحدة األمريكية1

472.58.00.0ألمانيا2

320.35.42.0المملكة المتحدة3

311.35.311.0اليابان4

290.14.90.0فرنسا5

220.23.77.0آندا6

1.0-216.93.7إيطاليا7

187.63.20.0هولندة8

3.0-180.73.1هونغ آونغ9

165.82.818.0الصين10

160.92.70.0بلجيكا11

148.72.514.0المكسيك12

144.82.59.0إسبانيا13

119.82.028.0آوريا14

111.11.99.0سنغافورة15

110.71.95.0تايبه16

79.91.40.0سويسرا17

69.11.27.0أستراليا18

68.81.21.0النمسا19

68.51.20.0السويد20

المصدر : منظمة التجارة العالمية 



الجدول 1-8 الدول المستوردة الرئيسية - 2000 (مليار دوالر أمريكي)

التغير السنوي %%  القيمةالمستوردالمرتبة

1,25819.419الواليات المتحدة األمريكية1

5037.76ألمانيا2

3805.822اليابان3

3375.25.2المملكة المتحدة4

3054.75فرنسا5

2453.811آندا6

2373.69إيطاليا7

2253.536الصين8

2143.319هونغ آونغ9

1983.15.5هولندة10

1832.823المكسيك11

1732.77.5بلجيكا12

1612.534.0آوريا13

1542.46.0إسبانيا14

1402.226.5تايبة الصينية15

1352.121.1سنغافورة16

841.35سويسرا17

غير متوفر821.3ماليزيا18

731.16.3السويد19

721.13.5أستراليا20
المصدر : منظمة التجارة العالمية 



الجدول 2-1 التجارة الزراعية العالمية - مؤشرات مختارة

القيمة في عام 2000 (مليار دوالر أمريكي)
558

الحصة من تجارة البضائع العالمية (%)
9.0

الحصة من الصادرات العالمية للمنتجات األولية (%)
40.7

وسطي النمو السنوي (%) لسنوات مختارة

1980-85
-2.0

1985-90
9.0

1990-00
3.0

1997-98
-5.0

1998-99
-3.0

1999-2000
2.0

المصدر : منظمة التجارة العالمية 



الجدول 2-2 حصة المنتجات الزراعية في التجارة العالمية حسب المناطق - 2000 (%)

حصة المنتجات الزراعية من إجمالي تجارة البضائع 

9.09.0العالم

10.05.9أمريكا الشمالية

18.49.0أمريكا الالتينية

9.410.0أوربة الغربية

CEE/Baltic States/CIS*8.910.7

12.915.1أفريقيا

2.413.1الشرق األوسط

6.59.4آسيا

حصة المنتجات الزراعية من المواد الولية

40.740.7العالم

85.233.8أمريكا الشمالية

47.344.1أمريكا الالتينية

57.247.3أوربة الغربية

CEE/Baltic States/CIS*20.741.8

17.751.9أفريقيا

3.259.9الشرق األوسط

48.034.7آسيا
المصدر : منظمة التجارة العالمية 

* أوربة الوسطى والشرقية / دول البلطيق / مجموعة الدول المستقلة

الوارداتالصادراتالمناطق



الجدول 2-3 صادرات المنتجات الزراعية حسب المناطق
القيمة (مليار دوالر)

20001990200090-200019992000

3.02.0-558.3100.0100.03.0العالم

2.06.0-105.819.719.03.0أمريكا الشمالية

7.08.0-66.09.611.85.0أمريكا الالتينية

3.0-3.0-230.145.241.22.0أوربة الغربية

CEE/Baltic States/CIS*24.23.04.3NA-9.010.0

17.0-5.0-18.63.93.31.0أفريقيا

8.0-6.41.11.14.09.0الشرق األوسط

1.011.0-107.217.419.24.0آسيا

المصدر : منظمة التجارة العالمية 
* أوربة الوسطى والشرقية / دول البلطيق / مجموعة الدول المستقلة

التغير السنوي %الحصة من صادرات العالم (%)المنطقة



الجدول 2-4 الدول المصدرة الرئيسية للمنتجات الزراعية

القيمة (مليار دوالر)

2000199020001990-2000199819992000

6.07.0-10.0-7114.312.72.0الواليات المتحدة األمريكية

7.0-4.0-1.0-379.06.50.0فرنسا

9.04.07.0-355.46.25.0آندا

3.0-3.03.0-347.76.11.0هولندا

8.0-4.0-285.95.01.05.0ألمانيا

2011.13.6NA NA NA -2.0بلجيكا

4.0-2.0-1.0-172.33.06.0إسبانيا

6.0-9.0-7.0-173.63.01.0المملكة المتحدة 

1.015.0-9.0-162.42.95.0الصين

23.05.07.0-162.82.93.0النمسا

7.0-162.92.93.02.02.0إيطاليا

3.0-6.0-7.0-152.42.85.0البرازيل

12.02.013.0-131.92.45.0تايالند

غير متوفر14.0-121.82.25.02.0األرجنتين

5.0-5.0-3.0-112.62.00.0الدنمارك

المصدر : منظمة التجارة العالمية 

التغير السنوي %
المصدر

الحصة من صادرات العالم (%)



الجدول 2-5 الدول المستوردة الرئيسية للمنتجات الزراعية

القيمة (مليار دوالر)

2000199020001990-2000199819992000

66.79.011.05.01.06.01.0الواليات المتحدة األمريكية 

16.06.04.0-62.211.410.32.0اليابان

14.0-7.0-1.02.0-41.510.76.9ألمانيا

6.0-2.0-1.0-32.56.75.41.0المملكة المتحدة

4.0-5.0-30.46.55.01.03.0فرنسا

5.0-4.0-1.0-1.0-29.47.14.9إيطاليا

6.0-1.05.0-20.94.33.51.0هولندة

14.010.041.0-19.51.83.210.0الصين

3.0-غير متوفرغير متوفرغير متوفر18.512.33.1بلجيكا

8.0-17.02.82.83.04.00.0إسبانيا

15.32.02.55.02.02.07.0آندا

34.019.017.0-13.02.22.13.0جمهورية آوريا

11.7NANA3.0-13.0-11.04.0هونغ آونغ - الصين

11.11.21.87.08.00.015.0المكسيك

7.0-23.0-27.0-غير متوفر1.6غير متوفر9.9االتحاد الروسي

المصدر : منظمة التجارة العالمية 

المستورد
التغير السنوي %الحصة من صادرات العالم (%)



الجدول 2-6 التجارة الزراعية في العالم حسب المناطق (مليار دوالر أمريكي)
الوجهة التصديرية

19901995199819992000199019951998199920001990199519981999200019901995199819992000المنشأ

414.2576.7562.3545.6558.346.062.472.876.883.615.927.733.628.831.0209.0271.9263.5252.3243.8العالم

81.8112.5101.599.8105.817.426.029.932.133.36.911.014.513.113.916.719.816.614.214.8أمريكا الشمالية

39.658.566.061.066.010.414.617.417.921.74.510.213.010.411.613.319.319.918.618.3أمريكا الالتينية

187.4248.5243.0236.7230.18.69.511.212.512.93.04.74.03.13.5146.5190.2185.9181.8174.2أوربة الغربية

C/E. Europe/BS/CIS12.621.324.222.124.20.40.50.70.70.60.40.10.20.10.18.111.89.78.99.2

16.321.023.622.018.60.90.91.21.10.90.10.20.40.40.310.012.712.811.810.4أفريقيا

4.56.46.46.96.40.10.10.20.30.20.00.10.10.10.12.12.22.12.02.1الشرق األوسط

72.0108.597.796.7107.28.210.712.112.413.91.11.41.61.31.512.415.916.415.014.8آسيا

الوجهة التصديرية

19901995199819992000199019951998199920001990199519981999200019901995199819992000المنشأ

21.124.230.723.524.615.520.620.818.318.115.219.419.319.619.789.7147.9118.1122.2134.5العالم

3.61.81.91.31.22.63.93.43.13.22.73.32.72.93.231.646.232.132.836.0أمريكا الشمالية

5.31.52.12.01.91.01.92.21.81.81.21.82.42.11.94.09.18.58.18.6أمريكا الالتينية

5.813.313.410.010.07.68.98.67.47.65.96.56.26.46.39.014.712.614.314.7أوربة الغربية

C/E. Europe/BS/CIS1.84.59.67.48.70.40.50.40.40.50.20.60.60.60.51.53.02.83.43.9

0.60.71.20.90.81.92.32.62.41.80.40.50.80.80.62.53.73.73.83.4أفريقيا

0.60.30.40.30.30.10.30.40.20.21.22.42.42.72.30.30.70.50.70.8الشرق األوسط

3.62.12.11.61.81.92.93.23.03.13.74.34.44.34.840.970.657.959.067.2آسيا

المصدر : منظمة التجارة العالمية 

أوربة الشرقيةأمريكا الالتينيةأمريكا الشماليةالعالم

C/E. Europe/BS/CISآسياالشرق األوسطأفريقيا



الجدول 3-1 تطور مجموعة مختارة من أسعار الصرف (2000-1990)
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43
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11.2511.25
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* الوسطي المثقل لسعار الصرف المختلفة المطبقة على الواردات في القطاعين العام والخاص

11.2511.2511.25

42

46.45

11.2

11.25

11.25

11.25

المصدر : متعدد

سعر الصرف الرسمي

سعر الصرف في الدول المجاورة

سعر الصرف في بيروت

سعر الصرف للصادرات الزراعية

سعر الصرف للواردات الزراعية

سعر الصرف لواردات األسمدة*

سعر الصرف لواردات المبيدات*

سعر الصرف التجاري المثقل

11.25



الجدول 3-2 إجمالي الواردات والصادرات السورية (مليون ل.س) ومعدالت نموها
2000*19931994199519961997199819992000القيمة

(E) 35,31839,81844,56244,88743,95332,44338,88052,637216,188الصادرات اإلجمالية

(I) 46,46961,37452,85660,38545,21143,72543,01045,371187,535إجمالي الواردات

(E-I) 4,1307,26628,653-11,282-1,258-15,498-8,294-21,556-11,151-الميزان التجاري

(E+I) 81,787101,19297,418105,27289,16476,16881,89098,008403,723حجم التجارة اإلجمالية

 (E+I/E-I) 5.07.47.1-14.8-1.4-14.7-8.5-21.3-13.6-الميزان التجاري القياسي

وسطي 93-1993199419951996199719981999200000معدل النمو

26.219.835.45.9-2.1-12.711.90.7إجمالي الصادرات

0.3-1.65.5-3.3-25.1-13.914.2-32.1إجمالي الواردات

14.67.519.72.6-15.3-3.78.1-23.7إجمالي حجم التجارة 
سنوات متعددة - المجموعة اإلحصائية - المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا 
العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة



الجدول 3-3 الصادرات السورية حسب القطاعات (مليون ل.س)
2000*19931994199519961997199819992000القطاع

6,5867,3026,8377,4199,5878,2937,0026,46626,555الزراعة والصيد والغابات

21,03720,23824,78728,56624,42915,53024,53235,960147,693التعدين

7,69512,27912,9378,9019,9378,6207,34610,21141,940التصنيع

1,0002,0581,5881,8261,6441,6241,4039203,779المنتجات الغذائية والمشروبات

2,2144,3574,5732,2252,4401,9662,2883,20413,161النسيج

2,5402,1773,0902,1513,5242,4681,5873,74815,393الفحم ومنتجات تكرير البترول

1,9413,6873,6862,6992,3292,5622,0682,3399,607أخرى

35,31839,81844,56244,88743,95332,44338,88052,637216,188اإلجمالي
المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - سنوات متعددة

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا 
العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة



الجدول 3-4 بنية الصادرات السورية حسب القطاعات 

19931994199519961997199819992000القطاع

18.618.315.316.521.825.618.012.3الزراعة والصيد والغابات

59.650.855.663.655.647.963.168.3التعدين والصناعات االستخراجية

21.830.829.019.822.626.618.919.4التصنيع

13.016.812.320.516.518.819.19.0المنتجات الغذائية والمشروبات

28.835.535.325.024.622.831.131.4النسيج

33.017.723.924.235.528.621.636.7الفحم ومنتجات تكرير البترول

25.230.028.530.323.429.728.222.9أخرى

100100100100100100100100اإلجمالي
سنوات متعددة - المجموعة اإلحصائية - المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر



الجدول 3-5 الواردات السورية حسب القطاعات (مليون ل.س)

2000*19931994199519961997199819992000القطاع

2,987.04,572.02,944.03,077.03,018.03,050.93,782.54,056.816,768.3الزراعة والصيد والغابات

259.0336.0297.0137.0574.0572.0705.01,080.24,465التعدين والصناعات االستخراجية

42,701.055,368.048,569.055,385.040,358.038,997.037,417.039,997.7165,324المتنجات المصنعة

5,575.08,902.05,894.06,142.06,144.05,728.06,043.05,238.121,651المنتجات الغذائية والمشروبات

184.0581.0297.0309.0194.0120.0100.0107.7445متنجات التبغ

2,450.03,137.02,918.03,512.02,922.02,933.02,671.03,246.313,418النسيج

6,560.06,395.06,362.08,770.07,622.07,068.07,005.08,590.935,509المواد الكمياوية ومنتجاتها

5,156.07,215.07,619.08,619.05,468.05,922.05,977.05,661.323,400المعادن األساسية

9,530.013,904.09,732.011,181.06,351.06,048.05,232.06,700.927,697اآلالت

6,020.08,052.06,297.0819.03,752.04,001.03,730.02,625.010,850الموتورات والمقطورات

7,226.07,182.09,450.016,033.07,905.07,177.06,659.07,827.632,354المواد المصنعة األخرى

522.01,098.01,046.01,786.01,261.01,105.11,105.5236.5977.7المنتجات األخرى (بما فيها األسماك)

46,469.061,374.052,856.060,385.045,211.043,725.043,010.045,371.4187,535اإلجمالي
المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - سنوات متعددة

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا 
العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة



3-6 بنية الواردات الزراعية حسب القطاعات الجدول

19931994199519961997199819992000القطاع

6.47.45.65.16.77.08.88.9الزراعة والصيد والغابات

0.60.50.60.21.31.31.62.4التعدين والصناعات االستخراجية

91.990.291.991.789.389.287.088.2المتنجات المصنعة

13.116.112.111.115.214.716.213.1المنتجات الغذائية والمشروبات

0.41.00.60.60.50.30.30.3متنجات التبغ

5.75.76.06.37.27.57.18.1النسيج

15.411.513.115.818.918.118.721.5المواد الكمياوية ومنتجاتها

12.113.015.715.613.515.216.014.2المعادن األساسية

22.325.120.020.215.715.514.016.8اآلالت

14.114.513.01.59.310.310.06.6الموتورات والمقطورات

16.913.019.528.919.618.417.819.6المواد المصنعة األخرى

1.11.82.03.02.82.52.60.5المنتجات األخرى (بما فيها األسماك)

100100100100100100100100اإلجمالي
سنوات متعددة - المجموعة اإلحصائية - المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر



الجدول 3-7 الصادرات الزراعية السورية حسب المناطق

*199319941995199819992000المجموعة

21,46722,21625,39416,33223,670140,452االتحاد األوربي

2,4133,9404,0121,2931,1679,479الدول األوربية األخرى

8,35310,42310,4379,0398,15034,977الدول العربية

1,1131,4362,8213,8403,87123,268الدول اآلسيوية

1,0815697463036532,806الدول األمريكية

8921,2351,1211,6371,3695,208بقية دول العالم

35,31839,81844,53132,44538,880216,190العالم

60.855.857.050.360.965.0االتحاد األوربي

6.89.99.04.03.04.4الدول األوربية األخرى

23.726.223.427.921.016.2الدول العربية

3.23.66.311.810.010.8الدول اآلسيوية

3.11.41.70.91.71.3الدول األمريكية

2.53.12.55.03.52.4بقية دول العالم

100.0100.0100.0100.0100.0100.0العالم

االتحاد األوربي

الدول األوربية األخرى

الدول العربية

الدول اآلسيوية

الدول األمريكية

بقية دول العالم

العالم
سنوات متعددة - المجموعة اإلحصائية - المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء

و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات 
* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات

مليون ل.س

%

وسطي 1998-2000 %وسطي 1995-1993 %

57.958.7

8.63.8

24.421.7

4.410.9

100.0100.0

2.11.3

2.73.7



الجدول 3-8 الواردات السورية حسب المناطق
*199319941995199819992000المجموعة

18,33121,73518,24014,28813,10955,719االتحاد األوربي

7,2027,2809,2085,8646,15125,759الدول األوربية األخرى

2,8903,8424,1293,4413,57220,187الدول العربية

8,43012,5208,2946,8246,87631,884الدول اآلسيوية

4,4675,3925,0223,7623,59617,190الدول األمريكية

5,14810,6057,9659,5479,66636,796بقية دول العالم

46,46961,37452,85843,72542,970187,535العالم

39.435.434.532.730.529.7االتحاد األوربي

15.511.917.413.414.313.7الدول األوربية األخرى

6.26.37.87.98.310.8الدول العربية

18.120.415.715.616.017.0الدول اآلسيوية

9.68.89.58.68.49.2الدول األمريكية

11.117.315.121.822.519.6بقية دول العالم

100.0100.0100.0100.0100.0100.0العالم

االتحاد األوربي

الدول األوربية األخرى

الدول العربية

الدول اآلسيوية

الدول األمريكية

بقية دول العالم

العالم
سنوات متعددة - المجموعة اإلحصائية - المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات 

6.8

36.531.0

14.913.8

مليون ل.س

%

وسطي 1998-2000 %وسطي 1995-1993 %

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات

9.0

18.116.2

100.0100.0

9.38.7

14.521.3



الجدول 3-9 الوجهة التصديرية للصادرات السورية (1995-1993)

الحصة التراآمية (%)الحصة (%)مليون ل.سالدولةالمرتبة

10,66926.726.7إيطاليا1

5,61314.140.8فرنسا2

3,8549.750.5لبنان3

2,9497.457.9إسبانيا4

2,0395.163.0السعودية5

1,8434.667.6االتحاد الروسي6

1,7064.371.9المملكة المتحدة7

1,4423.675.5ترآيا8

9812.578.0األردن9

8562.180.1ألمانيا10

6271.681.7الكويت11

5821.583.1اليونان12

5181.384.4الواليات المتحدة األمريكية13

5131.385.7قبرص14

5121.387.0ليبيا15

4081.088.0اإلمارات العربية المتحدة16

3931.089.0هولندة17

3680.989.9رومانيا18
أعداد مختلفة - الملخص التجاري السنوي - المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر



الجدول 3-10 الوجهة التصديرية للصادرات السورية (2000-1998)

الحصة التراآمية (%)الحصة (%)مليون ل.سالدولةالمرتبة

28,54129.829.8إيطاليا1

17,92018.748.5فرنسا2

9,71310.158.6ترآيا3

6,1396.465.0السعودية4

4,3304.569.6لبنان5

4,1874.473.9إسبانيا6

3,5513.777.6المملكة المتحدة7

2,3982.580.1ألمانيا8

1,8071.982.0قبرص9

1,6171.783.7البرتغال10

1,1041.284.9اإلمارات العربية المتحدة11

1,0591.186.0الكويت12

1,0341.187.0مصر13

9811.088.1الواليات المتحدة األمريكية 14

9080.989.0الجزائر 15

8890.989.9هولندة16
أعداد مختلفة - الملخص التجاري السنوي - : المكتب المرآزي لإلحصاء المصدر



الحصة التراآمية (%)الحصة (%)مليون ل.سالدولةالمرتبة

5,1559.69.6ألمانيا1

4,3788.217.8إيطاليا2

4,1047.725.4اليابان3

3,3686.331.7الواليات المتحدة األمريكية4

2,8005.236.9ترآيا5

2,7285.142.0فرنسا6

2,1594.046.1رومانيا7

1,7773.349.4الصين8

1,6343.052.4بلجيكا9

1,5953.055.4المملكة المتحدة10

1,5292.958.3االتحاد الروسي11

1,2392.360.6هولندة12

1,0662.062.6بلغاريا13

1,0251.964.5أوآرانيا14

9431.866.2جمهورية التشيك15

7571.467.7البرازيل16

7491.469.1السعودية17

7251.470.4إسبانيا18

7241.471.8مصر19

6621.273.0لبنان20

5991.174.1السويد21

5801.175.2األردن22

5521.076.2األرجنتين23

5020.977.2النمسا24

3970.777.9الهند25

3660.778.6سويسرا26

3630.779.3سيريالنكا27

3630.780.0اليونان28
أعداد مختلفة - الملخص التجاري السنوي - المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء

الجدول 3-11 مصادر الواردات السورية (1995-1993)



الجدول 3-12 مصادر الواردات السورية (200-1998)

الحصة التراآمية (%)الحصة (%)مليون ل.سالدولةالمرتبة

6,0396.66.6ألمانيا1

5,4976.012.6أوآرانيا2

5,4375.918.6إيطاليا3

5,3475.824.4الواليات المتحدة األمريكية4

4,3724.829.2ترآيا5

4,1544.533.7الصين6

3,6174.037.7فرنسا7

3,4273.741.4اليابان8

3,1983.544.9السعودية9

2,6402.947.8المملكة المتحدة10

2,6372.950.7االتحاد الروسي11

2,4452.753.4بلجيكا12

1,9492.155.5هولندة13

1,8452.057.5األرجنتين14

1,7361.959.4إسبانيا15

1,7071.961.3رومانيا16

1,5131.763.0الهند17

1,4781.664.6مصر18

9891.165.7اإلمارات العربية المتحدة19

9071.066.7سيريالنكا20

7900.967.5إيران21

7400.868.3اليونان22

7000.869.1سويسرا23

6810.769.8البرازيل24

6470.770.5النمسا25
أعداد مختلفة - الملخص التجاري السنوي - المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر



الجدول 4-1 التجارة السورية اإلجمالية والزراعية (مليون دوالر أمريكي)

نسبة التغير *19901991199219931994199519961997199819992000
السنوي

%2,4002,7683,4904,1405,4684,7095,3804,0283,8953,8324,0335.3التجارة اإلجمالية

%7657256967829807808627957818569432.1التجارة الزراعية

31.926.220.018.917.916.616.019.720.122.323.4التجارة الزراعية / اإلجمالية

%4,2123,4303,0933,1463,5473,9703,9993,9162,8903,4644,7001.1التجارة اإلجمالية

%0.6-7406376256827977528531,021883773700التجارة الزراعية

17.618.620.221.722.519.021.326.130.622.314.9التجارة الزراعية / اإلجمالية

368667-1005-112-1381-739-1921-993-397-1813663التجارة اإلجمالية

243-83-10226102-28-183-100-71-88-26-التجارة الزراعية

%6,6126,1986,5837,2869,0158,6799,3787,9436,7867,2968,7332.8التجارة اإلجمالية

%1,5051,3621,3221,4641,7761,5331,7151,8161,6641,6301,6430.9التجارة الزراعية

22.822.020.120.119.717.718.322.924.522.318.8التجارة الزراعية / اإلجمالية

5.07.6-14.8-1.4-14.7-8.5-21.3-13.6-6.0-27.410.7التجارة اإلجمالية

14.8-5.1-0.612.46.1-1.8-10.3-6.8-5.4-6.4-1.7-التجارة الزراعية
وحسابات شخصية (2001) المكتب المرآزي لإلحصاء - الفاو ستات : المصدر

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 
ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

الميزان القياسي

الواردات

الميزان

الصادرات

الحجم



الجدول 4-2 التجارة السورية الزراعية

الوارداتالصادراتالميزانالوارداتالصادراتالميزانالوارداتالصادرات

199335,31846,469-111517,6849,538-185421.820.5

199439,81861,374-21556944512229-278423.719.9

199544,56252,856-82948,56810585-201719.220.0

Average 93-9539,89953,566-136678,56610,784-221821.520.1

199832,44343,725-1128210521978873332.422.4

199938,88043,010-4130885410980-212622.825.5

2000**52,63745,37172667,83710,613-277614.923.4

2000216,188187,535286533218743865-1167814.923.4

Average 98-00*41,32044,035-2,7159,07110,460-1,39022.023.8
المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - سنوات متعددة

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في 
هذا العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

* تعرف التجارة الزراعية على أنها مجموع الفئات التالية : أ) المواد الغذائية والحيوانات الحية  ب) المشروبات والتبغ ج) المواد الخام (باستثناء التفل واألوراق المستعملة والمعادن ومخلفاتها) د) الزيوت الحيوانية والنباتية 
والدهون والشموع

الزراعي/اإلجماليالتجارة الزراعية*التجارة اإلجماليةالسنوات



الجدول 4-3 الواردات (مليون دوالر أمريكي)

2,4002,7683,4904,1405,4684,7095,3804,0283,8953,8324,0335.3التجارة اإلجمالية
7657256967829807808627957818569432.1إجمالي المنتجات الزراعية

0000151282021202435الموز
57.3-19286000000590الشعير

3.0-2025332642202722503915آسبة فول الصويا 
21412172634312634282025.6البن األخضر

4911151717233531435930.4حليب األبقار المجفف المقشود
6044174554464682747517011.0الذرة الصفراء

282827293749493246419713.4الدهن
36434345425862844850909.5األرز المقشور

0010001220222415زيت بذور القطن
43571118292621243423.5زيت فول الصويا

07121717272018172317زيت بذور عباد الشمس
106947584116901421311441521392.7السكر المكرر

30353035362841343545586.7الشاي
00000100000اليانسون والشمرة

01000000000التفاح
7.2-00100000000البازالء الجافة
9.2-00000000000الفول الجاف

00000000000البطيخ
00000000000الحمص

00000010000لنت القطن
00000000000بذور القطن

3.9-88128101010109145المواد العضوية الخام
100.0-00000000000الفواآه المحضرة

00000000000العنب
00000000000العدس
00000000000الفطر

100.0-00000000000زيت الزيتون 
00000000000البرتقال
00000000000األجاص

2711183230611712914.4الفستق الحلبي
3.4-377129151262البطاطا

00000000002أوراق التبغ
00000000000رب البندورة

00000000000البندورة
00000000000الخضار المحفوظة
00000000000الخضار المجففة 
00000000001الخضار الطازجة

29.6-1538511110000005القمح
8.5-387011611687536134182115األغنام

المصدر : الفاو

1997199819992000*

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 
ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

نسبة التغير 199019911992199319941995سورية
السنوي الوسطي 1996



4-4 الصادرات (مليون دوالر أمريكي) الجدول

4,2123,4303,0933,1463,5473,9703,9993,9162,8903,4644,7001.1التجارة اإلجمالية
0.6-7406376256827977528531,021883773700إجمالي المنتجات الزراعية

00000000000الموز
52.5-1001433568945000الشعير

00000008441آسبة فول الصويا 
00000000000البن األخضر

00000000000حليب األبقار المجفف المقشود
20.9-00000000000الذرة الصفراء

00000000000الدهن
00000000000األرز المقشور

00000000877زيت بذور القطن
00000000000زيت فول الصويا

00000000000زيت بذور عباد الشمس
00000000000السكر المكرر

00000000000الشاي
7.3-6912203724192016123اليانسون والشمرة

12233645812520.6التفاح
38.9-7213246121890البازالء الجافة
11133521649415.7الفول الجاف

517238108610611106.5البطيخ
0001417111016126الحمص

1531711701741942131702472731551952.5لنت القطن
001151328613133بذور القطن

10.5-1411651818181812194المواد العضوية الخام
21.1-22481268918121682الفواآه المحضرة

22871423132218331423.5العنب
8.3-241210322135469322510العدس
17.1-00000521754540الفطر

0000113166174زيت الزيتون 
2100005523151319.7البرتقال
11133859422928.8األجاص

4.8-10188352417414112106الفستق الحلبي
15.2-52317020191813562610البطاطا

17.4-1217244818442أوراق التبغ
0000000572329.5رب البندورة

91410255242466178957724.1البندورة
00000011482الخضار المحفوظة
232222228922.6الخضار المجففة 
0.8-457271611101814143الخضار الطازجة

44.7-40624205819195240القمح
7.4-2111011078363418846495498األغنام

المصدر : الفاو
* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 

ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

نسبة التغير 199319941995
السنوي الوسطي 19961997199819992000* 199019911992سورية



الجدول 4-5 الميزان التجاري (مليون دوالر أمريكي)

368667-1005-112-1381-739-1921-993-397-1813663التجارة اإلجمالية
243-83-10226102-28-183-100-71-88-26-إجمالي المنتجات الزراعية

35-24-20-21-20-28-151-0000الموز
590-614335689450-28-18-الشعير

14-36-47-15-27-20-42-26-33-25-20-آسبة فول الصويا 
20-28-34-26-31-34-26-17-12-14-2-البن األخضر

59-43-31-35-23-17-17-15-11-9-4-حليب األبقار المجفف المقشود
170-75-74-82-46-46-54-45-17-44-60-الذرة الصفراء

97-41-46-32-49-49-37-29-27-28-28-الدهن
90-50-48-84-62-58-42-45-43-43-36-األرز المقشور

9-17-13-20-12-1000-00زيت بذور القطن
34-24-21-26-29-18-11-7-5-3-4-زيت فول الصويا

17-23-17-18-20-27-17-17-12-7-0زيت بذور عباد الشمس
139-152-144-131-142-90-116-84-75-94-106-السكر المكرر

58-45-35-34-41-28-36-35-30-35-30-الشاي
6912203624192016123اليانسون والشمرة

112336458125التفاح
7103246011890البازالء الجافة
111335216494الفول الجاف

51723810861061110البطيخ
0001417111016126الحمص

153171170174194213169247273155195لنت القطن
001151328613133بذور القطن

1-3777734-7-63المواد العضوية الخام
22481268918121682الفواآه المحضرة

228714231322183314العنب
241210322135469322510العدس
00000421654540الفطر

0000113166174زيت الزيتون 
21000055231513البرتقال
111338594229األجاص

2-3-4-133540-8-217-811الفستق الحلبي
6218-49256419179130البطاطا

1217244818440أوراق التبغ
00000005723رب البندورة

914102552424661789577البندورة
00000001472الخضار المحفوظة

23222222892الخضار المجففة 
457271611101814142الخضار الطازجة

5-10420581919524-4-85-148-القمح
122712313483-24-33-9-17331األغنام

المصدر : الفاو

19931994199519962000 199019911992199719981999سورية



الجدول 4-6 حجم التجارة (مليون دوالر أمريكي)

6,6126,1986,5837,2869,0158,6799,3787,9436,7867,2968,7332.8التجارة اإلجمالية
1,5051,3621,3221,4641,7761,5331,7151,8161,6641,6301,6430.9إجمالي المنتجات الزراعية

0000151282021202435الموز
56.8-2028614335689450590الشعير

2.5-2025332642202730544316آسبة فول الصويا 
21412172634312634282025.6البن األخضر

4911151717233531435930.4حليب األبقار المجفف المقشود
6044174554464682747517011.0الذرة الصفراء

282827293749493246419713.4الدهن
36434345425862844850909.5األرز المقشور

0010001220303022زيت بذور القطن
43571118292621243423.5زيت فول الصويا

07121717272018172317زيت بذور عباد الشمس
106947584116901421311441521392.7السكر المكرر

30353035362841343545586.7الشاي
7.3-6912203725192017133اليانسون والشمرة

14233645812520.6التفاح
7214246121990البازالء الجافة
11133521649415.7الفول الجاف

517238108610611106.5البطيخ
0001417111016126الحمص

1531711701741942131712472731551952.5لنت القطن
001151328613133بذور القطن

7.5-2219181328282828213310المواد العضوية الخام
21.1-224812691018121682الفواآه المحضرة

22871423132218331423.5العنب
8.3-241210322135469322510العدس
12.9-00001531754540الفطر

0000114167174زيت الزيتون 
2100005523151319.7البرتقال
11133859422928.8األجاص

13251952564847432922151.7الفستق الحلبي
14.1-5538772020281410183212البطاطا

11.6-1217245818443أوراق التبغ
0000000572329.5رب البندورة

91410255242466178957724.1البندورة
00000012482الخضار المحفوظة
232222228922.6الخضار المجففة 
4572716111018141441.6الخضار الطازجة

1578517134205819195245القمح
7.5-24817122419815094149806775113األغنام

المصدر : الفاو
* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 

ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

نسبة التغير 199319941995
السنوي الوسطي 19961997199819992000* 199019911992سورية



4-7 الميزان القياسي الجدول

5.07.6-14.8-1.4-14.7-8.5-21.3-13.6-6.0-27.410.7التجارة اإلجمالية
14.8-5.1-0.612.46.1-1.8-10.3-6.8-5.4-6.4-1.7-إجمالي المنتجات الزراعية

100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-99.7-100.0-100.0الموز
68.1-100.0-100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0-100.0-87.6-الشعير

89.4-83.5-86.9-49.2-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-آسبة فول الصويا 
100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-99.8-100.0-100.0-100.0-البن األخضر

100.0-100.0-100.0-100.0-99.8-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-حليب األبقار المجفف المقشود
100.0-100.0-100.0-99.7-99.5-99.9-100.0-100.0-100.0-100.0-99.9-الذرة الصفراء

100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-الدهن
100.0-100.0-100.0-100.0-99.9-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-األرز المقشور

39.4-55.1-44.4-100.0-99.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.059.6-زيت بذور القطن
100.0-99.9-99.9-98.3-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-زيت فول الصويا

100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-زيت بذور عباد الشمس
100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-السكر المكرر

100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-الشاي
100.0100.0100.099.999.895.898.897.995.393.9100.0اليانسون والشمرة

100.022.0100.0100.0100.0100.091.792.6100.0100.0100.0التفاح
97.653.617.991.399.097.045.859.796.297.211.6البازالء الجافة
98.9100.0100.099.0100.099.099.899.499.099.999.9الفول الجاف

100.0100.0100.0100.0100.099.499.299.5100.0100.0100.0البطيخ
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0الحمص

100.0100.0100.0100.0100.0100.099.2100.0100.0100.0100.0لنت القطن
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0بذور القطن

9.5-26.126.026.026.026.016.413.4-36.8-25.413.2المواد العضوية الخام
99.099.992.793.692.191.899.298.999.7100.0100.0الفواآه المحضرة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0العنب
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0العدس
63.489.781.797.199.799.722.4-100.0100.0100.048.5الفطر

100.039.387.898.298.793.8100.0100.0100.0-100.0-100.0-زيت الزيتون 
100.0100.0100.0100.088.199.999.999.8100.0100.0100.0البرتقال
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0األجاص

15.0-12.1-15.1-26.674.594.7-14.1-12.632.5-64.743.6الفستق الحلبي
35.365.465.5-89.364.682.993.183.033.591.90.6البطاطا

100.0100.0100.0100.085.996.275.9100.0100.0100.01.9أوراق التبغ
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0رب البندورة

100.0100.099.8100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0البندورة
100.0100.0100.0100.013.283.194.396.877.5الخضار المحفوظة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0الخضار المجففة 
99.5100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.057.8الخضار الطازجة

99.5-74.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0-26.8-99.9-94.3-القمح
13.018.314.646.644.972.8-16.2-16.7-4.0-69.818.0األغنام

المصدر : الفاو
100 االستيراد)] * + = [(التصدير - االستيراد) / (التصدير الميزان القياسي

19931994199519962000 199019911992199719981999سورية



4-8 حصة الواردات الزراعية الرئيسية في فترات مختارة الجدول
السلع

وسطي 98-00وسطي 95-93

11.914.1السكر (الخام والمكرر)

5.09.2الذرة الصفراء

5.15.6الرز المقشور

3.15.4آسبة وبقايا استخراج الزيت

6.24.9الموز

2.44.6األسماك المعلبة

0.04.4الشعير

3.44.2الشاي

1.73.7حليب األبقار المقشود والمجفف

2.72.7البن األخضر والمجفف

2.62.4زيت البذور الزيتية المختلفة

44.161.1اإلجمالي

55.938.9أخرى

100100التجارة الزراعية 
المصدر : مديرية الجمارك - إحصائيات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

الواردات (%)



وسطي 98-00وسطي 95-93

29.528.1القطن الخام

9.511.6األغنام

6.111.2البندورة

10.04.4الخضار الطازجة

2.53.7فواآه مختارة (تفاح - آرز - مشمش)

0.83.0الحمضيات

1.32.7القمح

2.32.5العنب

2.02.2العدس

2.91.7البطاطا

2.11.2الحمص

68.972.2اإلجمالي

31.127.8أخرى

100100إجمالي الزراعة
المصدر : مديرية الجمارك - إحصائيات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

الجدول 4-9 حصة الصادرات الزراعية الرئيسية في فترات مختارة 

الصادرات (%)السلع



الجدول 4-10 تجارة سورية في القطن الخام
قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

1993191,0771,98210.4

1994150,5952,12514.1

1995103,6602,39123.1

148,4442,16614.6وسطي 1995-1993

1998194,8503,06515.7

1999133,6121,74513.1

2000*201,3522,21911.0

2000201,3529,11445.3

176,6052,34313.3وسطي 2000-1998
أعداد مختلفة - إحصائيات التجارة الخارجية - مديرية الجمارك : المصدر

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)الصادراتالسنوات

11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في  46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام *
هذا العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

إيطاليا 24.9 - فورموسا 10.3 - إندونيسيا 6 - تايالند 6

إيطاليا 22.3 - تايوان 10.5 - ترآيا 10.1 - إسبانيا 9.1

إيطاليا 22.8 - المغرب 9.9 - النرويج 9.6 - الجزائر 9.2 - إندونيسيا 6.7 - تونس 6.5 - تايالند 5.7

ترآيا 25 - إيطاليا 17.2 - فورموزا 9

إيطاليا 12.4 - الباآستان 12.2 - إندونيسيا 9.3

ترآيا 29 - إيطاليا 13.8 - إندونيسيا 6.1 - تايالند 5.6 - الجزائر 5.6 - اليابان 5.3

ترآيا 29 - إيطاليا 13.8 - إندونيسيا 6.1 - تايالند 5.6 - الجزائر 5.6 - اليابان 5.3



الجدول 4-11 تجارة سورية في األغنام
قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

199342,96692721.6

199432,69570521.6

199521,18545721.6

32,28269621.6وسطي 1995-1993

199825,40254821.6

199925,98861123.5

2000*42,3081,11626.4

200042,3084,583108.3

31,23375824.3وسطي 2000-1998
أعداد مختلفة - إحصائيات التجارة الخارجية - مديرية الجمارك : المصدر

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)الصادراتالسنوات

11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في  46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام *
هذا العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

السعودية 55.8 - الكويت 39.8 - قطر 4.1

السعودية 66.9 - الكويت 22.6 - قطر 10.1

السعودية 52.9 - الكويت 34.9 - قطر 11.2

السعودية 68.8 - الكويت 17.3 - قطر 13.2

السعودية 71.1 - قطر 14.7 - الكويت 14.1

السعودية 75.7 - قطر 14.9 - الكويت 26.9

السعودية 75.7 - قطر 14.9 - الكويت 26.9



الجدول 4-12 تجارة سورية في البندورة
قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

199364,2552774.3

199493,1765826.2

199572,9064746.5

76,7794455.8وسطي 1995-1993

1998133,2418766.6

1999143,3961,0647.4

2000*189,6488754.6

2000189,6483,59318.9

155,4289396.0وسطي 2000-1998
أعداد مختلفة - إحصائيات التجارة الخارجية - مديرية الجمارك : المصدر

السعودية 75 - االتحاد الروسي 14.6 - رومانيا 2.8

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)

السعودية 69.4 - االتحاد الروسي 10.2 - اإلمارات العربية المتحدة 7.3 - الكويت 4.9

السعودية 69.4 - االتحاد الروسي 10.2 - اإلمارات العربية المتحدة 7.3 - الكويت 4.9

11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في  46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام *
هذا العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

الصادراتالسنوات

السعودية 55.8 - لبنان 36.9

السعودية 67.8 - االتحاد الروسي 14.2 - الكويت 5.8

لبنان 59.3 - السعودية 36.4 - الكويت 2.5

قطر 50.9 - السعودية 44.3 - الكويت 2.9 - اإلمارات العربية المتحدة 1.2



الجدول 4-13 تجارة سورية في التفاح والكرز والمشمش
قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

199315,30115410.1

199447,9431613.4

199517,63223013.0

26,9591826.7وسطي 1995-1993

199833,7453079.1

199944,3503958.9

2000*35,4322717.6

200035,4321,11131.4

37,8423248.6وسطي 2000-1998
أعداد مختلفة - إحصائيات التجارة الخارجية - مديرية الجمارك : المصدر

السعودية 38.3 - المناطق السورية الرة 24.9 - مصر 19.6 - الكويت 10.6

السعودية 50.4 - مصر 27 - اإلمارات العربية المتحدة 7.8

السعودية 50.4 - مصر 27 - اإلمارات العربية المتحدة 7.8

11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في  46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام *
هذا العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

السعودية 51.1 - لبنان 14.8 - الكويت 13 - مصر 11.6

السعودية 62.6 - الكويت 16.5 - اإلمارات العربية المتحدة 10.6

السعودية 72.8 - اإلمارات العربية المتحدة 9 - ترآيا 6.2

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)الصادراتالسنوات

السعودية 46.1 - لبنان 45.6 - الكويت 8.3



الجدول 4-14 تجارة سورية في الحمضيات 

قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

19931,343107.2

19943,431288.1

199510,21313313.0

4,9965711.4وسطي 1995-1993

199814,4831218.4

199937,7443068.1

2000*39,0212536.5

200039,0211,04126.7

30,4162277.5وسطي 2000-1998
أعداد مختلفة - إحصائيات التجارة الخارجية - مديرية الجمارك : المصدر

السعودية 67.2 - الكويت 11.1 - اإلمارات العربية المتحدة 9.5

السعودية 69.5 - الكويت 9.3 - اإلمارات العربية المتحدة 9.1 - قطر 3.1

السعودية 69.5 - الكويت 9.3 - اإلمارات العربية المتحدة 9.1 - قطر 3.1

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في 
هذا العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

السعودية 35.5 - اإلمارات العربية المتحدة 32.6 - الكويت 21.3 - لبنان 5.3

السعودية 33.2 - اإلمارات العربية المتحدة 22.7 - الكويت 18 - االتحاد الروسي 11.8 - األردن 8.3

السعودية 53 - الكويت 14.6 - اإلمارات العربية المتحدة 9.3 - االتحاد الروسي 6.8

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)الصادراتالسنوات

االتحاد الروسي 52.1 - الكويت 18.5 - اإلمارات العربية المتحدة 11.8 - السعودية 11



الجدول 4-15 تجارة سورية في الخضار الطازجة غير الواردة في مكان آخر

قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

1993100,4539029.0

199498,9258538.6

199545,9504559.9

81,7767379.0وسطي 1995-1993

199856,93191516.1

199944,9983227.2

2000*56,5692334.1

200056,56995917.0

52,8334909.3وسطي 2000-1998
أعداد مختلفة - إحصائيات التجارة الخارجية - مديرية الجمارك : المصدر

لبنان 33.4 - السعودية 26.1 - الكويت 17.4 - اإلمارات العربية المتحدة 13.1 

السعودية 38.6 - لبنان 18.5 - الكويت 17.2 - اإلمارات العربية المتحدة 16.1

السعودية 38.6 - لبنان 18.5 - الكويت 17.2 - اإلمارات العربية المتحدة 16.1

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا العمود 
باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

لبنان 83.6 - السعودية 6.8 - الكويت 4.6

لبنان 68.3 - السعودية 10.9 - الكويت 10.1 - اإلمارات العربية المتحدة 5.7

لبنان 56.8 - الكويت 21.4 - السعودية 10.2 - اإلمارات العربية المتحدة 5.7 

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)الصادراتالسنوات

لبنان 93.1 - الكويت 2.1



الجدول 4-16 تجارة سورية في العنب
قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

199311,735847.1

199417,0421649.6

199521,58025611.9

16,78616810.0وسطي 1995-1993

199819,93120110.1

199938,9163699.5

2000*21,2051647.7

200021,20567331.7

26,6842459.2وسطي 2000-1998
أعداد مختلفة - إحصائيات التجارة الخارجية - مديرية الجمارك : المصدر

السعودية 57.2 - اإلمارات العربية المتحدة 20.3 - الكويت 

السعودية 43.1 - اإلمارات العربية المتحدة 22.4 - الكويت 13 - األردن 6.9

السعودية 43.1 - اإلمارات العربية المتحدة 22.4 - الكويت 13 - األردن 6.9

11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا  46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام *
العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

السعودية 36.1 - اإلمارات العربية المتحدة 22 - لبنان 19.8 - الكويت 

السعودية 43.1 - اإلمارات العربية المتحدة 22.4 - الكويت 13 - البحرين 5.7

السعودية 47.1 - اإلمارات العربية المتحدة 20.9 - الكويت 12.4 - عمان ومسقط 10.3

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)الصادراتالسنوات

لبنان 49.2 - السعودية 22.9 - اإلمارات العربية المتحدة 12.5 - الكويت 8.6



الجدول 4-17 تجارة سورية في العدس 
قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

19937,604344.4

199467,4582523.7

199528,0431505.3

34,3691454.2وسطي 1995-1993

199855,6013656.6

199939,5502767.0

2000*16,4571157.0

200016,45747128.6

37,2032526.8وسطي 2000-1998
أعداد مختلفة - إحصائيات التجارة الخارجية - مديرية الجمارك : المصدر

ترآيا 81.5 - السعودية 7.5 - األردن 3.3 - لبنان 2.2

ترآيا 53.9 - السعودية 26.5 - األردن 9.2 - لبنان 7.2 

ترآيا 53.9 - السعودية 26.5 - األردن 9.2 - لبنان 7.2 

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا 
العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

الهند 26.7 - الواليات المتحدة األمريكية 22 - مصر 19.6 - المارتينيك 9.9

الهند 22 - األردن 14.1 - لبنان 12.8 - مصر 11.9 - سويسرا 10.2

ترآيا 28.6 - مصر 5.7 - السعودية 4.2

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)الصادراتالسنوات

إثيوبيا 39 - مصر 38.5 - السعودية 10.3



البطاطا تجارة سورية في 18-4 الجدول

قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

199367,3652193.3

199449,9282114.2

199544,0152074.7

53,7702124.0وسطي 1995-1993

199812,200655.3

199958,8872975.1

2000*23,2581144.9

200023,25846920.2

31,4481595.0وسطي 2000-1998
المصدر : مديرية الجمارك - إحصائيات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا 
العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

لبنان 24.4 - السعودية 21 - اإلمارات العربية المتحدة 20.4 - ألمانيا 7.9

لبنان 43.1 - اإلمارات العربية المتحدة 22.2 - الكويت 14.6 - السعودية 11.8

اإلمارات العربية المتحدة 33.7 - لبنان 18.1 - الكويت 16.3 - السعودية 11.3

اإلمارات العربية المتحدة 38.8 - الكويت 17 - عمان ومسقط 16.5 - السعودية 7.3

اليونان 51.7 - ألمانيا 10.3 - لبنان 8.4 - اإلمارات العربية المتحدة 8.2

اليونان 54.4 - اإلمارات العربية المتحدة 14.2 - الكويت 7.5 - السعودية 7.2 - ألمانيا 6.9

اليونان 54.4 - اإلمارات العربية المتحدة 14.2 - الكويت 7.5 - السعودية 7.2 - ألمانيا 6.9

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)الصادراتالسنوات



الجدول 4-19 تجارة سورية في الحمص
قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

199352,5091603.0

199442,4501864.4

199511,92612110.2

35,6281564.4وسطي 1995-1993

199821,7441818.3

199915,6751348.5

2000*7,533678.9

20007,53327636.6

14,9841278.5وسطي 2000-1998
أعداد مختلفة - إحصائيات التجارة الخارجية - مديرية الجمارك : المصدر

األردن 66.6 - السعودية 12.4 - لبنان 9.9 - الجزائر 4.3

األردن 66.1 - السعودية 21.6 - لبنان 8.4

األردن 66.1 - السعودية 21.6 - لبنان 8.4

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا العمود 
باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

الهند 60.1 - األردن 17.9 - الجزائر 12.3 - لبنان 6.7

لبنان 54.4 - السعودية 18.1 - األردن 13.1 - اإلمارات العربية المتحدة 7.8

األردن 43.2 - لبنان 17.7 - ترآيا 15.8 - السعودية 10.3

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)الصادراتالسنوات

الهند 79.3 - الباآستان 11.8 - لبنان 4.9



الجدول 4-20 تجارة سورية في القمح

قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

19936,639192.9

199410,960403.6

199559,0822223.8

25,560943.7وسطي 1995-1993

1998428,3461,0622.5

199911,93727122.7

200000

146,7614443.0وسطي 2000-1998
أعداد مختلفة - إحصائيات التجارة الخارجية - مديرية الجمارك : المصدر

الجزائر 70 - لبنان 30

أوآرانيا 29.7 - ليبيا 18.5 - تونس 5

تونس 44.8 - الجزائر 17.5 - آوريا الجنوبية 17.1 - آوريا الشمالية 9.7

آوريا الجنوبية 58

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)الصادراتالسنوات

لبنان 73.7 - ليبيا 21



الجدول 4-21 تجارة سورية في السكر 
قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

1993353,5361,0823.1

1994426,4361,5443.6

1995301,8151,2384.1

360,5961,2883.6وسطي 1995-1993

1998455,0941,6233.6

1999601,4661,7993.0

2000*446,7409942.2

2000446,7404,1089.2

501,1001,4722.9وسطي 2000-1998
المصدر : مديرية الجمارك - إحصائيات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

فرنسا 41.9 - ترآيا 16.2 - ألمانيا 16.2 - بلجيكا 8.7

فرنسا 32.8 - بلجيكا 26.5 - إسبانيا 8.7 - المكسيك 6.8

فرنسا 32.8 - بلجيكا 26.5 - إسبانيا 8.7 - المكسيك 6.8

46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا العمود  11.20 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.25 ل.س/دوالر إلى 2000 من تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام *
باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

بلجيكا 38.5 - ترآيا 37.1 - آوبا 8.8 - هولندة 4.6

بلجيكا 46.3 - فرنسا 16.3 - البرازيل 6.7 - أندورا 5

فرنسا 45.8 - بلجيكا 31.9 - ترآيا 7.2 - ألمانيا 5.4

بلدان المنشأ الرئيسية (%)الوارداتالسنوات

بلجيكا 33.3 - إيطاليا 24.1 - فرنسا 16.1 - البرازيل 11.1 - ترآيا 7.7



الجدول 4-22 تجارة سورية في الذرة الصفراء
قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

1993347,5945051.5

1994399,9636101.5

1995316,6455131.6

354,7345431.5وسطي 1995-1993

1998505,3248321.6

1999632,8278411.3

2000*951,0261,2171.3

2000951,0265,0295.3

696,3929631.4وسطي 2000-1998
المصدر : مديرية الجمارك - إحصائيات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

الواليات المتحدة األمريكية 65 - األرجنتين 14.3 - بلغاريا 8.1

الواليات المتحدة األمريكية 77.9 - األرجنتين 14.1

الواليات المتحدة األمريكية 77.9 - األرجنتين 14.1

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا 
العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

الواليات المتحدة األمريكية 33.9 - األرجنتين 33 - فرنسا 18.4 - اليونان 11

الواليات المتحدة األمريكية 86.8 - رومانيا 7.6 - هنغاريا 3.1

الواليات المتحدة األمريكية 35.2 - اآلرجنتين 33.9 - رومانيا 3.6

بلدان المنشأ الرئيسية (%)الوارداتالسنوات

األرجنتين 40 - الواليات المتحدة األمريكية 34.1 - فرنسا 14.1 - إيطاليا 6.5



الجدول 4-23 تجارة سورية في الرز
قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

1993143,8265073.5

1994115,8614754.1

1995142,0996564.6

133,9295464.1وسطي 1995-1993

1998136,1535394.0

1999134,2805644.2

2000*161,5576454.0

2000161,5572,66516.5

143,9975834.0وسطي 2000-1998
المصدر : مديرية الجمارك - إحصائيات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

مصر 34.9 - تايالند 32.1 - أستراليا 17.8 - الفييتنام 8.6

مصر 53.2 - تايالند 16.3 - أستراليا 16 - إيطاليا 5.8

مصر 53.2 - تايالند 16.3 - أستراليا 16 - إيطاليا 5.8

46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا  11.20 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.25 ل.س/دوالر إلى 2000 من تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام *
العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

مصر 76.1 - الفييتنام 10.4 - إيطاليا 8

مصر 34.6 - تايالند 25.4 - الواليات المتحدة األمريكية 20.5 - الهند 8.9

مصر 35.2 - تايالند 27.8 - سيريالنكا 9.2

بلدان المنشأ الرئيسية (%)الوارداتالسنوات

تايالند 42.3 - مصر 40.3 - أستراليا 7.9



الجدول 4-24 تجارة سورية في التفل وآسبة استخالص الزيت من الزيتون والزيوت النباتية األخرى
قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

1993112,6102972.6

1994180,0654752.6

199589,5182232.5

127,3983322.6وسطي 1995-1993

1998178,3795673.2

1999224,1754582.0

2000*238,4566692.8

2000238,4562,76511.6

213,6705652.6وسطي 2000-1998
المصدر : مديرية الجمارك - إحصائيات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

األرجنتين 91.3 - البرتغال 2.9 

الواليات المتحدة األمريكية 71.5 - األرجنتين 27.7

الواليات المتحدة األمريكية 71.5 - األرجنتين 27.7

46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا  11.20 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.25 ل.س/دوالر إلى 2000 من تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام *
العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

األرجنتين 68.6 - البرازيل 24.8 - الواليات المتحدة األمريكية 4.1

األرجنتين 76.3 - الواليات المتحدة األمريكية 20.1 - بلغاريا 3.1

األرجنتين 57.5 - الواليات المتحدة األمريكية 34.6

بلدان المنشأ الرئيسية (%)الوارداتالسنوات

األرجنتين 54.2 - البرازيل 27.8 - الواليات المتحدة األمريكية 17



الجدول 4-25 تجارة سورية في الموز
قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

1993--

199487,2131,69419.4

199552,7533125.9

69,9831,00314.3وسطي 1995-1993

199860,9282283.7

199962,7462714.3

2000*68,7342473.6

200068,7341,02214.9

66,7385147.7وسطي 2000-1998
المصدر : مديرية الجمارك - إحصائيات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في 
هذا العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

بلدان المنشأ الرئيسية (%)الوارداتالسنوات

آوستا ريكا 50.6 - اإلآوادور 38.4 - آولومبيا 8.4

اإلآوادور 80.7 - باناما 6.9 - آوستاريكا 6 - آولومبيا 4.7

اإلآوادور 40.9 - آوستا ريكا 25.3 - المكسيك 17.1 - آولومبيا 10.3

اإلآوادور 58.9 - آولومبيا 24.6 - آوستاريكا 15.8

اإلآوادور 78.2 - آولومبيا 16.1 - باناما 2.4

اإلآوادور 78.2 - آولومبيا 16.1 - باناما 2.4



الجدول 4-26 تجارة سورية في األسماك المعلبة
قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

199310.0538.5

19941,38311583.2

19956,87667097.4

2,75326295.0وسطي 1995-1993

19985,78752089.9

19995,72356097.9

2000*7,43937350.1

20007,4391,540207.0

6,31648476.7وسطي 2000-1998
المصدر : مديرية الجمارك - إحصائيات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

المغرب 53.3 - تايالند 45.9

المغرب 52.5 - تايالند 46.6

المغرب 52.5 - تايالند 46.6

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا العمود 
باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

المغرب 66.7 - ترآيا 12.1 - ألمانيا 2.3

تايالند 54.6 - المغرب 36.4

تايالند 48.6 - المغرب 47.9

بلدان المنشأ الرئيسية (%)الوارداتالسنوات

ألمانيا 20 - هولندة 20



الجدول 4-27 تجارة سورية في الشعير
قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

199300

199400

199500

00وسطي 1995-1993

1998--

1999584,6846731.2

2000*588,3647001.2

2000588,3642,8914.9

586,5246861.2وسطي 2000-1998
المصدر : مديرية الجمارك - إحصائيات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا 
العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

بلدان المنشأ الرئيسية (%)الوارداتالسنوات

فرنسا 39.5 - أوآرانيا 15.2 - النمسا 11.7 - ترآيا 8.8

فرنسا 27.6 - ألمانيا 19.9 - أوآرانيا 19.5 - ترآيا 12.8

فرنسا 27.6 - ألمانيا 19.9 - أوآرانيا 19.5 - ترآيا 12.8



الجدول 4-28 تجارة سورية في الشاي
قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

199320,75539719.1

199423,51840717.3

199516,59830918.6

20,29037118.3وسطي 1995-1993

199819,10938820.3

199920,34750825.0

2000*19,74541320.9

200019,7451,70786.5

19,73443622.1وسطي 2000-1998
المصدر : مديرية الجمارك - إحصائيات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

سياليالنكا 92.9 - المملكة المتحدة 4.1

سيريالنكا 94 - مصر 2.6

سيريالنكا 94 - مصر 2.6

سيريالنكا 91 - إندورا 4 - الهند 2.2 - المملكة المتحدة 2

سيريالنكا 92.1 - المملكة المتحدة 2.1

سيريالنكا 84 - الفييتنام 8.5 - المملكة المتحدة 4.1

بلدان المنشأ الرئيسية (%)الوارداتالسنوات

سيريالنكا 91.9 - إندونيسيا 6.8



الجدول 4-29 تجارة سورية في الحليب المجفف
قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

19937,01916623.7

199410,96719517.8

19956,85819428.3

6,93918026.0وسطي 1995-1993

19989,75135035.9

199911,39138333.6

2000*11,67042436.4

200011,6701,754150.3

10,93738635.3وسطي 2000-1998
المصدر : مديرية الجمارك - إحصائيات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

بولندة 31.6 - هولندة 27.9 - بلجيكا 17.1 - فرنسا 10.7 

هولندة 45.2 - بولندة 18.1 - بلجيكا 16.8 - فرنسا 7.5

هولندة 45.2 - بولندة 18.1 - بلجيكا 16.8 - فرنسا 7.5

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في 
هذا العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

هولندة 69.6 - بولندة 7.4 - فرنسا 5.7 - سويسرا 5.6

فرنسا 67.3 - هولندة 10.8 - بولندة 5.8 - الدنمارك 5.4

هولندة 35.1 - فرنسا 14.6 - بولندة 12.9 - بلجيكا 7.2

بلدان المنشأ الرئيسية (%)الوارداتالسنوات

هولندة 71.9 - ألمانيا 7.9 - الدنمارك 5.9



قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

199313,22019314.6

199410,83729427.1

199511,60738333.0

11,88829024.4وسطي 1995-1993

199815,42537924.6

199915,71731620.1

2000*11,93814312.0

200011,93859049.4

14,36027919.5وسطي 2000-1998
المصدر : مديرية الجمارك - إحصائيات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

البرازيل 85 - الهند 7.3 - آولومبيا 2.3

البرازيل 90.2 - آوستاريكا 2.3 - المكسيك 2.2

البرازيل 89.6 - آوستاريكا 1.9 - المكسيك 1.8 - بوليفيا

البرازيل 95.5 - غواتيماال 1.3

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا العمود 
باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

الجدول 4-30 تجارة سورية في البن األخضر والمحمص

بلدان المنشأ الرئيسية (%)الوارداتالسنوات

البرازيل 81 - الهند 6.7 - آولومبيا 3.4

البرازيل 81 - الهند 6.7 - آولومبيا 3.4

البرازيل 89.5 - آولومبيا 3.8 - الهند 2.5



الجدول 4-31 تجارة سورية في الزيوت النباتية (فول الصويا - الذرة - عباد الشمس)
قيمة الوحدة

ل.س/آغمليون ل.سطن

199331,0782658.5

199435,8533168.8

199530,2392488.2

32,3902768.5وسطي 1995-1993

199825,7732419.4

199931,5962778.8

2000*27,3822258.2

200027,38293034.0

28,2502488.8وسطي 2000-1998
المصدر : مديرية الجمارك - إحصائيات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

ترآيا 65.6 - قبرص 13.6 - لبنان 9.4

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب األرقام في هذا 
العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

بلدان المنشأ الرئيسية (%)الوارداتالسنوات

ترآيا 75.5 - قبرص 8.6 - اإلمارات العربية المتحدة 3

ترآيا 75.5 - قبرص 8.6 - اإلمارات العربية المتحدة 3

ترآيا 75.4 - قبرص 8.3 - اإلمارات العربية المتحدة 3.9

ترآيا 73.8 - قبرص 11.6 - اإلمارات العربية المتحدة 5.3

ترآيا 66.9 - قبرص 15.3 - السعودية 2.8

ترآيا 62 - قبرص 13.6 - لبنان 7.3



الجدول 4-32 حدود التجارة السورية (1999-1990)

1990199119921993199419951996199719981999سورية

1398690829290105113122126الرقم القياسي لوحدة التصدير (1)

114918981114141140130156121الرقم القياسي لوحدة االستيراد (2)

1.20.91.01.00.80.60.80.90.81.0حدا التجارة (1)/02)
المصدر : الفاو

الجدول 4-33 التجارة السورية وإجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية (مليون ل.س)

%413,755506,101570,975496,944790,444819,092896,634896,634835,39010.9إجمالي الناتج المحلي

%120,024140,904161,024140,651232,283199,415229,452229,452220,3839.4الناتج المحلي الزراعي

292828282924262626الزراعة / اإلجمالي

%1.8-81,787101,19297,41893,46676,16881,89098,008403,72385,355التجارة اإلجمالية (تصدير + استيراد)

%17,22221,67419,15319,35020,30919,83418,45076,05219,5310.2التجارة الزراعية (تصدير + استيراد)

21.121.419.720.726.724.218.818.822.9التجارة الزراعية / التجارة اإل<مالية

14.315.411.913.88.79.98.033.18.9التجارة الزراعية / إجمالي الناتج المحلي الزراعي
المصدر : المكتب المرآزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - 2001

معدل النمووسطي 2000200-98

* تم رفع سعر الصرف المستخدم لحساب القيم بالليرة السورية في عام 2000 من 11.25 ل.س/دوالر إلى 46.5 ل.س/دوالر للواردات و من 11.20 ل.س/دوالر إلى 46 ل.س/دوالر للصادرات . وقد تم حساب 
األرقام في هذا العمود باستخدام أسعار الصرف القديمة من أجل المقارنة

*199819992000وسطي 95-93 199319941995القطاع



الجدول 5-1 التجارة الزراعية السورية مع لبنان : الواردات

89-9094-9598-9989-9094-9598-99

0.10.00.00.30.00.0اللحم

0.00.00.00.00.00.0منتجات األلبان والبيض

0.00.60.00.01.10.0المتنجات الحيوانية األخرى

0.00.00.10.00.00.8األزهار ونباتات الزينة

0.00.10.10.00.20.8الخضار

0.010.31.90.019.214.7الفواآه والمكسرات والبطيخ

0.58.90.01.416.60.0البن والشاي والبهارات

8.900.024.30.00.0الحبوب

0.21.90.00.53.50.0البذور الزيتية 

0.0190.50.035.43.9الزيوت والدهون

001.60.00.012.4اللحوم  واألسماك المصنعة

01.11.10.02.18.5منتجات السكر

000.20.00.01.6متنجات الكاآاو

003.20.00.024.8الحبوب المصنعة

00.30.20.00.61.6الخضار والفواآه المصنعة

00.310.00.67.8المواد الغذائية المصنعة األخرى

03.11.20.05.89.3المشروبات

17.70.31.948.20.614.7مخلفات الصناعات الغذائية

00.300.00.60.0منتجات التبغ 

9.27.5025.114.00.0الجلود الخام والمدبوعة

36.753.612.9100.0100.0100.0اإلجمالي

287.2691.9762.312.87.71.7إجمالي التجارة مع دول منطقة التجارة العربية الحرة وحصة لبنان منها 

6825.310052.08388.50.50.50.2إجمالي التجارة مع العالم و حصة لبنان منها 

المصدر : المديرية العامة للجمارك - بيانات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

%وسطي القيمة (مليون ل.س)السلعة



الصادرات : 5-2 التجارة الزراعية السورية مع لبنان الجدول

89-9094-9598-9989-9094-9598-99

2145.21.62.12.10.2الحيوانات الحية

2.40.10.10.20.00.0اللحوم

00.300.00.00.0األمساك

60.84113.96.11.91.8منتجات األلبان والبيض

01.36.90.00.10.9المنتجات الحيوانية األخرى 

0.179.579.20.03.710.1األزهار

636.81216.6459.864.355.958.5الخضار

179.2540.2123.318.124.815.7الفواآه والمكسرات والبطيخ

3.56817.10.43.12.2البن والشاي والتوابل

3.830.500.41.40.0الحبوب

00.10.20.00.00.0منتجات الطحن

1.237.61.30.11.70.2البذور الزيتية 

0395.90.01.80.8الزيوت والدهون

0.10.60.30.00.00.0اللحوم  واألسماك المصنعة

5.61.32.50.60.10.3منتجات السكر

6.10.92.10.60.00.3منتجات الكاآاو

14.12.610.21.40.11.3الحبوب المصنعة

32.460.532.83.32.84.2الفواآه والخضار المصنعة

00.31.90.00.00.2المواد الغذائية المصنعة األخرى

2.51.10.20.30.10.0المشروبات

7.8015.90.80.02.0مخلفات الصناعات الغذائية

01.100.00.10.0منتجات التبغ 

005.10.00.00.6الصوف

12.210.15.81.20.50.7القطن الخام

989.62177.1786.2100.0100.0100.0اإلجمالي

3861.05309.14949.525.641.015.9إجمالي التجارة مع دول منطقة التجارة العربية الحرة وحصة لبنان منها 

6587.17724.79395.115.028.28.4إجمالي التجارة مع العالم و حصة لبنان منها 

المصدر : المديرية العامة للجمارك - بيانات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

%وسطي القيمة (مليون ل.س)السلعة



الجدول 5-3 التجارة الزراعية السورية مع األردن : الواردات 

89-9094-9598-9989-9094-9598-99

0.14.51.70.329.04.7الحيوانات الحية

0000.00.00.0اللحوم

0.10.600.33.90.0منتجات األلبان والببض

0000.00.00.0األزهار

0000.00.00.0الخضار

01.100.07.10.0الفواآه والمكسرات والبطيخ

01.200.07.70.0الحبوب

33.70097.10.00.0منتجات الطحن

0.50.801.45.20.0البذور الزيتية 

0.15.632.40.336.190.5الزيوت والدهون

000.20.00.00.6منتجات السكر

0000.00.00.0منتجات الكاآاو

01.20.30.07.70.8الحبوب المصنعة

0.2000.60.00.0الفواآه والخضار المصنعة

00.110.00.62.8المواد الغذائية المصنعة األخرى

0000.00.00.0المشروبات

0000.00.00.0مخلفات الصناعات الغذائية 

00.300.01.90.0الصوف

34.715.535.8100.0100.0100.0اإلجمالي

287.2691.9762.312.12.24.7إجمالي التجارة مع دول منطقة التجارة العربية الحرة وحصة األردن منها 

6825.310052.08388.500.50.20.4إجمالي التجارة مع العالم و حصة األردن منها 

المصدر : المديرية العامة للجمارك - بيانات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

%وسطي القيمة (مليون ل.س)السلعة



الجدول 5-4 التجارة الزراعية السورية مع األردن : التصدير 

89-9094-9598-9989-9094-9598-99

0.12.03.00.00.41.2الحيوانات الحية

001.20.00.00.5اللحوم 

3.112.35.91.52.42.3منتجات األلبان والبيض

1.80.44.40.90.11.7األزهار

76.458.9175.138.211.769.0الخضار

8.613.710.94.32.74.3الفواآه والمكسرات والبطيخ

1.62.923.20.80.69.1البن والشاي والتوابل

63.9378.6031.975.20.0الحبوب

0000.00.00.0منتجات الطحن

6.10.59.93.00.13.9البذور الزيتية 

001.60.00.00.6الزيوت والدهون

0000.00.00.0اللحوم  واألسماك المصنعة

04.92.20.01.00.9منتجات السكر

000.10.00.00.0منتجات الكاآاو

10.31.80.50.10.7الحبوب المصنعة

4.25.86.92.11.22.7الخضار والفواآه المصنعة

00.11.60.00.00.6المنتجات الغذائية المصنعة األخرى

00.10.20.00.00.1المشروبات

000.20.00.00.1مخلفات الصناعات الغذائية

00.10.10.00.00.0منتجات التبغ

0000.00.00.0الجلود الخام والمدبوغة

00.20.10.00.00.0الصوف

33.324.88.516.64.93.4القطن الخام

200.1503.4253.6100.0100.0100.0اإلجمالي

3,861.05,309.14,949.55.29.55.1إجمالي التجارة مع دول منطقة التجارة العربية الحرة وحصة األردن منها 

6587.17724.79395.13.06.52.7إجمالي التجارة مع العالم و حصة األردن منها 
المصدر : المديرية العامة للجمارك - بيانات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

%وسطي القيمة (مليون ل.س)السلعة



الجدول 5-5 التجارة الزراعية السورية مع دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى : االستيراد 

89-9094-9598-9989-9094-9598-99

0.161.80.00.90.2الحيوانات الحية

0.22.500.10.40.0اللحوم

0.31.51.10.10.20.1األسماك

0.41.30.70.10.20.1منتجات األلبان والبيض

00.84.10.00.10.5المنتجات الحيوانية األخرى

00.10.40.00.00.1األزهار

0.10.10.90.00.00.1الخضار 

23.838.910.58.35.61.4الفواآه والمكسرات والبطيخ

0.78.96.30.21.30.8البن والشاي والتوابل

177295.5241.861.642.731.7الحبوب

33.74.10.111.70.60.0منتجات الطحن

0.76.95.10.21.00.7البذور الزيتية 

0.10.50.10.00.10.0الصمغ وغيره

0.10.30.40.00.00.1النباتات األخرى

13.2100.2151.34.614.519.8الزيوت والدهون

0163.2275.20.023.636.1اللحوم واألسماك المصنعة

4.97.51.91.71.10.2منتجات السكر

002.40.00.00.3منتجات الكاآاو

0.21.55.10.10.20.7الحبوب المصنعة

0.40.80.40.10.10.1الخضار والفواآه المصنعة

01122.10.01.62.9المواد الغذائية المصنعة األخرى

03.11.50.00.40.2المشروبات

17.90.410.46.20.11.4مخلفات التصنيع الغذائي

04.44.80.00.60.6منتجات التبغ 

13.424.311.94.73.51.6الجلود الخام والمدبوغة

07.51.30.01.10.2الصوف

0.10.60.60.00.10.1شعر القطن

287.2691.9762.3100.0100.0100.0إجمالي التجارة مع دول المنطقة 

6825.310052.08388.504.26.99.1إجمالي التجارة مع العالم وحصة دول المنطقة
المصدر : المديرية العامة للجمارك - بيانات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

%وسطي القيمة (مليون ل.س)السلعة



الجدول 5-6 التجارة الزراعية السورية مع دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى : التصدير 

89-9094-9598-9989-9094-9598-99

2086.8574.2578.154.010.811.7الحيوانات الحية

2.60.30.20.10.00.0اللحوم

0.20.300.00.00.0األسماك

88.575.433.72.31.40.7منتجات األلبان والبيض

3.485.4104.70.11.62.1األزهار

948.51959.61921.924.636.938.8الخضار

280.71277.11414.87.324.128.6الفواآه والمكسرات والبطيخ

0.22.79.40.00.10.2المتجات الحيوانية األخرى

20.2148.51530.52.83.1البن والشاي والتوابل

90.6562.257.82.310.61.2الحبوب

0.10.70.40.00.00.0منتجات الطحن

3469.864.30.91.31.3البذور الزيتية 

00.200.00.00.0الصمغ وغيره

0.10.20.20.00.00.0النباتات األخرى

046.8119.40.00.92.4الزيوت والدهون

0.10.80.40.00.00.0اللحوم واألسماك المصنعة

10.117.8170.30.30.3منتجات السكر

12.79.170.30.20.1منتجات الكاآاو

32.95.816.10.90.10.3الحبوب المصنعة

90.5174.8251.82.33.35.1الخضار والفواآه المصنعة

02.26.60.00.00.1المواد الغذائية األخرى

3.51.88.40.10.00.2المشروبات

8.10310.20.00.6مخلفات الصناعات الغذائية

14.650.823.30.41.00.5منتجات التبغ

0.13.800.00.10.0الجلود الخام والمدبوغة

0.210.26.50.00.20.1الصوف

000.10.00.00.0شعر القطن

132.2228.5123.63.44.32.5القطن الخام

3,861.05,309.14,949.5100.0100.0100.0إجمالي التجارة مع دول المنطقة 

6587.17724.79395.158.668.752.7إجمالي التجارة مع العالم وحصة دول المنطقة
المصدر : المديرية العامة للجمارك - بيانات التجارة الخارجية - أعداد مختلفة 

%وسطي القيمة (مليون ل.س)السلعة



معدل التخفيض %المنتجات الواردة في المادة 17
5/04

80أحشاء الحيوانات (آاملة أو مقطعة) باسثناء األسماك

7/01
النباتات والخضار القابلة لألآل (الطازجة أو المبردة)

البصل (من 1 شباط وحتى 30 نيسان)

الثوم (من 1 شباط و حتى 31 أيار)

80البقوليات المجففة (المفصصة أو غير المقشرة أو الطحونة)7/05

8/09
الفواآه الطازجة

البطيخ األحمر (من 1 نيسان وحتى 15 حزيران)

8/12
الفواآه المجففة (غير المذآورة في المواد 8/1 وحتى 8/5)

المشمش

9/09
بذور اليانسون - الكزبرة - الكمون والكراوية

80

بذار الحبوب والفواآه (للنثر)12/03
50

12/07
النباتات وأجزاء النباتات المستخدمة في صناعات األدوية والقطور والمبيدات

80

الخروب الطازج أو المجفف (الكامل أو المطون) وبذور الفواآه والمنتجات األخرى 12/08
لالستهالك البشري غير مذآورة سابقًا

80

النباتات والخضار المجففة القابلة لألآل (آاملة أو مشرحة أو مطحونة)7/04

البصل
(تعريفة ثابتة) 15

50

50

60

الجدول 6-1 المنتجات الزراعية السورية التي يشملها بروتوآول عام 1977 مع االتحاد األوربي

المصدر : بروتوآول التعاون بين الجمهورية العربية السورية و المجموعة األوربية



%القيمة%القيمة

سورية
3,4532,02758.73,5521,35438.1

ترآيا
23,14311,87251.342,90522,37752.2

تونس
4,9064,01681.96,9235,28576.3

مصر
3,4582,63776.311,6496,75858.0

قبرص
1,09937333.93,2631,95960.0

لبنان
63215424.36,5783,09547.1

األردن
1,61817410.83,6141,20033.2

دول المتوسط السبعة
38,30921,25355.578,48442,02853.5

الجدول 6-2  التجارة اإلجمالية لمجموعة مختارة من دول المتوسط مع االتحاد األوربي - وسطي الفترة 1999-1997

الدولة

المصدر : غارسيا ألفاريس آوآه - 2001

الصادرات (مليون إيكو)

االتحاد األوربي

الواردات (مليون إيكو)

االتحاد األوربي
العالمالعالم



%القيمة%القيمة

سورية
1,03716015.474719025.4

ترآيا
5,2061,99038.23,6091,06729.6

تونس
53036669.180231939.8

مصر
44220245.63,03168022.4

قبرص
7408912.086024628.6

لبنان
1442517.798443644.3

األردن
139129.073014720.1

دول المتوسط السبعة
8,2382,84434.510,7633,08528.7

الجدول 6-3 التجارة الزراعية لمجموعة مختارة من دول المتوسط مع االتحاد األوربي - وسطي الفترة 1999-1997

المصدر : غارسيا ألفاريس آوآه - 2001

الواردات (مليون إيكو) الصادرات (مليون إيكو)

االتحاد األوربياالتحاد األوربي
العالم العالم

الدولة



%القيمة%القيمة

1950.41250.2سوريا

2960.63720.6تونس

4190.89971.5المغرب

9842.0300.0الجزائر

2030.41010.2قبرص

7151.42280.4مصر

5051.07641.2إسرائيل

4250.9240.0لبنان

4861.060.0ليبيا

1790.4100.0مالطا

7691.51,9333.0ترآيا

5,33610.74,6037.1دول المتوسط

a 49,82028.764,83034.4التجارة الزراعية خارج االتحاد

b 123,96871.3123,57465.6التجارة الخارجية داخل االتحاد

(a+b) 173,788100.0188,404100.0إجمالي تجارة االتحاد التجارية
2001 - حسابات شخصية من دراسة غارسيا ألفاريس آوآه : المصدر

الجدول 6-4 تجارة االتحاد األوربي الزراعية مع دول المتوسط - وسطي الفترة 1997-1999 (مليون يورو)

* تمثل قيم الحصة في هذا البند الوزن اإلجمالي لجميع دول المتوسط في تجارة االتحاد األوربي الزراعية الخارجية

االستيرادالتصدير الدولة



معدل النمو19951996199719981999الدولة

10.2-16412915012996سوريا

3682573353294514.1تونس

87299894695910864.5المغرب

30422832300.5الجزائر

7.5-16316288104110قبرص

0.6-259207193240252مصر

6157447437877624.4إسرائيل

20232424244.5لبنان

27.9-17121333ليبيا

81199117.4مالطا

158616771894188720184.9ترآيا

411642784435452248523.3دول المتوسط
2001 - حسابات شخصية من دراسة غارسيا ألفاريس آوآه : المصدر

الجدول 6-5 الصادرات الزراعية لدول المتوسط إلى االتحاد األوربي (مليون يورو)



الجدول 6-6 الواردات الزراعية لدول المتوسط من االتحاد األوربي (مليون يورو)

معدل النمو19951996199719981999الدولة

0.04-189156183213188سوريا

5.2-342196315313261تونس

2.0-521365348437471المغرب

91680094610499580.9الجزائر

1661772042022044.2قبرص

6075816627827012.9مصر

4444465355104721.2إسرائيل

3473374294344113.4لبنان

4.4-489454505564390ليبيا

1541561811761813.3مالطا

3.6-796843893752662ترآيا

0.2-51384633533055805099دول المتوسط
2001 - حسابات شخصية من دراسة غارسيا ألفاريس آوآه : المصدر



19951996199719981999الدولة

93-84-33-27-25-سوريا

27612016189تونس

351632599522615المغرب

928-1,017-918-758-886-الجزائر

93-98-116-16-2-قبرص

449-541-468-373-349-مصر

172298209277290إسرائيل

386-410-406-314-328-لبنان

386-561-493-442-472-ليبيا

169-166-172-144-146-مالطا

7908341,0011,1361,356ترآيا

248-1,058-895-355-1,022-دول المتوسط
2001 - حسابات شخصية من دراسة غارسيا ألفاريس آوآه : المصدر

الجدول 6-7 الميزان التجاري الزراعي بين دول المتوسط واالتحاد األوربي (مليون يورو)



19951996199719981999الدولة

24.6-19.8-9.0-8.5-6.7-سوريا

3.915.53.22.636.3تونس

33.686.686.059.765.3المغرب

48.4-48.5-48.5-47.4-48.4-الجزائر

22.9-24.3-28.5-4.4-0.7-قبرص

32.1-34.6-35.4-32.1-28.7-مصر

19.333.419.527.130.8إسرائيل

47.0-47.2-47.2-46.5-47.2-لبنان

49.6-49.7-48.7-48.6-48.2-ليبيا

46.9-47.3-47.5-46.4-47.4-مالطا

49.749.456.075.582.3ترآيا

2.4-9.5-8.4-9.93.8-دول المتوسط
2001 - حسابات شخصية من دراسة غارسيا ألفاريس آوآه : المصدر

الجدول 6-8  الموازين التجارية الزراعية القياسية بين دول المتوسط واالتحاد األوربي



سوريةالدول الـ 11سوريةالدول الـ 11

2.20.114.311.3الحبوب

13.75.02.51.7البقوليات والخضار الطازجة

1.10.80.20.0البقوليات والخضار المجففة

11.00.00.00.0الحمضيات

9.50.00.50.0الفواآه الطازجة األخرى

20.80.10.30.0الفواآه المجففة

5.873.22.20.0الياف الخضار (بما فيها القطن)

1.40.40.30.0البذور الزيتية 

2.32.10.30.0البن والشاي والتوابل

5.20.00.60.1األزهار

3.90.11.30.5التبغ الخام

0.00.04.60.8الحيوانات الحية لالستهالك

0.40.60.10.0المنتجات الحيوانية األخرى

1.10.21.00.1منتجات الغابات

4.50.30.30.0األسماك والصيد

0.61.00.80.7المنتجات األخرى

42.00.117.24.1الحبوب المصنعة

1.50.29.555.3السكر والحلويات

2.111.811.40.1اللحوم الطازجة والمجمدة

1.60.23.20.1اللحوم المحضرة والمحفوظة

6.50.01.70.1األسماك المصنعة

11.01.12.20.2الخضار المصنعة

10.30.21.20.1الفواآه المصنعة

6.90.17.49.9منتجات األلبان

0.20.08.20.0الجبن

6.50.55.62.6الزيوت والدهون

3.40.78.04.5آسبة البذور الزيتية 

1.00.03.00.1الخمور

1.70.04.51.6المشروبات األخرى

2.21.05.66.2المنتجات الغذائية المصنعة األخرى

43.984.121.815.4القطاع األولي

56.115.978.284.6الصناعات الغذائية

100.0100.0100.0100.0إجمالي التجارة الغذائية الزراعية 
2002 - المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

االستيراد %التصدير % مجموعات المنتجات

الجدول 6-9  بنية التجارة الزراعية لدول المتوسط اإلحدى عشرة وسورية مع االتحاد األوربي - وسطي الفترة 1999-1998



1990199719981999دول المتوسط

5.93.14.76.4تونس

8.15.87.120.5المغرب

34.035.236.452.0مصر

25.811.515.622.5لبنان

12.62.12.23.8ليبيا

12.511.211.723.0إسرائيل

8.72.53.914.6مالطا

4.62.95.04.7الجزائر

5.23.44.015.8قبرص

14.510.610.413.9ترآيا
المصدر : المرآز الوطني للسياسات الزراعية - 2002

الجدول 6-10  تشابه المنتجات بين سورية و دول المتوسط األخرى



الجدول 6-11 التجارة الزراعية السورية مع االتحاد األوربي (مليون يورو)

19951996199719981999المادة 

16412915012996إجمالي الصادرات الزراعية 

35.824.219.118.017.4% من إجمالي الصادرات

25.5-14.2-21.216.3-معدل النمو

1099313611277القطاع األولي

66.572.290.886.880.4% من إجمالي الصادرات الغذائية الزراعية 

5536141719الصناعات الغذائية

33.527.89.213.219.6% من إجمالي الصادرات الزراعية الغذائية

189156183213188إجمالي الواردات الزراعية

34.322.328.655.127.7% من إجمالي الواردات

11.6-17.617.616.5-معدل النمو

75131447القطاع األولي

3.53.37.36.725.1% من إجمالي الواردات الغذائية الزراعية 

182150170199141الصناعات الغذائية

96.596.792.793.374.9% من إجمالي الواردات الزراعية الغذائية
2002 - حسابات شخصية من بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر



الميزان القياسي (%)الميزان التجاريالوارداتالصادراتمجموعات المنتجات

88.4-13,661-89714,558الحبوب

4.7-285-2,8763,161البقوليات والخضار الطازجة

1,128811,04786.6البقوليات والخضار المجففة

606100.0الحمضيات

2542175.0الفواآه الطازجة األخرى

168699941.9الفواآه المجففة

98,775398,772100.0الياف الخضار (بما فيها القطن)

4472242590.5البذور الزيتية 

2,179642,11594.3البن والشاي والتوابل

79.1-229-30259األزهار

74.8-876-1471,024التبغ الخام

99.6-1,451-31,454الحيوانات الحية لالستهالك

9953296493.8المنتجات الحيوانية األخرى

284268173.0منتجات الغابات

3212030288.6األسماك والصيد

22.2-467-8191,286المنتجات األخرى

98.4-7,138-587,196الحبوب المصنعة

99.8-118,207-139118,346السكر والحلويات

12,53224112,29296.2اللحوم الطازجة والمجمدة

163877630.5اللحوم المحضرة والمحفوظة

53.9-105-45150األسماك المصنعة

1,06238367947.0الخضار المصنعة

18.9-97-209306الفواآه المصنعة

98.8-20,782-12220,904منتجات األلبان

99.4-79-079الجبن

85.4-4,781-4085,189الزيوت والدهون

82.8-7,737-8038,540آسبة البذور الزيتية 

98.1-151-2153الخمور

98.6-2,756-202,776المشروبات األخرى

84.8-11,815-1,05812,872المنتجات الغذائية المصنعة األخرى

109,09922,31686,78366.0القطاع األولي

82.8-160,371-16,618176,989الصناعات الغذائية

22.6-73,588-125,717199,305إجمالي التجارة الغذائية الزراعية 
2002 - حسابات شخصية من بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

الجدول 6-12 الميزان التجاري والميزان التجاري القياسي للمنتجات الرئيسية - 1997-1999 (القيم الوسطية السنوية - ألف يورو)



الجدول 6-13 المنتجات الزراعية الرئيسية المصدرة من سورية إلى االتحاد األوربي

%المنتجات%المنتجات

73.0القطن غير الممشط 62.5القطن غير الممشط 

9.4األحشاء8.6األحشاء

2.8الجلود الخام لألغنام 8.5الجلود الخام لألغنام 

2.3دقيق القمح أو المسلين4.2دقيق القمح أو المسلين

2.2زيت الزيتون ومجزءاته3.2زيت الزيتون ومجزءاته

1.9الصوف غير الممشط2.7الصوف غير الممشط

1.4مخلفات القطن2.1مخلفات القطن

1.1البقوليات المجففة المقشرة1.6البقوليات المجففة المقشرة

94.1إجمالي الثمانية األولى1.5منتجات الخضار غير المذآورة في مكان آخر

1بذور اليانسون والشمرة وغيرها

95.9إجمالي العشرة األولى
غارسيا ألفاريس آوآه - 2001 : المصدر

1995-19971997-1999



الجدول 6-14 الواردات الزراعية الرئيسية لسورية من االتحاد األوربي 

%المنتجات%المتنجات

53.9السكر54.9السكر

5.8الشعير6.5الحليب والقشدة

5.4الزبدة ومنتجات األلبان6.2الزبدة ومنتجات األلبان

5.3الحليب والقشدة5.3محضرات األعالف الحيوانية

3.3دقيق اللحم ومرآزاته3.3دقيق القمح أو الميسلين

3.1البذور والفواآه واألبواغ للنثر3.1دقيق اللحم ومرآزاته

3.0مستخلصات الشعير والمحضرات الغذائية2.2البذور والفواآه واألبواغ للنثر

1.9محضرات األعالف الحيوانية2.1مستخلصات الشعير والمحضرات الغذائية

1.8الرز1.6الزيوت والدهون الحيوانية أو النباتية 

1.8البطاطا الطازجة أو المبردة1.6المحضرات الغذائية غير المذآورة في مكان آخر

1.7المحضرات الغذائية غير المذآورة في مكان آخر1.6الرز

1.6دقيق القمح أو الميسلين1.1الكحول اإليتيلي غير المعدل

1.5الزيوت والدهون الحيوانية أو النباتية 1البطاطا الطازجة أو المبردة

1.1الكحول اإليتيلي غير المعدل90.5إجمالي الـ 13 األولى

91.2إجمالي الـ 14 األولى

1995-19971997-1999

المصدر : غارسيا ألفاريس آوآه - 2001


