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 شكر

التابع لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  المركز الوطني للسياسات الزراعيةمن هذا التقرير تم إعداد 
تشغيل المركز الوطني دعم المساعدة في بناء المقدرات من خالل " GCP/SYR/006/ITA مشروعبمساعدة 

من قبل منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم ة اإليطالية والمنفذ الممول من قبل الحكوم"للسياسات الزراعية
 .وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي في سورية  (FAO)المتحدة 

تود وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي أن تعبر عن تقديرها للمساعدة المقدمة من قبل المشروع وخاصةً 
لمدى و المساعدة الفنية اليومية التي سمحت بإنشاء المركز الوطني للسياسات في مجال التدريب طويل ا

 .الزراعية وتشغيله 

كما يود المركز أن يعبر عن عميق تقديره للمديريات واألفراد العاملين في وزارة الزراعة و اإلصالح 
والمؤسسات األخرى وخاصةً  والمديرية العامة للجماركالزراعي و وزارة االقتصاد والتجارة ووزارة المالية 

المكتب المركزي لإلحصاء لمساعدتهم في إعداد هذه الوثيقة من خالل تسهيل الحصول على المعلومات 
 .والبيانات المطلوبة 
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 تمهيد

تحوالت جوهرية في الوضع إلى أدت التطورات التي شهدتها التجارة العالمية خالل العقود الماضية 

لمي مؤديةً إلى زيادة في اعتماد الدول على بعضها البعض والسماح بظهور االجتماعي واالقتصادي العا

 . المتعاملين الجدد وخاصةً في الدول النامية على الساحة العالمية 

وتحرير اقتصادها وتشجيع القطاع الخاص بتعديل سياساتها وتماشياً مع تحرير التجارة العالمية تقوم سورية 

وتعزيز عالقاتها العالمية من خالل التوقيع على اتفاقيات تجارية ثنائية جاالت على العمل بحرية في كافة الم

فهي عضو في اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وأنهت مؤخراً عمليات . و متعددة األطراف 

 العالمية المفاوضات الفنية مع االتحاد األوربي ، كما أنها تقدمت بطلب رسمي لالنضمام إلى منظمة التجارة

 . من أجل أن تحقق التكامل مع األسواق الدولية 

وسعياً منه لدعم هذه العملية فقد قرر المركز الوطني للسياسات الزراعية إصدار العدد الثاني من تقرير 

 لتوثيق االتجاهات التجارية الزراعية و سياساتها وذلك بهدف دعم 2003 –التجارة الزراعية السورية 

 .ية صنع القرار في هذا المجال األبحاث و عمل

وقد تم إعداد هذا العدد من تقرير التجارة الزراعية السورية من قبل فريق مكون من خمسة من الباحثين في 

 – مراد السيد – محمود ببيلي – عصام اسماعيل –عبد اهللا فرهود : المركز الوطني للسياسات الزراعية هم 

بيري   لوكا سالفاتيشي و بمساعدة من الدكتور بيرو توماسوعال المصري وذلك بإشراف البروفيسور

ومن ثم تم . من عناصر فريق العمل في المركز أسامة السعدي السيد وفيقة حسني و السيدة وبتنسيق من 

 من قبل مدير المركز المشتركإنهاء التقرير من قبل السيد عصام اسماعيل والسيد لوكا سالفاتيشي والتدقيق 

منظمة األغذية سات الزراعية السيد عطية الهندي و رئيس المستشارين الفنيين في مشروع الوطني للسيا

 مسؤولة –وبمساعدة السيدة ماريا غارسيا كويتي  السيد شيرو فيوريللو GCP/SYR/006/ITA والزراعة

) ةيقسم دعم السياسات الزراع - منظمة األغذية والزراعة –دعم السياسات الزراعية رفيعة المستوى 

رجمة من خالل اآلنسة أسماء مطر كما قام المشروع بتوفير خدمات الت. ومسؤولة الدعم الفني للمشروع

 .الخدمات اإلدارية والفنية في كل من المشروع والمركز و

. وترحيبها بمقترحاتهم ومالحظاتهم قراء هذا التقرير أن تعرب عن شكرها لإدارة المركز تود و
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 قائمة المختصرات

  
AA اتفاقية الشراكة 
ACP الدول األفريقية الكاريبية الباسفيكية 
AMAD قاعدة بيانات الدخول إلى األسواق الزراعية 
AMS ماليإجراءات الدعم اإلج 
AoA اتفاقية الزراعة 
BS دول البلطيق 
BTN  تعريفة بروكسلرموز  
CAP  في االتحاد األوربي(السياسات الزراعية المشتركة( 
CBS المكتب المركزي لإلحصاء 
CCCN  رموز مجلس التعاون الجمركي 
CeBS مصرف سورية المركزي 
CEEC دول أوربة الوسطى والشرقية 
CIF  التكلفة والتأمين والشحن 
CIS مجموعة الدول المستقلة 
CoA  زراعةلجنة ال 
CoBS المصرف التجاري السوري 
DD إعالن الدوحة 
DEIP  برنامج حوافز تصدير منتجات األلبان 
EBA  مبادرة كل شئ عدا األسلحة 
EEC  المفوضية االقتصادية األوربية 
EFTA  منطقة التجارة الحرة األوربية 
EPA  اتفاقيات الشراكة االقتصادية 
EQ  الرقم المعادل 
ESC  التابع للجامعة العربية(جلس االقتصادي االجتماعي الم( 
EU االتحاد األوربي 
EU15  دولة15(االتحاد األوربي ( 
EU-25  دولة25(االتحاد األوربي ( 
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FAO بعة لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة التا 
FDI  االستثمار الخارجي المباشر 
FOB  التسليم على ظهر الباخرة 
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GCC مجلس التعاون الخليجي 
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GDP إجمالي الناتج المحلي 
GIs  المؤشرات الجغرافية 
HS نظام وصف وترميز السلع المنسق 
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MCs دول حوض المتوسط 
MEFT   سورية(وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية( 
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NGOs المنظمات غير الحكومية 
NTCs  المخاوف غير التجارية 
OER   دوالر/س. ل11.25(سعر الصرف القديم( 
RCA  ةالقيمة النسبية الظاهري 
RUV  قيمة الوحدة النسبية 
S&D  المعاملة الخاصة والتفضيلية 
SAC  المجلس الزراعي األعلى 
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  مقدمة- 2003التجارة الزراعية السورية 

 

 مقدمة

عرض تطور التبادالت التجارية السورية والعالمية ويالعدد الثاني من تقرير التجارة الزراعية السورية يوثق 

التي وهو يشكل جزءاً من فعاليات المشروع . المشكالت والقضايا التي تواجه نظام التجارة الزراعية في سورية 

ويسعى المركز إلى توزيع . بتطور نظام التجارة العالمي المتزايد االهتمام الحكومي تسعى إلى تلبية متطلبات 

وبالباحثين والمعنيين صانعي ومحللي السياسات في القطاع العام بشكل يشمل الكتاب على عدد كبير من القراء 

 . لية واإلقليمية لقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجهات الدوفي ا

 على تحديث البيانات الواردة في العدد السابق وإنما 2003واليقتصر محتوى تقرير التجارة الزراعية السورية 

 . يسعى إلى توسيع نطاق التحليل أيضاً 

 : ومقارنةً مع العدد السابق فقد تقرر لهذا العدد مايلي 

 : ثالثة أبعاد رئيسية ينظم التحليل في  أن -1

 . من خالل التركيز على عدد من الشركاء التجاريين الهامين لسورية : لبعد المكاني ا* 

 . من خالل التركيز على أهم المنتجات الزراعية الهامة للتجارة الزراعية السورية : البعد اإلنتاجي * 

ه قد تم إجراء  كفترة مرجعية حيث أن1995 – 1993باستخدام الفترة الواقعة بين عامي : البعد الزماني * 

 . التعديالت الرئيسية على السياسات التجارية السورية في النصف الثاني من التسعينات 

 : عرض المؤشرات المفيدة من أجل -2

 . تقييم تكيف الصادرات السورية مع تغيرات الطلب العالمي * 

 .تفسير وضع سورية في تغيرات األسواق العالمية السورية * 

 .الصادرات السورية قياس مدى تنوع * 

 : ضمن إطار التغيرات الجارية في  دراسة التجارة الزراعية -3

 . السياسات المحلية والخارجية * 

 . القطاعات االقتصادية األخرى 

 . حول السياسات التجارية الزراعية في سورية وكذلك في الدول األخرىالالزمة  تطوير المعلومات -4

م التقرير من خالل االستخدام المكثف لألدوات التوضيحية مثل المخططات  تحسين القدرة على استخدا-5

 .واألشكال البيانية 

 . عرض أهم مصادر المعلومات على المستوى العالمي -6

 إضافة قسم جديد للتقرير يركز على قضية خاصة هامة لعملية التنمية المستقبلية للتجارة الزراعية -7

 .نضمام إلى منظمة التجارة العالمية القواعد الناظمة لال:  السورية
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مفيدة بحد ذاتها على أنها أدوات مساعدة للمزيد من التطوير لتقرير التجارة الزراعية الهذه التغييرات تم تبني 

 .السورية مستقبالً 

تم تقسيم التقرير على خمسة فصول رئيسية بهدف تقديم صورة محدثة لواقع التجارة الزراعية السورية 

وفيما يتعلق بالتجارة فيتضمن الفصل األول التجارة . عة التغيرات الجارية في السياسات ذات العالقة ولمتاب

 أهم الشركاء التجاريين في األسواق - االتجاهات – من حيث حركة التجارة العالمية 2001العالمية في عام 

كاء الرئيسيين في التجارة اإلجمالية بينما يعالج الفصل الثالث التجارة السورية حيث يعرض الشر. العالمية 

مثل الميزة النسبية (مع التركيز على التجارة الزراعية وذلك من خالل استخدام العديد من المؤشرات 

كما أنه يوضح األداء التجاري للمنتجات المختلفة وبنية )  تنوع األسواق- القيمة النسبية للواحدة -الظاهرية 

وقد تم تحديث البيانات التي تم تحليلها في هذا التقرير . زراعية السورية السوق للصادرات والواردات ال

 . 2001حتى عام 

في نمو اإلنتاج و تقلصاً في تدفقات رأس المال تراجعاً ملحوظاً  العالمفيه شهد  عاماً صعباً 2001كان عام 

 مليار دوالر 6251عت من حيث تراج% 1كما انخفضت قيمة التجارة العالمية بحولي . والتدفقات التجارية 

ومن الجدير بالذكر أن التوسع التجاري  . 2001 مليار دوالر في عام 5984 إلى 2000أمريكي في عام 

قد شكل السمة الرئيسية للتجارة العالمية خالل تلك الفترة  ) في كل من الصادرات والواردات(المستمر للصين 

. قتصاديات كما أصبحت الوجهة التصديرية الرئيسية حيث أصبحت الصين المورد الرئيسي للكثير من اال

تدل على زيادة حصة التجارة التفضيلية وبالرغم من أن الزيادة المستمرة لعدد االتفاقيات التجارية اإلقليمية 

  (WTO) متعددة األطراف فإن حجم التجارة القائم بين أعضاء منظمة التجارة العالميةعلى حساب التجارة 

 . تمر ويرجع الفضل في ذلك إلى األعضاء الجدد في تزايد مس

 :  غنياً باألحداث التي أثرت على العديد من القطاعات الرئيسية في االقتصاد السوري 2001وقد كان عام 

 . الدول المتقدمة معدالت النمو في تباطؤ  •

 . ارتفاع أسعار النفط  •

 .  أيلول 11تراجع السياحة بعد أحداث  •

طلب في الواليات المتحدة أثراً حاداً في أوروبا فقد تراجع النمو االقتصادي في الواليات وقد كان النخفاض ال

 ، بينما تراجع معدل النمو في االتحاد األوربي 2001 في عام 1.2  إلى 2000في عام % 4.1المتحدة من 

 مثيراً للدهشة وقد يبدو هذا التباطؤ في النمو العالمي . 2001في عام % 1.7 إلى 2000 في عام 4.3من 

ولكنه يشكل ترجمة واضحة لطبيعة الصدمات االقتصادية التي التقتصر على دولة واحدة وإنما تمتد لتشمل 

وكمثال على ذلك نورد األثر الكبير الذي نجم عن تطور قطاع التقانات ، كما أن ذلك التباطؤ . دوالً متعددة 

  . التشابه بين السياسات المطبقة نجم عن تزايد التكامل بين االقتصاديات العالمية و
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ذلك نتيجة لموجة فضائح الشركات تراجع الثقة باألعمال ول إمكانيات االنتعاش االقتصادي العالمي حالياً وتشير

 العمالت األخرى وقد تعرض الدوالر األمريكي للتراجع مقابل. فضائح المحاسبة وزيادة التوترات الجغرافية و

 . ار الصرف مما أدى إلى زيادة تكاليف المعامالت التجارية وتزايدت الشكوك حول أسع

السفر حول العالم و من خدمات زيادة معدالت من قد حدا كما أن المخاوف من اإلرهاب وارتفاع أسعار النفط 

 أيلول تتردد من خالل اتخاذ الدول ذاتها المزيد من اإلجراءات االحتياطية في 11والتزال آثار أحداث . النقل 

يمكن أن تسبب تكاليف كبير على التجارة نظراً لتأخر وصول والتي قل البضائع واألشخاص بين دول العالم ن

  . الشحنات 

من إجمالي المنتجات األولية % 4.1من إجمالي التجارة العالمية و حوالي % 9.1وقد مثلت التجارة الزراعية 

ي دوراً هاماً في االقتصاد السوري حيث شكل  ويلعب القطاع الزراع .2001-1999المصدرة خالل الفترة 

والتزال . من قيمة اإلنتاج % 25 ، بينما مثلت التجارة الزراعية 2001من إجمالي الناتج المحلي في عام % 26

التجارة إجمالي  التجارة الزراعية في انخفاض مساهمةالسلع الزراعية هامة في التجارة السورية حتى مع 

 –ويشكل القطن الخام .  2001-)1995-1993(الل الفترة متوسط خ% 13إلى % 20,7السورية من حوالي 

 زيت الزيتون – الكمون – البطاطا – الفواكه – الخضار – الحمضيات – العنب – العدس – البندورة –األغنام 

 الذرة – الرز – الموز –أما أهم الواردات فهي السكر .  الحمص أهم الصادرات الزراعية السورية – القمح –

 – فول الصويا – الزيوت النباتية – السمك المعلب – الحليب المجفف – البن – الشعير – الشاي –الصفراء 

 كان االتحاد األوربي أهم الشركاء 2001وفي عام .  بذور عباد الشمس – بذور السمسم –كسبة الزيتون 

ودول أمريكا  الدول العربية ككذلو)  من صادرات سورية%66حوالي استورد  حيث(لسورية التجاريين 

 .  الشمالية

وهذا يدل على انخفاض في حصة الفرد من % 2 كان نمو االقتصاد الزراعي أقل بقليل من 2001وفي عام 

 2001وكذلك في سورية كان عام %) . 2.45(إجمالي الناتج المحلي نظراً ألن معدل التزايد السكاني كان أعلى 

حسب % (10ة الصادرات مع انخفاض الطلب العالمي وتزايد نسبة البطالة إلى عاماً صعباً حيث تباطأت زياد

 ) .المصادر الرسمية

يعتمد الوضع االقتصادي والموازني في سورية بشكل كبير على تباين أسعار النفط حيث توجب على االقتصاد 

 دوالر بين 18دوالر إلى  30السوري مواجهة التغيرات غير المالئمة في أسعار برميل النفط الذي انخفض من 

وقد كان هذا االنخفاض مؤقتاً فقط حيث أن سعر برميل النفط  . 2001 و كانون األول 2000كانون األول 

ومن ناحية أخرى .  وبقي في زيادة مستمرة منذ ذلك الوقت 2002 دوالر منذ بداية عام 25ارتفع ليزيد على 

ير تغير أسعار النفط وإنما يمتد ليشمل التغير العشوائي لتلك اليقتصر على تأثاالقتصادية فإن حدوث المشكالت 

 .األسعار 

ومن الصدمات األخرى انخفاض التدفقات السياحية على دول منطقة حوض المتوسط في الربع األخير من عام 

  في قبرص و المغرب% 20-15في مصر وتركيا و بين % 40 حيث انخفض المعدل بنسبة تفوق 2001
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من % 7ويشكل قطاع السياحة أحد القطاعات الدافعة للنمو في سورية حيث أنه يشكل . وسورية وتونس 

 . مليار دوالر أمريكي 1.2إجمالي الناتج المحلي ويحقق دخالً سنوياً يساوي 

السياسات التجارية ويركزان على  2003من تقرير التجارة الزراعية السورية يعالج الفصالن الثاني والرابع 

وبشأن السياسات . رئيسية التي طرأت خالل السنتين األخيرتين على المستويين الدولي والمحلي التغيرات ال

ويناقش الفصل الثاني السياسات والمنظمات التي تؤثر على . 2003يقوم التقرير بعرض لما طرأ خالل عام 

 التجارة العالمية التجارة العالمية مع التركيز على تلك التي تؤثر على التجارة الزراعية مثل منظمة

والسياسات الزراعية المشتركة في االتحاد األوربي وقانون الزراعة في الواليات المتحدة األمريكية ومنطقة 

أما الفصل الرابع فيتعرض ألهم التغيرات التي طرأت مؤخراً على السياسات . التجارة العربية الحرة الكبرى 

 . السوريةالتجارية 

 بدأ  ،2001 قطر في تشرين الثاني –بع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة بعد نجاح المؤتمر الرا

وقد منح اإلعالن الوزاري الذي ترافق مع إعالن منفصل  . (DDA) الوزراء جدول أعمال الدوحة التنموي

كبيرة للتنمية حول اتفاقية حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة و قرار منفصل حول قضايا التنفيذ أولوية 

كما تقرر مراجعة التقدم الذي يتم تحقيقه في . وللتكامل مع الدول األقل نمواً على وجه الخصوص 

بشأن تأخر المفاوضات متعددة األطراف ولكن . في المؤتمر الوزاري الخامس  المفاوضات وقضايا التنفيذ

د اإلجراءات التجارية اإلقليمية بينما قد الستمرار تزاياألسباب برنامج الدوحة التنموي قد خلق المزيد من 

. تدفع الظروف االقتصادية األكثر صعوبة بعض الدول إلى اللجوء إلى إجراءات الحماية من طرف واحد 

ويزيد نظام التجارة المتعددة من عدم موثوقية اآلفاق االقتصادية بعد فشل المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة 

  .2003في كانكون في أيلول التجارة العالمية الذي عقد 

حسب ما جاء في وهناك العديد من المجاالت الهامة للدول النامية والدول األقل نمواً التي تخضع للعمل 

وبالرغم من مساهمتها (وتشكل الزراعة إحدى تلك القضايا الهامة والتي  . أعمال الدوحة التنمويبرنامج 

تحظى بقدر كبير من المساعدة على ) لي في االقتصاديات الناميةالصغيرة والمتراجعة في إجمالي الناتج المح

. وتؤدي مثل تلك المساعدة إلى تشويه كل من السوقين المحلية والعالمية . شكل دعم و حماية على الحدود 

 قوانين دعم القطاع الزراعي 1994وتتضمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الزراعة الموقعة في عام 

فاليزال الدعم المقدم كبيراً وخاصةً من قبل الدول الصناعية واليزال إلى تشويه التجارة ومع ذلك دت التي أ

إجمالي دعم الزراعة من قبل دول منظمة التعاون وقد انخفض . له أثر كبير على األسواق الزراعية 

 321ارنةً بحوالي  مق2001 مليار دوالر أمريكي في عام 311حوالي  من  (OECD)االقتصادي والتنمية 

كما انخفض الدعم المقدم للمنتجين في دول منظمة التعاون االقتصادي . مليار دوالر في السنة السابقة 

 إلى 2000 مليار دوالر في عام 242 من حوالي –) PSE( المقدر من خالل تقدير دعم المنتج -والتنمية 

يليه الواليات %) 40( األوربي الحصة األكبر  وقد شكل الدعم المقدم في االتحاد2001 مليار في عام 231

المناقشة والتزال %) . 3(و المكسيك %) 7(وجمهورية كوريا %) 20(و اليابان %) 21(المتحدة األمريكية 

 . لتخفيض الدعم المقدم للزراعة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية مستمرة الحادة 
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فبينما يكون الحد الوسطي و التعريفات جات إلى األسواق  دخول المنتتواجهالتزال هناك معوقات كبيرة 

التعريفات الجمركية " قمم"المطبقة في الدول المتقدمة منخفضة فإن  (MFN)لدول األكثر رعاية لالجمركية 

وتفاوتها يمكن أن يشكل معوقات كبيرة لعملية التنمية والتصنيع في الدول األكثر فقراً ، فعلى سبيل المثال تركز 

 الدول على تصدير المنتجات الزراعية والنسيج والمالبس و المواد المصنعة األخرى التي تتمتع بها الدول تلك

من صادرات % 70وبما أن المنتجات الزراعية والنسيج والمالبس تشكل أكثر من . المتقدمة بالميزة النسبية 

 . كبيرة جداً والزيادات الدول الفقيرة فإن المكاسب المتوقعة من تخفيض أو إلغاء تلك القمم

 تلتزم الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية بالحد 1994حول الزراعة لعام  وبموجب اتفاقية األوروغواي

وتعيق هذه االلتزامات . و تقليص حجم و قيمة دعم الصادرات مع منع تطبيق حاالت دعم الصادرات الجديدة 

من دعم الصادرات المقدم % 90 االتحاد األوربي الذي يقدم حوالي بشكل أولي الدول المتقدمة و بشكل ملحوظ

وقد انخفضت إجمالي قيمة دعم الصادرات الخاصة بالمنتجات . من قبل دول التعاون االقتصادي والتنمية 

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الفجوة بين (الزراعية المقدمة من قبل االتحاد األوربي مع مرور الوقت 

بما يتوافق مع قوانين منظمة (واليزال إلغاء دعم صادرات المنتجات الزراعية ) . ار المحلية والعالميةاألسع

 .يشكل مسألة خالفية في المفاوضات الحالية ) التجارة العالمية

ثير وتظهر النظرة المستقبلية إلى استمرارية التحديات التي التقتصر على االقتصاد العالمي و إنما تمتد لتشمل الك

ومن بين أهم تلك التحديات استعادة االستقرار و استعادة الثقة باألعمال وتحقيق التوازن . من المؤسسات العالمية 

بين الحاجة لتخفيض مخاطر اإلرهاب وهدف تسهيل التجارة و التقدم في المفاوضات التجارية العالمية والتعامل 

قتصادية والتجارية بين الدول مع تزايد اعتماد دول العالم على مع حاالت التوتر التي البد منها في العالقات اال

 . بعضها البعض 

لم تنتظر بعض الدول المفاوضات متعددة الجهات في منظمة التجارة العالمية و إنما انتقلت بشكل أحادي إلى 

ف الفترة وفي االتحاد األوربي أدخلت مراجعة نص. تطبيق المزيد من اإلصالحات في السياسات الزراعية 

.  تعديالت كبيرة على تلك السياسات 2003التي تم إجراؤها في عام ) CAP( للسياسات الزراعية العامة

 مليار يورو ، فإن هذا التعديل 40وبالرغم من أن إجمالي الميزانية المزرعية في االتحاد األوربي سيبقى يساوي 

.  إلى تحقيق مقاييس السالمة البيئية والغذائية  و سوف يحول الدعمباإلنتاجسوف يخفض مدى الدعم المرتبط 

التعديالت من الحاجة لتخفيض وباإلضافة إلى تمهيد الطريق لمفاوضات منظمة التجارة العالمية فقد نتجت هذه 

 .تكاليف دخول الدول األعضاء الجدد في االتحاد األوربي 

ون القطاع أكثر توجهاً نحو السوق من أي ففي الواليات المتحدة األمريكية و حيث يكوعلى النقيض من ذلك 

دولة أخرى من دول التعاون االقتصادي والتنمية ، فإن قانون األمن المزرعي و االستثمار الريفي الذي صدر 

 قد أدى إلى زيادة كبيرة في الدعم الزراعي حيث أنه شكل أكثر القوانين كرماً في منح الدعم 2002في عام 

ويبتعد القانون عن تجربة ست سنوات من تطبيق السياسات . ات المتحدة األمريكية المزرعي في تاريخ الوالي

. ون توفر الحوافز لزيادة اإلنتاج الزراعية الموجهة نحو السوق حيث أن العديد من حاالت الدعم الواردة في القان

 جبها منتجو القمح والذرة التي سيضمن بمو" الدفعات الدائرية المعاكسة"وينطبق هذا األمر بشكل خاص على حالة 
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، مما يؤدي إلى تشوه أسعار اإلنتاج والرز وفول الصويا والقطن سعراً معيناً بغض النظر عن أسعار السوق 

وفي حال تحقق المزيد من انخفاض األسعار فإنه من غير المؤكد أن يبقى اإلنفاق الزراعي ضمن . والتجارة 

 .لمية السقف المحدد من قبل منظمة التجارة العا

بالرغم من توجه الدعم الزراعي نحو االنخفاض و تطبيق اإلجراءات األقل تشويهاً للتجارة ينطويان على 

إمكانية تخفيض الضغط على البيئة و على زيادة الفعالية في دعم الدخل المزرعي وتحقيق أهداف السياسات 

مرار انعزال المزارعين في الكثير من األخرى فإن استمرار سيطرة أشكال الدعم األكثر تشويهاً يعني است

وقد أدركت الدول األعضاء في . دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن مؤشرات أسعار السوق 

منظمة التجارة العالمية هذه المشكالت في إعالن الدوحة من خالل وضع اهتمامات ومصالح الدول النامية 

فاوت سرعة مفاوضات التجارة متعددة الجهات فإن هناك ونظراً النخفاض وت. برنامج عملها صلب في 

وبعد فشل مؤتمر كانكون الوزاري فإن نجاح هذه المفاوضات يعتمد بشكل . حاجة لبذل الكثير من الجهود 

كبير على رغبة دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الرئيسية في تنفيذ المزيد من اإلصالحات في 

 .سياساتها الزراعية 

وبما أن أسعار . تزال السياسات المالية في سورية تشكل أداة تستخدم لتغطية العجز النقدي فقط تقريباً ال

وقد كانت . الفائدة محددة من خالل القانون فإن المصرف المركزي اليلعب دوراً مستقالً في السياسات 

 ومن ثم تم اتخاذ خطوات .تطبق نظام أسعار الصرف المتعدد خالل العقود الماضية الحكومة السورية 

، لذا  2004سعر الصرف حيث تم تتويج هذه العملية بالقرارات التي صدرت في أوائل عام لتوحيد تدريجية 

والتزال الرقابة على أسعار . فيتم اآلن تحديد جميع األسعار المحلية بناء على سعر الصرف الموحد 

ويمنع التدفق الخارجي لرأس . جنبية دون تصديرها إمكانية استيراد العمالت األوخاصةً من حيث الصرف 

الحكومة وتقوم  . 10المال الخاص إال بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء أو بموجب قانون االستثمار رقم 

كما تحدد أيضاً ، المنتجات سواء أكانت مستوردة أم منتجة محلياً القسم األكبر من على أسعار بتنفيذ الرقابة 

وفي القطاع الزراعي يخضع إنتاج %) . 20التي تصل عادةً إلى (واردات القطاع الخاص هوامش الربح ل

لنظام التخطيط وأسعار الشراء والدعم المحدود على ) مثل إنتاج القمح والقطن(المحاصيل االستراتيجية 

نتجات مثل وتقوم شركات القطاع العام بتصدير بعض تلك الم. المستلزمات مثل البذار والوقود والكهرباء 

 .في بعض األحيان القمح والقطن حسب األسعار العالمية والتي تكون أقل من أسعار الشراء المحلي 

بتغيير سياساتها االقتصادية و ذلك بشكل أساسي استجابةً للتغيرات الحكومة ومنذ نهاية التسعينات بدأت 

 منهج السياسات الجديد بالتحول قطاع الزراعي تميزالوفي . السريعة في المناخ االقتصادي العالمي 

التدريجي نحو التخطيط التأشيري والتشاركي والالمركزي دون التخلي عن دور الدولة في المساعدة في 

ويشجع هذا التوجه الجديد على مشاركة القطاع الخاص وخاصةً في عملية تصنيع . تخصيص الموارد 

تصاد السوق إلى زيادة القدرة التنافسية في األسواق ويهدف التحول باتجاه اق. وتسويق المنتجات الزراعية 

 .العالمية وتشجيع كفاءة األعمال الزراعية في سورية 



  مقدمة- 2003رة الزراعية السورية التجا

 

االقتصادي المركزي في العديد من المجاالت فالبد من النموذج ومع أن االقتصاد السوري اليزال يعمل حسب 

الخاص على العمل في عدد متزايد من من أجل تشجيع القطاع تم اتخاذ خطوات جوهرية اإلشارة إلى أنه قد 

وقد شجعت القرارات الحكومية األخيرة التي تسمح لشركات القطاع الخاص بالتصدير . الفعاليات االقتصادية 

كما . تلك الشركات على التجارة من خالل القنوات الرسمية لتشجيع واالستيراد حسب سعر الصرف الموحد 

 .  المؤسسات بالنسبة للقطع األجنبيات القطاع العام إلى تحسن وضع تلكأدى منح االمتيازات المشابهة لمؤسس

واستمرت آفاق االستثمار واالستيراد وقد استمرت الحكومة في تخفيض القيود اإلدارية المفروضة على التجارة 

وقد سمحت إجراءات . لدى القطاع الخاص بالتحسن وذلك بفضل التعديالت االقتصادية التي تم إجراؤها 

وبقيت تعريفة . التحرير لمصدري القطاع الخاص باالحتفاظ بعوائد القطع األجنبي من أجل تمويل الواردات 

امة باتجاه المزيد من التوافق مع قوانين هومن الخطوات ال. االستيراد مرتفعة ، وخاصةً بالنسبة للكماليات 

 كما شهدت عالقات سورية في مجال التجارة .التجارة العالمية فقد تم تبني نظام التعريفة الجمركية المنسق 

والتي (مع الدول العربية تشجيع العالقات التجارية الثنائية الثنائية والمتعددة األطراف بعض التحسن من خالل 

اتفاقية اإلسراع بتطبيق وذلك ضمن إطار ) السودان– السعودية –اإلمارات العربية المتحدة كان آخرها مع 

على اتفاقية الشراكة مع االتحاد لمفاوضات الفنية الناجح لنجاز اإلبية الحرة الكبرى ومنطقة التجارة العر

وعالوةً على ذلك فقد تقدمت سورية بطلب االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وقد تبدأ مفاوضات . األوربي

المفاوضات على االنضمام إلى  ومع األخذ بعين االعتبار إمكانية بدء سورية عملية .االنضمام الرسمية مستقبالً 

 .االنضمام إلى المنظمة عملية منظمة التجارة العالمية فإن الفصل الخامس يركز على قواعد 
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  1التجارة العالمية :  الفصل األول

 ضوء االتجاهات العامة الملحوظة خالل في  2001التجارة العالمية في عام عن  عامة لمحةيقدم هذا الفصل 

 و في هذا اإلطار سيركز على التجارة الزراعية و ما يتعلق بها من مواضيع  ذات أهمية خاصة .العقد الماضي 

  . ةلسوري

 انكمش حيث في التجارة العالمية   حاد غير متوقع في اإلنتاج العالمي و انخفاض  هبوط2001عام حدث في 

 )معدل نمو سنوي له منذ أكثر من عقدو الذي سّجل في السنة الماضية أعلى (الناتج اإلجمالي المحلي العالمي 

 %) . 1.5- (1982وأصبح نمو التجارة العالمية سالباً للمرة األولى منذ عام . فقط % 1.5إلى 

اقتصاديات واق البلدان الصناعية الرئيسية ويمكن أن يعزى االنكماش في نمو اإلنتاج العالمي إلى تراجع في أسو

بالرغم من ذلك و.  ن صناعات التقنيات المعلوماتية في إجمالي إنتاجهامع حصة كبيرة مالذي ترافق شرق آسيا 

ات الرئيسية في تخفيف آثار نقص االستثمار و االستهالك يفقد نجحت الحكومات و البنوك المركزية في االقتصاد

 .)  أ2002 –منظمة التجارة العالمية (  ثقة المستهلك إعادة أيلول على العمل و11أحداث أثر و في امتصاص 

 العامةالتجارة  1-1

وتوسع التدفق التجاري  . 2001-1993خالل الفترة % 64بنسبة بشكل عام ازدادت قيمة التجارة العالمية 

بالقيمة المطلقة في كل المناطق ، و لكن معامل سرعة النمو انعكس في انخفاض أو ارتفاع حصة االستيراد 

 . والتصدير لكل منطقة 

من % 1بحوالي الصادرات  وتراجعت قيمة 2001-2000  عاميي العالمي قليالً بينوانخفض التدفق التجار

 .) 1-1المخطط ( 2001 دوالر في  مليار6155 إلى 2000  فيمليار دوالر 6186

                                                           
كما أن تعاريف  . ومنظمة األغذية والزراعة يعتمد هذا الفصل بشكل أساسي على البيانات المتوفرة من منظمة التجارة العالمية - 1

 . الدول التجارية مجموعات الدول هي الواردة في تلك المصادر 
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 )مليار دوالر (2001-1993العالمية الصادرات قيم  تطور  1-1المخطط 
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 3 -1   الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 

المساهمة في التجارة العالمية ألهم المناطق حيث تمتلك أوروبا الغربية  1-1والجدول  2-1يوضح المخطط 

وقد %) . 20(و أمريكا الشمالية %) 23(تتبعها آسيا ) بما فيها التجارة الداخلية% 41(الحصة األكبر 

تصاديات المتطورة مثل االتحاد وصلت أوروبا الغربية و أمريكا الشمالية إلى هذا الوضع نتيجة لواقع االق

وتتضمن آسيا اقتصاديات ضخمة كالصين و اقتصاديات تجارية األساس . األوروبي و الواليات المتحدة 

  كوريا - هونج كونج - سنغافورة - تايالند - الفيليبين - إندونيسيا -ماليزيا (كاليابان و النمور اآلسيوية 

 ) . الجنوبية 

  )% (2001 إجمالي التجارة العالمية طق في حصص المنا-2-1المخطط 
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 1-1 الجدول –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 
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حيث تمتلك أوروبا الغربية ) 3-1 و 2-1الجدولين ( ينطبق الترتيب ذاته على كل من الصادرات و الواردات و

 أوروبا -أمريكا الالتينية( خرى مناطق األو آسيا و أمريكا الشمالية الحصص األكبر ، بينما تتراوح حصص ال

 .  %6 و 2بين )  الشرق األوسط -أفريقيا   -والشرقية الوسطى 

 بشكل معنوي في ثالث 2001ي عام ت فمن وجهة الميزان التجاري فقد تجاوزت قيمة الصادرات قيمة الواردا

 أوروبا الوسطى -الر  مليار دو56 الشرق األوسط بمقدار - مليار دوالر 123آسيا بمقدار : مناطق هي 

  . 2 مليار دوالر18بمقدار  (CIS) و اتحاد الدول المستقلة  (CEEC)والشرقية

مع كل من %) 8( واحداً من أعلى معدالت النمو في التصدير 2001 و 1993وسّجل الشرق األوسط بين عامي 

دول كما سجلت  %) .9(ينية و أمريكا الالت%) 11( أوروبا الوسطى و دول البلطيق و اتحاد الدول المستقلة 

بينما كان ) %8(أمريكا الالتينية تلتها %) 10(البلطيق واتحاد الدول المستقلة معدالت عالية في نمو االستيراد 

 %) . 4(أقل بكثير معدل نمو االستيراد في الشرق األوسط 

لتجارة العالمية أن االتحاد األوروبي حاز على ثاني أكبر حصة من ا 4-1 والجدول 3-1يوضح المخطط 

 .3%)6(اليابان وتلته  %) 15(لواليات المتحدة سبقته ا)  باستثناء التجارة الداخلية ضمن دول االتحاد-% 14(

  (%) 2001 حصص أهم الدول من التجارة العالمية 3-1المخطط 
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 4-1 الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 

                                                           
مي حيث أن الواردات تضمنت تكاليف  ومن الجدير بالذكر أن قيمة الواردات تجاوزت قيمة الصادرات على المستوى العال- 2

وكنسبة مئوية من القيمة اإلجمالية للصادرات ) . فوب(ظهر الباخرة بينما تقيم الصادرات على أساس ) سيف (التأمين والشحن

  . 2001في عام % 2.1 إلى 1993في عام % 1.5ارتفعت تكاليف النقل من 
 

 البيانات حول الدول األفراد في االتحاد األوربي ، فإن هذا العدد يعرض 2002 بينما تضمن عدد تقرير التجارة الزراعية لعام -3

 .  مجموعة تجارية واحدة االتحاد األوربي على أنه
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المصدر األول تتبعه الواليات كان  االتحاد األوروبي  أن6-1 و 5-1يبين الجدوالن من ناحية التصدير 

 -% 11.9 -% 14.2على التوالي  2001في عام حيث كانت حصصهم ) 4-1المخطط (المتحدة واليابان 

6.6. % 

 ) مليار دوالر (2001 أهم المصدرين العالميين – 4-1المخطط 
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 6-1 الجدول –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 

 البلدان خالل السنتين  مقارنة للنسبة المئوية للتغير السنوي للتصدير من أهم5-1يتضمن المخطط 

في كان االنخفاض في اليابان وكوريا أكبر بشكل عام و سالبة 2001اإلشارة خالل العام كانت . األخيرتين

 التصدير ولكن بمعدل أكثر من تحقيق زيادة في) واالتحاد األوروبي بشكل هامشي(تمكنت الصين فقط حين 

  .2000انخفاضاً من عام 

 )  (%2001-2000الصادرات ألهم الدول النسبة المئوية للتغير السنوي في  5-1المخطط 
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 6-1 و 5-1 الجدولين –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 
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 بشكل جلي 6-1وضح المخطط  حيث ي)8-1 و 7-1الجدولين ( يبدو الوضع مشابهاً عند النظر لجانب االستيراد

الواليات المتحدة هي المستورد األول يليها االتحاد األوروبي و اليابان بحصص تعادل  كانت 2001أنه في عام 

 األضخم في االقتصادياتوبالطبع فهذا األمر ليس مفاجئاً حيث أن هذه هي . على التوالي % 5و % 14 و18%

 .العالم 

 )مليار دوالر (2001لعالميين أهم المستوردين ا  6-1المخطط 
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 8-1 الجدول –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 

ويتضح االتجاه العام .  مقارنة بين النسبة المئوية للتغير السنوي لالستيراد ألهم البلدان 7-1يتضمن المخطط 

د وهي ما زالت تزيد من تشكل الصين االستثناء الوحي) كما في التصدير(وهنا أيضاً . 2001السالب في عام 

 .استيرادها و لكن بمعدل أخفض مقارنة بالعام السابق 

 )  (%2001-2000 النسبة المئوية للتغير السنوي في الواردات ألهم الدول 7-1المخطط 
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 8-1 و 7-1 الجدولين –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 
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الحصة الكبرى في الذي سجل الصناعة قطاع  أن 9-1وبالنظر إلى القطاعات الرئيسية فيبين الجدول 

وكان  . 2001 و 1999بين عامي بعض التباين قد أظهر ) 8-1المخطط ( 2001في عام التجارة العالمية 

)  سواء الغذائية أو المواد الخام(التدفق التجاري لقطاع التعدين أيضاً متقلباً ، بينما كانت الصادرات الزراعية 

  . 4الفترةك في تلأكثر ثباتاً 

 2001 الصادرات العالمية حسب القطاعات 8-1المخطط 

 
  9-1 الجدول –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 

أما .  أن أوربة الغربية كانت المصدر األول للقسم األكبر من المنتجات تلتها آسيا 9-1كما يبين الجدول 

 واحتل المرتبة الثانية 2000ن المصدر الرئيسي للمواد األولية غير الزراعية في عام الشرق األوسط فقد كا

 للقسم 2001ة الغربية المستورد األول في عام بأما من ناحية االستيراد فقد كانت أور . 2001في عام 

 .أفريقيا و الشرق األوسط األدنى من نصيب حصص الاألكبر من المنتجات بينما كانت 

 ارة الزراعية التج 1-2

خالل فترة أول و آخر مرتفعة قد كانت  و  2000و  1990بين عامي تقلّبت التجارة الزراعية بشكل كبير 

وفي عام . ) 9-1المخطط ( 1999 و 1997عامي مقارنةً مع ) 2001 – 1999 و 1997 – 1995( سنتين 

من إجمالي صادرات المواد % 41من إجمالي التجارة العالمية و  %  9.1 شكلت التجارة الزراعية 2001

 .) 10-1الجدول (األولية 

                                                           
 التتضمن هذه الفقرة تمييزاً بين اتجاهات االستيراد والتصدير حيث أنهما متعادلين باستثناء تكاليف االستيراد عند دراسة تدفقات - 4

 . ية بشكل عام ، بينما هي مختلفة على مستوى الدول أو المناطق التجارة العالم
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  (%) 2000/01 -1995/96 التغير السنوي في التجارة الزراعية العالمية  9-1المخطط 

 
 موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 

 الرئيسيون التجار 1-2-1

 2001 عام – )9-1الجدول ( المنطقة التصديرية الرئيسية – الغربية بلغت قيمة الصادرات الزراعية من أوروبا

و كانت أمريكا . من التجارة الزراعية العالمية % 41.6 ما يعادل دوالر أمريكي ، أي مليار 227.9حوالي 

 أي مامليار دوالر  103.8 الزراعية تعادل حيث كانت صادرتها من المنتجاتالثاني الشمالية المصدر الرئيسي 

من % 18 (مليار دوالر 99.7  ماقيمتهمن الصادرات الزراعية العالمية ، تبعتها آسيا مصّدرةً% 19نسبته 

 . هذا الترتيب على السنتين السابقتين كذلك ينطبق و ) . الصادرات الزراعية العالمية

أمريكا الشمالية المرتبة فقد احتلت ) أي بغض النظر عن التجارة الداخلية بين المناطق(الصافية من حيث التجارة 

 أن التجارة الداخلية 10-1ويبين المخطط . األولى بين المناطق المصدرة تلتها أوروبة الغربية وأمريكا الالتينية 

كما أنها تلعب دوراً من مجمل الصادرات الزراعية % 75.8 هي تعادل والغربية تلعب دوراً هاماً في أوروبة 

 .هاماً أيضاً في الشرق األوسط 

  مليار دوالر 2001 –) مع و بدون التجارة الداخلية( الصادرات الزراعية حسب المناطق 10-1 المخطط
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  9-1 الجدول -موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 
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احتلت أوربة الغربية الموقع األول حتى مع تجاهل التجارة الداخلية ) 11-1المخطط (في حالة الواردات 

 .  الشمالية كاآسيا وأمريتلتها 

دول أوربة الوسطى والشرقية (التي تمر في مرحلة التحول  االقتصاديات - أمريكا الشمالية -آسيا تشكل 

CEEC – دول البلطيق BS – مجموعة الدول المستقلة CIS ( حيث أهم الشركاء التجاريين ألوروبا الغربية

رات من أمريكا الشمالية أكثر تمركزاً حول الصادكانت  . من صادراتها الزراعية % 67تصدر إليها نسبة 

أوروبا الغربية و أمريكا وتعبر . من إجمالي صادراتها الزراعية% 48هي آسيا و التي تمثل واحدة منطقة 

% 34و % 36إلى حصتهما من تجارتها الخارجية أهم الشركاء التجاريين لسورية حيث وصلت الشمالية 

 .  التوالي على

 علماً أن 2001في عام مليار دوالر  62.7ازدياداً ملحوظاً فبلغت الالتينية عية ألمريكا التجارة الزراسجلت 

أوروبا الغربية أهم سوق لالستيراد حيث انخفضت بقيت % . 17حصة التجارة الزراعية الداخلية هي 

 عالوةًو . 2001 مليار دوالر في عام 17.7 وصوالً إلى 1999 مليار دوالر  في عام 18.5الصادرات من 

من المنتجات الزراعية نسبة إلى الصادرات %) 18(على ذلك فإن أمريكا الالتينية حازت على أعلى حصة 

 .) 12-1المخطط (

 )مليار دوالر( 2001) مع و بدون التجارة الداخلية(الواردات الزراعية حسب المناطق  11-1المخطط 
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  2001 و 1999الزراعية بين عامي  صادراتهازيادة في التي تمر في مرحلة التحول  االقتصادياتحققت 

. آسيا تلتها  الشريك الرئيسي لها وكانت أوربة الغربية.  مليار دوالر  24.8 مليار دوالر  إلى 22من 

 .من إجمالي الصادرات % 35 التجارة الداخلية قليالً لتصل إلى نسبة وازدادت

 . 2001 عام دوالر في مليار 19.5 مليار دوالر  إلى 18.9الواردات الزراعية اإلفريقية من ازدادت 

  10.7 مليار دوالر إلى 11.5من تراجعت  منها لكن الوارداتالشريك الرئيسي وكانت أوربة الغربية هي 
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 بينما كانت نسبة الصادرات فقط من إجمالي الصادرات ،% 15التجارة الداخلية حوالي شكلت . مليار دوالر 

  .%)15.3( الزراعية قياساً إلى إجمالي الصادرات هي األعلى بين المناطق األخرى 

هي لم و) 2001فقط في عام % 1.4حوالي  (حصة الشرق األوسط من التجارة الزراعية العالمية األصغركانت 

وصلت .  األكثر أهمية هو أوروبا الغربية الشريكفقد كانت في حالة أفريقيا كذلك مرور الزمن ، و  معتتغير 

من إجمالي الصادرات % 50 أي ما يعادل 2001 عام دوالر في مليار 3.97 الداخلية الزراعية إلى قيمة التجارة

الزراعية ، و استطراداً فإن حصة الشرق األوسط من الواردات الزراعية بالنسبة إلى إجمالي الواردات من 

 ) . 10-1 الجدول%) (62(لى المواد األولية هي األع

 2001 – نسبة المنتجات الزراعية إلى إجمالي التجارة حسب المناطق 12-1 المخطط
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 9-1 الجدول -موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 

حيث تصدر تقريباً ثمن صادرات ) 13-1المخطط (الواليات المتحدة المصدِّر األول للمنتجات الزراعية كانت 

إلى % 14.3 من 2001 و 1990، و لكن حصتها انخفضت بين عامي ) مليار دوالر70(لزراعية العالم ا

و لكن صادراته تناقصت أيضاً بين )  مليار دوالر57.8(المرتبة الثانية االتحاد األوروبي ويحتل  % .12.8

 أظهرت وقد. راليا أست– الصين –كندا تتبعها البرازيل أما المرتبة الثالثة فتحتلها   .2001 و 1999عامي 

بينما أظهر كافة المصدرين  : 2001-1999نمواً مناسباً في صادراتها الزراعية في السنوات أستراليا فقط 

 . ) 11-1 الجدول(الرئيسين اآلخرين تفاوتاً في حجم الصادرات من عام آلخر 
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 ) دوالرمليار( 2001 – المصدرون الرئيسيون للمنتجات الزراعية حسب الدول 13-1المخطط 
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 11-1  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 

مليار  79.8 بمبلغ قدره 2001في عام المرتبة األولى االتحاد األوروبي وفيما يتعلق باالستيراد فقد احتل 

 و قد نقصت حصتها خالل التسعيناتاليابان المستورد الرئيسي الثالث كانت ، أيضاً ) 14-1 المخطط(دوالر 

في تناقصت واردات تلك الدول .  المستورد الرئيسي الثانيالتي تعتبر الواليات المتحدة زادت حصة ينما ب

 أخيراً االستيراد و اتجاهه العام المتزايد في -الصين  - بينما ثّبت المستورد الرئيسي الرابع 2001سنة 

الزيادة األكبر حجماً في الطلب على يجدر االلتفات إلى روسيا و هي المستورد الرئيسي الثامن حيث قّدمت 

 .) 12-1الجدول ( من أكبر انخفاض 1999بعد أن عانت في عام  2001المواد الزراعية في العام 

 ) مليار دوالر( 2001 – المستوردون الرئيسيون للمنتجات الزراعية حسب الدول 14-1المخطط 
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 جارة الشرق األوسط  ت1-2-2

تشكل الصادرات  .لشرق األوسط بسبب عالقته بالتجارة السورية لخاصاً اهتماماً لقد أولينا في هذا الفصل 

وهذا متوقع إذا )  أ- 15-1المخطط  (2001في العام % 54وصلت إلى حيث الحصة الكبرى الزراعية الداخلية 

الشريك العالمي الرئيسي هو أوروبا . ) الفصل الرابع(اسات التفضيلية أخذنا باالعتبار تكاليف النقل ووجود السي

من صادرات الشرق األوسط الزراعية ، آسيا هي الشريك الرئيسي الثاني و لكن % 24الغربية التي تستورد 

 %) .9(بنسبة أكثر تواضعاً 

  ( %) 2001 - تجارة الشرق األوسط حسب المناطق 15-1المخطط 

  االستيراد–صدير                                                   ب  الت–        أ 

 
 9-1 الجدول –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 

، حصة آسيا هي  % 25.5تعادل بحصة بالنسبة لالستيراد فإن المصدِّر األول للشرق األوسط هو أوروبا الغربية 

، تفضيل البضائع من )  ب– 15-1المخطط %  ( 18الشرق األوسط نفسه الذي تبلغ حصته ثم %  22

الصادرات األوروبية يمكن توضيحه من خالل اإلشارة  للنوعية الجيدة و الكميات الكبيرة للمنتجات األوروبية و 

 ) .4ل انظر الفص( كذلك تكاليف نقلها المنخفضة نسبياً  و وجود اتفاقيات التفضيل التجاري 

  مليون دوالر– 2001-2000 الواردات الزراعية لبعض الدول العربية 16-1المخطط 
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-1الجدول (الدول العربية لم تكن ضمن المصدرين الزراعيين الرئيسيين في العالم من الجدير بالذكر أن 

أنقصت مع أنها ) 12-1الجدول ( ين الرئيسيين الزراعيينالمستوردبين من السعودية كانت بينما .  )11

، المغرب أيضاً أنقصت وارداتها قليالً بينما زاد بقية 2001في العام % 12وارداتها الزراعية بمقدار 

 16-1المخطط( بنسٍب مختلفة وارداتها )  تونس– األردن – عمان –لبنان (المستوردين العرب الرئيسيين 

  .)13-1ل والجدو

  تجارة الحبوب و القطن1-2-3

لعبان دوراً هاماً في تو رئيسيتان تم التركيز بشكل خاص على هذين المنتجين نظراً ألنهما سلعتان تجاريتان 

في القطاع الزراعي بينما وفي الواقع يعتبر إنتاج الحبوب في سورية أحد أهم الفعاليات . االقتصاد السوري 

 . الرئيسيلتجاري االقطن المحصول يشكل 

 تراجعت تجارة الحبوب إلى مستوى 1996الذروة في عام وصولها إلى  بعد 17-1حسب المخطط 

 . )14-1الجدول  (اتجاهها العام

 )مليون دوالر (2001-1993 - صادرات الحبوب العالمية 17-1 المخطط
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 14-1 الجدول – منظمة األغذية والزراعةانات بي : المصدر

% 27بما يعادل )  دوالرمليار 9.8 (2001في عام الدول المصدرة الواليات المتحدة األمريكية أكبر كانت 

على التوالي % 8.7 و % 21.4بحصة تعادل وكندا من الصادرات العالمية و تبعها االتحاد األوروبي 

 .) 15-1الجدول (

 بما  مليون دوالر6.8المستورد األكبر االتحاد األوربي  كان 2001عام وفي الواردات أقل تمركزاً كان تدفق 

 على التوالي% 4.4و % 9.4بحصة قدرها والمكسيك تبعه اليابان تمن واردات العالم % 17.3يعادل 

 . )16-1الجدول (
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 ازدادت حيث) 17-1الجدول ( 2001-1993 القطن في الفترةشعر  صادرات العالم من 18-1 المخططيبين 

 حيث وصلت إلى نفس القيمة 1999حتى عام بعد ذلك تراجعت  و 1997 و 1993الصادرات بين العامين 

 العالمية من القطن ثانيةً ولكنها ارتفعت الصادرات 2000وفي عام ) .  مليار دوالر6 (1993المسجلة في عام 

 . مليار دوالر 6جدداً إلى  لتصل م2001انخفضت مرة أخرى في عام 

 )مليون دوالر (2001-1993 - صادرات القطن العالمية 18-1 المخطط
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 17-1 الجدول – منظمة األغذية والزراعةقاعدة بيانات : المصدر 

  مليون دوالر2167صدرت بما يزيد عن حيث لقطن في العالم لالواليات المتحدة األمريكية أكبر مصّدر تشكل 

 قيمتهمن إجمالي صادرات القطن العالمية و تبعتها أستراليا بتصدير ما % 34.7أي ما يمثّل  2001في عام 

 .) 18-1الجدول ( في نفس العام  مليون دوالر1031

تركيا وتايالند   المكسيك  و تلتها%)14(بالنسبة لواردات القطن فإن أهم المستوردين في العالم كان إندونيسيا 

 .) 19-1الجدول (
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 ستنتاجات الرئيسية اال 1-3

 .  انخفاض حاد في توسع اإلنتاج العالمي وانخفاض في التجارة العالمية2001حدث في عام  -

باستثناء التجارة الداخلية بين % 14(حظي االتحاد األوربي بثاني أكبر حصة من التجارة العالمية  -

 %) . 6(ثم اليابان %) 15( الواليات المتحدة األمريكية سبقته) دول االتحاد

 . كانت الصين الدولة الوحيدة التي ازدادت تدفقاتها التجارية بشكل كبير  -

من المواد األولية % 41من إجمالي التجارة العالمية وحوالي % 9.1شكلت التجارة الزراعية  -

 .المصدرة 

 . 2001 و 1999كانت تجارة قطاع التصنيع والتعدين ضعيفة بين عامي  -

كانت أمريكا الشمالية أول منطقة )  دون اعتبار التجارة الداخليةأي(من حيث التجارة الصافية  -

وفي حالة الواردات كانت أوربة الغربية المستورد . مصدرة تلتها أوربة الغربية وأمريكا الالتينية 

 .  التجارة الداخلية تلتها آسيا و أمريكا الشمالية باستثناءاألول حتى 

وحصته من الواردات %) 1.4(الحصة األدنى لزراعية كانت حصة الشرق األدنى من الصادرات ا -

 %) .62(الزراعية هي الحصة األعلى 

كانت الواليات المتحدة وكندا واالتحاد األوروبي أهم المصدرين الزراعيين بينما كان االتحاد  -

 . األوربي والواليات المتحدة واليابان أهم المستوردين 

أما أهم الشركاء ) . من الصادرات% 54(رة الداخلية يحظى الشرق األدنى بحصة كبيرة من التجا -

في كل من التصدير % 25التجاريين فهي أوروبة الغربية التي وصلت حصتها إلى حوالي 

 . أما السعودية فكانت أكبر مستورد زراعي بينما كانت المغرب أكبر مصدر .  واالستيراد

 . ا كان االتحاد األوربي أكبر مستوردبالنسبة للحبوب كانت الواليات المتحدة أكبر مصدر بينم -

 . أكبر مصدر بينما كانت إندونيسيا أكبر مستورد ت الواليات المتحدة األمريكية بالنسبة للقطن كان -
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لمحة عن التطورات التي طرأت على مناخ : الفصل الثاني 

 سياسات التجارة الزراعية العالمية 

على  و2003-2001مع التركيز على الفترة ى التجارة العالمية علتؤثر  السياسات التي  أهميتناول هذا الفصل

الزراعية ات  السياس–منظمة التجارة العالمية مفاوضات بالتحديد (على التجارة السورية التغيرات التي تؤثر 

 ) . الكبرىاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية تنفيذ  –  الجديدالزراعة األمريكيةقانون  -لالتحاد األوربي  العامة

 جولة جديدة من 2001عام / قطر/  عقد في الدوحةالذيأطلق المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية 

 الدعم - دعم الصادرات -الوصول إلى األسواق (المفاوضات تتضمن العديد من المواضيع مثل الزراعة 

 المرتبطة بتنفيذ اتفاقيات المنظمة وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة واألمور) المحلي

في كانكون في المكسيك في للمنظمة الخامس قد تم عقد المؤتمر و. والمعاملة التفضيلية الخاصة للدول النامية 

إال أن الدول  من المفترض أن يتسلم هذا المؤتمر نتيجة عمل عامين من المفاوضات كان ، و2003أيلول 

 . كن من التوصل إلى أي اتفاق األعضاء لم تتم

وتؤثر السياسات الزراعية العامة في االتحاد بشكل كبير على العالقات التجارية بين االتحاد األوربي وشركائه 

توسيع االتحاد األوربي قد يكون لكما .  الدعم المقدم للقطاع الزراعي حجمشكل وتغيير التجاريين من خالل 

حيث أته سيؤدي إلى توسع واضح في حجم السوق وكمية اإلنتاج لتجارة اباتجاه الشرق أثر واضح على 

 . الزراعي 

على التجارة واألسواق الزراعية ويعتبر القانون الزراعي األمريكي األخير مثاالً جيداً على كيفية تأثير السياسات 

 على الصعيد االقتصادي أو بالنسبة لسورية سواءهامة مع الدول العربية التجارية وتعد العالقات . العالمية 

ويتم تنظيم العالقات التجارية . السياسي ، حيث أن الدول العربية هي ثاني أكبر الشركاء التجاريين لسورية 

 .حالياً مع الدول العربية من خالل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
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 السياسات التجارية العامة 2-1

 5 الدوحة مفاوضات جدول أعمال2-1-1

جدول " في قطر على 2001الرابع لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في تشرين األول مؤتمر الوزاري وافق ال

االلتزامات الخاصة بالمفاوضات حول مجموعة من المواضيع الجدول ويتضمن هذا  . "أعمال الدوحة للتنمية

 . األوروغواي

 تاألمور والمواضيع ذات الصلة بتنفيذ االتفاقيا

وقد تم . من الواضح أن الدول النامية تواجه صعوبات في تنفيذ االتفاقيات الحالية لمنظمة التجارة العالمية 

 :  في الدوحة معالجة الموضوع من خالل إحدى الطريقتين التاليتين 

امات إلى اتفاق على ما يقرب خمسين قراراً تتعلق بالتزالذين اجتمعوا في الدوحة  توصل الوزراء -أوالً 

 العوائق - النسيج والملبوسات - الدعم –الزراعة (حكومات الدول النامية األعضاء حول مواضيع تتضمن 

 .  ) قواعد المنشأ- اإلجراءات المتعلقة بالتجارة واالستثمار -التقنية للتجارة 

وقد . تفاق بشأنها  اتفق الوزراء على برنامج عمل مستقبلي لحل المواضيع التي لم يتم التوصل إلى ا-ثانياً 

 من إعالن الدوحة على أن المفاوضات حول المواضيع ذات الصفة االستثنائية و المتعلقة 12نصت الفقرة 

 .بالتنفيذ يجب أن تكون جزءاً أساسياً من برنامج العمل في السنوات المقبلة 

فيذ االتفاقيات ، فإنه لم تتم على الرغم من الرغبة في المعالجة الفورية ألكثر من أربعين موضوعاً تتعلق بتن

معالجة سوى خمسة مواضيع حتى اآلن ثالثة منها تتعلق باألمور الصحية والتقنية واثنان يتعلقان بالدعم 

وقد شهد القليل فقط من المواضيع التي كان من المفترض أن تحل في مرحلة ما بعد . والواجبات المتبادلة 

 .  الدوحة تقدماً بسيطاً

 تتجارة الخدما

األعضاء  ضمن منظمة التجارة العالمية حكومات الدول )GATS(تلزم االتفاقية العامة لتجارة الخدمات 

وقد توقعت االتفاقية بدء جولة . من خالل جوالت مفاوضات متتالية  التدريجي لتجارة الخدمات بالتحرير

ة لبرنامج المفاوضات  وحدد إعالن الدوحة بعض العناصر األساسي2000جديدة من المفاوضات في عام 

متضمناً التواريخ النهائية للوصول إلى نتيجٍة للمفاوضات كجزٍء أساسٍي من النتائج التي يجب التصديق عليها 

  .2005في 

) EU(و االتحاد األوربي ) USA(وبالنظر إلى االقتراحات المقدمة حتى اآلن نجد أن الواليات المتحدة 

  الخدمات - التوزيع – البناء – االتصاالت –أعمال الخدمات (اعات يقترحان التزامات جديدة في عدة قط
                                                           

من موقع منظمة التجارة العالمية " تفسير إعالن الدوحة" المصدر الرئيسي للمعلومات حول جدول أعمال هو -5
)/org.wto.www://http . (سلسلة موجز الدوحة" فهي مأخوذة بشكل رئيسي من أما المعلومات المتعلقة بالوضع الحالي "

http://www.ictsd.org/ 
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حول " التزامات" األوربي -كما يتطلب االقتراح األمريكي)  والنقل- السياحة– الخدمات المالية -البيئية 

. )ريةن الشفافية والمتطلبات الضرومستوى محدد م(اإلجراءات والتشريعات التنظيمية المحلية المتعلقة بالخدمات 

 .في عدة اقتراحات تتضمن إزالة عوائق االستثمار ) المتعلقة بمدى التحرير(كما تم التعرض للقضايا األفقية 

 وصول المنتجات غير الزراعية إلى األسواق

تخفيض أو حتى إلغاء التعريفة بما فيها تخفيض أو "اتفق الوزراء في الدوحة على إطالق مفاوضات تهدف إلى 

والتعريفة العالية ) تعريفة عالية بشكل كبير مقارنة مع باقي معدالت التعريفة المطبقة(لعليا للتعريفة إلغاء الحدود ا

وتصعيد التعريفة وكذلك إزالة أو تخفيض العوائق غير الجمركية و بشكل خاص بالنسبة للمنتجات ذات األهمية 

تياجات الخاصة للدول النامية والدول األقل في الحسبان االحإعالن الدوحة أخذ يو" . التصديرية للدول النامية

تطوراً وتؤكّد على أن الدول األقل تطوراً ليست ملزمة بتخفيض أو إزالة التعريفة الجمركية أو أية عوائق 

 . للتجارة كما هو مطلوب من باقي أعضاء منظمة التجارة العالمية 

 إال أنه GATTد ثماني جوالت التفاقية الغات وبالرغم من أن متوسط التعريفة قد وصل إلى أدنى مستوياته بع

الحساسة بالنسبة عوامل اليعتبر تصعيد التعريفة أحد . ال تزال هناك بعض معدالت التعريفة التي تعيق التجارة 

فإن تصعيد التعريفة يؤدي إلى حماية الصناعة المحلية ويعيق الصناعات المشابهة في الواقع وفي . للدول النامية 

 .نامية حيث يتم إنتاج المواد األولية الدول ال

ولكن لم يتم التوصل بعد إلى صيغة تخفيض أسلوب تخفيض التعريفة تم عرض عدد من المقترحات بشأن 

 األوروغواي. التعريفة بعد 

 TRIPS  الفكرية ذات العالقة بالتجارة حقوق الملكية

ة الفكرية و الصحة العامة وذلك استجابةً لالنعكاسات يولي إعالن الدوحة اهتماماً خاصاً للعالقة بين حقوق الملكي

يتضمن اإلعالن التزاماً و.   الدواءللحصول علىالمحتملة التفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية على القدرة 

 وكان يفترض أن توجد الدول األعضاء من حماية الصحة العامة صريحاً بعدم منع اتفاقية حقوق الملكية الفكرية 

حلوالً للمشكالت التي يمكن أن تواجهها الدول نتيجة تبنيها للترخيص اإللزامي وخصوصاً الدول  األعضاء الدول

 . التي تملك قدرة تصنيعية ضعيفة أو حتى ال تملك القدرة على تصنيع الدواء 

بالرغم ) 2002 كانون األول 31(لم تتمكن الدول األعضاء من التوصل إلى اتفاق باإلجماع في الموعد النهائي 

ومع ذلك فقد تم أخيراً التوصل إلى اتفاق قبل بداية مؤتمر كانكون بعدة . من إجراء مفاوضات مكثفة ومطولة 

 .أيام فقط 

توفر اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية مستوى أعلى من الحماية للدالئل الجغرافية بخصوص الخمور 

 : على موضوعين اثنينالحالي والمشروبات الروحية و قد تركز النقاش 
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ما إذا كانت االعتبارات الحالية التفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية تؤمن التزاماً بتوسيع مجال تغطية 

 .االتفاقية ليصبح أوسع من الخمر والمشروبات الروحية 

 .كيفية زيادة فعالية حماية الدالئل الجغرافية للخمور والمشروبات الروحية 

رافية للخمور والمشروبات وضات حول النظام المتعدد لإلعالن وتسجيل الدالئل الجغمفاتجري حالياً 

 . الروحية

 مواضيع سنغافورة

) 1996ألول مرة في مؤتمر سنغافورة الوزاري عام منذ تمت مناقشتها ( "بمواضيع سنغافورة"يعالج مايسمى 

 – شفافية اإلجراءات الحكومية - المنافسة  سياسات-العالقة بين التجارة و االستثمارات الخارجية المباشرة 

سوف تبدأ بعد " إلى أن المفاوضات حول هذه المواضيع 2001وقد أشار إعالن الدوحة عام .  تسهيل التجارة

انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس في كانكون بالمكسيك بناء على قرار يؤخذ باإلجماع في ذلك المؤتمر حول 

وقد شكلت هذه المسالة مسألة خالف رئيسية في مؤتمر كانكون الوزاري   ."نماذج وطرق المفاوضات

 . الخامس 

  السياسات التجارية لالتحاد األوربي2-1-2

مبادرة كل شيء عدا األسلحة التي تصت على   2001 كانون الثاني 17أعلن المفّوض التجاري األوربي في 

العالم إلى األسواق األوربية معفاة من الضرائب  األقل تطّوراً في 48السماح بدخول صادرات الدول الـ 

% 0.4و من الجدير بالذكر أن الدول األقل تطوراً تساهم بـ . والرسوم و دون الخضوع لنظام الحصص 

 .من واردات االتحاد األوربي % 1من التجارة العالمية و بـ 

 الجمركية و الحصص الجمركية في للتعريفةالكامل وبالتالي فإن الدول األقل تطوراً تستفيد من اإللغاء 

وبالنسبة للمنتجات الزراعية الحساسة . الدخول إلى أسواق االتحاد األوربي لجميع المنتجات باستثناء األسلحة 

 .  للرز والسكر 2009 للموز أو 2006الثالثة فسوف يتم تأجيل التحرير الكامل حتى عام 

  6الشراكة األوربية المتوسطية

. )1 أنظر الفصل (MCs ألوربي تقليدياً الشريك التجاري الرئيسي لكافة دول حوض المتوسطيعتبر االتحاد ا

 بين دول االتحاد األوربي و الدول االثنتي عشرة 1995عقد مؤتمر برشلونة في تشرين الثاني من عام 

 –بنان  ل– السلطة الفلسطينية – األردن – إسرائيل – مصر – تونس – الجزائر –المغرب : المتوسطية 

وقد كان هذا المؤتمر نقطة . وقد اكتسبت ليبيا مؤخراً صفة المراقب .  مالطا – قبرص – تركيا –سورية 

 .  البدء لعملية شراكة جديدة سميت عملية برشلونة ويشار إليها بالشراكة األوربية المتوسطية

                                                           
 www.europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/index.htm المصدر الرئيسي للمعلومات هو - 6
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 :عضاء عملية برشلونة بالتاليحدد اإلعالن الذي تبناه مؤتمر برشلونة األهداف التي يسعى إلى تحقيقها أ

متوسطية مشتركة للسالم واالستقرار مبنية على المبادئ -ويورشراكة استقرار سياسي عن طريق تأسيس منطقة 

 .بما فيها احترام حقوق اإلنسان و الديمقراطية 

 تبادل قةبتأسيس منطشراكة اقتصادية ومالية من خالل إيجاد منطقة من االزدهار المتبادل عبر االستمرار 

تجاري حر بين االتحاد األوربي والدول المتوسطية و بين الدول المتوسطية مع بعضها البعض، مترافقة مع دعم 

  .أوربي كبير للعملية برمتها

 خالل تطوير الموارد البشرية وتشجيع التفاهم بين الثقافات وتقارب إنسانية من -ثقافية  -اجتماعية شراكة 

 . متوسطية ، وكذلك تطوير مجتمعات مدنية حرة و مزدهرة ال- وربيةاألفي المنطقة الشعوب 

. يتم تطبيق منطقة التجارة الحرة من خالل اتفاقيات شراكة بين كل دولة من الدول المتوسطية واالتحاد األوربي

 وآخر دولة هي سورية التي توصلتمفاوضات الشراكة مع االتحاد األوربي جميع الدول المشاركة أنهت وقد 

ويتضمن الفصل الرابع المزيد  . 2003 كانون األول 9إلى تفاهم على المستوى الفني مع االتحاد األوربي في 

 . من التفاصيل حول تلك المفاوضات 

 7األوربية المتوسطيةاتفاقيات الشراكة 

مع  (EPA) مفاوضات تهدف إلى عقد اتفاقيات شراكة اقتصادية 2002أطلق االتحاد األوربي رسمياً في أيلول 

ستحل هذه االتفاقيات المنسجمة كلياً مع قواعد منظمة ). دول أفريقيا، الكاريبي، والمحيط الهادئ ( ACPدول 

إقامة منطقة في الهدف النهائي التفاقيات الشراكة االقتصادية ويكمن    .التجارة العالمية محل االتفاقيات القديمة

ستشمل هذه االتفاقيات الزراعة و و.   و االتحاد األوربيACPلـ تجارة حرة بين المجموعات اإلقليمية لدول ا

 .و التقنية للتجارةغير الجمركية ، كما ستقوم بمعالجة التعريفة و العوائق  تجارة الخدمات

 توسيع االتحاد األوربي شرقاً

مجموعة من  حدثت )EEC( التي أسست الجمعية االقتصادية األوربية 1957منذ تم توقيع اتفاقية روما عام 

انضمت  1980وفي عام .  1973الدانمارك عام و أيرلندا و انضمت فيها كل من بريطانيا :األولى.  التوسعات

 انضمت كل 1995و في عام .   انضمت كل من إسبانيا والبرتغال إلى الجمعية األوربية1986وفي عام  اليونان

حيث تمت الموافقة  2003تحاد فقد أعلن عنه في نيسان أما آخر و أكبر توسيع لال.  النمسا و فنلندا  ومن السويد

: هذه الدول هي(2004 /8/5على انضمام عشر دول معظمها من شرق و وسط أوربة و سيتم هذا االنضمام في 

 )قبرص - مالطا -  هنغاريا- بولندا - -  جمهورية التشيك-  ليتوانيا-  التفيا-  إستونيا - سلوفاكيا –سلوفانيا 

اعتبرت تركيا مرشحةً لالنضمام إلى االتحاد األوربي منذ عام و . 2007ضم بلغاريا و رومانيا في عام بينما ستن

من بين (  ولكن مفاوضات انضمامها لن تبدأ حتى تلبي تركيا الشروط السياسية   الضرورية لالنضمام 1999

 .  )هذه الشروط حماية األقليات، واحترام حقوق اإلنسان
                                                           

 htm.index/euromed/external_relations/comm/int.eu.europa.www:  المصدر الرئيسي للمعلومات -7 
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 8طقة التجارة الحرة العربية الكبرى اتفاقية من2-1-3

يعتبر تحقيق التكامل االقتصادي العربي الهدف الرئيسي لكافة االتفاقيات االقتصادية و التجارية التي وقعت 

وقد بدأت هذه المحاوالت لتحقيق التكامل االقتصادي العربي مع تأسيس الجامعة العربية .  بين الدول العربية

فقد تم توقيع العديد من االتفاقيات في هذا ). للجامعة العربية (ESC)جتماعي المجلس االقتصادي واال(

 .  لم تحقق أي منها تقدماً كبيراً باتجاه تحقيق التكامل االقتصادي العربية لكنالسياق بين الدول 

ة  المجلس االقتصادي واالجتماعي للجامعة العربي1996كلفت القمة العربية التي عقدت في القاهرة عام 

 على تنفيذ منطقة 1997و قد اتفق أعضاء المجلس في عام .  تأسيس منطقة تجارة حرة عربية ذات فعالية

سيتم تنفيذ هذه االتفاقية  . 1998تجارة حرة عربية في غضون عشر سنوات تبدأ من األول من كانون الثاني 

ترة التنفيذ للوصول إلى التحرير سنوياً خالل ف% 10من خالل التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية و بنسبة 

 في كل دولة أساساً لحساب التخفيضات 1998اعتبرت الرسوم الجمركية التي وجدت في بداية عام .  الكامل

كما اعتبرت فترة العشر سنوات فترة انتقالية إلعطاء المجال للدول .  الواردة في برنامج تنفيذ االتفاقية

الدول . (GAFTA)لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى األعضاء التخاذ اإلجراءات الالزمة 

  - مصر:   وهي1997هي الدول التي االتفاقية في عام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى األعضاء في 

 – البحرين – تونس -ة  سوري-  السعودية-  عمان-  المغرب-  ليبيا-  لبنان-  الكويت- األردن

 . منحت وضع المراقبأخرى هناك أربع دول واإلمارات 

وفي جلسته الحادية والسبعين أكد المجلس االقتصادي االجتماعي العزم على إنشاء منطقة التجارة العربية 

 كما 2007 بدالً من عام 2005الحرة الكبرى وتسريع موعد استكمال التحرير التجاري بحيث يصبح عام 

 . كان مقرراً سابقاً 

 بلدين االتفاق فيما بينهما على معاملة تجارية خاصة و تحرير للتجارة بشكل سابق لتنفيذ الجدول عموماً ألّي

و يجدر ذكر أنه يمكن تحرير أّي سلعة تحريراً كلياً في أّي وقت من األوقات خالل تنفيذ .  المتفق عليه

 ضوء البرنامج التنفيذي كل ستة يقوم المجلس االقتصادي واالجتماعي بمراجعة تنفيذ االتفاقية في. االتفاقية

يجب معاملة السلع المتبادلة معاملة السلع الوطنية في الدول األعضاء من ناحية المواصفات .  أشهر

وفيما .   الضرائب والرسوم المحلية-  شروط الحماية الصحية والصحة النباتية-  قواعد المنشأ- والمقاييس

 المبادئ و اإلجراءات العالمية المعتمدة في هذا االتفاقية تتبنىرة فإن يتعلق باإلغراق و العوائق التقنية للتجا

 . المجال

على انضمام السودان 2002أيلول المنعقدة في  70رقم الجلسة صادق المجلس االقتصادي واالجتماعي في 

كية إلى فقد سلمت حكومة السودان جداول تخفيض الرسوم الجمر.  إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

  لتتم إزالتها نهائياً في بداية عام2005المجلس والتزمت بتخفيض رسومها الجمركية تدريجياً ابتداء من عام 
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وقرر إعفاء المنتجات الفلسطينية من .  كما صادق المجلس على انضمام السلطة الوطنية الفلسطينية.  2010 

 . 2000 لعام 200لعربية رقم جميع الرسوم و الضرائب كلياً بناء على قرار القمة ا

 للمجلس 71في الجلسة رقم منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى الجمهورية اليمنية إلى فقد انضمت و كذلك 

و قد التزمت اليمن بتخفيض رسومها الجمركية والرسوم األخرى ذات  . االقتصادي واالجتماعي للجامعة العربية

 .2010الباقية ستتم إزالتها في بداية عام % 20 ونسبة الـ 2005دءاً من عام سنوياً ب %16األثر المماثل بنسبة 

هو الجزائر التي تقوم حالياً بإتمام اإلجراءات منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى البلد التالي الذي سينضم إلى 

  اإلدارية والقانونية لالنضمام

   السياسات التجارية الزراعية2-2

 9الدوحة حول الزراعة  مفاوضات 2-2-1

 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول 20حسب البند  2000بدأت المفاوضات حول الزراعة في بداية عام 

  أدناه المزيد من المعلومات حول اتفاقية جولة األوروغواي حول الزراعة 1-2ويتضمن المربع .  الزراعة

(URAA).  

 ول الزراعة  اتفاقية جولة األوروغواي ح1-2المربع 

تمثل االتفاقية تغيراً جوهرياً في طريقة معاملة الزراعة في ظل القواعد التي تحكم التجارة بين الدول األعضاء 

فقبل جولة األوروغواي كانت قواعد الغات التجارية حول المنتجات الزراعية غير . في منظمة التجارة العالمية 

عديد من القواعد الغامضة واالستثناءات الخاصة بالمنتجات فعالة إلى حد كبير حيث كانت تنطوي على ال

ولكن بموجب . الزراعية وتم استثناء تلك المنتجات من الكثير من القوانين المطبقة على المنتجات الصناعية 

المشار إليه في بعض (اتفاقية جولة األوروغواي حول الزراعة اتفقت الدول على تخفيض الدعم بشكل كبير 

 سنوات 6وكان يفترض أن تنفذ اتفاقية األوروغواي على مدى ) . لالتفاقية" الدعائم الثالث"اسم األحيان ب

1995-200010 .  

وفيما يتعلق بدعم الصادرات فقد قضت اتفاقية الزراعة بتخفيض الدول األعضاء كالً من المبالغ التي تنفق على 

يتمثل الحد األساسي لتخفيض دعم الصادرات في و. دعم الصادرات وكميات الصادرات التي تتلقى ذلك الدعم 

واتفقت الدول المتقدمة على تخفيض دعم الصادرات بنسبة  . 1990-1986وسطي الدعم المقدم خالل الفترة 

 سنوات 10على مدى % 24خالل فترة ست سنوات ، أما الدول النامية فسوف تخفض ذلك الدعم بنسبة % 36

  .1995ابتداء من عام 
 

                                                           
: سلسلة أخبار جولة الدوحة "مصدر المعلومات حول دخول األسواق ودعم التصدير والدعم المحلي والوضع الحالي هو  -9

  (/http://www.ictsd.org)" الزراعة
 
 10- htm.genuraa/wto/briefing/gov.usda.ers.www://http 
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على مدى ست سنوات للدول المتقدمة و % 21التفاق على تخفيض كميات الصادرات المدعومة بنسبة وتم ا

أما الدول األقل تطوراً فسوف لن تلتزم بأي من هذه التخفيضات . على مدى عشر سنوات للدول النامية % 14

 ) . 14 ص – 2002التجارة الزراعية السورية (

الل االلتزام بتخفيض مقاييس الدعم اإلجمالي وهو المقياس الرقمي لقيمة وتم تحقيق تخفيض الدعم المحلي من خ

وتقع إجراءات الدعم المحلي ضمن ثالث فئات يشار إليها عادةً باسم . السياسات المحلية المشوهة للتجارة 

خضر فهناك الصندوق األ: التي تحمل ألواناً مختلفة وذلك إمكانية تشويهها للتجارة الزراعية " الصناديق"

والصندوق البنفسجي ) . التي تقدم دعماً اليؤدي إلى أي تشويه أو يؤدي إلى تشويه بسيط(والصندوق األزرق 

واليخضع الصندوقان األول والثاني إلى أي ) . الذي ينطوي على سياسات الدعم المؤدية إلى تشويه التجارة(

. ب معادلة تتباين بين الدول المتقدمة والنامية التزام بالتخفيض ، بينما يتوجب تخفيض دعم الصندوق الثالث حس

 : وبشكل أكثر توضيحاً .  شرحاً موجزاً لهذه الصناديق 3-2ويتضمن المربع 

وهي تتضمن األموال التي يتم . ينطوي على اإلجراءات التي التشوه األسواق الزراعية : الصندوق األخضر 

ألمن الغذائي والدفعات المباشرة للمزارعين غير المقترنة إنفاقها على األبحاث والتي تسمح بتخزين مايحقق ا

باألسعار الجارية أو معدالت اإلنتاج و مساعدة التعديل الهيكلي وبرامج شبكة األمان والبرامج البيئية وبرامج 

يجب أن يتم تمويل هذه اإلجراءات التي توجه إلى منتجات معينة من إيرادات الحكومة . المساعدة اإلقليمية 

إن مبلغ دعم الصندوق األخضر غير محدود حالياً وليس هناك أية . يجب أن التنطوي على دعم سعري و

 . التزامات بأي تخفيض 

تشكل إجراءات الصندوق األزرق استثناء من القاعدة العامة القائلة بوجوب تخفيض الدعم : الصندوق األزرق 

أي الدفعات التي يتم : ءات عادةً برامج تحديد اإلنتاج وتتضمن اإلجرا. المرتبط باإلنتاج إلى الحد األدنى 

ومن بين أعضاء منظمة التجارة العالمية قام االتحاد . تقديمها حسب مساحة معينة أو لعدد معين من الحيوانات 

األوربي وآيسالنده و النرويج و اليابان و جمهورية السلوفاك وسلوفانيا والواليات المتحدة األمريكية فقط 

 . عالن عن اتخاذ إجراءات الصندوق األزرق باإل

. يتضمن القسم األكبر من إجراءات الدعم المحلي التي يعتبر أنها تشوه اإلنتاج والتجارة : الصندوق البنفسجي 

 % . 36ويحدد سقف اإلنفاق على تلك اإلجراءات على نسبة 

فاق حول أسلوب تخفيض الرسوم و حسب خطة العمل المتفق عليها في الدوحة فإنه يجب التوصل إلى ات

 حتى تتمكن الدول األعضاء من تقديم الجداول التي تلتزم فيها بمعدالت 2003الجمركية في نهاية آذار 

 .التخفيض بشكل متكامل في المؤتمر الوزاري الخامس 

ل تحسين الوصو: التزمت الدول األعضاء في مؤتمر الدوحة الوزاري بإجراء مفاوضات شاملة تهدف إلى 

. تخفيض دعم التصدير حيث أن إلغاء دعم التصدير سيساهم في تخفيض الدعم المشوه للتجارةوإلى األسواق 

 التنمية - األمن الغذائي -كما يأخذ إعالن الدوحة في االعتبار االهتمامات غير التجارية مثل حماية البيئة 

 .الريفية 
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 األسواقدخول 

بمزيد من التخلص ) 11أمريكا، ومجموعة دول كايرنز( اعية في العالم يطالب المصّدرون الرئيسيون للسلع الزر

يوّضح الشكل البياني التالي مستويات الحماية في .  من العوائق التي تحول دون الوصول إلى األسواق الزراعية

يفة حيث تزيد التعر(حيث يظهر الشكل أن أكثر السلع حماية هي منتجات األلبان . دول مختلفة ولسلع مختلفة

أكثر من (بينما تواجه الحبوب تعريفة قدرها  )  واليابان على التوالي EFTA(12(في % 150و % 200على 

تتراوح نسبة (أما أقل الدول حماية فهي استراليا ونيوزيلندا .  )في اليابان% 100و  EFTAدول في % 150

 . %)5.6و% 0.3التعريفة بين 

 لزراعية األولية والمصنعة التعريفة التجميعية للمواد ا1-2المخطط 
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 2001 صيف - مديرية الزراعة–المفوضية األوربية العامة : المصدر 

أسلوب صيغة سويسرية تدعمه  :  األول .كان قد تم وضع اقتراحين لصيغ التخفيض على طاولة المفاوضات

 أما  .كحد أعلى% 25الواليات المتحدة و آخرون و يهدف إلى تخفيض التعريفة إلى مستوى و مجموعة كايرنز

غواي المقّدم من قبل االتحاد األوربي و يستوجب تخفيض الرسوم الجمركية وروالثاني فهو أسلوب جولة األ

وهو نفس الصيغة الملتزم بها في (لكل بند من بنود التعريفة % 15، وتخفيضاً بمقدار % 36بمعّدل متوسط قدره 

                                                           
وتلك الدول .  دولة مصدرة للمنتجات الزراعية التزمت بنظام تجارة زراعية موجه نحو السوق 17 تضم مجموعة الكارينز - 11

 – إندونيسيا – غواتيماال – كوستاريكا – كولومبيا – تشيلي – كندا – البرازيل – بوليفيا – أستراليا –األرجنتين : األعضاء هي 

 .  األوروغواي – تايالند – جنوب أفريقيا – الفيليبين – الباراغواي –  نيوزيلندة -ماليزيا 
 .  سويسرا – النرويج – ليشستين –آيسالند : جارة األوربية الحرة وهي تضم ت منطقة ال- 12
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 على المقترح المشترك بين االتحاد األوربي و الواليات وقد ركزت مفاوضات كانكون.  )األوروغوايجولة 

على )  التحرير الكامل– مبدأ جولة األوروغواي –الصيغة السويسرية (المتحدة المتعلق بتطبيق منهجيات مختلفة 

تطلب بعض الدول النامية استثناء بعض المنتجات الزراعية الحساسة و. مجموعات مختلفة من خطوط التعريفة 

أن هذه المنتجات ضرورية بالنسبة لها لتحقيق األمن الغذائي والتنمية حيث امات التخفيض إذا وجدت من التز

 .  الريفية

يفضلون توسيعه منظمة التجارة العالمية  فإن معظم أعضاء )TRQs(الجمركية فيما يتعلق بنظام الحصص و

 بينما يفضل آخرون الحفاظ على ، واضعين في حسبانهم الوصول إلى هدف نهائي وهو نظام التعريفة فقط

 . الوضع الراهن

 الحالي و المحافظة على هذا النظام SSGمعظم الدول النامية إلغاء نظام الحماية الزراعية الخاص وأخيراً تود 

 . لصالح الدول النامية فقط

 دعم التصدير

ح بها بالنسبة للمنتجات و لكن يسم.  تعتبر كافة أشكال دعم التصدير محرمة في منظمة التجارة العالمية

نصت اتفاقية جولة .  الزراعية ضمن الحدود التي يعلن عنها في الجداول الخاصة بالتزامات كل بلد

 على تخفيض اإلنفاق على الدعم المقدم للتصدير و على تخفيض )URAA( حول الزراعة األوروغواي

 .  كمية المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها ضمن نظام الدعم

الذي يستخدمه االتحاد األوربي بشكل (بإلغاء الدعم الصريح للصادرات مبدئياً الواليات المتحدة البت ط

إذا كان سيشمل كافة %) 45(وجود تخفيض أكبر مكانية بإاالتحاد األوربي بالمقابل أجاب بينما .  )رئيسي

أما .  )يات المتحدة بشكل رئيسيالذي تستخدمه الوال(بما فيها برامج تمويل الصادرات أنواع دعم الصادرات 

االقتراح المشترك بين االتحاد األوربي و الواليات المتحدة فهو يسمح باإللغاء الكامل لدعم الصادرات 

 . الهامة بالنسبة للدول النامية ) التي يجب أن يتم تحديدها" (المنتجات الحساسة"الصريح فقط على 

 الدعم المحلي

ع السياسات التي تشوه المنافسة العالمية و تشجع زيادة اإلنتاج المحلي من خالل يتكون الدعم المحلي من جمي

و هذه السياسات تعيق االستيراد أو تدعم التصدير و تؤثر على أسعار السوق .  األسعار) أو(دعم اإلنتاج و 

التخفيض على الدعم ويتضمن االقتراح المشترك بين االتحاد األوربي والواليات المتحدة المزيد من .  العالمية

  المشوه للتجارة ولكنه يحافظ على االستثناءات المتعلقة بالعديد من السياسات التي تم تبنيها من قبل الدول

وهذا أمر غير مقبول بالنسبة ألي دولة ترغب في وضع بعض الحدود على الدفعات المقدمة للمزارعين المتقدمة 

 . بشكل مستقل عن الشكل المفترض 

 )S&D( الخاصة والتمييزية المعاملة
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تطلب الدول النامية فترات تنفيذ أطول ونسب أقل للتخفيض و حتى إزالة العوائق أمام تجارة المنتجات الزراعية 

 المعاملة الخاصة و التمييزية و ها تطالب بالحصول علىو زيادة على ذلك فإن.  و كذلك بالنسبة للمواضيع العامة

ال يزال االتفاق بين الدول .   تطبيقها على مستوى ثنائي أكثر منه متعدد األطراففة قد تمي تخفيض التعرخاصةً

 الطلب األكثر إثارة اأم.  األعضاء على أن الدول األقل تطوراً يجب أن تبقى مستثناة من  التزامات التخفيض

ح برفع مستوى للخالف بين األعضاء فهو طلب تأسيس صندوق خاص باألمن الغذائي خاص بالدول النامية يسم

 . من أجل دعم األمن الغذائي و التنوع الزراعي) للدول النامية% 10الذي هو حالياً  ( de-minimisالـ 

 الوضع الراهن للمفاوضات

لم يتم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر كانكون الوزاري واليبدو من المحتمل أن يتم إحراز تقدم كبير في المستقبل 

 : معوقات األساسية التي تعترض المفاوضات فيما يلي ويمكن تلخيص ال. القريب 

 . اليزال هناك بعض الغموض حول االلتزامات الفعلية المتعلقة بدخول األسواق الواجب إدخالها في آليات العمل 

من ناحية مواقف و. موقع يمكنه من التفاوض على موعد إنهاء دعم الصادرات إن االتحاد األوربي ليس في 

" . الصندوق األخضر"التزال بعيدة بشأن إدخال الحدود على اإلنفاق الذي يتضمنه حالياً فهي ي الدعم المحل

 . اليزال مستوى المعاملة الخاصة والتمييزية الذي طالبت به الدول النامية يشكل مسألة خالفية و

 معارضة من العديد من يلقى طلب االتحاد األوربي بالتعامل مع المؤشرات الجغرافية خالل المفاوضات الزراعية

 . الدول 

 13 المطبقة في االتحاد األوربي مراجعة منتصف المدة للسياسات الزراعية العامة2-2-2

 تطور السياسات الزراعية العامة 

وقد .  بالتوقيع على معاهدة روما) االتحاد األوربي( تأسيس الجمعية االقتصادية األوربية 1957 آذار 5تم في 

 : لإلتحاد األوربي) CAP(العامة  الزراعية ات االتفاقية األهداف التالية للسياس من 39حدد البند 

زيادة اإلنتاجية الزراعية من خالل نشر التطور التقني وضمان نمو منطقي لإلنتاج الزراعي  -

 .واالستخدام األمثل لعوامل اإلنتاج الزراعي 

 .تأمين مستوى معيشة عال للمجتمع الزراعي  -

 .ق استقرار األسوا -

 .ضمان توفر المخازين الزراعية  -

 . ضمان وصول هذه المخازين إلى المستهلكين بأسعار معقولة -

السياسات الزراعية وقد مكنت .  إحدى أهم السياسات في االتحاد األوربيالسياسات الزراعية العامة تعتبر

.  لرئيسية في فترة قصيرة نسبياًاالكتفاء الذاتي من معظم السلع الزراعية امن تحقيق االتحاد األوربي العامة 

                                                           
و كذلك موقع مفوضية االتحاد ) 2001(مال حسن و زمالئها : ذا الجزء من التقرير  من أهم المصادر المستخدمة إلعداد ه- 13

  . int.eu.europa.wwwاألوربي على اإلنترنت 
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و حالياً يشكل اإلنفاق . بدأ االتحاد األوربي بالتصدير إلى األسواق العالميةو بدا أنها مكلفة جداً خاصةً عندما 

 . من ميزانية االتحاد% 45 حوالي السياسات الزراعية العامةعلى 

ضرائب :  ق باستخدام ثالث أدوات رئيسيةو قد طب. للسياسات تم اختيار نظام أسعار السوق كأداة رئيسية 

لدعم السعري مجموعة من النتائج او قد كان لنظام .   أسعار التدخل-  إعادة تمويل التصدير- االستيراد

االكتفاء الذاتي لمعظم السلع فمن ناحية أولى تم تحقيق الزيادة في اإلنتاج المزرعي مما سمح بتحقيق 

 .زيادة كبيرة و متسارعة في اإلنفاق على القطاع الزراعيهناك ناحية أخرى كان  ومن . الزراعية

، أعاد االتحاد األوربي تشكيل  2003في نيسان أقر وفي العقد األخير الذي سبق آخر توسع ذلك الذي 

ليتوافق مع االلتزامات المالية المتفق عليها في موازنة االتحاد و التوافق مع العامة ته الزراعية اسياس

 . ت الدوليةااللتزاما

شمل تخفيضات كبيرة في مستوى دعم األسعار ألكثر القطاعات  الذي )ماك شاري (1992إصالح عام 

وتم تقديم دفعات تعويضية للمرة األولى حيث تم تحديدها بناء على . أهمية مثل الحبوب والثروة الحيوانية 

كما طلب من المزارعين أيضاً التخلي . ي  اإلنتاج الفعل14جزئياً عن مستوى" فصلها"المساحة بالهكتار و تم 

 . عن زراعة بعض المساحات من األراضي القابلة للزراعة 

المالية ات متوافقةً مع السياسالسياسات الزراعية العامة هدف إلى جعل  الذي 2000إصالح جدول أعمال 

تم إدخال .  المحتملين وكذلك تسهيل أمور انضمام األعضاء الجدد2006-2000لالتحاد األوربي في الفترة 

، ولتعزيز   األسعار العالميةتقريب أسعار الزراعة األوربية إلىتخفيضات جديدة على نظام دعم األسعار ل

كما استمر نظام الدفعات التعويضية وكذلك .  )دول وسط وشرق أوربة(األعضاء الجدد في االتحاد األوربي 

كما تمت .  ف و قادرة على المنافسة من أجل التنمية الريفيةتبنى االتحاد برامج تشجيع زراعة متعددة الوظائ

تقوية اإلجراءات البيئية الزراعية لتشجيع المزارعين على استخدام تقنيات متوافقة مع حماية البيئة والمحافظة 

وقد تم تفعيل برامج دعم خاصة لمساعدة الدول المرشحة لالنضمام إلى االتحاد .  على المصادر الطبيعية

 .  إجراء تعديالت بنيوية فيهاعلى

  15لالتحاد األوربيالعامة الزراعية ات للسياسمنتصف المدة مراجعة 

قدمت المفوضية .  2003 خالل عام )MTR( منتصف المدةإجراء مراجعة " 2000روزنامة عام " تضمنت

 ة العامةالسياسات الزراعيبهدف إصالح منتصف المدة  مقترحات حول مراجعة 2002األوربية في عام 

 :  2003وفيما يلي أهم النقاط الواردة في القرار النهائي الذي تم تبنيه في كانون الثاني عام . لالتحاد

 

                                                           
 من المزارع تاج الفعلي و لكن اليزال يطلبستوى الدفعات كان مستقالً عن اإلن حيث أن مفقط "جزئياً" إن الفصل كان - 14

 . المحافظة على نموذج اإلنتاج السابق 
 ) . ب 2003 – أ 2003( المصدر الرئيسي لهذا القسم من التقرير هو المفوضية األوربية - 15
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 .  سيتم استبدال المدفوعات المباشرة الحالية بدفعة واحدة للمزارعين األوربيين و منفصلة تماماً عن حجم اإلنتاج

 صحة النبات والحيوان والثروة -  سالمة الغذاء- ير البيئيةهذه المدفوعات ستكون مرتبطةً باحترام المعاي

و كذلك متطلبات المحافظة على األراضي الزراعية في حالة زراعية وبيئية جيدة أو مايسمى .  الحيوانية

 ".cross-compliance"بااللتزام المتبادل 

اءات جديدة لتحسين نوعية البيئة والثروة ، إجر التنمية الريفية بالمزيد من أموال االتحاد األوربيات سياستعزيز 

 . 2005الحيوانية و مساعدة المزارعين لتطبيق معايير اإلنتاج األوربي بدءاً من عام 

 . تقليص حجم المدفوعات المباشرة للمزارع الكبيرة من أجل تمويل سياسة التنمية الريفية الجديدة

 . 2013ز حدود الموازنة الثابتة حتى عام وضع آلية لاللتزامات المالية من أجل ضمان عدم تجاو

سوف يتم المحافظة على  : إجراء تخفيضات سعرية غير متناظرة بين مناطق االتحاد األوربي في قطاع الحليب

على مدى أربع سنوات أما بالنسبة للحليب المقشود فسوف يتم التخفيض بنسبة % 25تخفيض سعر الزبدة بنسبة 

  2000ب االتفاق في جدول أعمال عام على مدى ثالث سنوات حس% 15

 16 قانون الزراعة األمريكي2-2-3

وقد استخدمت سياسات دعم دخل المزارعين .  للسياسات الزراعية تاريخ طويل في الواليات المتحدة األمريكية

 . 1924منذ عام 

 الجمع بين دعم  بشكل أساسي من1996-1933تكونت السياسات االتحادية الزراعية األمريكية خالل الفترة 

و ال يزال هذا الجمع بين النظامين حجر الزاوية في النقاش الدائر .  األسعار ونظام إدارة المخزون الزراعي

وقد .  و قد اختلفت خالل هذه الفترة األهمية النسبية ألدوات السياسات الزراعية. حول أدوات السياسة الزراعية

و بشكل عام فقد .  ياسات خالل هذه الفترة عن طريق القوانين المتعددةتم تعديل اآلليات المعتمدة في تنفيذ الس

 . 17"العجزدفعات "كان المزارعون مدعومين من خالل ماسمي بـ 

 ومدفوعات عجز -  التحكم باإلنتاج- على الجمع بين دعم األسعار 1990و 1985 الزراعة لعام اقانونحافظ 

وقد . مثل تخفيض دعم األسعار وزيادة مرونة التخطيط  ت عليهاتم إدخال بعض التعديالومع ذلك فقد  – الدخل

 زادت تلك التعديالت توجه المزارعين نحو السوق وطورت فرص تصدير المنتجات 

                                                           
  . ERS/USDA (2000) المصدر الرئيسي المستخدم في هذا الجزء من التقرير هو - 16
 –لمزارعين الذين يشاركون في برنامج السلعة السنوي لسلع مثل القمح هي دفعات مباشرة تقدمها الحكومة ل"  العجزدفعات "- 17

ويعتمد معدل الدفعة الخاصة بالمحصول لسنة محصولية معينة على الفارق بين السعر الهدف المحدد .  القطن – الرز –الحبوب العلفية 

لية للمزارعة للسنة المحصولية لمساحة معينة ومردود ماجوتمنح الدفعة اإل. و الوسطي ألسعار السوق للسلعة خالل فترة زمنية معينة 

 .المزرعة 
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 االرتباط بين )FAIR( أزال القانون االتحادي لتطوير و إصالح الزراعة 1996في عام . الزراعية 

خالل تأمين سبع دفعات سنوية ثابتة و لكن متناقصة و سميت مدفوعات دعم الدخل و األسعار الزراعية من 

، حيث يستلم المزارعون مدفوعات الحكومة المستقلة بشكل كبير عن  "مدفوعات عقود مرونة اإلنتاج"

مرتبطةً بشكل كبير مع " مدفوعات العجز"األسعار  و هذا يعكس ما كان سائداً في الماضي حيث كانت 

ونتيجة لذلك  . وبمعدالت األسعار ومن توزيع األرض على مختلف المحاصيل أسعار المنتجات الزراعية

اعتمد المزارعون بشكل متزايد على إشارات السوق كمرشد في اتخاذ قرارات اإلنتاج و من ناحية أخرى 

 .حيث كانت المدفوعات ثابتةً وغير مرتبطة بأسعار السوق من المخاطرفإن دخل المزارعين تعرض لمزيد 

 الزراعة الجديدقانون 

-2002 البرامج االتحادية للزراعة خالل الفترة )FSRIA(" األمن الزراعي واالستثمار الريفي"يقود قانون 

يوسع برامج  وكما يعدل برنامج المدفوعات الزراعية و يقدم برنامج المدفوعات المقابلة لدعم الدخل.  2007

و يحسن قواعد .  البيئة" صديقة"رسات الزراعية الحفاظ على األرض الزراعية و يؤكد على تبني المما

 على قدرة اإلبقاء.  الحصول على القروض ليزيد قدرة المزارعين على الحصول على مساعدات التمويل

و قد .  ؛ و يقدم مقترحات حول الثروة الحيوانية 18"طابع الغذاء"المهاجرين الشرعيين على الحصول على 

  المحافظة على المصادر- السلع الزراعية:  انون ضمن عشرة برامج هيصنفت التصورات التي يقدمها الق

الطاقة  التحريج والغابات و-  البحث العلمي وما يتعلق به-  التنمية الريفية-  التمويل-  التغذية-  التجارة-

 .غيرها و

وي على مجموعة  حيث يحت. 19السلعالمتعلق ببرامج عنوان القانون الزراعة الجديد أهمية هو عناوين أكثر 

: فيما يلي ملخص ألهم القضايا التي يعالجها هذا العنوان و.  من البرامج تتعلق بمجموعة من السلع المختلفة

  البذور الزيتية للمنتجين -  األرز-  القطن-  الحبوب العلفية- المباشرة للقمحالمحافظة على تقديم الدفعات 

و حنى .   الفول السوداني-  البذور الزيتية األخرى-  الصوياتم توفير دفعات جديدة لفوليو . المستحقين 

يتمكن المنتج من الحصول على المدفوعات من المحاصيل المستحقة فإن عليه أن يدخل في اتفاقية سنوية مع 

 . الحكومة

ستحقة  متاحة للسلع الم-  و البذور الزيتية-  األرز-  القطن-  الحبوب العلفية- المدفوعات المقابلة للقمح

 . عندما يكون السعر الفعلي أقل من السعر المستهدف

المحافظة على مرونة التخطيط والمحددات وهذا يعني أن المشاركين في برنامج الدعم يمكنهم زراعة أي 

إال إذا كان المنتج يزرع تلك المنتجات منذ وقت (محصول مع وجود المحددات على الفواكه والخضار 

 ) . طويل

                                                           
  .  المواد الغذائية يهدف نظام الطابع الغذائي إلى توفير الدعم للفقراء لشراء- 18

  UDSD (GOV.USDA.ERS.WWW(  للمزيد من التفاصيل حول برامج السلع أنظر موقع الـ-19 
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التي )  أو مئة وزن-ة  بال-  بوشل- رطل(و الذي هو سعر الوحدة " معدالت قروض السلع" المحافظة على

 وتوسيعها لتشمل تقوم عندها مؤسسات اإلقراض بتقديم قروض مضمونة للمزارعين لفترة محدودة من الوقت

لمنتجات وقد تم وضع برنامجين .  20) العدس–العسل  – الصوف شعر –منتجات جديدة مثل الفول السوداني 

أوالً، أوامر تسويق الحليب االتحادية التي تضع حداً أدنى للسعر :  الحليب ضمن برنامج معدالت قروض السلع

بناء على المنتجات التي يدخل فيها الحليب كمادة أولية؛ ثانياً، يتم تقديم الدعم السعري عن طريق شراء الحكومة 

 وهناك برنامج آخر هو برنامج تشجيع صادرات الحليب .  الجبن-  الحليب المجفف خالي الدسم- للزبدة

)DEIP (و الذي يدعم صادرات منتجات األلبان األمريكية . 

يتم دعم الفول السوداني من خالل عدة أساليب مثل المدفوعات المباشرة و قروض التسويق بينما تم إلغاء دعم 

 . األسعار و حصص التسويق

ي الجديد تحديث المساحات واإلنتاجية المعتمدة كأساس في حساب المدفوعات يتيح تطبيق قانون الزراعة األمريك

يؤدي هذا التحديث و.  المختلفة للقانون حيث أن المساحة المستخدمة حالياً تعود إلى أوائل و أواسط الثمانينات

 . المقابلةة الميزانية للمدفوعات الثابتة وللمساحات واإلنتاجية إلى زيادة مطردة في تكلف

مليار دوالر سنوياً فيما إذا استمّرت األسعار عند  19.5-17للقانون بحوالي اإلجمالية قدر المحللون التكلفة 

 مليار دوالر لبرنامج 8-6، و   مليار دوالر للمدفوعات الثابتة والمدفوعات المقابلة11.5-11(مستوياتها الحالية 

من المزارعين سوف يحصلون % 8( كبار المنتجين والحجم األكبر من هذه التكلفة سوف يذهب إلى) القروض

 .  )من الدعم% 47على 

 مليار دوالر على مدى عشر سنوات مما يعني زيادةً 18تقّدر الميزانية الكلية لقانون الزراعة األمريكية بحوالي 

ن الزيادة وهذه الزيادة في الواقع أقل م.  1996على ميزانية قانون الزراعة األمريكي لعام % 80-70قدرها 

 .  1996لعام الزراعة األمريكي المتوقعة إذا أخذنا في االعتبار اإلنفاق الفعلي على دعم الزراعة في ظل قانون 

 أن الواليات المتحدة قد فقدت بعض 2002تظهر ردود الفعل الدولية على قانون الزراعة األمريكي لعام 

ات الزراعية ضمن مفاوضات منظمة التجارة العالمية مصداقيتها و قدرتها على طرح أية إصالحات على السياس

كما أن الواليات المتحدة قد تواجه صعوبات في قبولها تخفيضات إضافيةً على أشكال الدعم .  حول الزراعة

 . المشوهة لإلنتاج

 أو إذا بقيت األسعار بحدود. مليار دوالر  في العام AMS( 19.1(إلجمالي إجراءات الدعم الفعلي يبلغ الحد 

 . )/int.eu.europ.www://http : موقع االتحاد األوربي على االنترنت(أقل من المستويات الحالية 

                                                           
للدولة بأسعار " للقرض"من برامج دعم األساسية التي يمكن للمزارعين تقديم المحصول الخاضع " معدل القرض "تقدير تم اشتقاق - 20

وقد تم وضع اآلليات اآلن لعدد كبير من المحاصيل التي تسمح للمزارعين بالحصول على التعويض النقدي . أدنى من أسعار السوق 

إذا ماكانت أسعار السوق أدنى من أسعار القروض وذلك بدالً من تقديم تلك ") دفعة عجز القرض"أو " لقرضكسب تسويق ا("من الدولة 

 . المحاصيل إلى مستودعات الدولة 
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  التطورات المتوقعة2-3

أيلول (أشار إعالن الدوحة أنه في المؤتمر الوزاري الخامس فيما يتعلق بمفاوضات التجارة متعددة الجهات ، 

. حسب اآلليات المتفق عليها سابقاًطلب من الدول األعضاء تقديم جداول التزاماتها المتعلقة بالزراعة ) 2003

ومع ذلك فلم يتم تحديد اآلليات بعد ولم يتمكن المؤتمر الوزاري حتى من التوصل إلى حل وسط مقبول حول 

 دخول – قضايا سنغافورة –ية الفكرية القضايا األخرى الواردة في إعالن الدوحة مثل اتفاقية حقوق الملك

وحالياً فهناك الكثير من الشكوك حول التطور المستقبلي لمفاوضات . األسواق للمنتجات غير الزراعية 

  . 2005احترام الموعد النهائي المحدد بعام عدم إعالن الدوحة وبالتأكيد يبدو أنه من المحتمل 

  لالتحاد األوربيسات الزراعية العامةالسياتطورات هامة أخرى يمكن أن تطرأ على 

فإن المفوضية األوربية  العامة الزراعيةات للسياسمنتصف المدة بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بشأن مراجعة 

التبغ و القطن و ستتبعها  و مذكرةً حول إصالح قطاعات زيت الزيتون2003سوف تقدم في خريف عام 

أي فك ( المقترحة لتلك القطاعات في األهداف والمنهجيات وتشترك اإلصالحات.  بمقترحات قانونية

 . الخاصة بمجموعة إصالح مراجعة نصف الفترة ) االرتباط في الدعم المحلي
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 االستنتاجات الرئيسية 2-4

 المفاوضات 2001أطلق المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في تشرين الثاني  -

 الخدمات –القضايا المتعلقة بالتنفيذ : ن المواضيع باإلضافة إلى الزراعة مثل حول مجموعة كبيرة م

.  النواحي المتعلقة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية – دخول األسواق للمنتجات غير الزراعية –

أن المفاوضات متعثرة وأنه من غير ) 2003(نكون اوأظهر المؤتمر الوزاري األخير الذي عقد في ك

  . 2005ل استكمال ماهو مقرر تنفيذه بحلول عام المحتم

تعالج مفاوضات منظمة التجارة العالمية حول الزراعة القضايا األساسية الثالث الواردة في اتفاقية  -

والتزال مواقف الدول .  الدعم المحلي – دعم الصادرات –دخول األسواق : جولة األوروغواي 

 . عض في كل من هذه القضايا النامية والمتقدمة بعيدة عن بعضها الب

تهدف اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى تحقيق التكامل االقتصادي العربي و تهدف إلى  -

تم توقيع عدة اتفاقيات ثنائية بين سورية وعدد من الدول . إقامة سوق واحدة بين الدول العربية 

وذلك ضمن نطاق منطقة التجارة )  السودان–عودية  الس–اإلمارات العربية المتحدة (العربية األخرى 

 . الحرة العربية الكبرى 

أكبر توسيع له في تاريخه حيث ستنضم عشر دول من وسط وشرق أوربة عن أعلن االتحاد األوربي  -

 تفضيلية فعالة ت وعالوةً على ذلك فإن االتحاد األوربي يطبق سياسا. 2004 إلى االتحاد في عام

 ) . EPA – مبادرة اليورو ميد – EBAأنظر (عات الدول النامية باتجاه بعض مجمو

 لالتحاد األوربي جزءاً أساسياً من الميزانية العامة لالتحاد )CAP (السياسات الزراعية العامةتمثل  -

 . %)45أكثر من (

عن الحجم الفعلي المحلي فصل الدعم العامة الزراعية ات للسياسمنتصف المدة تعتبر مراجعة تحقق  -

يجب أن تسمح للسياسات الزراعية العامة بالبقاء ضمن المؤشرات المالية للفترة لإلنتاج و األسعار و

2007-2013 .  

خطوة إلى الوراء في مجال درجة الفصل بين الدعم المحلي قانون الزراعة األمريكي الجديد يشكل  -

 . واإلنتاج وهو يؤدي إلى زيادة كبيرة في اإلنفاق الحكومي 





 ث الفصل الثال- 2003التجارة الزراعية السورية 

 33

 التجارة السورية : لثالثلفصل اا

مجموع (كان إجمالي حجم التجارة  2001في عام فتعتبر التجارة مكوناً مهماً من مكونات االقتصاد السوري 

 21)س باستخدام سعر الصرف القديم. مليار ل112.6حوالي (س .ل مليار 463.8.) الواردات والصادرات

وقد تماشى هذا األمر مع ارتفاع درجة  . 1995-1993 مليار ليرة سورية خالل الفترة 93.5مقارنةً بـ 

تقريباً % 48االنفتاح على االقتصاد وهذا ماتوضحه حصة التجارة من إجمالي الناتج المحلي التي وصلت إلى 

 2001 و2000ففي عامي قد حقق فائضاً ، لميزان التجاري أن اكما أنه من الجدير بالمالحظة . 2001في عام 

-1993خالل الفترة اً سالب كانبعد أن %) 5.1(+لتجارة السورية إلى االتجاه الموجب ي لالقياس  الميزانتحول

1995 .  

   التجارة السورية العامة3-1

   المناخ االقتصادي وتقديرات التجارة السورية3-1-1

ات اإلجمالية تحسنت التجارة السورية العامة خالل السنتين األخيرتين نتيجة لزيادة الصادرات بينما بقيت الوارد

  أن إجمالي الصادرات ازداد من1-3ويظهر الجدول  . 1993/2001تقريباً في نفس المستوى خالل الفترة 

 بمعدل نمو 2001س في عام . مليار ل59.2 إلى حوالي 1993/1995س خالل الفترة . مليار ل40 حوالي

س خالل . مليار ل53.6ليل من ومن جهة أخرى فقد انخفض إجمالي الواردات بشكل ق%. 6.8سنوي مقداره 

-1996 وذلك نتيجةً لالنخفاض الحاصل في الفترة 2001س في عام . مليار ل53.4 إلى 1993/1995الفترة 

 .) 1-3المخطط ( 2001حتى عام طفيف خالل الفترة الذي تاله ارتفاع  1999 و 1998

مما أدى إلى زيادة  2001-1993ة خالل الفترطرأت على الميزان التجاري  تغيرات التي 1-3ويظهر المخطط 

س . مليار ل112.6 إلى حوالي 1995-1993س خالل الفترة . مليار ل93.5إجمالي حجم التجارة السورية من 

بقي ميزان التجارة الكلية سالباً بين الفترتين ) . 1-3الجدول % (3.2 بمعدل نمو سنوي بلغ 2001في عام 

الكلية بشكل ملحوظ خالل السنتين التاليتين مما أدى إلى  ولكن تحسنت الصادرات 1999 و 1993-1995

                                                           
 11.2دوالر للواردات و من /س.  ل46.5 إلى 11.25 من 2000سعر الصرف المستخدم لحساب قيم التجارة في عام تم رفع  - 21

ومن أجل السماح بالمقارنة في الفترة الزمنية المستخدمة في هذا التقرير فقد تم حساب قيم التجارة . درات دوالر للصا/س. ل46إلى 

حيث أن البيانات المحسوبة بسعر الصرف القديم في الجداول والمخططات تحمل العالمة (القديم والجديد  الصرف يباستخدام سعر

("*" . 
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الميزان التجاري القياسي فقد أظهر الواقع  وفي  . 2001 و2000تحقيق ميزان تجاري موجب خالل عامي 

 .) 1-3الجدول ( 2001 عام 5.1+ إلى 1998 عام 14.8-تحسناً من 

   ) س.مليون ل (2001-1993  الميزان التجاري السوري  1-3 المخطط
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 1-3جدول ال - المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية لعدة سنوات: المصدر

 الصادرات   3-1-2

سيطرة القطاع "تظهر بنية الصادرات السورية اإلجمالية موزعة حسب أهم القطاعات االقتصادية وجود حالة 

 ، حيث أصبحت الصادرات السورية مع  أن القطاع المسيطر هو قطاع التعدين2-3ويبين الجدول " . الواحد

من إجمالي الصادرات السورية عام % 70مرور الوقت أكثر اعتماداً على هذا القطاع الذي شكل حوالي 

 ) . 2-3المخطط  (2000عام % 68 و 1995 ـ 1993خالل الفترة % 55 مقارنةً بحوالي 2001

 )س.مليون ل (2001 – 1993/1995  الصادرات السورية حسب القطاعات  2-3 المخطط
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التعدين والصناعات
االستخراجية
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 2-3جدول ال - المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية لعدة سنوات: المصدر
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عامي بالقيمة المطلقة والنسبية خالل ) ثاني أكبر قطاع مصدر(والصيد والغابات انخفضت صادرات الزراعة 

الصادرات الزراعية في  22ةحصوقد شكلت . لجفاف الشديد لموجة ابشكل رئيسي يرجع ذلك و 2001 و 2001

 وسجلت 1995 ـ 1993خالل الفترة  % 17بينما كانت بحدود  % 11.4 حوالي 2001إجمالي الصادرات عام 

 . معظم القطاعات األخرى انخفاضاً في حصة صادراتها

االتحاد (وتمثل الوجهتين الرئيسيتين  )   أ و ب3-3الشكل (تعتبر الصادرات السورية مركزة بشكل كبير 

ومع أن حصتهما قد انخفضت بين . األسواق التصديرية التقليدية للمنتجات السورية ) األوربي والبالد العربية

ازدادت حصة وقد ) . 3-3الجدول  (2001عام % 80 إال أنها بقيت تشكل أكثر من 2001 و 1993عامي 

ل جزئي بتوسع االتحاد وهي زيادة يمكن تفسيرها بشك 2001عام % 64 حوالياالتحاد األوربي لتصل إلى

حققت األسواق الجديدة أهمية متزايدة مثل أسواق وقد .  1995 في عام 12 دولة بدالً من 15األوربي ليشمل 

 ومن جهة  .2001عام % 11 إلى 1995-1993خالل الفترة % 4الدول اآلسيوية التي ارتفعت حصتها من 

  . ية نقاط مئو9أخرى فقد انخفضت حصة الدول العربية بنسبة 

 ( %)  الصادرات السورية حسب المناطق 3-3المخطط 

 2001 -ب                           1993/1995 -أ 

 
 3-3جدولال - المجموعة اإلحصائية لعدة سنوات -المكتب المركزي لإلحصاء : لمصدرا

وخالل . دة االنتشار الجغرافي للصادرات السورية اتجاهاً نحو زيا تظهر الدراسة الدقيقة على مستوى الدول

% 81 باإلضافة إلى االتحاد األوربي حوالي تركياوالسعودية ولبنان هي دول  أربعة شكلت 1995-1993الفترة 

  . من إجمالي الصادرات السورية 

حيث الزالت   ظهرت الصادرات على أنها مركزة بالقدر الذي كانت عليه في الفترات السابقة2001وفي عام 

ويتأكد هذا االتجاه من خالل . من إجمالي الصادرات السورية % 81تلك الوجهات التصديرية األربعة تشكل 

 .  23رقم االنتشارمؤشرات تمركز السوق مثل الرقم المعادل و

                                                           
 .  الزراعة والصيد والغابات التشمل المنتجات الغذائية والمشروبات  بيانات المكتب المركزي لإلحصاء حول- 22
 .  المرفق المنهجي يفسر كيفية حساب هذه المؤشرات - 23
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  تمركز السوق للصادرات السورية

 الفترة الرقم المعادل رقم االنتشار

0.22 2.48 1993 -   1995 

0.22 2.41 1998 -  2000 
0.24 2.21 2001 

إذا كانتا على (يظهر الرقم المعادل للصادرات السورية أن وجود أكثر من اثنين من الوجهات التصديرية 

وباإلضافة إلى ذلك فإن الوضع لم . يؤدي على نفس الدرجة من تمركز السوق ) نفس الدرجة من األهمية

  . 2.21 إلى 2.48قت مع انخفاض القيمة من يتحسن وإنما ازداد سوءاً مع مرور الو

ويتأكد هذا االتجاه السلبي أيضاً من خالل رقم االنتشار حيث كان تمركز الصادرات تزايد مع مرور الوقت 

إن االعتماد المتزايد على عدد قليل من أسواق التصدير يشكل نقطة ضعف في  . 0.24 إلى 0.22من 

 . كل متزايد لصدمات السوق الخارجيةض االقتصاد السوري بشاالقتصاد السوري وذلك من خالل تعري

   الواردات 3-1-3

بوجود أربعة قطاعات رئيسية لالستيراد ) 4-3الشكل  (2001اتسمت بنية الواردات السورية اإلجمالية عام 

 –ة المعادن الرئيسي-وهذه القطاعات هي الكيماويات . من إجمالي الواردات السورية % 70مشكلةً حوالي 

 أن حصة الواردات 5-3ويظهر الجدول %. 20 التبغ الذي يشكل الحصة األكبر التي تصل إلى –اآلليات 

 وارتفعت فيما بعد 1995-1993بالمتوسط خالل الفترة % 6.5الزراعية من إجمالي الواردات كانت بحدود 

  .%7.3 إلى حوالي 2001ثم انخفضت مجدداً عام % 8.9 لتصل 2000-1996في الفترة 

 )س .مليون ل ( 2001 – 1993/1995 الواردات السورية حسب القطاعات 4-3 المخطط
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 5-3جدول ال - المجموعة اإلحصائية لعدة سنوات -المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر

أما القطاعات التي تحقق حصصاً متزايدة فهي التبغ والنسيج والكيماويات بينما سجلت قطاعات المواد 

 . العربات انخفاضاً في حصتها - اآلليات –المشروبات  –الغذائية 
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، كما انخفضت حصتها )  أ و ب5.3الشكل (يعتبر اإلتحاد األوربي إلى حد بعيد أهم مصادر الواردات السورية 

ومن الجدير مالحظة  . 2001في عام % 33 إلى 1995-1993كمتوسط خالل الفترة % 36بشكل طفيف من 

 ) .6-3جدول  (2001عام %9.4حصتها في السوق السورية إلى أن الدول العربية زادت 

 ( % )  الواردات السورية حسب المناطق 5-3المخطط 

 2001 -ب    1993/1995 متوسط -أ

 
 6-3جدول ال - المجموعة اإلحصائية لعدة سنوات -المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر

وقد . أن سورية نوعت وارداتها مع مرور الوقت  )7-3الجدول (على مستوى الدولة تظهر الدراسة الدقيقة 

من إجمالي % 60إضافة لإلتحاد األوربي حوالي )  رومانيا- تركيا – أمريكا –اليابان (حققت أربعة دول 

  . 1995-1993الواردات السورية خالل الفترة 

األكثر  من الواردات من الدول الخمس% 50مع قدوم شأ حسب سوق المن أقل تركزاً 2001 خالل بدا االستيراد

ويتأكد هذا التوجه من . )  اليابان– السعودية – تركيا – الواليات المتحدة األمريكية –االتحاد األوربي (أهمية 

 : في الجدول التالي خالل مؤشرات تمركز السوق 

 تمركز السوق للواردات السورية

 فترةال الرقم المعادل رقم االنتشار

0.10 4.52 1993 - 1995 

0.08 4.95 1998 -  2000 
0.09 4.86 2001 

إذا كانت بنفس درجة ( مصادر للواردات السورية 5-4يظهر الرقم المعادل للواردات السورية أن وجود 

أن  يعني 4.86 إلى 4.52لكن ازدياد الرقم المعادل من .  الواردات يؤدي إلى نفس الدرجة من تمركز) األهمية

 .سورية خففت المخاطر المترافقة مع تمركز الواردات فقط مع عدد قليل من الشركاء 

 يعني 2001 و1995-1993ويتأكد هذا أيضاً من خالل رقم االنتشار حيث أن االنخفاض المسجل بين الفترة 

  ) .2001( بأن حصص الواردات كانت أقل تمركزاً بشكل طفيف في نهاية الفترة 
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    24لزراعية السورية التجارة ا3-2

. تعتمد سورية إلى حد كبير جداً على القطاع الزراعي من حيث المواد الخام والمواد الغذائية المصنعة 

 2000-1999وبشكل عام فيمكن أن يتأثر اإلنتاج الزراعي السوري بفترات الجفاف مثل تلك التي حدثت في 

و منذ أوائل التسعينات ازداد حجم التجارة الزراعية  . مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على التجارة الزراعية

 انخفضت التجارة الزراعية 2001ومع ذلك ففي عام % . 0.43بمعدل نمو وسطي يساوي % 2.6بنسبة 

  . 2000بشكل طفيف بالقيمة المطلقة مقارنةً مع عام 

بينما تشكل . زراعية السورية وتشكل الدول العربية واالتحاد األوربي أهم األسواق التصديرية للمنتجات ال

 . أمريكا الالتينية و أوربة أهم أسواق االستيراد 

   تطور التجارة الزراعية السورية3-2-1

س . مليون ل140651 فإن الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي ازداد من 2001 و1995-1993بالنسبة للفترة 

والذي يعتبر أقل من معدل نمو الناتج   %9.7و بمعدل نمو سنوي مقداره  25س. مليون ل245318إلى 

الزراعي من إجمالي الناتج القطاع وبالتالي فقد انخفضت حصة  . %11.4المحلي اإلجمالي العام وهو 

 ) .6-3  والمخطط8-3الجدول  (2001عام % 26 إلى )1995-1993متوسط % (28.4المحلي العام من 

مليون  (2001-1993/1995- األسعار الجارية - في سورية  إجمالي الناتج المحلي الكلي والزراعي6-3 المخطط

 )س.ل
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 8-3جدولال - المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر

                                                           
كما تم الحصول على البيانات المستخدمة في (*) .  تمت اإلشارة إلى البيانات المحسوبة باستخدام سعر الصرف القديم بالرمز - 24

 المشروبات والتبغ –المواد الغذائية والحيوانات الحية : المديرية العامة للجمارك وهي تضم الفئات التالية هذا القسم من التقرير من 

والزيوت والدهون والشموع الحيوانية )  المعادن والبقايا المعدنية–) باستثناء عجينة ومخلفات الورق( المواد المعدنية الخام –

 . لع الزراعية المستخدم هنا هو أوسع من المستخدم في القسم السابق والنباتية  ونتيجة لذلك فإن إجمالي الس
 متاحة فقط عندما يتم حساب عناصر التجارة باستخدام سعر 2001 و 2000 الحظ أن أرقام إجمالي الناتج المحلي لعامي - 25

 . الصرف الجديد 
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س . مليون ل18329س إلى . مليون ل19350من جهة أخرى فقد انخفضت حصة التجارة الزراعية قليالً من 

بينما ارتفعت التجارة الكلية بنسبة ، %) 0.9-(مسجالً معدل نمو سنوي سالب ) باستخدام سعر الصرف القديم(

 إلى% 20.7وانخفضت حصة التجارة الزراعية من التجارة الكلية من ) . 9-3الجدول (في نفس الفترة % 3.2

بينما ارتفعت نسبة التجارة الزراعية من إجمالي الناتج المحلي الزراعي ) 9-3 والجدول 7-3المخطط % (16.3

 ومع أنه يجب اإلشارة إلى أن ) .8-3 والجدول 8-3المخطط (لقياس خالل فترة ا% 24.8إلى % 13.8من 

  . 26تلك الزيادة نجمت عن تطبيق سعر صرف جديد

  )س.مليون ل ( 2001-1993/1995- التجارة السورية الكلية و الزراعية 7-3المخطط 
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 9-3جدول ال –المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر

                                                           
عر الصرف الجديد فلم يكن من الممكن حساب نسبة  محسوبة فقط حسب س2000 بما أن أرقام إجمالي الناتج المحلي بعد عام - 26

وعلى وجه الخصوص فإن األرقام . التجارة الزراعية من إجمالي الناتج المحلي الزراعي باستخدام سالسل زمنية متطابقة بشكل كامل 

 باستخدام سعر 2000 محسوبة باستخدام سعر الصرف القديم لكل من التجارة وإجمالي الناتج المحلي وبعد عام 1999حتى عام 

وهذا يسمح بمقارنة إجمالي الناتج المحلي والتجارة في كل سنة من السنوات ، بينما تأثرت المقارنات على مرور . الصرف الجديد 

 . الوقت بتطبيق سعر الصرف الجديد 
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-1993/1995 - األسعار الجارية -ج المحلي الزراعي في سورية  التجارة وإجمالي النات8-3المخطط 

 )س.مليون ل (2001
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 8-3جدول ال -المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر 

 أقل من القيمة العظمى المسجلة عام 2001 فقد كان المستوى المحقق عام 9-3وكما هو مبين في الجدول 

  .  بشكل ملحوظ وذلك نتيجة لتقلص الصادرات1997

 تأرجح الميزان التجاري بشكل حاد وكان سالباً في المتوسط خالل الفترة 2001 و 1995-1993وبين الفترة 

 . 1999 مليار ليرة سورية في عام 2.1 عجزاً بقيمة  مسجال2000ً و 1999 و 1996 و 1993-1995

قيق ميزان تجارة مما أدى إلى تحخالل السنتين الماضيتين ومع ذلك فقد تحسنت الصادرات بشكل ملحوظ 

الجدول  (1997 مليار ليرة سورية عام 2.5 حيث وصل إلى 2001 و1998 و 1997موجب في السنوات 

  ) . 9-3 والشكل 3-9

 )س.مليون ل (2001-1995-1993 – الميزان التجاري الزراعي السورية 9-3المخطط 
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 9-3 الجدول -  وحسابات شخصيةالمكتب المركزي لإلحصاء : المصدر 
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 بدأ القطاع الزراعي 1999 و 1998د موجة الجفاف التي أدت إلى تقلص إجمالي الناتج الزراعي بين عامي بع

وفي الواقع فإن نسبة إجمالي الناتج المحلي الزراعي إلى إجمالي ) . 10-3المخطط (باستعادة أهميته بشكل بطئ 

بينما تابعت نسبة التجارة الزراعية .  2001 و 1999الناتج المحلي العام قد انخفضت بشكل طفيف بين عامي 

 مما أدى إلى انعكاس االتجاه اإليجابي السابق وأظهر أن تحسن 1999إلى التجارة اإلجمالية انخفاضها بعد عام 

 . التجارة السورية يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة نمو الصادرات غير الزراعية 

  (%)2001-1993/1995ناتج المحلي في سورية التجارة الزراعية النسبية و إجمالي ال 10-3المخطط 
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 8-3جدول ال - 2002 - المجموعة اإلحصائية -المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر 

تأثر اتجاه نسبة التجارة الزراعية إلى إجمالي الناتج الزراعي بشكل كبير باستخدام سعر الصرف القديم إلجراء 

ومع ذلك ) . 25أنظر الحاشية السفلية رقم  (2000 بعد عام  وسعر الصرف الجديد1999الحسابات قبل عام 

 والذي يرجع إلى انخفاض التجارة الزراعية 1999 و 1998فيمكن اإلشارة إلى االتجاه الموجب بين عامي 

 عندما ازداد إجمالي الناتج الزراعي 2001-2000بشكل يفوق إجمالي الناتج الزراعي والذي انعكس في الفترة 

 . تجارة الزراعية بشكل فاق ال

 حدا التجارة الزراعية السورية

منظمة يحسب هذا المؤشر كنسبة مئوية بين قيمة وحدة الصادرات والواردات وقد تم هذا باستخدام بيانات 

اتجهت  1998-1993في الفترة  . 27)10-3الجدول ( حول الصادرات والواردات السورية األغذية والزراعة

بدأ كالً منهما باالنخفاض بشكل ومن ثم فاع بسرعة أكبر من قيمة وحدة الواردات قيمة وحدة الصادرات لالرت

في القسم األكبر من السنوات فإن وحدة الصادرات وحتى لو كانت قيمة وحدة الواردات تتجاوز قيمة . حاد 

 في 1.4ل إلى يص) أي النسبة بين قيمتي الوحدتين( يعرض اتجاهاً موجباً للرقم القياسي للتجارة 12-3المخطط 

  . 2001عام 

                                                           
 .  لمزيد من المعلومات حول الشرح أنظر المرفق المنهجي - 27
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 2001-1993معامل سعر وحدة الصادرات والواردات الزراعية السورية  11-3المخطط 
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  10-3جدول ال  - هي بيانات أولية 2001 مع األخذ بعين االعتبار أن بيانات عام الفاوستات:  المصدر

  2001-1993حدا التجارة الزراعية السورية  12-3المخطط 

 
 10-3جدول ال  - الفاوستات: المصدر

تمويل الواردات حتى ولو كانت نسبة من سورية فسوف تتمكن إذا تأكد هذا االتجاه خالل السنوات التالية 

 . ما كان يحدث خالل الفترة الماضيةويشكل هذا تحسناً ملحوظاً بالنظر إلى . أقل الكميات المصدرة تزايد 

 ات الزراعية  الصادر3-2-2

. فقط خالل التسعينات% 1.2  مقدارهمعدل نمو وسطي ) 9-3الجدول (تظهر الصادرات العامة والزراعية 

 وفي الواقع فقد ازداد إجمالي% . 6.8كان وهذا الرقم أدنى من الرقم الخاص بإجمالي الصادرات الذي 

-3المخطط  (يف بالنسبة للزراعة  بينما انخفضت بشكل طف1998الصادرات السورية بشكل كبير بعد عام 
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مليون ليرة  (2001 و 1995-1993الصادرات السورية الكلية والزراعية خالل الفترة  13-3المخطط 
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 9-3جدول ال - الفاوستات: المصدر

تظهر حصة الصادرات الزراعية من الصادرات العامة قابلية للتغير بشكل كبير متأرجحة بين قيمة عظمى 

تنتج هذه التذبذبات في الحصة عن و) . 9-3الجدول ( 2001 عام %16 مقدارها وقيمة دنيا 1998عام % 32

على الصادرات الزراعية وتغيرات ) 2000-1999وخاصةً موجة الجفاف التي حدثت في (تغيرات المناخ 

 . العالمية على قيمة إجمالي الصادرات النفط أسعار 

 سجل القطن 2001خالل عام ف) قيم مطلقة ونسبية (28الزراعية حسب الفصولالصادرات  11-3 الجدول يظهرو

وقد وصل إجمالي حصة الفصول األربعة إلى . متبوعاً بالخضار والفواكه والتوابل %) 34.7(أعلى حصة 

ومن الجدير بالذكر أن صادرات فصل الحبوب قد انخفضت .من إجمالي الصادرات الزراعية السورية % 76.4

 . س .مليون ل 95 إلى 1 653من 

من قيم الصادرات % 60الرئيسية التي تشمل حوالي تفاصيل حول الصادرات الزراعية  12-3يتضمن الجدول 

وبالنظر إلى معدل النمو السنوي لهذه السلع نالحظ أن معظمها سجل معدل نمو سالب عدا  ) .الزراعية السورية

ومن %) . 36( الذي سجل بدوره أعلى معدل نمو سنوي القطن ـ البندورة ـ الحمضيات ـ العنب ـ الكمون

 2001-2000التغيرات الحاصلة بين عامي وبالنظر إلى . % 32-جهة أخرى فقد سجل القمح أدنى معدل نمو 

 .  الكمون والعنب أعلى زيادة نسبية ، بينما سجل كل من البطاطا واألغنام والحمص أكبر انخفاض فقد سجل

من إجمالي الصادرات الزراعية السورية خالل الفترة % 72ية مصدرة حوالي  سلعة زراع13شكلت أهم 

خالل الفترة كبير تغيرت حصة هذه السلع الفردية بشكل  . 2001-1999خالل الفترة % 65 و 1993-1995

 % 6.1البندورة من بينما زادت حصة .  % 23.3إلى % 29 فمثالً انخفضت حصة القطن من 1993-2001
                                                           

 .  فصالً زراعيا28ًهنالك ) ام الجديد سيتم تناوله في الفصل الرابعالنظ( القديم ةحسب نظام التعريف - 28
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 13-3الجدول % (7.8إلى % 9.5من فقد انخفضت حصة األغنام هذا  إلى باإلضافة % . 10.1 إلى

 ) .أ و ب 14-3والمخطط 

 حصص الصادرات الزراعية السورية  14-3المخطط 

                 2001-1999 متوسط -ب     1995-1993 متوسط -أ

 13 -3 الجدول –المديرية العامة للجمارك : المصدر 

خاصة القطن كبير  بأن حصص أكثر الصادرات الزراعية أهمية قد تأرجحت بشكل 15-3المخطط يبين كما 

 . بينما ارتفعت بشكل طفيف لكل من الكمون والعنب . ـ القمح ـ األغنام الخام 

  (%)2001 و 1995-1993 تطور الصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل الفترة – 15-3المخطط 
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 13 -3 الجدول –المديرية العامة للجمارك :  المصدر
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  مؤشرات أداء التجارة3-2-3

 الميزة النسبية الظاهرية  

لكل منتج مصدر كنسبة بين حصتها في السوق العالمي وحصة ) RCA(تحسب الميزة النسبية الظاهرية 

ويظهر هذا المؤشر . ) ظر مرفق المنهجيةأن(الصادرات السورية الزراعية من الصادرات الزراعية العالمية 

فإذا كانت حصة المنتج من السوق . متوسط من السوق العالمية الماإذا كانت السلعة المصدرة تحقق أعلى من 

العالمية كبيرة ، محسوبة من المساهمة السورية للصادرات السورية في التجارة العالمية فيعتبر المنتج محققاً 

مقارنة للميزة النسبية الظاهرية للسلع الزراعية الرئيسية المصدرة خالل  14-3ين الجدول ويب. للميزة النسبية 

 حيث يظهر بأن درجة توجه الصادرات لكل من القطن ـ األغنام ـ الخضار الطازجة 2001 و 1993عامي 

عدس ـ  العنب ـ ال- القمح -ـ الحمص قد تناقصت بينما سجل كل من البندورة ـ الفواكه ـ الحمضيات 

 .البطاطا ـ زيت الزيتون زيادة في هذا المؤشر 

 أظهرت الصادرات السورية أداءاً جيداً لكل من البندورة 2001-1993أنه خالل الفترة  16-3يظهر المخطط 

من المفيد مالحظة أن القمح لم يظهر أي ميزة . والعدس وسالباً لكل من األغنام و الحمص و الخضار الطازجة 

  .2001 و 1999ي نسبية في عام

  2001 و 1993 الميزة النسبية الظاهرية للصادرات الزراعية السورية خالل عامي – 16-3المخطط 
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 14-3 الجدول –ت شخصية اوحسابالفاوستات : المصدر 

 القيمة النسبية للوحدة 

ت السورية ألي منتج مصدر كنسبة بين وسطي قيمة الوحدة للصادرا) RUV(تحسب القيمة النسبية للوحدة 

قيمة الوحدة (هي الواحد القيمة النسبية للوحدة النقطة المرجعية أو متوسط . ومتوسط قيمة الوحدة العالمية 

 عندها 1أدنى أو أعلى من القيمة النسبية للوحدة إذا كانت ) . السورية تساوي قيمة الوحدة في السوق العالمي

 وبما أن األسعار غير متوفرة . ن متوسط السعر العالمي نقول بأن سورية تصدر منتجها بسعر أقل أو أكثر م
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تؤخذ كمؤشر ) على الكمياتالقيم مقسمة (دائماً للمنتجات الفردية ، أو حتى الصناعية، فإن قيم الوحدة 

القيمة النسبية أن  15-3ويظهر الجدول . وتعتبر قيم الوحدة األعلى مؤشراً على جودة النوعية . لألسعار

 حيث سجلت بعض المنتجات قيمة نسبية للوحدة أقل 2001و 1993بشكل ملحوظ بين عامي للوحدة تغيرت 

بينما سجلت المنتجات )  زيت الزيتون- الحمص - العنب - الحمضيات - البندورة -القطن (من الواحد 

طا   البطا- العدس -القمح -)  تفاح -كرز  مشمش ( بعض الفواكه – الخضار الطازجة -األغنام : التالية 

 .  أعلى من الواحد القيمة النسبية للوحدة

أعلى من القيمة النسبية للوحدة ومن جهة أخرى فقد سجلت معظم المنتجات الزراعية الرئيسية المصدرة 

 ) .17-3المخطط ( باستثناء الخضار الطازجة 2001الواحد في عام 

 2001 و 1993لرئيسية خالل عامي  قيمة الوحدة النسبية للصادرات الزراعية السورية ا– 17-3المخطط 
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 15–3 الجدول –و حسابا ت شخصية منظمة األغذية والزراعة قاعدة بيانات : المصدر 

 أداء التصدير

أداء المنتجات الزراعية الرئيسية المصدرة في سورية حيث يبين قيمة  18-3يظهر المخطط البياني 

المحور (ة المنتج المحلي في السوق العالمي ويقارن بين تزايد حص) حجم الدوائر(صادرات للمنتجات 

ويظهر المخطط البياني أيضاً معدل النمو االسمي ) . المحور العمودي(ونمو الطلب العالمي ) األفقي

إضافةً لهذا فإن ) . الخط األفقي المرجعي% (4.5للواردات العالمية خالل نفس الفترة والتي كانت بحدود 

إن . يقسم المخطط البياني إلى منطقتين ) بحصة ثابتة من السوق العالميأي الخط الخاص (الخط العمودي 

المنتجات المصدرة التي على يمين هذا الخط نمت بشكل أسرع من الواردات العالمية وبذلك تكون حصتها قد 

وعلى العكس من ذلك فإن المنتجات الواقعة على يسار الخط المرجعي قد شهدت . زادت في السوق العالمي 

إن الخطيين المرجعيين العمودي واألفقي هامين من وجهة نظر . اجعاً في حصتها من السوق العالمي تر

لتسهيل العودة إليها فقد تم   .تطور التجارة حيث أنهما يقسمان المخطط إلى أربعة أرباع لكل منها صفاته

 .إعطاء كل منها إسماً مستقالً 
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 )الربع اليميني األعلى(نامية  الرابحة في األسواق المت–السلع المتفوقة 

وقد تمكنت هذه المنتجات من التفوق في التجارة العالمية حتى في . هي تلك المنتجات التي كان أداؤها جيداً جداً

أثبت مصدرو هذه السلع . حالة األسواق ذات النمو السريع مما أدى إلى زيادة حصصها في األسواق العالمية 

ناجحة يمكن  محاوالتوتشكل هذه األمور على األقل  . 2001-1997ية خالل الفترة قدرتهم على المنافسة العالم

تعتبر سلعاً متفوقة خالل الضأن فإن الحمضيات ـ األغنام ـ جلود وبالتالي .  أن تشكل مرجعاً لمحاوالت أخرى

  . 2001-1997الفترة 

 )ألعلىالربع اليساري ا(السلع المتراجعة ـ الخاسرة في األسواق المتنامية 

تعتبر هذه المنتجات تحدياً هاماً لجهود الترويج التجاري ، فبينما ينمو الطلب العالمي بشكل أعلى من المتوسطات 

فإن صادرات هذه السلع ال تتجاوب بشكل متوافق وربما أنها تناقصت أو نمت بشكل أقل ديناميكية من التجارة 

لموجودة بهذا الربع نجد بأن سورية خسرت حصة من السوق وإذا أخذنا بعين االعتبار المنتجات ا .العالمية 

 .وبشكل عام فإن االختناقات التنتج عن الطلب العالمي وإنما عن عوامل العرض . العالمية 

 2001-1997 خارطة التجارة الزراعية السورية – 18-3المخطط 

 
 منظمة األغذية والزراعةمركز التجارة العالمية في جنيف و : المصدر 
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وبشكل عام . فقد فقدت سورية الحصة في األسواق العالمية فيما يخص المنتجات الواقعة في هذا المربع ، و

الضروري تحديد وإزالة لذا فمن . فإن االختناقات التتعلق بالطلب العالمي و إنما هي عوامل عرض السلعة 

نطبق هذا األمر بشكل خاص على كل ويجب أن ي. االختناقات التي تعيق التوسع األكثر ديناميكية للصادرات 

 فإن أداءهما الضعيف يمكن أن يعزى لفترة الجفاف محصولين بعليينمن الحمص والعدس ولكن بما أنهما 

 . التي عانت منها سورية

 )الربع اليساري األدنى(السلع الخاسرة في األسواق المتقلصة 

حيث تعرضت واردات العالم من هذه . ها صورة قاتمة عن تعطي النظرة العامة على آفاق هذه المنتجات

إن جهود الترويج التجاري . المنتجات للركود أو التراجع بينما انخفضت الحصص من السوق العالمي 

لمجموعات السلع في هذه الفئة تواجه مهمة صعبة وهناك حاجة لتبني طرق مجتمعة حتى يتم األخذ بعين 

كمنتجات كل من القمح والمكسرات  يصنف  .  العرض والطلبلكل من) نقاط االزدحام(االعتبار المعوقات 

 .خاسرة في سوق متقلص 

 )الربع اليميني األدنى(سلع متحركة بشكل عكسي ـ رابحون في أسواق متقلصة 

تتصف المنتجات في هذا الربع بالحصص النامية في أسواق االستيراد العالمية والتي تتقلص أو تنمو تحت 

عين االعتبار الترويج التجاري فإن إستراتيجيات التسويق تتطلب منا أن نعزل األداء إذا أخذنا ب. المعدل 

يجب مالحظة أن النقطة الفاصلة بين المنتجات . اإليجابي للتجارة عن التقلص العام في هذه األسواق 

والذي كان  2001-1997المتنامية والمتراجعة هي معدل النمو االسمي إلجمالي واردات العالم خالل الفترة 

تصنف ) سنوياً% 1مثالً (إن المنتجات التي نمت وارداتها العالمية بشكل أدنى من هذا المعدل %. 4.5بحدود 

وفيما يتعلق بسورية ، نجد أن معظم الصادرات . كمنتجات متقلصة عندما تتناقص حصتها في تجارة العالم 

ل الحيوانات الحية ـ البندورة ـ القطن ـ مث) متحركة بشكل عكسي(الزراعية السورية هي من هذه الفئة 

ـ منتجات ) كرزـ مشمش ـ تفاح(ـ العنب ـ البطاطا ـ بعض الفواكه )  واليانسونالكمون(التوابل 

سجلت بعض المنتجات نمواً مرتفعاً بشكل ملحوظ في أسواق متراجعة كما هو . الخضار ـ زيت الزيتون 

 . المغزول الحال في حالة البندورة ـ البطاطا ـ القطن

 تنوع األسواق 

إذا أخذنا بعين االعتبار تنوع أسواق الصادرات نجد بأن القطن الخام والكمون قد أظهرا أعلى مستوى من 

،  29)رقم االنتشار(وحجم حصة كل بلد من السوق ) الرقم المعادل(التنوع من خالل كل من عدد الزبائن 

حيث أن أرقامها المعادلة لبندورة أدنى مستوى من التنوع  ا- األغنام - الحمص -بينما أظهر كل من القمح 

 2001 و 1993 التظهر أي تحسن محسوس بين عامي وعالوةً على ذلك فإن هذه المنتجات.  منخفضة 

ذلك يالحظ وجود تحسن ملحوظ في على العكس من  و) .20-3و  19-3و المخططين  29-3الجدول (

 . والقطن الخام تنوع أسواق زيت الزيتون 

                                                           
 .  أنظر مرفق المنهجية رقم االنتشار لتعريف الرقم المعادل و- 29
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 2001 و 1993 الرقم المعادل للصادرات الزراعية الرئيسية خالل عامي – 19-3المخطط 
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 29 – 3 الجدول –حسابات شخصية من بيانات المديرية العامة للجمارك :  المصدر 

 2001 و 1993 مؤشر االنتشار للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل عامي – 20-3المخطط 
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 29–3  الجدول–ات شخصية من بيانات المديرية العامة للجمارك حساب:  المصدر 

 30الصادرات الزراعية الرئيسية

 يعتبر القطن أهم المنتجات الزراعية التصديرية حيث كانت تساوي صادراته بالمتوسط خالل :القطن الخام 

 بلغ 2001-1999وخالل الفترة . س . مليون ل2166طن بقيمة  148 444 حوالي 1995-1993الفترة 

وقد سجلت صادرات القطن الخام بين . س . مليون ل2084 طن 174011متوسط صادرات القطن الخام 

  14600وقد انخفض متوسط قيمة الوحدة من الفترتين السابقتين زيادة ملحوظة بالكمية وانخفاضاً طفيفاً بالقيمة 

                                                           
 .  من أجل إمكانية المقارنة بين السنوات تم حساب القيم باستخدام سعر الصرف القديم -30
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وبمقارنة أداء التصدير  . 2001-1999 و 1995-1993بين الفترتين طن /س. ل12000طن إلى /س.ل

وكانت %) . 3(و زيادة في القيمة %) 7.1( فقد كان هناك انخفاض في الكمية 2001 و2000في عامي 

-3الجدول (ـ الباكستان ـ بلجيكا تايالند الوجهات التصديرية الرئيسية تركيا ـ ايطاليا ـ اندونيسيا ـ 

16.( 

بين  ز باتجاهين وذلك نتيجة للفارق بين النوعية و السعر كانت التجارة السورية في األغنام تتمي:األغنام 

 طن إلى 32282من ( انخفضت الكميات المصدرة بشكل طفيف 2001-1999 و 1995-1993الفترتين 

 21600ارتفع متوسط قيمة الوحدة من وبالتالي فقد  .  تقريباً بينما بقيت قيم الصادرات ثابتة) طن26395

 انخفاضاً كبيراً في كل من القيمة 2001وسجلت صادرات األغنام عام . طن /س. ل26100طن إلى /س.ل

 ) .17-3الجدول (والكمية وكانت الوجهات التصديرية الرئيسية هي السعودية ـ قطر ـ الكويت 

 تصدر سورية أنواعاً كثيرة من الخضار والفواكه وضمن هذه المجموعة تعتبر البندورة أكثر :البندورة 

قيمتها تقريباً  طن 77000 بالمتوسط 1995-1993ث سجلت صادراتها خالل الفترة الصادرات أهمية حي

-1999طن بينما سجلت صادراتها خالل الفترة /س. ل5800س وبلغ متوسط قيمة الوحدة . مليون ل445

وسجلت . طن /س. ل5400س وبمتوسط قيمة للوحدة . مليون ل905 طن قيمتها 167006 حوالي 2001

مقارنةً مع السنة لكل من الكمية والقيمة % 11 بانخفاض مقداره 2001 طن عام 168136صادرات البندورة 

كانت أهم الوجهات التصديرية الرئيسية السعودية ـ روسيا االتحادية ـ اإلمارات ـ الكويت . السابقة 

 ) .18-3الجدول (

صل والثوم واألرضي شوكي  تضم هذه المجموعة الفطر والكمأة والملفوف والقرنبيط والب: الخضار الطازجة

والفجل والفول والبازالء والخيار والكوسا والباذنجان والبامياء وقد سجل متوسط صادراتها خالل الفترة 

س ، بينما انخفض متوسط صادراتها خالل الفترة . مليون ل737 طن قيمتها 82000 حوالي 1993-1995

ة الوحدة بين الفترتين المرجعيتين من انخفض متوسط قيم . 242 طن بقيمة 39706 إلى 1999-2001

 2001 و 2000وبين عامي ) . 2001-1999(طن /س. ل6100إلى ) 1995-1993(طن /س. ل9000

وكانت أهم الوجهات التصديرية . بالقيمة % 24بالكمية و % 69انخفضت صادرات الخضار الطازجة بنسبة 

 ) .19 3 الجدول(لبنان ـ الكويت ـ السعودية ـ اإلمارات ـ األردن 

 يسمح المناخ في سوريا بإنتاج العديد من أنواع الفواكه ) :تفاح ـ كرز ـ مشمش(بعض الفواكه المختارة 

 27 من 2001-1999 و1995-1993ازدادت صادراتها بين الفترتين . وخاصة التفاح والكرز والمشمش 

 مليون 297س إلى . مليون ل182وبتزايد نسبي في عائدات التصدير من تقريباً  ألف طن 36ألف طن إلى 

وفي عام ) . طن/س. ل8200 إلى 6800من (س وأدى هذا إلى زيادة في متوسط قيمة وحدة التصدير .ل

أما الوجهات التصديرية . بالكمية و القيمة وذلك مقارنةً مع السنة السابقة % 17 انخفضت بنسبة 2001

 ) .20-3الجدول (ـ الكويت السعودية ـ مصر ـ األردن ـ اإلمارات : الرئيسية فكانت 
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وتشكل جزءاً هاماً آخر من صادرات الخضار والفواكه في ) البرتقال ـ الليمون ـ المندرين (:الحمضيات 

من % 0.8 مع حصة مقدارها 1995-1993 طن كمتوسط خالل الفترة 5000ازدادت صادراتها من . سورية 

% . 3 مترافقاً مع حصة مقدارها 2001-1999فترة  طن خالل ال40142قيمة الصادرات الزراعية الكلية إلى 

. طن في الفترة الثانية /س. ل7100طن في الفترة األولى إلى /س. ل11400وانخفض متوسط قيمة الوحدة من 

.  2000 و2001بين عامي ) %3(والقيمة %) 12(وفي هذه الحالة أيضاً انخفضت الصادرات في كل من الكمية 

) التي تستورد أكثر من نصف الحمضيات السورية(لحمضيات السورية هي السعودية وأهم الوجهات التصديرية ل

متبوعة باألردن ـ الكويت ـ اإلمارات ـ قطر بينما خسرت روسيا االتحادية معظم أهميتها السابقة كوجهة 

 ) .21-3الجدول(تصديرية 

ائي واالستراتيجي األساسي الذي  ويعتبر أهم المحاصيل اإلستراتيجية في سورية كونه المحصول الغذ:القمح 

تشجع زراعته في المساحات البعلية والمروية لتحقيق االكتفاء الذاتي وبالنتيجة أصبحت سورية مصدراً صافياً 

وهو وضع استمر حتى موجة الجفاف التي تعرضت لها سورية في ) 2000عدا عام (للقمح خالل العقد الماضي 

 94بما يعادل  طن 25500 كان الوسطي السنوي لصادرات القمح 1995-1993وفي الفترة . السنوات األخيرة 

 122بقيمةمع تباين كبير من سنة إلى أخرى  طن 49184بينما كان الوسطي السنوي للصادرات . س .مليون ل

 1995-1993رتين  متوسط قيمة الوحدة بين الفتانخفض . 2001-1999س كمتوسط خالل الفترة .مليون ل

اقتصرت الوجهات التصديرية على الجزائر  و. طن /س. ل2500طن إلى /س. ل3700 من 2001-1999و

 . 22-3، انظر الجدول  %) 39.4(وأرمينيا  %) 60.5(

وفي الفترة .  يتميز العنب السوري بالشكل والنوعية والمذاق الجيد وكذلك لمالءمته لصناعة الخمور:العنب 

 10000س وقيمة للوحدة . مليون ل168 بقيمة  طن17000 كان وسطي الصادرات حوالي 1993-1995

حوالي  (2001-1999طن ، بينما كان هناك زيادة واضحة في متوسط الكميات المصدرة خالل الفترة /س.ل

وشكلت صادرات % . 10مترافقة مع انخفاض في سعر الوحدة بحوالي ) س. مليون ل271 طن بقيمة 30199

من إجمالي % 3.1أي مايعادل حصة (س .يون ل مل281 طن قيمتها 30475 حوالي 2001العنب عام 

 2001كانت الحصة عام (بالكمية والقيمة على التوالي % 71.6و% 43.7وبزيادة مقدارها ) الصادرات الزراعية

وكانت الوجهات التصديرية الرئيسية السعودية ـ اإلمارات ـ ) من إجمالي الصادرات الزراعية السورية% 3.1

 ) .23-3لجدول ا(الكويت ـ األردن 

 -1993 يعرف العدس السوري بنوعيته الجيدة في األسواق العالمية حيث يباع بأسعار جيدة وفي الفترة :العدس 

 4200س وبمعدل قيمة للوحدة . مليون ل145 طن بقيمة 34000 كان وسطي الصادرات يقدر بحوالي 1995

 175 طن قيمتها 25610 إلى 2001-1999طن بينما انخفض متوسط الصادرات السنوية خالل الفترة /س.ل

 طن 20824 إلى 2001ووصلت صادرات العدس عام . طن /س. ل6800س وبسعر وسطي للوحدة .مليون ل

 . 2000بالكمية والقيمة على التوالي مقارنة مع عام % 17.8و % 27س وبزيادة قدرها . مليون ل135بقيمة 

 ) .24-3الجدول ( األردن - تركيا -دية  السعو-لبنان كانت الوجهات التصديرية الرئيسية 
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س مقارنةً . مليون ل212 طن بقيمة 53710 95-1993 كان وسطي واردات البطاطا خالل الفترة :البطاطا 

سجلت بين الفترتين الرئيسيتين كما  . 2001-1999س في الفترة . مليون ل154 طن بقيمة 31038مع 

 5000الذي وصل إلى توسط قيمة الوحدة المصدرة في م% 25 زيادة قدرها 2001ـ1999 و1995ـ1993

 مليون 114 طن بقيمة 23258 من 2001 و2000وتراجعت الصادرات بشكل كبير بين عامي . طن /س.ل

بالكمية والقيمة وكانت الوجهات % 50س وبانخفاض مقداره . مليون ل50 طن بقيمة 11000س إلى .ل

الجدول ( قطر –ـ اليونان ـ الكويت ـ السعودية ـ ألمانيا  العربية المتحدةالتصديرية الرئيسية اإلمارات 

3-25. ( 

وقد ازدادت أهمية الكمون .  تعتبر سوريا أحد الدول المنتجة الرئيسية للكمون إضافةً للهند وإيران :الكمون 

 ، حيث ازداد متوسط الصادرات 2001 و2000في الصادرات الزراعية السورية بشكل كبير بين العامين 

 وسجلت 2001ـ1999 طن خالل الفترة 19727 إلى 1995ـ1993 طن خالل الفترة 17055نوية من الس

طن /س. ل24700( في متوسط قيمة وحدة صادرات الكمون بين الفترتين السابقتين % 106زيادة مقدارها 

ات المتحدة ـ الواليالعربية المتحدة  وكانت الوجهات التصديرية الرئيسية اإلمارات 2001-1999)في الفترة

 ) . 26-3الجدول( األمريكية ـ السعودية ـ البرازيل ـ المغرب ـ المكسيك 

ازداد متوسط الصادرات السنوية من .  يتميز بالتذبذب بسبب ظاهرة المعاومة في اإلنتاج :زيت الزيتون 

ن  وبين الفترتين المرجعيتي2001ـ1999 طن بالفترة 2216 إلى 1995ـ1993 طن خالل الفترة 1918

طن في الفترة /س. ل31000( في متوسط قيمة وحدة الصادرات % 7سجل ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 

س . مليون ل55 طن بقيمة 1727 حوالي 2001سجلت صادرات زيت الزيتون عام  ) . 2001ـ1999

  وكانت الوجهات التصديرية2000بالقيمة مقارنة مع سنة % 7.6بالكمية و% 8.1محققةً زيادةً مقدارها 

 ) . 27-3الجدول ( الرئيسية السعودية ـ الكويت ـ تركيا ـ اإلمارات 

 وهو منتج آخر من الصادرات الزراعية السورية التقليدية ويزرع في المناطق البعلية بشكل :الحمص 

وقد انخفض . رئيسي وفي الواقع تأثر إنتاج الحمص وصادراته بفترة الجفاف التي حدثت أواخر التسعينيات 

 طن في الفترة 8000 إلى 1995ـ1993 طن خالل الفترة 36000لسنوي للصادرات بشكل حاد من معدل ا

) تقريباً تضاعفت( وبين هاتين الفترتين سجلت زيادة كبيرة في متوسط قيمة وحدة الصادرات 2001ـ1999

 8 طن قيمتها 1066 حوالي 2001سجلت صادرات الحمص عام  . 2001طن عام /س. ل8700لتصل إلى 

 وكانت الوجهات 2000بكل من الكمية والقيمة مقارنة مع عام % 85س بانخفاض كبير مقداره .يين لمال

 ) . 28-3الجدول ( التصديرية الرئيسية هي األردن ـ السعودية ـ اإلمارات 
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  2001 و1993بين ) تقييم نوعي لكل منتج من الصادرات الزراعية الرئيسية: (الجدول الشامل 

 السلعة

قيمة ال

 31أداء الصادرات R.C.AR.U.V النسبيةمطلقةال

الرقم 

 المعادل

رقم 

 االنتشار

 - + متحرك بالعكس + - - + القطن

 + - متحرك بالعكس + - - - األغنام

 + - متحرك بالعكس + + + + البندورة

 - + متحرك بالعكس - - - -الخضروات

 - = متحرك بالعكس + + + + الفواكه

 - = متفوقة + + + + الحمضيات

 - + سلعة هابطة - + - + القمح

 - + متحرك بالعكس + + + + العنب

 = - السلع المتراجعة + + - + العدس

 = + متحرك بالعكس + + - - البطاطا

 - + السلع المتراجعة + - - - الحمص

زيت 

 الزيتون
 - + متحرك بالعكس + + + +

 .قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية & كتب المركزي لإلحصاء الم& المديرية العامة للجمارك : المصدر 

يتضمن الجدول الشامل المذكور أعاله تقييماً نوعياً لكل من المنتجات المصدرة الرئيسية السابقة الذكر وذلك 

إذ ) -(وإذا زادت (+) وباعتبار  ) 2001ـ1993( بمقارنة قيم كل مؤشر أو متغير بين السنوات المرجعية 

وعلى الرغم من التغير اإليجابي بالقيم المطلقة فقد انخفضت حصة القطن من إجمالي الصادرات .  انخفضت

 و القيمة النسبية للوحدة على الرغم من RCAالزراعية الكلية داالً على انخفاض في الميزة النسبية الظاهرية 

نوع األسواق قد أظهرت تركزاً أقل في الصادرات ومن األمور اإليجابية أن مؤشرات ت. ازدياد قيمة الوحدة 

 .على الرغم من الوضع السلبي في السوق العالمي  وبشكل عام فقد أدى القطن أداء جيداً

وسجل كل من العنب و البندورة و الحمضيات و بعض الفواكه المختارة و زيت الزيتون زيادة في التصدير في 

. كما أنها تمكنت من زيادة التنوع في الوجهات التصديرية ) . RUV وRCA(كل من القيم المطلقة والنسبية 

ضعيفة إلى حد  )باستثناء الحمضيات(بالرغم من أن التجارة العالمية كانت  األداء الجيدوقد تم تحقيق مثل هذا 

 .ما

 الواردات الزراعية  3-2-4

انخفضت الواردات %) 0.05-(يباً بينما بقيت الواردات اإلجمالية دون تغير تقر 1995-1993خالل الفترة 

 تأرجحت حصة الواردات الزراعية في الواردات السورية الكلية  ) .9-3الجدول % (2.77-بنسبة الزراعية 
                                                           

 بينما المؤشرات األخرى فهي محسوبة باستخدام 2001-1997شمل الفترة  يعتمد تصنيف أداء الصادرات على البيانات التي ت- 31

  . 2001-1993البيانات المتعلقة بالفترة 
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 كانت 2001ي عام  وف 1999عام% 25.5 وقيمة عليا قدرها 1996كقيمة دنيا مسجلة عام % 16بين 

 . )21-3الشكل (% 17الحصة حوالي 

فة بكل من القيم يبيانات الواردات الزراعية السورية مقسمةً حسب فصول التعر 30-3يتضمن الجدول 

ويشكل مجموع .  القهوة والشاي أكثر المنتجات أهمية - السكر والحلويات-تشكل الحبوب. المطلقة والنسبية 

 .من إجمالي الواردات الزراعية السورية % 78.6حصص المجموعات الست األكثر أهمية 

 )س.مليون ل (2001-1993/1995 - الواردات الكلية والزراعية السورية - 21-3المخطط 
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  9 -3 الجدول –المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر 

وهي قيمة كانت في تناقص مستمر ) س. مليار ل2.2 (2001 في عام للوارداتسجلت الحبوب أعلى قيمة 

) س. مليار ل1.7(مادة استيرادية هامة أما السكر فاليزال يشكل % . 13 بمعدل سنوي 1996منذ عام 

  . 1996ولكنه أظهر تراجعاً مقارنةً بعام 

تفاصيل عن القيم المطلقة لبعض الواردات الزراعية مختارة حسب متوسطاتها من  31-3يتضمن الجدول 

حوالي شكلت هذه المنتجات  2001وفي عام .  2001-1999قيمة الواردات الزراعية الكلية خالل الفترة 

 نالحظ أن معظم المنتجات 2001-1996من قيمة الواردات الزراعية السورية وبمقارنة بيانات عامي % 58

 كما كان هناك 2001 و2000حققت معدالت نمو سالبة واالستثناء الملحوظ هو البذور الزيتية وبين العامين 

 .  للمنتجات األخرىازدياد كبير في واردات كالً من القهوة والسكر بينما عزز االتجاه السلبي

 األولى حوالي 14كانت الواردات الزراعية الكلية أقل تركزاً من الصادرات فقد شكلت المنتجات الـ 

 وتغيرت حصص السلع الفردية بشكل معنوي خالل 2001-1999من القيمة الكلية  خالل الفترة % 63.5

شعير الذي لم يكن موجوداً كمادة بينما ال% 2إلى % 11 حيث تقلصت حصة الموز من 2001-1996الفترة 

-3الجدول  . (2001-1999وسطياً خالل الفترة % 5 فقد وصلت حصته إلى أكثر من 1993مستوردة عام 

 .  التباين الكبير للواردات الزراعية الرئيسية 23-3كما يظهر المخطط ) .  ب-  أ 22-3 والمخططين 32
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  حصة الواردات الزراعية السورية -22-3المخطط 

  2001-1999 متوسط -ب     1995-1993 متوسط -أ

 
  32 -3 الجدول –المديرية العامة للجمارك : المصدر 

  (%) 2001-1993/1995 - تطور الواردات الزراعية السورية الرئيسية - 23-3المخطط 
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  32 -3 الجدول –المديرية العامة للجمارك : المصدر 

  سواقاألتنوع 

ومؤشر المعادل الرقم يزودنا بقيم كل من  46-3إذا أخذنا بين االعتبار تنوع سوق الواردات فإن الجدول 
أدنى منه في حالة الصادرات المعادل بشكل عام كان متوسط الرقم . ألكثر الواردات الزراعية أهمية  االنتشار

ى العكس من ذلك فقد كان االنتشار األولي متطابقاً وعل. مبدياً االعتماد وبشكل نسبي على عدد أقل من األسواق 

مع اتجاه نحو الزيادة وهذا يعني أن توزيع الحصص قابل للمقارنة مع أنها تتجه لتكون أكثر تركيزاً بمرور 

 . الوقت

 

أخرى

الشعير
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 السكر العدد األكبر من أسواق - الذرة – األسماك المعلبة - الزبدة والمرغرين شكلت 1993في عام 

بعد ثماني سنوات يمكن مالحظة أن األرز والبذور . توزيع األكثر انسجاماً لحصص السوق المصدر وال

الزيتية قد تمكنت من زيادة عدد العارضين وتخفيض تركز حصص السوق ، بينما حصل العكس بالنسبة 

 .لألسماك المعلبة 

 25-3و 24-3ن  يظهر المخططا2001 و1993إذا أخذنا بعين االعتبار تغيرات التركيز بين عامي 

إلى أن عدد األسواق قد ازداد بينما المعادل وتشير الزيادة في الرقم . المنتجات التي ازدادت نسبة تركيزها 

لبذور السمسم  المعادلازداد الرقم . تركزاً أكثر تدل الزيادة في رقم االنتشار على أن الكميات المستوردة 

لألسماك المعادل  بينما انخفضت قيمة الرقم 4لى  إ2 من 2001-1993وعباد الشمس بشكل كبير بين 

 25-3 فيظهر المخطط رقم االنتشاروفيما يتعلق ب) . 25-3المخطط ( . 1.7 إلى 4المعلبة بشكل حاد من 

 واألسماك المعلبة بينما حدث العكس بالنسبة لبذور عباد الزيتونأن التركز ازداد بالنسبة لفول الصويا وكسبة 

 . شاي والذرة الصفراء  وال والسمسمالشمس

  2001 و1993 الرقم المعادل للواردات الزراعية السورية الرئيسية خالل عامي – 24-3المخطط 
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 2001 و1993ي عامي للواردات الزراعية السورية الرئيسية ف) التوزيع( رقم االنتشار  25 – 3المخطط 
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        32الواردات الزراعية الرئيسية

وارداته بشكل ملحوظ وقد ازدادت .ويعتبر أهم الواردات الغذائية الزراعية السورية  :) المكرر والخام(السكر 

 طن بقيمة 524600 إلى 1995-1993س كمتوسط خالل الفترة .ون ل ملي1288 طن بقيمة 360600من 

 3600 وانخفضت تكلفة وحدة االستيراد بين الفترتين السابقتين من 2001-1999س في الفترة . مليون ل1441

 1530بقيمة ( طن 525650واردات السكر إلى وصلت  2001وفي عام . طن /س. ل2700طن إلى /س.ل

 ويستورد السكر بشكل .مقارنةً مع العام السابق بالقيمة % 53.9بالكمية و% 17.7ا وبزيادة قدره) س.مليون ل

 . )33-3الجدول ( ايطاليا – البرازيل – فرنسا – تركيا –رئيسي من بلجيكا 

سمح للقطاع الخاص باستيراد هذه المادة شريطة حيث  1994 كان استيراد الموز محظوراً حتى عام :الموز 

 )2001-1999 ( طن65000ت التصدير وبقيت الواردات ثابتة في السنوات التالية تقدر بـ  تمويلها من إيرادا

 كانت وصلت 2001وفي عام . طن /س. ل3800   تكلفة وحدة الواردات كانتس و. مليون ل248قيمتها 

 نةًبالقيمة مقار% 10بالكمية و% 7.8س وبانخفاض قدره . مليون ل223 طن بقيمة 63378واردات الموز إلى 

 باناما أهم الدول التي تستورد – األرجنتين –) مؤخراً( لبنان - كولومبيا -وتعتبر اإلكوادور  . 2000مع عام 

 ) .34-3الجدول (منها سوريا هذه المادة 

 بالرغم من الزيادة المحدودة فال يزال الرز يشكل واحداً من أهم المواد الزراعية المستوردة وفي الفترة :الرز 

وبلغت متوسط وارداته السنوية خالل % 6.5 كانت حصته في قيمة الواردات الغذائية الزراعية 1999-2001

 4100س وبمتوسط قيمة لوحدة وارداته . مليون ل546قيمتها طن 134000 حوالي 1995-1993الفترة 

 يمتهاق  طن176065 حوالي 2001-1999طن بينما كان الوسطي السنوي لكمية الواردات خالل الفترة /س.ل

                                                           
 . 29 أنظر الحاشية رقم - 32
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 بلغت واردات الرز حوالي 2001في عام . طن/س. ل3600س مع متوسط قيمة للوحدة . مليون ل631

بالقيمة مقارنة مع عام % 6بالكمية و% 43س وبزيادة قدرها . مليون ل683 طن بقيمة قدرها 232357

يات المتحدة  الوال– استراليا - مصر– وكانت سوريا تستورد هذه المادة بشكل رئيسي من تايالند 2000

 ) .    35-3الجدول ( إيطاليا –األمريكية 

خالل الفترة %) 8.3إلى % 5من ( ازدادت حصة الذرة من الواردات الزراعية بشكل كبير :الصفراء الذرة 

 543الزيادة في المتوسط السنوي لقيمة الذرة المستوردة من بالرغم من وهذا يدل على أنه  . 1993-2001

الفترة خالل )  طن626466(س . مليون ل820 إلى  1995-1995في الفترة )  طن354734 (س.مليون ل

 2001في عام و .طن /س. ل1300طن إلى /س. ل1500قيمة الوحدة من فقد انخفضت  1999-2001

في كانت تستورد و.  2000 مع عام بالقيمة مقارنةً%  65بالكمية و% 69 انخفضت واردات الذرة بنسبة

 ) .36-3الجدول (من الواليات المتحدة األمريكية واألرجنتين ي  بشكل رئيس2001عام 

 وهو مصدر علفي هام للثروة الحيوانية ويزرع في المناطق الجافة وشبه الجافة من سوريا وكان :الشعير 

وقد سمحت الدولة باستيراده للتعويض عن .  بهدف حماية اإلنتاج المحلي 1999استيراده محظوراً حتى عام 

 الكبير في اإلنتاج بسبب موجة الجفاف وخالل السنوات الثالث الماضية كان متوسط واردات االنخفاض

واردات انخفضت ) . طن/س. ل1100وبمتوسط تكلفة (س . مليون ل538 طن قيمتها 505942الشعير 

وتشكل . على التوالي % 64و% 41 في كل من الكمية والقيمة بنسبة 2001 و 2000بين عامي الشعير 

 ) .37-3الجدول ( أوكرانيا الدول الرئيسية التي تستورد منها سوريا هذه المادة – تركيا – روسيا

 371 طن بينما ازدادت قيمتها من 20500حدود  عند  وبقي الوسطي السنوي لوارداته مستقراً :الشاي 

كلفة  كانت ت2001-1999س في الفترة . مليون ل458إلى ) وسطي (1995-1993س في الفترة .مليون ل

وبين هاتين الفترتين ازدادت تكلفة وحدة . في الفترة األخيرة طن /س. ل21900وحدة االستيراد تساوي 

واردات الشاي بالكمية والقيمة ازدادت  2001طن وفي عام /س. ل21900طن إلى /س. ل18300الواردات 

الرئيسية التي تستورد  ، وتشكل سيريالنكا الدولة 2000 مع عام على التوالي مقارنةً% 9و% 15بحدود 

من إجمالي وارداته بينما يتم االستيراد بكميات محدودة من مصر % 90منها سورية الشاي وبنسبة تزيد على 

 ) .38-3الجدول (

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

طن  7000 كان وسطي الكميات المستوردة حوالي 1995-1993فترة وفي ال . واالستخدامات الصناعية

س . مليون ل292 طن قيمتها 8200 بلغت الواردات 2001-1999س وفي الفترة . مليون ل180بقيمة 

 2001وفي عام . طن /س. ل35600طن إلى /س. ل25900ازدادت تكلفة وحدة الواردات من وبالتالي فقد 

بسبب حظر االستيراد من الدول التي ) س. مليون ل68قيمتها (طن إلى واردات الحليب المجفف انخفضت 

وكانت . مقارنةً بالسنة السابقة % 87محققة انخفاضاً قدره توجد فيها إصابات مرضية في الثروة الحيوانية 

-3ل الجدو( الواليات المتحدة األمريكية – الدنمرك – بلجيكا –الدول الرئيسية التي استورد منها هي هولندا 

39( . 
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 1995-1993 طن في الفترة 11888 ازداد وسطي الكميات المستوردة سنوياً من :البن األخضر والمحمص 

طن إلى /س. ل24400انخفض وسطي تكلفة الواردات من بينما  2001-1999 طن في الفترة 21702إلى 

 290ة الكلية للواردات من انخفضت القيمبالتالي فقد و. األسعار العالمية نظراً النخفاض طن /س. ل12300

كان هناك زيادة كبيرة في واردات البن وصلت إلى  2001وفي عام . س . مليون ل276س إلى .مليون ل

% 139بالكمية و% 214محققةً زيادة قدرها مقارنةً بالسنة الماضية ) س. مليون ل341قيمتها ( طن 37453

( راغوا الدول الرئيسية التي تستورد منها سوريا هذه المادة  نيكا– كولومبيا – الهند –وتشكل البرازيل . بالقيمة 

 ) .40-3الجدول 

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

 الكمية قد انخفض وسطيو.  نتيجة لزيادة اإلنتاج المحلي وذلك انخفضت وارداتها خالل الفترة المرصودة 

وانخفضت .  2001-1999 طن في الفترة 24754 إلى 1995-1993 طن في الفترة 32390المستوردة من 

بقيت تكلفة وحدة الواردات بينما س . مليون ل211س في الفترة األولى إلى . مليون ل276قيمة الواردات من 

لكمية والقيمة مقارنة مع بكل من ا% 40بنسبة انخفضت الواردات  2001في عام . طن /س. ل8500حوالي 

 اإلمارات أهم الدول التي تستورد منها –  قبرص – الواليات المتحدة األمريكية –وكانت تركيا السنة السابقة 

 ).41-3الجدول (سوريا هذه المادة 

 تتضمن هذه المجموعة بقايا استخراج الزيت وأكساب البذور الزيتية :األكساب وبقايا استخراج الزيت 

 طن 127000 وصل معدل الواردات إلى 1995-1993خالل الفترة و. مة إلنتاج األعالف الحيوانية المستخد

 مليون 534بقيمة ( طن 224888 كان وسطي الواردات 2001-1999س وفي الفترة . مليون ل332بقيمة 

 كانت 2001طن وفي عام /س. ل2400طن إلى /س. ل2600انخفضت تكلفة وحدة الواردات من ) . س .ل

% 29بالكمية وحوالي % 11س محققةً انخفاضاً بمقدار . مليون ل474 طن بقيمة 212033لواردات حوالي ا

الواليات المتحدة األمريكية واألرجنتين الدولتين في السنوات األخيرة شكلت و.  2000بالقيمة مقارنة مع عام 

 1995-1993كبيرة في الفترة رازيل الببينما كانت حصة هذه المادة سورية الرئيسيتين التين تستورد منهما 

 ) .42-3الجدول (. كبيرة في السوق السورية 

قيمة واردات إجمالي من % 3.7 وتشكل أهم المواد الغذائية المصنعة المستوردة حيث تشكل :األسماك المعلبة 

 وذلك نتيجةً للنمو السريع بين الفترتين المرصودتين حيث ازداد 2001-1999األغذية الزراعية خالل الفترة 

قيمتها  طن 7643 إلى 1995-1993س خالل الفترة . مليون ل262طن قيمتها  2753الوسطي السنوي من 

ت تكلفة وحدة الواردات من  وبين هاتين الفترتين انخفض2001-1999س في الفترة . مليون ل369

 طن 9767 كانت واردات األسماك المعلبة حوالي 2001في عام . طن /س. ل48300طن إلى /س.ل95000

% 53بالكمية و انخفاضاً بـ % 31بحوالي ومقارنةً بالسنة السابقة حققت زيادة ) س. مليون ل175بقيمة (

 ) .43-3الجدول (د وكانت تستورد بشكل رئيسي من المغرب و تايالن. بالقيمة 

 ازدادت الواردات من 2001-1999 و 1995-1993بين الفترتين  خالل :بذور السمسم وعباد الشمس 

 وبالتالي فقد )س. مليون ل246إلى س . مليون ل124من قيمة مقابل زيادة في ال( طن 41321إلى  طن 15206
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 كانت 2001وفي عام . طن /س. ل6000طن إلى /س. ل8200انخفض متوسط قيمة وحدة الواردات من 

% 7.2س محققةً زيادة قدرها . مليون ل316 طن بقيمة 47976واردات بذور السمسم وعباد الشمس حوالي 

) لبذور السمسم( الباكستان – السودان – وتشكل نيجيريا 2000بالقيمة مقارنة مع عام % 29بالكمية و

-3الجدول (ل التي تستورد منها سوريا هذه المواد أهم الدو) لبذور عباد الشمس( فرنسا – بلغاريا –وروسيا 

44. ( 

-1999في الفترة ومع ذلك و . 1995-1993خالل الفترة فول الصويا هامة واردات  لم تكن :فول الصويا 

ت واردات انخفض 2001 و 2000عامي س وبين . مليون ل162طن بقيمة  62817 بلغت الواردات 2001

 وهي تستورد بشكل رئيسي من بالقيمة% 3.2ولكنها ازدادت بنسبة بالكمية % 21فول الصويا بنسبة 

 ) .45-3الجدول (. األرجنتين و الواليات المتحدة األمريكية 

 أهم الشركاء التجاريين  3-2-5

 أهم الوجهات التصديرية للمنتجات 2000فقد كانت السعودية في عام  48-3كما هو مبين في الجدول 

بينما احتل االتحاد األوربي المرتبة الثانية بحصة % 27ت حصتها إلى حوالي الزراعية السورية حيث وصل

 . تلته تركيا و مصر و اإلمارات العربية المتحدة % 22تساوي 

ومن ناحية االستيراد كان االتحاد األوربي المورد األكثر أهمية للمنتجات الزراعية حيث كانت حصته من 

انت األرجنتين و الواليات المتحدة األمريكية وتركيا وسيريالنكا ، وك% 27الواردات الزراعية السورية 

 . وماليزيا الدول المصدرة األخرى 

وسوف نركز أوالً على . تحليالً للتجارة الزراعية السورية من وجهة النظر الجغرافية يتضمن القسم التالي 

لبنان واألردن : سورية والدول الثالث أهمية المناطق الرئيسية ومن ثم سوف نركز على التجارة الثنائية بين 

ويجب اإلشارة إلى أنه بالرغم من أن لبنان و األردن قد احتلتا المرتبتين السابعة والثامنة . واالتحاد األوربي 

 ، إال أنهما ليستا أهم شريكين تجاريين 2000بين الدول المستوردة للمنتجات الزراعية السورية في عام 

ربهما من سورية والتفاقيات التجارة الثنائية لق ذلك فإنهما تستحقان الدراسة نظراً ومع. زراعيين لسورية 

 . بينهما وبين سورية 

  33التجارة الزراعية حسب مجموعات الدول

البلدان : هي ست مجموعات حيث تمت دراسة طق المنامن أجل تناول التجارة الزراعية السورية حسب 

 الدول – الدول اآلسيوية –) أمريكا الجنوبية والشمالية(لدان األمريكية  الب– اإلتحاد األوربي –العربية 

 . باقي دول العالم –األوربية األخرى 

                                                           
  2000-1996 الرجاء مالحظة أنه بسبب قلة البيانات فإن الفترة المعتمدة في هذا الجزء هي -10
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وخالل ) . 47-3الجدول (بالنسبة لسورية الوجهات التصديرية  كانت الدول العربية أهم للتصدير فقدبالنسبة 

 من بالرغمو. للصادرات الزراعية التصديرية شكلت الدول العربية الوجهة ) 2000-1996(الفترة المرصودة 

 فالزالت تلك الدول تستقطب 2000في عام % 55 إلى 1999في عام % 60من  حصة الدول العربيةانخفاض 

وكان االتحاد األوربي المستورد الثاني للمنتجات الزراعية السورية .  أكثر من نصف الصادرات السورية

بينما % 7على % 14تراجعت حصة دول آسيا من % . 22إلى % 15وتزايدت أهميته مع تزايد حصته من 

 2000في عام % 2.4حيث وصلت إلى % 9ازدادت حصة الصادرات الزراعية السورية إلى دول أمريكا بنسبة 

  . )26-3المخطط (

 (%)  الصادرات الزراعية السورية حسب مجموعات الدول  26-3المخطط 

0

10

20

30

40

50

60

ربي
ألو
اد ا
التح
ا

رى
ألخ
ية ا
ورب
 األ
ول
الد

ربية
 الع
ول
الد

وية
آلسي
ل ا
لدو
ا

كية
مري
 األ
ول
الد

عالم
ل ال
 دو
بقية

صادرات 1996

صادرات 2000

 
  47-3 الجدول –لوطني للسياسات الزراعية قاعدة بيانات المركز ا: المصدر 

: تحاد األوربي و البلدان اآلسيوية كانت القارة األمريكية أكثر مصادر الواردات أهمية يليها اإل2000في عام 

كل من اإلتحاد من الواردات الزراعية السورية انخفضت  . 1996وكانت األخيرة تحتل المرتبة األولى عام 

، بينما نمت الواردات من كل من الدول األمريكية )  على التوالي%17-  و%0.6-(وية والدول اآلسياألوربي 

وبالنتيجة فقد انخفضت حصة الدول اآلسيوية بشكل ) . 48-3الجدول ) (على التوالي% 5و % 8( و العربية 

 % .13إلى % 10العربية من  بينما ازدادت حصة الدول 2000عام % 15 إلى 1996عام % 33كبير من 

% 5دون تغير كبير بينما ازدادت حصة الدول األوربية األخرى بشكل كبير من بقيت حصة اإلتحاد األوربي 

 ) . 27-3المخطط % (12إلى 
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 (%) الواردات الزراعية السورية حسب مجموعات الدول  27-3المخطط 
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  47-3 الجدول –قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

ميزاناً يضاً أ أنها سجلت كما  مع البلدان العربية فقط موجباً الزراعي كان الميزان التجاري2000ام في ع

وفيما يخص ) . 47-3الجدول (العالم تجارياً موجباً مع كل من البلدان األوربية األخرى و باقي بلدان 

 ) .47-3الجدول ( 0.6 إلى 0.75الميزان القياسي انخفضت القيمة الموجبة للدول العربية من 

 التجارة مع دول االتحاد األوربي 

-3المخطط ( كان ميزان التجارة الزراعية السورية مع االتحاد األوربي سالباً 2001-1996خالل الفترة 

     1999 تسجيل أكبر عجز خالل عام حيث أظهر تبايناً كبيراً خالل تلك الفترة حيث تم) 49-3والجدول ) 28

وذلك بسبب موجة الجفاف ، بينما طرأ تحسن ملحوظ في السنوات التالية حيث ) س. مليون ل1 524-(

 ) . س. مليون ل105 (2001وصل العجز إلى حده األدنى في عام 

 )س.مليون ل( الميزان التجاري الزراعي السوري مع االتحاد األوربي واألردن ولبنان 28-3المخطط 
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  49-3 الجدول –ي للسياسات الزراعية  والمركز الوطنGDCقاعدة بيانات : المصدر 
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وفيما يتعلق بتركيبة المنتجات فإن التجارة بين سورية واالتحاد األوربي منسجمة تماماً مع نماذج التجارة بين 

ففي الواقع شكلت المنتجات المصنعة أهم الواردات الغذائية ) . 2001غارسيا ألفاريس كوكه " (الجنوب-الشمال"

د األوربي بينما كان القسم األكبر من الصادرات السورية من المنتجات غير المصنعة أو الزراعية من االتحا

 . المصنعة بشكل محدود 

 لتصل قيمتها 2001-1996بين عامي % 1ازدادت الصادرات الزراعية السورية إلى االتحاد األوربي بنسبة 

من إجمالي الصادرات % 19.4يعادل أي ما)  مليار باستخدام سعر الصرف القديم1.8(س . مليار ل7.3إلى 

الصادرات الزراعية على عدد قليل من المنتجات حيث يحتل القطن المرتبة األولى تتركز و. الزراعية السورية 

الطازجة و الخضار والشاي والتوابل البن باإلضافة إلى القطن و(بينما الفصول األربعة األخرى %) 57(

 50-3الجدول  (2001من إجمالي الصادرات الزراعية السورية في عام % 86تشكل حوالي ) والنباتات األخرى

 ) . 29-3والمخطط 

   34(%) الصادرات الزراعية السورية لدول االتحاد األوربي بحسب الفصول 29-3المخطط 
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 50-3 الجدول –المديرية العامة للجمارك و قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 وحصة 2000 و 2001التغير في الصادرات السورية إلى االتحاد األوربي بين عامي  50-3 الجدول يعرض

وكذلك حصة الصادرات الثنائية ) الحصة حسب المنتج(كل فصل من إجمالي الصادرات إلى االتحاد األوربي 

ى الحصص حسب وبالنظر إل) . الحصة حسب الدول(من إجمالي الصادرات الزراعية السورية من كل منتج 

المنتج يمكن اإلشارة إلى أن الحصة الكبيرة للقطن قد انخفضت لصالح جميع المنتجات األخرى تقريباً وخاصةً 

وبالنظر إلى الحصة حسب الدول نجد أن . النباتات األخرى الشاي والتوابل  والفواكه والبن و الطازجةالخضار

والمنتجات الحيوانية المختلفة %) 96(لجلود السورية أسواق االتحاد األوربي تشكل وجهة تصديرية هامة ل

 %) . 37)باإلضافة إلى القطن %) 55(والنباتات األخرى %) 53(والتبغ %) 65(والصوف %) 74(األخرى 

                                                           
مخططات والنص مقارنةً مع التعريفات الرسمية الواردة في الجداول من أجل تسهيل  في الالتجارية تم اختصار أسماء الفئات - 34

 . القراءة 
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  لتصل إلى 2001-1996خالل الفترة  )%4.6-(انخفضت الواردات الزراعية السورية من االتحاد األوربي 

% 21و بنسبة ) س باستخدام سعر الصرف القديم. مليار ل1.9(  ليرة سورية مليارات8من أقل لتصل إلى 

إن الواردات أقل تركزاً من الصادرات حيث كانت أهم المنتجات ) . 51-3الجدول (الواردات من إجمالي 

وفي . ) 30-3المخطط  (%)11 (والحليب ومشتقاته%) 59( السكر والحلويات 2001المستوردة في عام 

ل االتحاد األوربي مصدر الكثير من المنتجات المستوردة من قبل سورية بما فيها النباتات  شك2001عام 

والكاكاو %) 68(والسكر والحلويات %) 69(والمشروبات %) 75 (ومحضرات الحبوب%) 89(الحية 

 %) . 53(والحليب ومشتقاته %) 65(ومنتجاته 

 (%) حاد األوربي بحسب الفصول   الواردات الزراعية السورية من دول االت30-3المخطط 
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  51-3 الجدول –المديرية العامة للجمارك و قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : صدر الم

  2001 و2000االتحاد األوربي عام بين الواردات الزراعية السورية من دول  أيضاً 52-3يقارن الجدول 

  والخضار الفواكه– األكبر سجلت في المحضرات الغذائية المتنوعة وبالنسبة للتغيرات النسبية فإن الزيادة

 .لبان ومنتجاتها انخفاضاً كبيراًمن جهة أخرى سجلت واردات القطاعات المهمة مثل الحبوب واأل. الطازجة 

 التجارة الزراعية السورية مع األردن 

الرغم من تقلص الصادرات فقد ومع ذلك وب. يميل الميزان التجاري بين سورية واألردن لصالح سورية

 206 إلى 1996س في عام . مليار ل1.1انخفض الميزان التجاري الزراعي الموجب مع األردن من حوالي 

 قيمة الواردات توفي الواقع كان. ) 31-3والمخطط  49-3الجدول  . (2001س في عام .مليون ل

من % 0.4بنسبة ) بسعر الصرف القديم(س . مليون ل38 بحدود 2001الزراعية السورية من األردن عام 

س بنسبة . مليون ل244إجمالي الواردات الزراعية السورية بينما كانت الصادرات لألردن مساوية لـ 

بالصادرات مقارنةً % 11بالواردات و% 8من إجمالي الصادرات الزراعية السورية وبزيادة قدرها % 2.6

  .2000مع عام 
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أن قيمة الصادرات ) 53-3و  52-3الجدولين (الثنائية خالل العقد الماضي يظهر تطور التدفقات التجارية 

 . 2001الزراعية السورية قد انخفضت في النصف الثاني من التسعينات وتحسنت بشكل جزئي في عام 

) وخاصةً الشعير(وتسيطر الخضار والفواكه على الصادرات السورية إلى األردن حيث أنها تتجاوز الحبوب 

من الصادرات % 50 شكلت الخضار والفواكه أكثر من 2001وفي عام .  دوراً هاماً في السابق الذي لعب

-3المخطط % (6.6وكذلك التوابل والقطن % 7.9حوالي المحضرة الزراعية بينما شكلت الخضار والفواكه 

اختفاء رافق مع أن النمو الملحوظ للفواكه قد ت 2001-1996خالل الفترة أنه ومع ذلك فيمكن مالحظة ) . 31

 اً سالباًوضمت المنتجات األخرى التي سجلت اتجاه. %) 17-(الطازجة الخضار الكبير تقلص الحبوب وال

 %) . 10-(األخرى والفصول %) 7-(ومنتجات الحليب %) 15-(القطن 

  (%) 2001 و1996 الصادرات الزراعية السورية لألردن بحسب الفصول عامي 31-3المخطط 
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  52-3 الجدول –لمديرية العامة للجمارك و قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية ا: المصدر 

 2000أيضاً التغيرات في األهمية النسبية لألردن كوجهة للصادرات السورية بين عامي  52-3كما يبين الجدول 

% 24اعة الطحن و من الصادرات السورية من صن% 70 استقطبت األردن حوالي 2000ففي عام  . 2001و 

 كانت األردن 2001وفي عام . من منتجات السكر % 51من الحليب ومشتقاته و% 51من البذور الزيتية و 

ومحضرات الحبوب %) 17(ومنتجات السكر %) 31(و الكاكاو %) 59(وجهة تصديرية هامة للمشروبات 

)16 . (% 

لصادرات ولكنها سجلت زيادة ملحوظة بنسبة أما الواردات السورية من األردن فهي بشكل تقليدي أقل من ا

 53-3الجدول  (2001-1996خالل الفترة ) بسعر الصرف المقارن) (س. مليون ل38 إلى 14من % (21

إلى % 0.15عية من األردن من وبالقيمة النسبية فهذا يمثل زيادة في الواردات الزرا) . 32-3والمخطط 

0.4% . 
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 (%) سورية من األردن بحسب الفصول الواردات الزراعية ال 32-3المخطط 
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 53-3 الجدول –المديرية العامة للجمارك و قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

المحضرات القابلة وتغير عددها ، فقد شكلت الواردات الزراعية السورية من األردن تركز  53-3الجدول يبين 

 األردنومن بين المنتجات القليلة المستوردة من %) . 6(ات صناعة الطحن ومنتج%) 7(والتبغ %) 11 (لألكل

والمحضرات المختلفة األخرى القابلة لألكل %) 98(نجد أن هناك منتجين فقط سجال زيادة هما الحيوانات الحية 

  قد2000من الواردات السورية في عام %) 65(شكلت التي ومن المالحظ أن والزيوت والدهون %) . 74(

الحبوب والمحضرات الغذائية ومحضرات أما الفصول األخرى مثل التوابل . اختفت تقريباً في السنة التالية 

 2001في عام % 62الطازجة ومن ناحية أخرى شكلت الخضار % . 7-5المتنوعة ومنتجات السكر فقد شكلت 

دفقات الواردات من األردن محدودة وتؤكد هذه البيانات أن ت. ولكنها لم تسجل أية واردات في السنة السابقة 

 فقد استوردت سورية من األردن في عام حصص الدولومن حيث . وتعكس غياب القنوات التجارية المنظمة 

 . من الحيوانات الحية % 3من التبغ و % 4و الطازجة من الخضار % 13 حوالي 2001

 التجارة مع لبنان 

عية مع لبنان بميزان تجاري موجب يفسره الحجم األكبر للقطاع بشكل مشابه لألردن تميزت تجارة سورية الزرا

ومع ذلك وفي هذه الحالة أيضاً أظهر الميزان الموجب اتجاهاً متراجعاً ) . 28-3المخطط (الزراعي السوري 

قد وصل الميزان التجاري إلى أفضل في الواقع فو . 2001تحسن في عام في النصف الثاني من التسعينات تاله 

 تاله زيادة إلى 2000في عام ) س. مليون ل280(أدنى مستوى تاله ) س. مليار ل1.4 (1997 في عام مستوى

 ) . 49-3الجدول  (2001س في عام . مليون ل395

فقد . ويفسر هذا االتجاه باالنخفاض في الصادرات الزراعية الذي سجل خالل النصف الثاني من التسعينات 

وانخفضت حصة لنبان من الصادرات الزراعية % 14 بنسبة 2001و  1996انخفضت الصادرات بين عامي 

مظهرةً انخفاضاً في التصدير إلى لبنان اليمكن تفسيره بالتراجع العام لقدرة % 5.4إلى % 11 من السورية



 ث الفصل الثال- 2003التجارة الزراعية السورية 

 67

-3 المخطط. (سورية التصديرية بسبب الجفاف بل إنه يعكس أيضاً الصعوبات التي واجهها االقتصاد اللبناني 

 ) . 54-3دول  والج33

 (%) الصادرات الزراعية السورية للبنان بحسب الفصول  33-3المخطط 
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  54-3 الجدول –المديرية العامة للجمارك و قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

يث وصلت  ح2001 أكثر الفئات أهمية في عام الطازجةوفيما يتعلق بتركيبة الصادرات فقد كانت الخضار 

 البن والشايو% 7والخضار والفواكه المحضرة والحليب ومشتقاته % 21لفواكه تلتها ا% 43حصتها إلى 

ومن حيث أهمية األسواق اللبنانية فقد . من إجمالي الصادرات % 78وقد شكلت هذه القطاعات % . 7 والتوابل

للحليب ومشتقاته % 45لسورية بين  من إجمالي الصادرات ا2001تراوحت حصة المنتجات المذكورة في عام 

. 2001 و 2000أيضاً التغيرات المسجلة بين عامي  54-3كما يظهر الجدول . ) والتوابلللبن والشاي (% 4و 

مقارنةً مع التقلص ) "حسب المنتج"الحصة (الطازجة ومن األهمية بمكان التوسع الحصص المسجل للخضار 

نجد أن لبنان ) "حسب الدول"الحصة (ة لبنان كوجهة تصديرية لسورية وبالنظر إلى أهمي. الذي سجلته الفواكه 

من % 41من الحليب ومشتقاته و% 45 وكذلك من الصادرات السورية من النباتات الطازجة% 50يستقطب 

 .  محضرات الحبوب من% 33و المحضرات القابلة لألكل 

 وذلك نتيجة 2001س في عام .ليون ل م100وقد تباينت الواردات من لبنان بشكل كبير حيث وصلت إلى 

من إجمالي الواردات الزراعية % 1.1 شكلت تلك الواردات 2001وفي عام  . 1996في عام % 9لزيادة بنسبة 

 ) . 55-3الجدول (في السنوات الثالث التالية % 0.1 وأقل من 1996في عام % 0.7السورية مقارنةً بنسبة 

منتجات صناعة الطحن بشكل أساسي من المنتجات المصنعة مثل  أن الواردات تتكون 34-3يبين المخطط 

 . امةجزءاً من المستوردات الهومحضرات الكاكاو والكاكاو والحلويات كما تشكل الفواكه والسكر . والمشروبات 
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 (%)  الواردات الزراعية السورية من لبنان بحسب الفصول 34-3المخطط 
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  55-3 الجدول –قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية المديرية العامة للجمارك و : المصدر 

وذلك نتيجة  2000مقارنة بعام %) 117( سجلت واردات سورية من لبنان زيادة ملحوظة 2001وفي عام 

والسكر والسكريات والخضار منتجات صناعة الطحن والمحضرة لزيادة واردات الفواكه والفواكه والخضار 

ومع ذلك فقد انخفضت واردات محضرات الحبوب والنباتات انخفاضاً . لصناعات الغذائية وبقايا االطازجة 

ل لبنان مصدراً هاماً لواردات سورية من الفواكه والخضار كش 2001في عام ) . 55-3الجدول (ملحوظاً 

 . %) 6(والفواكه %) 1(والمشروبات %) 19 (منتجات صناعة الطحن و%) 32(المحضرة 
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 اجات الرئيسيةاالستنت 3-3

يظهر االقتصاد السوري درجة متزايدة من االنفتاح حيث ارتفعت حصة التجارة من إجمالي الناتج  -

 . في السنة السابقة% 45 مقارنة مع 2001في عام % 49المحلي لتصل إلى 

 إلى 1995-1993 مليار ليرة سورية خالل الفترة 39.5ازداد حجم التجارة السورية اإلجمالية من  -

كما تحسن ميزان التجارة القياسي % . 3.2 بمعدل نمو سنوي يساوي 2001 مليار في عام 112.6

  .2001في عام % 5.1+ إلى 1998في عام % 14.8-من 

 مليار في 59.2 إلى 1995-1993 مليار ليرة سورية خالل الفترة 40ازداد إجمالي الصادرات من  -

 على قطاع النفط مع مرور الوقت بينما احتل وأصبحت الصادرات السورية أكثر اعتماداً. 2001عام 

 . 2001 و2000ة في عامي قطاع الزراعة والصيد والغابات المرتبة الثانية منخفضاً بالقيمة المطلق

 – السعودية – لبنان –االتحاد األوربي (وقد تزايد االعتماد على عدد أقل من األسواق التصديرية 

 ) .  تركيا–روسيا االتحادية 

 إلى 1995-1993 مليار ليرة سورية في الفترة 53.6إجمالي الواردات بشكل طفيف من انخفض  -

.  التبغ– المعادن األساسية –وكانت القطاعات الرئيسية هي الكيماويات  . 2001 مليار في عام 53.4

كما طرأ تحسن على تنوع أسواق الواردات % . 7وكانت حصة الواردات الزراعية حوالي 

 – اليابان – الواليات المتحدة األمريكية –ت المصادر الرئيسية االتحاد األوربي والصادرات وكان

 .  رومانيا –تركيا 

في % 26 إلى 1995-1993في الفترة % 28انخفضت حصة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي من  -

  % .13إلى % 20بينما انخفضت حصة التجارة الزراعية من التجارة اإلجمالية من  2001عام 

 ، إال أن حصص 2001 و 1993لم تطرأ زيادة كبيرة على إجمالي الصادرات الزراعية بين عامي  -

صادرات أهم السلع الزراعية قد تغيرت حيث انخفضت حصة القطن واألغنام وازدادت حصة 

 .  القطن والكمون والخضار والفواكه 2001وكانت أهم السلع التصديرية في عام . البندورة 

غنام والخضار الطازجة والحمص ، بينما زة النسبية الظاهرة بالنسبة للنت القطن واألانخفضت المي -

تحسنت بالنسبة للبندورة والخضار والفواكه والحمضيات والقمح والعنب والعدس والبطاطا وزيت 

 . الزيتون الذي سجل زيادة في الرقم القياسي 

المصدرة قيم وحدة أكبر من الوسطي  سجل القسم األكبر من المنتجات الزراعية 2001في عام  -

 .العالمي لقيم الوحدة 

 كان أداء الحمضيات وجلود الضأن والحمص والعدس أفضل منه في 2001-1997في الفترة  -

القمح والعنب : العالمية بينما كان نمو القطاعات التالية أقل منه في التجارة العالمية في العالم األسواق 

 . والتوابل والبطاطا والفواكه والقطن 

شكل القمح والحمص واألغنام والبندورة المنتجات التصديرية التي أظهرت أدنى حد من التنوع من  -

  . 2001 و 1993حيث األسواق التصديرية دون تطور كبير بين عامي 
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 ، إال أن حصص أهم 2001 و 1993الزراعية بشكل طفيف بين عامي الواردات انخفض إجمالي  -

لحوظ حيث انخفضت حصة الموز والزبدة والمرغرين وبشكل أكبر بالنسبة السلع تغيرت بشكل م

للسكر والرز وكسبة الزيتون والشاي والذرة الصفراء والتي كانت الواردات الزراعية الرئيسية في 

  . 2001عام 

وكان هناك زيادة في تنوع  . 2001كانت الواردات الزراعية أكثر تركزاً من الصادرات في عام  -

 بالنسبة لبذور عباد الشمس والسكر المكرر بينما كان معدل التركز أعلى 1993 منذ عام األسواق

 . بالنسبة لألسماك المعلبة وفوق الصويا 

كانت بعض الدول العربية مثل السعودية ومصر واإلمارات العربية المتحدة و كذلك االتحاد األوربي  -

ومن . نت حصة االتحاد األوربي في تزايد مستمر وقد كا. أهم الشركاء التجاريين بالنسبة للصادرات 

ناحية الواردات فباإلضافة إلى االتحاد األوربي كانت أهم الدول األرجنتين والواليات المتحدة 

وكان الميزان التجاري موجباً مع الدول العربية . األمريكية في أمريكا وسيريالنكا وماليزيا في آسيا 

  . 2000 و 1996فضت بين عامي فقط مع أن القيمة القياسية انخ

.  لم تتغير التجارة الزراعية السورية مع االتحاد األوربي بشكل كبير 2001-1996خالل الفترة  -

وفيما يتعلق بالصادرات فقد أظهرت حصة الصادرات الزراعية من إجمالي التجارة مع االتحاد 

كما %)  1 كان معدل النمو السنوي حيث(األوربي تبايناً كبيراً حيث كان االتجاه في انخفاض طفيف 

وكانت حصة القطن هي الحصة كانت الصادرات الزراعية تتركز على عدد قليل من المنتجات 

 انخفضت الصادرات الزراعية السورية من االتحاد األوربي بشكل 2001-1996وفي الفترة . األكبر

سكر حاد األوربي من ال تكونت الواردات الزراعية السورية من االت2001وفي عام . طفيف 

 . أللبان والحلويات والحليب ومنتجات ا

. تميزت التدفقات التجارية الزراعية بين سورية واألردن بأنها لصالح الميزان التجاري السوري  -

وانخفضت قيمة الصادرات الزراعية السورية في النصف الثاني من التسعينات ولكنها عادت للتحسن 

 2001-1996وخالل الفترة . من إجمالي الصادرات الزراعية % 2.7ل خالل السنة األخيرة لتشك

 % . 0.4إلى % 0.15األردن من الواردات السورية بشكل بسيط من حصة كانت ارتفعت 

تأثرت اتفاقية التبادل التجاري الزراعي بين سورية ولبنان بشكل سلبي بسبب موجة الجفاف التي  -

 2001 – 1996وخالل الفترة . ض لها االقتصاد اللبناني أصابت سورية وبسبب الصعوبات التي تعر

بينما انخفضت حصة لبنان من إجمالي الصادرات % 14انخفضت الصادرات الزراعية بنسبة 

وفيما يتعلق بتركيبة الصادرات فقد شكلت الخضار والفواكه % . 5.4إلى % 11الزراعية من 

كه ردات فقد كانت أهم المنتجات السكر والفواالطازجة أكثر المجموعات أهمية بينما في حالة الوا

 .   الطازجةومنتجات صناعة الطحن والفواكه
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 السياسات التجارية السورية : الفصل الرابع

في ذات العالقة بالتجارة الزراعية السياسات المؤسسات و التي طرأت مؤخراً على التطوراتيتناول هذا الفصل 

 . من قبل الحكومة السورية التي تم توقيعها التجارية تفاقات االمفاوضات وتنفيذ سورية وكذلك على 

السياسات الكلية من خالل النهج الذي اتخذته ظهر المناخ االقتصادي الجديد نتيجة للتغيرات التي طرأت على 

 المصرفيالتعديالت التي تناولت القطاع وخاصةًَ الحكومة والذي تضمنه برنامج اإلصالح االقتصادي واإلداري 

مجلس النقد مثل المعنية مؤسسات وتعديل مهام بعض الوتطورات أسعار الصرف وأنظمة تداول العملة 

 . والتسليف

تصنيف التعريفة الجمركية بشكل جل أالمنسقة من الجمركية فة يتبنت سورية نظام التعروبشأن التجارة فقد 

و التي يجري العمل جارية التي تم توقيعها أوتسهيل تنفيذ االتفاقات التمن جهة المعايير الدولية يتوافق مع 

تتم متابعة التخفيضات الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة وفي الواقع فبينما . لتوقيعها من جهة أخرى 

أنهت وعالوةً على ذلك فقد . االستمرار بتطبيق االتفاقات الثنائية مع العديد من الدول العربية يتم أيضاً العربية 

تقدمت بطلب االنضمام الرسمي إلى كما مفاوضات الفنية في إطار اتفاقية الشراكة السورية األوربية السورية 

 .  الذي تم تسلمه بشكل رسمي في مؤتمر كانكون منظمة التجارة العالمية 

  التغيرات التي طرأت مؤخراً على المؤسسات ذات العالقة بالتجارة 4-1

  مجلس النقد والتسليف 4-1-1

العمل بهدف  17/3/2002 تاريخ 23 مجلس النقد والتسليف بموجب القانون رقم ادة صياغة أحكام ومهامت إعتم

 :على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف وتنسيق فعالياتها لتحقيق األهداف المذكورة أدناه 

 .تنمية القدرة النقدية والمالية وتنظيمها وفقاً لحاجات االقتصاد القومي  -

 .قوة الشرائية للنقد السوري المحافظة على ال -

 .لى العمالت األخرى إتحقيق استقرار أسعار الصرف الخارجي للنقد السوري وتامين حرية تحويله  -

 .توسيع إمكانيات استخدام الموارد والطاقات والعمل على إنماء الدخل القومي  -

االقتصاد والتجارة (  وزراء ويتألف المجلس من حاكم مصرف سورية المركزي بصفته رئيساً ونائبيه ومعاوني

وهو يعمل كمستشار مالي . ورئيس هيئة تخطيط الدولة وثالثة خبراء ماليين )  الصناعة – الزراعة – المالية –

ومن الموضوعات الهامة التي . للحكومة ويقترح اإلجراءات المتعلقة بالفعاليات المالية والنقدية والمصرفية 

 :سيتوالها المجلس 
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 النقدية وإدارتها وفقاً لالستراتيجية العامة للدولة وحاجات االقتصاد الوطني بما فيها وضع السياسة -

السياسات المتعلقة باستقرار األسعار والقوة الشرائية للنقد الوطني وسياسات التسليف والفائدة واالدخار 

 .المصرفي وأسعار الصرف 

عمل المصرفي والنشاطات ذات الصلة بها متابعة الجهاز المصرفي وبحث جميع القضايا المتعلقة بال -

 .واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها عن طريق مصرف سورية المركزي 

 .تنظيم عمليات القطع والتسوية بما فيها العمليات الجارية بالوسائل االلكترونية  -

 .يذية إجراء االستقصاءات والدراسات الالزمة المتعلقة بمهامه أو التي تكلفه بها السلطة التنف -

  وزارة االقتصاد والتجارة 4-1-2

وزارة االقتصاد أحدثت في إطار الحد من اإلجراءات اإلدارية ومن ازدواجية المهام بين بعض الوزارات فقد 

 لتحل محل وزارتي االقتصاد والتجارة 2003/ 5/10تاريخ /69بموجب المرسوم التشريعي رقم والتجارة 

ة الداخلية ، وتتولى الوزارة الجديدة مهام الوزارتين المذكورتين عدا قطاع الخارجية ووزارة التموين والتجار

 .المصارف والتامين الذي اتبع لوزارة المالية 

   المؤسسة العامة للتجارة الخارجية 4-1-3

في إطار توحيد جهة اإلشراف على مؤسسات التجارة الخارجية والحد من النفقات فقد صدر المرسوم رقم 

 القاضي بدمج المؤسسات الستة التي كانت سابقاً بمؤسسة واحدة سميت المؤسسة 2003/ 22/3تاريخ /20

 :العامة للتجارة الخارجية  لتحل محل المؤسسات التالية 

 . المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء -

 .  المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد الغذائية والكيميائية -

   المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لآلليات والتجهيزات -

   المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع -

  المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد النسيجية -

  المؤسسة العامة للتجارة األدوية -

  المصارف الخاصة 4-1-4

نوني إلنشاء المصارف الخاصة في  الذي يحدد اإلطار القا2002 لعام 28 رقمالتشريعي المرسوم صدر 

 :  للشروط التاليةوذلك تبعاًسورية 

يجوز أن تكون ملكية المصرف بشكل كامل من قبل القطاع الخاص أو تدخل بملكية مشتركة مع  -

 . الدولة أو إحدى منظماتها أو فروعها

  .%51يجب أن ال تقل الملكية السورية للمصرف عن  -

 % . 5في أي مصرف عن نسبة ال يمكن أن تزيد ملكية أي فرد  -



  الفصل الرابع- 2003التجارة الزراعية السورية 

 73

 مليار ليرة سورية على الموافقة 1.5يجب أن يحصل أي مصرف جديد ال يقل رأس ماله عن  -

 . الصريحة من المصرف المركزي ووزارة االقتصاد والتجارة ورئاسة مجلس الوزراء 

 . نشطة المصرف ويصادق على مجلس اإلدارةأيقوم مصرف سورية المركزي باإلشراف على كامل  -

يحظر على أي مصرف الدخول في أعمال ذات طبيعة غير مصرفية سواء كانت تجارية أو صناعية  -

أو أي خدمات أخرى كذلك يحظر منح قروض ألعضاء المجلس أو موظفي المصرف أو المحاسبين 

 . ليات تنظيمية للمصارفوأو عاملي الدولة الذين يتمتعون بمسؤ

ويوجد طلبان جديدان مصارف باشر اثنان منهما العمل الثة لث الترخيص 2004وقد تم حتى أوائل عام 

 .للترخيص لمصارف أخرى 

 التغيرات التي طرأت مؤخراً على السياسات ذات العالقة بالتجارة 4-2

يتضمن هذا القسم لمحة عن التغيرات األخيرة التي طرأت على السياسات الشاملة والقطاعية والتي التنحصر 

 .شكل مباشر على أداء التجارة و على أداء التجارة الزراعية بشكل أكثر تحديداً بالتجارة وإنما تؤثر ب

  أسعار الصرف واستخدام القطع األجنبي 1 -4-2

كانت أنظمة أسعار الصرف في سورية تتصف بتعدد أسعار الصرف المطبقة على مختلف أنواع المعامالت 

وقد ترافقت أسعار . أهميتها االجتماعية واالقتصادية وذلك من أجل التأثير على قيمة السلع المستوردة حسب 

الصرف المتعددة أيضاً بنظام اليقل تعقيداً ِبشأن الحصول على القطع األجنبي واستخدامه من قبل الجهات العامة 

وقد أدت هذه األنظمة إلى وجود االختالف بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف السائدة في . والخاصة 

ومن . كذلك دعت إلى الحاجة إلى تعديل النظام اإلداري المعقد لترشيد الحصول على القطع األجنبي السوق و

من عوائد التصدير %) 100حتى نسبة (قيام المصدرين بيع إمكانية بين اإلجراءات التي كانت تطبق في السابق 

وق ، بينما يطلب من إلى المصرف التجاري السوري بسعر صرف كان يقل عادةً عن سعر الصرف في الس

 . المستورد إثبات ملكيته للقطع األجنبي المتحقق من التصدير قبل منحه إجازة االستيراد 

توحيد أسعار توجهاً متزايداً نحو تبسيط أنظمة استخدام القطع األجنبي والعقد الماضي أظهرت الحكومة خالل  

التي قد يؤدي إليها تخفيض قيمة سلبية تصادية الاالجتماعية واالقتأثيرات لمنع البشكل تدريجي وذلك الصرف 

رع بشكل كبير خالل اومع ذلك فإن عملية توحيد أسعار الصرف وتحرير استخدام القطع األجنبي قد تس. العملة 

 . وزيادة شفافية النظام التجاري السنوات السابقة وذلك بهدف تسهيل المعامالت الخارجية 

 1184ي هذا االتجاه صدور قرار وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية رقم الهامة فالتدريجية ومن الخطوات 

فقط % 10 من عائدات التصدير وبيع %90حتفاظ بنسبة بااللمصدرين  الذي سمح ل19/9/2002تاريخ 

وبيض المائدة واألدوية والفواكه  كل من الخضار ويستثنى من هذا القرار مصدر و.للمصرف التجاري السوري 

 . بكامل القطع الناجم عن عوائد التصدير أو التصرف العام والخاص حيث يحق لهم االحتفاظ ين في القطاع
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 15/7/2003تاريخ  / 1100وتمثلت الخطوة الهامة التالية في إصدار وزير االقتصاد والتجارة القرار رقم 

 :القاضي بما يلي 

ي كان مسموحاً وفقاً لهذا لتصدير والتيلغى العمل بنظام تسديد قيم المستوردات من القطع الناجم عن ا -

 .  النظام

تبقى كافة المواد التي كان استيرادها مسموحاً والتي كانت تسدد قيمتها من قطع التصدير مسموحة  -

 تسدد قيمتها عن طريق المصرف التجاري السوري من حساب المستورد الذي يتم أنباالستيراد على 

 .ح بها أنظمة القطع النافذة تغذيته من قبله بكافة الطرق التي تسم

 :يسمح للمصدرين استعمال القطع الناجم عن صادراتهم وفق الخيارات التالية  -

بيع هذا القطع للمصرف التجاري السوري بالسعر المحدد من قبله حسب نشرة أسعار  -

 .للعمليات غير التجارية ) األسواق المجاورة ( العمالت األجنبية 

لتغطية قيم مستورداتهم أو التنازل عنه للغير لتمويل % 100 استعمال هذا القطع بنسبة -

 .مستورداتهم عن طريق المصرف التجاري السوري 

العمل بنظام الصفقة المتكافئة بحيث يمكن للمصدرين تسديد تعهدات القطع المنظمة من قبلهم  -

  .35ببضاعة مستوردة وبموجب شهادة جمركية

 ببيع قسم من عوائد التصدير بالقطع األجنبي إلى المصرف التجاري وقد ألغى هذا القرار التزام المصدرين

 ربط وفي الواقع فقد نجمت تلك السوق عن. السوري وبالتالي فقد ألغى ماكان يسمى بسوق عوائد التصدير 

عملية االستيراد بالتصدير وحصر تسديد قيم مستوردات القطاع الخاص بالقطع األجنبي الناجم عن التصدير 

 ملزمين ببيعها إلى المصدرون يبيعون في تلك السوق جزءاً من أرباح القطع األجنبي التي لم يكونووكان ا

وكان هذا السعر يفوق السعر الحقيقي " سعر صرف عوائد التصدير"الدولة وبسعر صرف كان يسمى 

  س .ل/60بمستويات متفاوتة وفي ضوء الحاجة والعرض والطلب ووصل في بعض الفترات إلى حدود 

 :  الذي نص على التالي1/1/2004 تاريخ 3وعالوةً على ذلك فقد صدر القرار رقم 

" يوحد سعر الصرف الحسابي المستخدم ألغراض احتساب موارد ونفقات الموازنة العامة للدولة مع  -

المطبق على عمليات إدارات الدولة "   األسواق المجاورة –سعر صرف نشرة العمالت األجنبية 

 ".سعر صرف عمليات الدولة والقطاع العام " وجهات القطاع العام ويسمى ومؤسساتها 

س للدوالر . ل48.50 بـ 3/1/2004اعتباراً من " سعر صرف عمليات الدولة والقطاع العام “يحدد  -

 .س للدوالر األمريكي الواحد مبيعاً .ل /48.65األمريكي شراء و

 األسواق المجاورة للعمليات غير التجارية – نشرة أسعار صرف العمالت األجنبية" تعدل تسمية  -

 " .نشرة أسعار الصرف الحرة للعمالت األجنبية " الصادرة عن المصرف التجاري السوري لتصبح 

                                                           
 إلى تجارة المقايضة ويمكن تفسير هذا اإلجراء على أنه يسمح للمصدرين باالحتفاظ بأرباحهم الصفقة المتكافئةيشير نظام  - 35

 . لقيمة على أن يتم إثبات هذا األمر بشهادة جمركية بالقطع األجنبي في الخارج واستخدامها لتغطية واردات بنفس ا
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يقوم المصرف التجاري السوري بتحريك أسعار الصرف المدرجة في نشرة أسعار الصرف الحرة  -

 القيمة الفعلية لصرف الليرة السورية في بشكل مستمر وفق أسلوب مرن ليعكس" للعمالت األجنبية 

 .السوق 

ألجنبي إلى العملة المحلية وفق يعتمد من اجل استيفاء الرسوم الجمركية القيمة المحولة من القطع ا -

 .نظراً لكونه قد حل محل سعر صرف األسواق المجاورة" صرف عمليات الدولة والقطاع العامسعر "

الرسمي لليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي المعلن لدى يستمر العمل في تطبيق سعر الصرف  -

صندوق النقد الدولي على تسديدات اإلقساط والفوائد الناجمة عن اتفاقات الدفع والتقاص والترتيبات 

 .المصرفية الخارجية وفق النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي 

 :  بما يلي ونتيجة لذلك يمكن تلخيص أسعار الصرف المطبقة حالياً

 سعر الصرف الرسمي 

س .ل/11.20حدد المصرف التجاري السوري ومصرف سورية المركز السعر الرسمي منذ التسعينات بمعدل 

 .س للمبيع  وال يستخدم هذا السعر إال بشكل محدود لتسديد الديون الخارجية .ل/11.25للشراء و

 سعر صرف عمليات الدولة والقطاع العام 

سعر  وحل محل 3/1/2004 للمبيع وذلك اعتباراً من 48.65دوالر للشراء و /س. ل48.5 بـ حدد هذا السعر
ويطبق هذا السعر على .  للمبيع 46.5دوالر للشراء و /س. ل46 الذي كان سابقاً يعادل صرف الدول المجاورة

 : المعامالت الحكومية التالية 

ل مجموعة الرسوم المحددة سابقاً والمعروف حيث حل مح(احتساب الرسوم الجمركية بالنسبة للواردات  -

 ). أدناه1-3-4 أنظر الفقرة –" سعر صرف الدوالر الجمركي"باسم 

قيم القطع األجنبي الناجم عن تصدير منتجات القطاع العام والمتنازل عنها إلى المصرف التجاري  -

 السوري 

 .فتح االعتمادات المستندية لمستوردات القطاع العام  -

إلدارية الجارية بين مؤسسات وشركات القطاع العام والقطع األجنبي المحسوب في الموازنة التحويالت ا -

 .العامة للدولة 

 سعر الصرف الحر 

  حول 2003وقد تراوح في عام  . سعر صرف الدول المجاورة للمعامالت غير التجاريةحل هذا السعر محل 

لسوري بالتعاون مع مصرف سورية المركزي بناء دوالر ويتم تحديده من قبل المصرف التجاري ا/س. ل51.5

المعامالت ويطبق هذا السعر على ) . 2003 في عام 53-52حوالي (على أسعار الصرف في بيروت وعمان 

 : التالية 

 .شراء القطع األجنبي من المواطنين المقيمين في الخارج  -
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 .شراء القطع األجنبي من المصدرين  -

 .حية المسددة إلى المصرف التجاري حصيلة إيرادات المنشات السيا -

  .36بيع القطع األجنبي إلى أصحاب المنشات الصناعية لتسديد قيم مستورداتهم من المواد األولية -

 وكذلك ألغراض بيع القطع األجنبي للمسافرين إلى الخارج ألسباب عالجية أو ألداء فريضة الحج -

 .  دوالر للشخص سنويا2000ًيتجاوز  لكن بما الوالسياحة 

   السياسات التجارية الزراعية 4-2-2

 عن المجلس الزراعي األعلى القاضي بتطبيق السعر العالمي على أسعار 2002 لعام 60صدر القرار رقم 

شراء القطن المحبوب من الفالحين المسوق من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان بالنسبة لإلنتاج 

 إن السعر العالمي اقل من السعر المحلي نتيجة سياسات دعم من خارج المساحات المرخصة ، حيث

وقد ترافق تطبيق أسعار القطن العالمية على شراء الكميات . المحصول في الدول الرئيسية المنتجة له 

المنتجة في مساحات خارج الخطة مع تخفيض المساحات المخططة والتوجه بشكل أكبر إلى إقامة المصانع 

 .صدير المنتج بشكل خام لالستفادة من القيمة المضافة مع المحافظة على الموارد المحلية للحد من ت

وفي قطاع زيت الزيتون تم تخفيض الضرائب والرسوم األخرى المفروضة على الشركات المصدرة للزيتون 

 وزيت الزيتون وذلك بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية وتشجيع الشركات المصدرة

وعالوةً على ذلك فقد ألغت الدولة الضرائب والرسوم المفروضة على . على تصدير الزيتون وزيت الزيتون 

كما تم منح القروض .  طن من زيت الزيتون يومياً 2شركات تصنيع زيت الزيتون التي تقل إنتاجيتها عن 

 . طويلة األجل لتحديث معاصر زيت الزيتون التقليدية 

 رية  السياسات التجا4-3

شهدت السياسات التجارية في سورية في اآلونة األخيرة العديد من التعديالت بهدف اإلسراع بالتأقلم مع 

التوجهات االقتصادية على الصعيد الدولي ووضع إطار قانوني أكثر انسجاماً مع ماهو مطبق مع القسم 

ريفة جديد وتبسيط اإلجراءات وقد تم على وجه الخصوص تطبيق نظام تع. األكبر من الشركاء التجاريين 

 . غير الجمركية 

                                                           
من الجدير بالذكر أنه بناء على طلب الصناعيين في سورية فقد فوضت الحكومة السورية المصرف التجاري بتقديم القطع  - 36

خرى من أجل اإلنتاج األجنبي ألصحاب المنشآت الصناعية من أجل تغطية مستورداتهم من المواد األولية ومستلزمات اإلنتاج األ

 تاريخ 1413القرار رقم (وكذلك لالستهالك المحلي ) 24/9/2002 تاريخ 5336قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (بهدف التصدير 

 مليون دوالر أمريكي لتمويل 500وقد تم تخصيص مبلغ ) .  الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية25/11/2002

هالك المحلي و مبلغاً مماثالً لتقديمه كقروض بالقطع األجنبي بحيث يتم التسديد خالل مدة أقصاها سنة الواردات الالزمة لالست

 . واحدة وذلك لتمويل المنتجات الالزمة للتصنيع وإعادة التصدير 
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  نظام التعريفة الجمركية الجديد 4-3-1

شهد نظام التعريفة الجمركية السورية إعادة هيكلة جوهري حيث تم تطبيق نظام التعريفة المنسق لتصنيف 

 . جديد " جدول تعريفة منظم"المنتجات وإعداد 

المنسق بهدف مؤاءمة النظام التجاري السوري مع ية وفق النظام اعتمدت سورية جداول تعريفة الرسوم الجمرك

الذي تبنى نظام التعريفة المنسق  9/5/2001 تاريخ 265وذلك بموجب المرسوم رقم النظام التجاري العالمي 

 . دون أية إضافة أو تعديل 

وتطور هذا . دول بتبنيه  ومنذ ذلك الوقت قامت الكثير من ال1988وقد تم البدء بتطبيق هذا النظام منذ عام 

المسمى اآلن منظمة الجمارك العالمية (النظام من مجموعة رموز التعريفة الجمركية لمجلس التعاون الجمركي 

WCO . ( 1983وقد كان أصل مجموعة رموز التعريفة الجمركية هو رموز تعريفة بروكسل لعام) BTN .(

التصنيف حسب :  جميع المراجعات التي طرأت على هذا النظام وقد تم تبني المعايير التالية والمحافظة عليها في

.  حسب االستخدام أو الوظيفة وحسب النشاط االقتصادي – إلى درجة التصنيع –المادة األولية أو األساسية 

 منها مقسمة إلى 930 خانات 4 عنواناً بمستوى 1241 فصالً و 97 قسماً و 21وحالياً يتضمن هذا النظام 

 فئة منفصلة من المواد المحددة من خالل نظام رموز مكون 5113و بشكل إجمالي فإن هناك . ية عناوين فرع

خانة  وقد أضافت الكثير من الدول التي تبنت هذا النظام 2002وقد تمت آخر مراجعة في عام . من ست خانات 

 لمحة عن 2-4 و 1-4ن ويتضمن الجدوال. أو أكثر من أجل المزيد من تصنيف منتجاتها ذات األهمية الخاصة 

 . هذا التصنيف 

 28/9/2002تاريخ  336رقم المرسوم ومن اإلجراءات الهامة األخرى في نظام التعريفة الجمركية في سورية 

الذي تضمن تبسيطاً كبيراً لرسوم االستيراد حيث كانت سورية قبل هذا القرار تفرض نوعين من الرسوم 

 : الجمركية الرئيسية 

 بناء على 37)3-4الجدول % (150و % 1االستيراد المفروض حسب المنتج والذي يتراوح بين  رسم: أولهما 

 اعتبارات اقتصادية واجتماعية ويركز على انعكاس التعريفة على سعر المنتجات الحساسة الهامة لألمن الغذائي

 . متباينة بشكل كبير حسب المنتجوبالتالي فقد كانت معدالت الرسوم الجمركية  . والمواد األولية الالزمة للصناعة

مجموعة من أنواع الضرائب التي كانت تفرض سابقاً محل التي حلت الموحدة الضريبة فهو : أما الرسم الثاني 

النقل –االستهالك البلدي –المدارس –المرفأ –الدفاع الوطني على الواردات لتمويل اإلنفاق الحكومي على 

الجدول (% 35-6وتراوحت نسبة هذه الضريبة بين . اإلحصاء -التصديرترخيص طلبات االستيراد و–البحري 

 .  38من قيمة السلع المستوردة) 4-3

                                                           
 .  إلى مجموعة مختارة من المنتجات الزراعية فقط 3-4 يشير الجدول - 37
 . الدقيق معفاة من الضريبة الموحدة   كانت واردات بعض المنتجات مثل - 38
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تتأثر بشكل كبير بأسعار ) و الضريبة الموحدةرسم االستيراد (المفروضة كانت الرسوم وباإلضافة إلى ذلك 

 حسب أهمية السلعة لألمن وذلك) 46.5 -23 – 11.25(الصرف المطبقة لحساب القيمة بالليرة السورية 

الرسم على  فعلى سبيل المثال كانت أخفض المعدالت تطبق لحساب قيمة .الغذائي واالحتياجات الضرورية 

المذكورة أعاله  بحيث تكون الرسوم 39 والمواد األوليةواألدوية وأغذية األطفالالمواد الغذائية األساسية 

ن المفروضة على المنتجات الخاضعة لنفس معدالت  على هذه السلع أقل موالرسم الموحد المفروض

 .التعريفة وأسعار صرف أعلى 

ونظراً لتعقيد هذا النظام وضرورة اعتماد الشفافية في التبادالت التجارية فقد تم توحيد معدل صرف الدوالر 

 القاضي بدمج الرسم الجمركي والضريبة 28/9/200240تاريخ /336المرسوم رقم بموجب الجمركي 

وحدة في معدل جديد واحد وتوحيد معدل أسعار الصرف لجميع السلع والمواد إلى معدل واحد هو سعر الم

بحيث تتم المحافظة على القيمة دوالر /س. ل46.5الذي كان في ذلك الوقت يساوي (البلدان المجاورة 

 48.65 بسعر صرف المعامالت الحكوميةمؤخراً وتم استبداله  )المستوفاة على السلع المستوردة

  .دوالر/س.ل

يحسب مستوى التعريفة المنسقة الجديدة : ق بين النظام القديم والنظام الجديد ويوضح المثال التالي الفار

 )04013010(كما في المثال التالي متناولين مادة الدهن الطازج  )كنسبة مئوية(

 % 7: تعريفة جمركية خاصة بالمنتج -

 %13 :الضريبة الموحدة   -

 دوالر/س.ل 11.25بسعر صرف % 20=13+7المجموع  -

 دوالر/س.ل 46.5سعر الصرف الجديد  -

 4.13=46.5/11.25يقسم سعر الصرف القديم على الجديد  -

   . %5=  20/4.13 : فتصبح )5(على النسبة السابقة)3(تحسب التعريفة الجديدة بتقسيم المجموع في -

 للمواد المطبق سابقاً مع الضريبة الموحدةوبمعنى آخر فإن التعريفة الجديدة هي مجموع الرسم الجمركي 

 للمواد والسلع التي 4.13دوالر وتقسيم المجموع على /س. ل46.5والسلع التي تخضع لمعدل سعر الصرف 

  . 23 للسلع الخاضعة لسعر الصرف 2.04دوالر وعلى /س. ل11.25تخضع لمعدل سعر صرف الدوالر 

خضع لها منتجات األغذية الزراعية وكذلك التعريفة القديمة  التعريفة الجديدة التي ت3-4ويتضمن الجدول 

 .التي كانت تطبق باستخدام أسعار الصرف القديمة 

                                                           
 بناء على نفس المعيار يتم تطبيق أسعار صرف أعلى على السلع الكمالية أو على المنتجات التي كان استيرادها ممنوعاً في  - 39

 . السابق 
 والضريبة الموحدة الخطوات األولية باتجاه توحيد التعريفة الجمركية إحدى 2001 أيار 9 تاريخ 266 يشكل المرسوم رقم - 40

 . فقط % 1المفروضة على مستلزمات اإلنتاج الزراعي والصناعي والمواد األولية في رسم واحد قدره 
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وبالرغم من التبسيط الجديد الذي حققه نظام التعريفة الجديد فيجب اإلشارة إلى أن الواردات التزال خاضعة 

 : التالي التي يمكن تلخيصها على النحو  الرسوم والضرائب األخرى لبعض

 : تخضع جميع الواردات إلى الرسوم التالية 

إما  دوالر وتدفع 1500 دوالر وأقصى 16وبحد أدنى من قيمة الواردات % 1: تصديق وثائق االستيراد رسم 

عند دخول المواد إلى سورية عند عدم وجود سفارة المالية إلى وزارة السورية في بلد المنشأ أو إلى السفارات 

 . نشأ في بلد الم

وفيما يتعلق بالبضائع التي كان استيرادها محصوراً بمؤسسات القطاع العام فيجب أن يتم الحصول على موافقة 

 :  التالية العمولةمؤسسة للتجارة الخارجية التي تحصل بالمقابل على 

 من قيمة المنتجات الغذائية المستوردة % 1.5

 س على كل كغ زيوت وسمون مستوردة. ل/15

 قيمة السيارات المستوردة من % 2

 من قيمة المعادن والخيوط النسيجية المستوردة % 2.5

 من قيمة األدوية والحليب % 3

ويتوقع أن .  تزال تخضع لعدد من الرسوم باإلضافة إلى الرسم الجمركي تشير هذه القائمة إلى أن الواردات ال

اري ولكن يجب أن يرتبط هذا التبسيط مع المحافظة يؤدي المزيد من تبسيط هذا النظام إلى تسهيل التبادل التج

فعلى سبيل المثال يشكل رسم تصديق الوثائق المذكور . على اإليرادات المالية التي تستخدم لتمويل فعالية محددة 

 . أعاله أحد الموارد المستخدمة لتمويل فعاليات السفارات السورية في الخارج 

 وط الصحية  المعوقات غير الجمركية والشر4-3-2

بدأت سورية بعملية اإللغاء التدريجي للمعوقات غير الجمركية المفروضة على السلع الزراعية ، فقد تم إلغاء 

 باستثناء القمح والدقيق والشعير والعدس الداخليةإجازات االستيراد الصادرة عن وزارة التموين والتجارة 

وبشأن الحبوب فقد . ) 12/12/2002 تاريخ 1515قم قرار وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية ر(والحمص 

 : 14/11/2002 تاريخ 74 و 9/10/2002 تاريخ 9رقم  أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية التعليمات

 أيلول وهي فترة تسليم اإلنتاج المحلي 1 أيار إلى 1يتم إيقاف استيراد القمح والشعير والعدس خالل الفترة 

 .والتسويق 

 المدخلة األقماحتعلق باستيراد القمح يتوجب على المستوردين تسديد مبلغ بالليرات السورية يعادل قيمة فيما ي

قمحاً ( المعاد تصديرها كتأمين لضمان إعادة التصدير ويتم استرداد مبلغ التامين بموجب وثيقة تصدير للكميات

 . ات الموضوعة في االستهالك المحليكمي إشعار من المطحنة التي قامت بطحنها بالنسبة للأو) أو دقيقاً 

 .ن تكون المادة ملونة لتمييز الشعير المستورد عن الشعير المحلي أوبالنسبة للشعير فقد اشترط 
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  بحيث أصبح ممكناً استيراد المادة سواء 14/11/2002تاريخ /74عدل هذا الشرط بموجب التعميم رقم 

 .عليمات بعض الشروط الخاصة  كما تضمنت الت.كانت ملونة أو بدون تلوين 

وباإلضافة إلى التراخيص المذكورة أعاله فيجب الحصول على الموافقات الفنية التي تصدر عن وزارة 

 فيتضمن 2-4 ملخصاً لتلك الشروط ، أما المربع 1-4الزراعة والمتعلقة بالشروط الصحية ويتضمن المربع 

  .المتطلبات البيطرية األساسية للحيوانات الحية 

  متطلبات الصحة النباتية1-4المربع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشروط الصحية الناظمة الستيراد الحيوانات الزراعية ومنتجاتها 2-4المربع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 1960 لعام 237لقانون التشريعي رقم  االنباتية حيبيمكن تلخيص متطلبات الصحة 

 :1991 ت لعام/21

  : لشروط التاليةحسب ا يسمح لإلرسالية الزراعية المستوردة بالدخول إلى القطر  -1

 صابة عن النسب المسموح بها أال تزيد نسبة اإل-

 ال تزيد عن أنغرام بذار و وحدى أطوارها الحية في كل كيلإدة أو صابة عن حشرة حية واح أال تزيد نسبة اإل-

 )باستثناء الطحين( رسالية المعدة للتصنيع أو االستهالكلبقية اإل% 1

 رسالية الخضار والفواكهإل% 2ابة عن ص أال تزيد نسبة اإل-

 لعث أو أطوار الفيروسابة الحية أو اص يسمح باستيراد الطحين الخاص لالستهالك شرط أال تزيد نسبة اإل-

 . غرام كيلو 50 حشرة حية في 15عن )بالغة - عذراء – يرقة -ربيض(

 : ليما يالوثائق المرفقة باإلرسالية الزراعية المستوردة أن تضم يجب  -2

  . المفوضة من بلد المنشأ شهادة منشأ صادرة عن المؤسسات الرسمية -

 المعتمدة في ةمية في بلد المنشأ ومتوافقة مع االتفاقية الدوليشهادة صحة زراعية صادرة عن المؤسسات الرس -

 . 1952معاهدة روما للحماية النباتية في 

فات الواردة في ذا كانت معدة للزراعة وخلوها من اآلإ يجب أن تذكر الشهادة خلو اإلرسالية من األمراض السارية -

  .جازة االستيرادإ

  .  من تاريخ الشحناً يوم15 أكثر  من ذا مضى على تحريرهاإادة ه ترفض الش-

 : الوثائق المرافقة لإلرساليات التصدير ما يلييجب أن تضم  -3

 الزراعي لمكتب الحجر الصحيطلباً مدوناً على استمارة خاصة  يسلم المصدر ن يجب أ -

عتمد تبعا بقة مع النموذج المارسالية مرخصة للتصدير على شهادة صحة زراعية متطإ يجب أن تحصل كل -

  .1952لمعاهدة روما للوقاية الزراعية لعام 

 : 31المنتجات التاليةدخال إ يحظر -4

  تربة زراعية-

  آفة زراعية حية بأي طور -

  السفن وغيرها - الطائرات –ات  فضالت المواد النباتية المستهلكة في القطار-

  مزارع كائنات دقيقة ضارة للنبات- فطور –  بكتريا-

 عضوي طبيعي  سماد -

 ذا كانت ممزوجة بتربة زراعية صعبة الفصلإ شحنة زراعية مزروعة - 

 
قة من وزارة الزراعة بستيراد للمواد المحظورة للهيئات العلمية المختصة شريطة أخذ موافقة مسايجوز منح إجازة  -31

 . واإلصالح الزراعي والتقيد بها
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  المتطلبات الصحية الستيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية2-4المربع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتفاقيات التجارة 4-4

 من خالل تنفيذ االتفاقيات سواءواألجنبية  الماضيتين عالقاتها مع الدول العربية سنتينالعززت سورية خالل 

التنمية االقتصادية زيادة عمليات التبادل التجاري لدعم عملية  من خالل توقيع أخرى بهدف والقديمة أ

يها المفروضة على وقد هدف القسم األكبر من تلك االتفاقيات إلى إلغاء القيود التجارية بما ف. واالجتماعية 

 . القطاع الزراعي 

وسوف نتعرض في هذا القسم ألهم االتفاقيات المتعلقة بالزراعة الناتجة عن اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة 

اإلمارات ومن ثم سوف نتعرض ألحدث االتفاقيات مع .  41الكبرى وكذلك االتفاقيات الثنائية مع لبنان واألردن

 : والسودان واالتحاد األوربي وأهمها المملكة العربية السعوديةالعربية المتحدة و

 (GAFTA) منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 4-4-1

تشكل اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى أهم خطوة اتخذتها الدول العربية حتى اآلن لتحقيق مستوى 

 .  متقدم من التكامل االقتصادي

سنوياً بحيث يتم االنتهاء % 10 وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية بمعدل 1998تفاقية في عام وقد بدء تطبيق اال

قرر المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لجامعة وفيما بعد . بعد عشر سنوات من فرض الرسوم الجمركية 

عربية بحيث يتم االنتهاء  ، اإلسراع بتطبيق منطقة التجارة الحرة ال2001لعام / 68/الدول العربية في الدورة 

من الرسوم في السنتين % 20 ولتحقيق ذلك فقد تم االتفاق على تخفيض 2005من تطبيقها في بداية عام 

 . األخيرتين 

                                                           
 

 ت /60ت والمواد الحيوانية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم تحدد الشروط الناظمة الستيراد الحيوانا

 : كما يلي2002 لعام 357 والقرار رقم 2001 لعام 1618 و1123 والمعدل بالقرار رقم 1988لعام 

 . لحصول على موافقة وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي خاصة بالشروط الصحيةا -

 .  وأن يثبت ذلك بشهادة منشأ مصدقة حسب األصولأن يكون استيرادها من دولة المنشأ حصراً -

وزارة الزراعة واإلصالح الصحية الصادرة عن موافقة الالتجارة الخارجية بووزارة االقتصاد إعالم  -

 . الزراعي

 . يوماً 45 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لمدةالصحية الصادرة عن وافقة الميعمل ب -

لمواد الحيوانية بشهادة صحية بيطرية دولية و مصدقة من قبل سفارة  ترفق الحيوانات المستوردة وانأ -

  .الجمهورية العربية السورية  في دولة المنشأ

يتوجب على الحيوانات المارة عبر الترانزيت أن تكون داخل عربات مقفلة ومرفقة بالوثائق الرسمية التي  -

 . تثبت خلوها من األمراض المعدية والسارية
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ومع ذلك و من أجل تخفيف االنعكاسات السلبية ولتسهيل وتعديل نظم اإلنتاج المحلي فقد سمح لكل دولة من 

وفيما يتعلق . المستثناة من برنامج تخفيض التعريفة الجمركية الدول بوضع قائمة تتضمن المنتجات 

بالمنتجات الزراعية فتتمثل هذه االستثناءات في تعليق تخفيض التعريفة على المنتجات الحساسة خالل فترات 

 .الذروة 

لية  منتجات خالل العام و بفترة إجما10وهكذا فقد سمح لكل دولة من الدول بوضع قائمة حماية التتجاوز 

ولكن اليمكن استخدام هذا االستثناء لمنع االستيراد ولكن يمكن خالل الفترات الواردة .  شهراً 45التزيد عن 

كما قرر . في الروزنامة إخضاع واردات المنتجات المحمية لكامل التعريفة التي كانت تطبق قبل االتفاقية 

  : تنفيذ االلتزامات التاليةالمجلس في تلك الجلسة 

 . منتجات لكل دولة / 7األعلى للمنتجات الواردة في القائمة المستثناة هو الحد  -

 الفترة الزمنية القصوى المسموح بتطبيق االستثناء عليها للمحصول الواحد هي سبعة أشهر سنوياً   -

 .  شهراً لجميع المنتجات الواردة في القائمة 35فترة الحماية ال يتجاوز  -

 الروزنامات الزراعية للقسم األكبر من دول منطقة التجارة العربية 6-4 و 5-4 و 4-4تتضمن الجداول 

ويالحظ أن الفترات التي يتم خاللها تعليق تخفيض التعريفة الجمركية تتزامن مع مواسم . الحرة الكبرى 

ويؤدي هذا إلى الحد من التبادل التجاري المتوقع من االتفاقية وهو . حصاد كل محصول من المحاصيل 

 . على أنه إجراء مؤقت يهدف إلى تسهيل تعديل النظم الوطنية لتتالءم مع مناخ التجارة الحرة يبرر 

. 2002-2000 الروزنامة الزراعية الخاصة بالواردات السورية الرئيسية خالل الفترة 1-4المخطط يلخص 

صل والبطيخ الذين سجال باستثناء الب" أسابيع الحماية"واليظهر القسم األكبر من المنتجات أي تغير في عدد 

 .  أسبوع على التوالي 14 إلى 16 أسبوع و من 16 إلى 24انخفاضاً في أسابيع الحماية من 

عدد ( 2002-2001-2000 الروزنامة الزراعية لسورية لبعض المواد المختارة بين1-4المخطط 
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باستثناء البصل والبطيخ اللذين " أسابيع الحماية"منتجات في المخطط أي تغير في عدد اليظهر القسم األكبر من ال

وعالوةً على .  أسبوع على التوالي 14 إلى 16 أسبوع و من 16 إلى 24سجال انخفاضاً في عدد األسابيع من 

  . 2002 في عام والبطيخ محميانذلك فلم يعد التفاح 

 2002-2000حسب الدول بين   منطقة التجارة العربية الحرة الكبرىفي الروزنامة الزراعية 2-4المخطط 
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 6-4و  4-4الجدولين : المصدر 

فترات الحماية المقررة لبعض المواد الزراعية في الروزنامة الزراعية السورية مع متوسط  3-4المخطط يقارن 

ترات الحماية متماثلة لحد كبير على الرغم من وجود بعض فأن كما نالحظ . الحماية للدول العربية األخرى 

 . الحاالت المعاكسة حيث فترة الحماية السورية أكبر باستثناء حالتي البندورة والبطيخ

 الدول العربية األخرىوسورية في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى  الروزنامة الزراعية 3-4المخطط 

  )منتج للاألسابيععدد   (2002 لعام
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 الزراعية مع لبنان تحرير التجارة  4-4-2

رغبة من  16/9/1993ضمن إطار اتفاقية األخوة والتعاون والتنسيق التي تم توقيعها بين سورية و لبنان في 

ين في فقد اتفق رئيسا وزراء البلدالبلدين في تسريع إطالق حرية التبادل التجاري للسلع الوطنية المنشأ 

 على تكليف لجان وزارية مشتركة لوضع الخطوات العملية لتحرير التجارة بين 1998اجتماعهما في عام 

 . البلدين 

بموجب محضر  حيث تم  اجتماعات وزارية لتحديد تفاصيل تلك االتفاقياتتعقديخص الزراعية فقد وفيما 

الرسوم الجمركية من % 50 تخفيض  االتفاق على11/10/1999االجتماع الموقع بين الطرفين بتاريخ 

بنداً من المنتجات النباتية والحيوانية /21والرسوم األخرى ذات األثر المماثل وحسب قائمة محددة تضمنت 

سنوياً بحيث يتم االنتهاء من أية قيود جمركية بتاريخ % 10 وتخفيض 12/10/1999اعتباراً من 

 – ألبان – حليب سائل – لحوم وأحشاء – دواجن حية ( وتضمنت القائمة المنتجات التالية 12/10/2004

 يوسفي – برتقال - موز– زيتون – خيار – بصل – بندورة - بطاطا– بيض دواجن –جبنة بيضاء 

  .) زيت الزيتون– أجاص – تفاح – بطيخ اصفر – بطيخ احمر – عنب – ليمون –وكلمنتين 

والضرائب ذات األثر المماثل المنتجات الزراعية النباتية تستفيد من اإلعفاء الكلي من الرسوم الجمركية بينما 

 .  )12/10/1999(والحيوانية غير المحددة أعاله اعتباراً من تاريخ توقيع المحضر 

 فقد راجع التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ االتفاقية وقرر اتخاذ 9/7/2002أما االجتماع الوزاري المنعقد في 

 منتج لبناني 14ر التجاري مثل إلغاء الرسوم الجمركية التي تفرضها سورية على المزيد من إجراءات التحري

 . مثل ثمار البحر والجبن واللبنة والملح والكحول والتي لم تكن واردة في عملية التحرير السابقة 

 األردن الزراعية مع تحرير التجارة  4-4-3

 سورية واألردن على روزنامة زراعية فقتتا ضمن إطار اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى

تسمح بتسهيل التبادل التجاري للمنتجات بحيث  2002/ 21/8بتاريخ  وتم تطويرها 2000 في عام مشتركة

الزراعية بحيث أتاح هذا االتفاق دخول كميات من المنتجات من الطرفين معفاة من الرسوم الجمركية وضمن 

يات المتبادلة عن المتفق عليه فتحكمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية  حال زيادة الكممحددة وفيفترات 

وفيما يلي قائمة بالمنتجات . وأخذت الروزنامة بعين االعتبار عدم منح تسهيالت متبادلة في أوقات الذروة 

 :المتفق عليها 

 المنتجات األردنية المنشأ التي ستصدر إلى سورية والفترات الزمنية 
 30/4و لغاية 15/11 طن من تاريخ 9000: جان باذن -

  30/4 و لغاية 15/11 طن من تاريخ 4000 :  فليفلة-

 30/4و لغاية 1/11 طن من تاريخ 3000: فاصولياء  -

 15/5 و لغاية 1/4 طن من تاريخ 5000: بطيخ أحمر  -
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 30/5 ولغاية 4 /1 ومن تاريخ 31/12و لغاية 1/10 طن من تاريخ 2000: صفر أبطيخ  -

 30/6 و لغاية 1/5طن من تاريخ 1000: عنب  -

 30/4 و لغاية 2 /1 من تاريخ ن ط2000: بصل جاف  -

 30/4و لغاية 1/11 طن من تاريخ 3000: كوسا  -

 15/4 و لغاية 1/3 طن من تاريخ 1000: ثوم   -

 28/2 لغاية 1/1كمية مفتوحة من تاريخ : فراولة  -

 صدر إلى األردن المنتجات السورية المنشأ التي ست
  30/4 و لغاية 15/2 طن من تاريخ 4000: برتقال أبو صرة  -

  30/4 و لغاية 1/3 طن من تاريخ 8000: برتقال شموطي  -

 30/6 ولغاية 15/4 طن من تاريخ 4000: برتقال فلينسيا  -

  1/7 و لغاية 4 /1 طن من تاريخ 1000: ليمون  ال-

  31/12ولغاية 1/10 طن من تاريخ 4000:  عنب  ال-

 15/5 ولغاية 10/2 طن من تاريخ 5000: تفاح  ال-

 31/1 ولغاية 1/8 طن من تاريخ 1500: جاص  األ-

 30/8 ولغاية 15/6 طن من تاريخ 1500: كرز  ال-

 15/7 ولغاية 1/7طن من تاريخ 1000: مشمش  ال-

 31/1 ولغاية 1/9 من تاريخ ن ط2500: بصل  ال-

  31/1 ولغاية 1/9ن تاريخ كمية مفتوحة م :  الكاكي-

 مية والمدة مفتوحة كال : ءباميا ال-

 1/9 ولغاية 1/8كمية مفتوحة من تاريخ : بازالء  ال-

ولزيادة تسهيل التبادل بين الطرفين فقد تم االتفاق على زيادة الكميات المذكورة أعاله إلى حدود الضعف تقريباً 

  . 2004بحيث يتم البدء بها اعتباراً من بداية عام 

 (UAE) االتفاقية مع اإلمارات العربية المتحدة 4-4-4

 اتفاقية للتعاون التجاري واالقتصادي مع اإلمارات العربية المتحدة بهدف تدعيم 2000وقعت سورية في عام 

العالقات االقتصادية بين البلدين وتسهيل التبادل التجاري من خالل السماح باستيراد وتصدير كامل المنتجات 

تضمنت هذه االتفاقية استثناء العديد من المنتجات من الضرائب والرسوم الجمركية و.  زراعية والصناعيةال

 إلى تأسيس مكتب لتعزيز العالقات التجارية وتحقيق مشاريع مشتركة وإنشاء لجان لمتابعة تنفيذ هذه إضافةً

 .  االتفاقية

تم تنفيذ تخفيضات  لتجارة العربية الحرة الكبرىلتعريفة ضمن منطقة اافي إطار استكمال عملية التخفيض 

 للتعريفة والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل للبضائع ذات المنشأ الوطني والمنتجات الصناعيةتدريجية 
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% 70 و 2001في كانون الثاني % 50وقد وصلت تخفيضات الرسوم الجمركية إلى . المتبادلة بين البلدين 

 حيث تم إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل بين 2003في كانون الثاني % 100  و2002في كانون الثاني 

 . البلدين 

 مع المملكة العربية السعوديةمنطقة التجارة الحرة اتفاقية  4-4-5

في بداية حيز المفعول والمملكة العربية السعودية ة االتفاقية الثنائية لمنطقة التجارة الحرة بين سوريدخلت 

وباإلضافة إلى إلغاء  . 2001بنيت على أساس االتفاقية الموقعة في شباط وقد  2003لعام كانون الثاني 

جميع الرسوم الجمركية والضرائب األخرى المفروضة على مواد التبادل التجاري بين البلدين بما في ذلك 

 اإللغاء من خاللدين تدعم هذه االتفاقية العالقات التجارية و االقتصادية بين البلسوف المنتجات الزراعية ف

شكال الرسوم الجمركية أمام تبادل البضائع والمنتجات وكذلك من خالل إزالة جميع أالفوري لجميع العوائق 

أصبحت التجارة بين سورية والمملكة العربية  وحالياً . والضرائب األخرى في وجه المنتجات الزراعية

أو رسوم أخرى ذات أثر مماثل كما تعامل البضائع أية رسوم أو ضرائب دون السعودية محررة بشكل كامل 

والمعايير الدولية الوطنية مع األخذ بعين االعتبار قواعد المنشأ  المتبادلة بين البلدين معاملة البضائع

 .  والخصوصيات و الرسوم والضرائب والمقاييس الصحية

  مع السودان  مذكرة التفاهم 4-4-6

اتفاقية تجارية بين سورية توقيع  2001في عام تم  الحرة الكبرى طار منطقة التجارة العربيةإضمن 

وإعفاء المنتجات من الرسوم الجمركية والسودان حددت بموجبها الروزنامة الزراعية المشتركة بين البلدين 

 : والرسوم األخرى على النحو التالي 

 المنتجات السودانية المنشأ التي ستصدر إلى سورية 
 31/8 ولغاية 1/3اريخ من ت: مانغو  ال-

 كامل العام : موز  ال-

 28/2 لغاية 1/12من تاريخ :  الكريفون -

 30/12 ولغاية 1/10من تاريخ : جوافة  ال-

 28/2 ولغاية 1/12من تاريخ : والبطيخ األصفر بطيخ أحمر  ال-

 15/5 ولغاية 4/ 1من تاريخ  : اءبامي ال-

 15/3اية  ولغ1/12من تاريخ : خضراء الفاصولياء  ال-

 28/2 ولغاية 1/12من تاريخ : حارة الحلوة والخضراء الفليفلة  ال-

 كامل العام : تمور  ال-

 كامل العام : بذر البطيخ  -

 المنتجات السورية المنشأ التي ستصدر إلى السودان 
 كامل العام : التفاح  -

 31/11 ولغاية 7/1من تاريخ : العنب  -
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 30/9 ولغاية 1/6من تاريخ :  )والخوخ و الكرزالمشمش والبرقوق (اللوزيات  -

 كامل العام : الزيتون الطازج والمخلل -

 كامل العام : الحمص  -

 كامل العام : الزبيب  -

يعاد النظر في مستوى التبادل التجاري بين البلدين من أجل تطوير الروزنامة الزراعية وزيادة التبادل التجاري 

 مع سنويا بالتناوب في كال البلدين من قبل لجنة فنية مشتركة تجت

  الشراكة السورية األوربية 4-4-7

 والذي صدر بموجبه إعالن برشلونة 1995شاركت سورية في اجتماع برشلونة الذي انعقد في تشرين ثاني 

لدول وقد اتفقت تلك ا.  دولة 27البالغ عددها الدول المتوسطية  الذي اقر إقامة شراكات بين االتحاد األوروبي و

 وذلك من خالل اتفاقيات الشراكة األوربية 2010على إنشاء منطقة تجارة حرة أوربية متوسطية بحلول عام 

وسوف تؤدي العملية في النهاية .  دولة متوسطية 12المتوسطية التي تم التفاوض عليها بين االتحاد األوربي و 

 .  مليون نسمة 800 دولة و 40 إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم حيث ستضم حوالي

النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية بهدف إن اتفاقية الشراكة هي ليست فقط اتفاقية تجارية وإنما تتضمن 

وضمن البعد التجاري تشمل اتفاقية الشراكة المنتجات . المتوسط في حوض إنشاء منطقة سالم ورفاهية 

واعد حماية الملكية الفكرية و تسوية الخالفات وذلك بما يتماشى مع قواعد والخدمات والمشتريات الحكومية و ق

ة مثل الجمارك والنقل والسياحة كما أنها تتضمن جزءاً للتعاون في مجاالت كثير. منظمة التجارة العالمية 

 . والبيئة

 هذا القطاع بالنسبة نظراً ألهميةصعبة واسعاً فقد كانت المفاوضات الزراعية كان مجال االتفاقية ورغم أن 

السياسات الزراعية المشتركة االتحاد األوربي بموجب هذا القطاع في وحساسية من جهة لالقتصاد السوري 

وعالوةً على ذلك ) . 2أنظر الفصل (التي تتميز بالدعم الكبير لإلنتاج الزراعي المطبقة لديه من ناحية أخرى و

ل في األنظمة والقوانين والتشريعات والتباين في االنضمام عدم التماثفقد كانت المفاوضات معقدة بسبب 

 . لالتفاقات الدولية وغيرها 

يتضمن مقارنةً للحماية  7-4ومن أجل عرض التعقيدات التي انطوت عليها المفاوضات بشكل كمي فإن الجدول 

عض الدالئل حول الفوارق ويبين الجدول ب . قبل االتفاقيةالجمركية المقدمة للقطاع الزراعي في هذين البلدين 

 وحسب النظام 24بين هيكل التعريفة الجمركية الزراعية بين سورية واالتحاد األوربي بالنظر إلى الفصول الـ 

ومن الواضح أن االتحاد األوربي لديه تصنيف أكثر تفصيالً مما . المنسق و عدد البنود في كل من هذه الفصول 

 . ية يسمح بتنوع أكبر في تعريفته الجمرك

 حساباً لمعدل التعريفة النسبية المحسوب كنسبة بين التعريفة في االتحاد األوربي 7-4ويتضمن الجدول 

 وفي بعض الحاالت . يتم تثقيل كل بند من بنود التعريفة بالتبادل التجاري الثنائي " المثقل"وفي العمود . وسورية
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. حماية الجمركية على بعض المنتجات تطبقان نفس المما يعكس أن كال الدولتين) 1(فإن النسبة التختلف عن 

 أنه بالنسبة لكل 2 كما هو الحال في الفصل 137وتعني النسبة . و في حاالت أخرى فإن الرقم أعلى بكثير 

وعلى . في االتحاد األوربي% 137، تواجه سورية نقطة مئوية فإن الرسم الجمركي الذي تطبقه سورية 

 .  فهذا يعني أن الحماية السورية أعلى من الحماية األوربية 1ن النسبة أدنى من العكس من ذلك فعندما تكو

وحسب معدل التعريفة النسبي المثقل فإن الصورة تكون أكثر تداخالً حيث أن هناك بعض القطاعات التي 

ويتغير . تحظى بحماية أكبر في أوربة منها في سورية ، بينما يكون الوضع معاكساً في القطاعات األخرى 

وفي تلك . الوضع بشكل كبير عند مقارنة التعريفات الجمركية دون تثقيلها باستخدام التبادالت التجارية 

إما أن : ويمكن تفسير هذا األمر بطريقتين .  بكثير 1الحالة يكون معدل التعريفة النسبية دائماً أعلى من 

ر الهامة من الناحية التجارية أو أن تكون تلك تكون أعلى الرسوم الجمركية األوربية تفرض على البضائع غي

بحيث يقلل الوسطي المثقل من القيمة الحقيقية للحماية التي " معيقة"التعريفات المرتفعة في الكثير من الحاالت 

 . يمنحها االتحاد األوربي للقطاع الزراعي 

واالتحاد األوربي وكذلك في وبعد توقيع االتفاقية سيتم تصديقها من قبل البرلمانات في كل من سورية 

سنوات قبل أن والذي قد يستغرق . برلمانات كل دولة عضو في االتحاد األوربي قبل أن تدخل حيز التنفيذ 

تم االتفاق على العمل باالتفاقية االنتقالية حيث يبدأ التنفيذ فور التوقيع لذا فقد  . يتم تنفيذ االتفاقية بشكل فعلي 

 .والتعاون الفني النسبة لبعض المجاالت ومنها مجال التبادل التجاري عليها باألحرف األولى ب

الذي ركز شملت المفاوضات في المجال الزراعي شقين أساسيين هما الشق االقتصادي وفي هذا المجال فقد 

 التبادل التجاري وشق التعاون العلمي والفني على 

هم أاعية والمنتجات الزراعية المصنعة واألسماك وثالثة محاور هي المنتجات الزرت التجارة الزراعية وشمل

 :ما تم التوصل إليه  

  المنتجات الزراعية الخام -1
تخفيض الرسوم عليها مقارنة  خاللمعاملة المنتجات الزراعية السورية معاملة خاصة وذلك من  -

 .  بالرسوم المفروضة على الدولة األكثر رعاية

ة السورية التي كانت معفاة بموجب اتفاقات سابقة من كافة الرسوم االستمرار بإعفاء المنتجات الزراعي -

 .الجمركية عند تصديرها إلى االتحاد األوربي 

 .إعفاء العديد من المنتجات من الرسوم الجمركية لتسهيل دخولها إلى االتحاد األوروبي  -

وأهمها زيت منح حصص للسلع الزراعية الحساسة بالنسبة لسورية معفاة من الرسوم الجمركية  -

 .الزيتون والحمضيات والتفاح والعنب والبطاطا والبندورة وغيرها 

 ً .إعفاء كمية من المنتجات الزراعية السورية مماثلة للتبادل التقليدي السابق من الرسوم الجمركية  -

ة عليها وبالمقابل فقد قامت سورية بمنح تسهيالت للسلع األوربية من خالل تفكيك الرسوم الجمركية المفروض

 الرسوم الجمركية بشكل تفكيك فور نفاذ االتفاقية ومنها سيتم تفكيكه لفترات زمنية مختلفة منها ما سيتم 
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ومنح كمية بسيطة من بعض المنتجات األوربية للدخول إلى األسواق بموجب  .2015تدريجي وحتى عام 

 .حصص على أن ال تكون أسعارها اخفض من األسعار المحلية 

 جات الزراعية المصنعة لمنتا -2
معاملة المنتجات الزراعية المصنعة السورية المنشأ معاملة خاصة وبشكل أفضل من معاملة الدولة األكثر  -

 .رعاية 

تم إعفاء العديد من المنتجات الزراعية المصنعة السورية المنشأ من كافة الرسوم الجمركية عند تصديرها  -

 .) بق ومنها تم إعفاؤه من خالل االتفاقيةمنها معفى من السا(لالتحاد األوروبي 

المياه المعدنية ( تم منح بعض المنتجات الزراعية السورية حصصاً معفاة من كافة الرسوم الجمركية مثل  -

 ) .والمشروبات الكحولية والحلويات والمعكرونة والبسكويت وغيرها 

 .سنة /12تدريجي خالل فترة الرسوم الجمركية المتبقية بشكل بتفكيك سيقوم االتحاد األوربي  -

وبالمقابل قامت سورية بتفكيك الرسوم الجمركية وفق معدالت متباينة تبدأ من التفكيك الفوري للرسوم على السلع 

سنة وحسب /12التي تفرض عليها ضرائب بسيطة إلى التفكيك التدريجي خالل الفترة االنتقالية المحددة بـ 

على % 40روضة عليها ، إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة أهمية السلعة ومعدالت الرسوم المف

 ) .المشروبات الكحولية والمياه المعدنية والسجائر ( حصص محددة من بعض المنتجات مثل 

  األسماك -3
 .معاملة المنتجات السورية معاملة خاصة لسورية أفضل من معاملة الدولة األكثر رعاية  -

ية المفروضة على كافة أنواع األسماك البحرية واسماك المياه العذبة التي تخفيض كافة الرسوم الجمرك -

 .أو اقل إلى الصفر مباشرة % 6كانت 

في السنة % 80فور نفاذ االتفاق و% 60وتخفض رسومها بمعدل % 6بالنسبة لباقي الرسوم ستصبح  -

ال تصديرها من سورية خالل السنة الثانية أي ال تبقى أية لرسوم على األسماك في ح% 100األولى و

 .بعد السنة الثانية 

وبالمقابل قامت سورية بتفكيك الرسوم الجمركية على بعض األنواع فور نفاذ االتفاقية والباقي على فترات  -

متباينة بحيث ينتهي التفكيك لألنواع التي تفرض عليها سورية رسوم مرتفعة بشكل تدريجي خالل الفترة 

 .االنتقالية 

: ت وخاصةيقوم االتحاد األوربي بمساعدة سورية في العديد من المجاالاون الفني والعلمي فسوف وفي مجال التع

 -المساعدة الفنية والتدريب- دعم وتشجيع االستثمارات الخاصة - دعم زراعات صديقة البيئة-دعم السياسات 

تحديث البنى التحتية وعمليات  - الصحة الحيوانية والنباتية-البحث الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة 

 التنمية الريفية المتكاملة بما في ذلك تحسين الخدمات األساسية وتطوير النشاطات االقتصادية -التوزيع 

 .إنشاء مشروعات مشتركة أو مناهج للتدريب-المرتبطة 

االقتصادية في سورية وستساهم في عملية التنمية تدعيم التبادل التجاري وبشكل عام فسوف تساعد االتفاقية على 

 . في عملية التحديث االقتصادي قيام االتحاد األوربي بتقديم المساعدات لسورية  العمل من خالل صو توفير فر
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 نضمام إلى منظمة التجارة العالمية  اال4-8 -4

وقد  .ألسباب سياسية لكنها انسحبت منها  1948تفاقية الغات في عام الالدول المؤسسة إحدى تعتبر سورية 

وتم استالم الطلب في االجتماع  بطلب لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية 2001تقدمت سورية في عام 

  .الوزاري في كانكون 

، إال أن سورية تقوم حالياً ) 5أنظر الفصل (لم يتم بعد إنشاء فريق العمل الخاص بإجراءات االنضمام ولكن 

سورية مذكرة شاملة لوضع االقتصاد السوري حضرت ر فقد باإلعداد لمتابعة هذا الطلب وفي هذا اإلطا

حقوق  بالعمل لتنفيذ بدأتكما ، ستثمار و القوانين المالية متضمنة القوانين التي تحكم التجارة الخارجية واال

ويتضمن الفصل التالي عرضاً . الملكية و العديد من القضايا األخرى ذات الصلة بالمفاوضات مع المنظمة 

 .  لنظام منظمة التجارة العالمية والقواعد الناظمة لها تفصيلياً

 



  الفصل الرابع- 2003التجارة الزراعية السورية 

 91

  الرئيسية االستنتاجات 4-5

إعادة صياغة قامت سورية خالل السنتين الماضيتين بتنفيذ عدد من التعديالت المؤسسية بما فيها  -

ة  وزارإحداثمجلس النقد والتسليف المسؤول عن تنسيق السياسات المالية والنقدية وأحكام ومهام 

االقتصاد والتجارة التي حلت محل وزارتي االقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية 

 مؤسسات 6وكذلك دمج مؤسسة التجارة الخارجية لتنفيذ العمليات التي كانت سابقاً تنفذ من قبل 

 . عمل الفعلي حكومية و تحديد اإلطار القانوني لعمل المصارف الخاصة والتي بدأ البعض منها بال

وتحرير معامالت القطع خالل العقد الماضي كان هناك تطور باتجاه توحيد أسعار الصرف المتعددة  -

كما تم إلغاء القوانين التي تربط االستيراد . األجنبي التي تسرعت بشكل كبير خالل الفترة الماضية 

وتم توحيد . ق من التصدير القطع األجنبي المتحقبكامل للمصدرين باالحتفاظ بالتصدير والسماح 

المطبق سعر الصرف الرسمي : أسعار الصرف بحيث لم يبق سوى ثالثة أسعار مطبقة حالياً هي 

المطبق على المعامالت الحكومية سعر صرف المعامالت الحكومية على تسديد المديونية الخارجية و 

 . المطبق على المعامالت األخرى سعر الصرف الحر وحساباتها و 

أي (الذي يحل محل التعريفة السابقة " التعريفة الجمركية الموحدة" إصدار مرسوم 2001في عام تم  -

وتمهيداً لجدول التعريفة ) . التعريفة حسب المنتج والتعريفات العامة المفروضة على االستيراد

غير الجمركية تم تبسيط القيود .الجمركية الجديد تم تبني النظام المنسق للتعريفة الجمركية والتصنيف 

ومع ذلك فالتزال واردات األغذية الزراعية بحاجة . المفروضة على الواردات الزراعية بشكل كبير 

على ترخيص من وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي للتحقق من االلتزام بالمقاييس للحصول 

 . الصحية والصحية النباتية المحددة من قبل الحكومة السورية 

الروزنامة و التظهر مها بمتابعة تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى أكدت سورية التزا -

باستثناء البصل والبطيخ الذين سجال تخفيضاً في عدد " أسابيع الحماية"أية تغييرات في عدد الزراعية 

 . أسابيع الحماية 

ية من خالل تنفيذ االتفاقيات خالل السنتين الماضيتين قامت سورية بتدعيم عالقاتها مع الدول العرب -

من أجل )  اإلمارات العربية المتحدة–السعودية (وتوقيع اتفاقيات جديدة ) لبنان واألردن(السابقة 

ويهدف الكثير من هذه االتفاقيات إلى إلغاء القيود . توسيع منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 

 . التجارية التي تشمل القطاع الزراعي 

ويتوقع .   أنهت سورية المفاوضات الفنية في اتفاقية الشراكة السورية األوربي2003عام في نهاية  -

أن تحقق االتفاقية زيادة كبيرة في تحرير التجارة وأن تساهم في تعزيز العالقات مع االتحاد األوربي 

التجارة وباإلضافة إلى خلق نظام من االمتيازات المتبادلة في مجال . والدول المتوسطية األخرى 

الزراعية وتجارة منتجات التصنيع الزراعي واألسماك تتضمن االتفاقية شروطاً كثيرة تتعلق بتقديم 

االتفاقية المتعلقة بالتجارة بعض بنود كما اتفق الطرفان على البدء المبكر بتطبيق . المساعدة الفنية 

 .والتعاون عند توقيعها 
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 وتم استالم الطلب 2001جارة العالمية في أواخر عام تقدمت سورية بطلب االنضمام إلى منظمة الت -

  . 2003بشكل رسمي في مؤتمر كانكون المنعقد في أيلول 
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 منظمة التجارة العالمية: الموضوع الخاص  : الخامسالفصل 

يات التي االتفاقفيها  ، و توجد الدولالدولية التي تتعامل مع قواعد التجارة بين الجهة منظمة التجارة العالمية هي 

الوثائق القواعد هذه تتضمن . األعضاء في تلك المنظمة الدول من مجموعة  من قبل وقعتتم التفاوض عليها و

. من أجل أن تمنح الثقة للشركاء الدوليين لتطبيق التي تتميز بالشفافية وقابلية االتجارة العالمية القانونية الخاصة ب

وقد أدت تلك . ارة العالمية في عملها كمنتدى للمفاوضات التجارية وتكمن الوظيفة األكثر أهمية لمنظمة التج

. لتجارية ضمن الحدود المتفق عليهابالمحافظة على سياساتها االحكومات المفاوضات إلى توقيع العقود التي تلزم 

ل المنظمة  الجانب اآلخر المهم لعميتجلىو. األكثر حرية التجارة في دعم لنظام لهذا االهدف األساسي ويتمثل 

 االتفاقية العامة بدأت 1947عام منذ  و لكن 1/1/1995في عملها بدأت المنظمة وقد . حل النزاعات في 

 .التجاري  الناظمة للتبادل القواعدبوضع ) الغات(فة و التجارة يللتعر

 يمبادئ النظام التجار 5-1

 أهداف منظمة التجارة العالمية 5-1-1

تشمل تشريعية  اتفاقية منظمة التجارة العالمية طويل ومعقد نظراً ألنها قوانين امنهتتضالتي قواعد والنظام الإن 

فهي تتعامل مع الزراعة والنسيج والمالبس والمصارف واالتصاالت والمشتريات . مجموعة كبيرة من الفعاليات 

ولكن . ية وغيرها الكثير والملكية الفكرسالمة الغذاء الحكومية والمقاييس الصناعية ومنتجات السالمة وقوانين 

وهذه المبادئ هي حجر أساس نظام . القواعد  هناك عدد من المبادئ األساسية البسيطة التي تطبق في جميع تلك

 . التجارة متعددة الجهات 

 :يجب على النظام التجاري أن يكون حسب مبادئ منظمة التجارة العالمية 

") الدولة األكثر رعاية"منح الجميع مرتبة ( التجاريين ابين شركائهالدولة ميز تيجب أال : ون تمييز  -1

 .") مبدأ المعاملة الوطنية(" الوطنية و المنتجات األجنبية ابين منتجاتهالدولة ميز تو يجب أال 

تقليص العوائق التجارية هو واحد من أكثر : عبر المفاوضات د حدوتراجع المع  -أكثر حرية  -2

) فةيالتعر(الجمركية االلتزامات ، العوائق المعنية تتضمن الوسائل وضوحاً لتشجيع التجارة 

 .مثل منع االستيراد أو الحصص و غيرها من المحددات الكمية المواصفات و

أن العوائق بالشركات األجنبية و المستثمرون و الحكومات على ثقة تكون يجب أن :  قابل للتنبؤ -3

االستثمارات و يتم خلق فرص العمل ويستطيع التجارية ال يتم إقامتها اعتباطياً ، لذلك تتشجع 

 كل ما .المستهلكون التمتع بشكل كامل بفوائد المنافسة من ناحية االختيار أو األسعار المنخفضة 

 .سبق يعني درجة أعلى من أمن السوق للتجار و المستثمرين 
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غراق اإلمليات  غير العادلة مثل دعم الصادرات و ع"اإلجراءات"عن طريق تثبيط : أكثر منافسة  -4

لتحقيق المنافسة المفتوحة والعادلة و بالتالي فهو نظام من القواعد المكرسة .السوق لكسب حصص 

 .وغير المشوهة 

 و مرونة أكثر في التطبيق للتكيف عن طريق إعطائها وقتاً أكثر : أكثر نفعاً للدول األقل تطوراً  -5

ثالثة أرباع األعضاء في المنظمة هي دول هذه السياسة ألن أكثر من وضع  تم .وامتيازات خاصة 

 . في حالة التحول نحو اقتصاديات السوق هاتينامية و اقتصاد

الواقعة ضمن منطقة لدول يمكن ل فعلى سبيل المثال. بالنسبة لعدم التمييز فقد تم إقرار بعض االستثناءات 

مركية على الواردات القادمة من الدول أو تخفيض التعريفات الجاتفاق تجارة حرة بينها واحدة إقامة جغرافية 

قيم حواجز ضد بضائع من دول معينة إذا اعتبرت ت ما أن ه بإمكان دولةأو أن) . اتفاقيات تفضيلية(النامية 

غير عادلة ، و لكن االتفاقيات سمحت بهذه االستثناءات فقط أسواقها بطريقة ") تغرق("تجارة هذه البضائع 

 .تحت شروط صارمة 

 هيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية ال5-1-2

 .المخطط التالي يشرح البناء التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية ، المدير العام يرأس أمانة المنظمة 
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بواسطة  كل القرارات الهامة من قبل كامل األعضاء سواء ويتم اتخاذ. تُدار المنظمة من قبل حكومات أعضائها 

 .)دورياً في جنيفيجتمعون الذين (أو عن طريق الموظفين ) على األقل مرة كل عامينون يجتمعالذين (الوزراء 

عندما تفرض و. القرارات عادة باإلجماع و في هذا المجال فإن المنظمة ال تشبه المنظمات الدولية األخرىوتتخذ 

) بين الدول األعضاءحيث تكون تلك السياسات نتيجة لمفاوضات (قواعد معينة على سياسات الدول المنظمة 

 اليكون ممكناًوعندما . فتقوم تلك الدول بالتفاوض على اإلجراءات المتفق عليها فيما بينها لتطبيق تلك القواعد 

ويفوز القرار إذا " لكل دولة صوت واحد"تسمح المنظمة بالتصويت حيث يكون جماع التوصل إلى قرار باإل

 : ية منظمة التجارة العالمية على أربع حاالت للتصويت وتنطوي اتفاق. ماحصل على تصويت األغلبية 

 . يمكن تبني تفسير ألي من االتفاقيات التجارية متعددة األطراف من خالل تصويت ثالثة أرباع الدول األعضاء 

يمكن للمجلس الوزاري إلغاء أي التزام مفروض على عضو ما من خالل االتفاق الوزاري وكذلك من خالل 

 . أرباع الدول األعضاء تصويت ثالثة 

يمكن تبني القرارات المعدلة لألحكام المتعلقة باالتفاقيات متعددة األطراف إما من خالل موافقة جميع األعضاء 

ولكن تصبح التعديالت نافذة فقط . أو من خالل تصويت ثالثة أرباع الدول األعضاء وذلك حسب الحكم المعني 

يتم اتخاذ قرار قبول عضو جديد من خالل تصويت ثالثة أرباع  . في الدول األعضاء التي وافقت عليها

 . األعضاء في المجلس الوزاري أو المجلس العام بين المؤتمرات 

أن في الميزة الرئيسية وتكمن  .  دولة عضواً صعباً 148يمكن أن يكون التوصل إلى قرار باإلجماع بين 

 ورغم الصعوبات فقد تم الوصول إلى بعض .من جميع األعضاء القرارات المتخذة بهذه الطريقة هي أكثر قبوالً 

 – المقترحات لخلق هيئة تنفيذية أصغر حجماً مع ذلك فيطرح من فترة إلى أخرى بعض و. االتفاقيات المهمة 

من تتم إدارة المنظمة في الوقت الحالي و. –ربما مثل هيئة مدراء كل منهم يمثل مجموعة مختلفة من البلدان 

 .اإلجماع القرار باألعضاء و تعمل على أساس دول القبل 

الدول قراراتها عبر مجالس و لجان متعددة و التي تتشكل عضويتها من كافة أعضاء المنظمة في قمة تتخذ 

مرة كل عامين على األقل و هو يستطيع أن يأخذ القرارات ينعقد هناك المؤتمر الوزاري الذي الهيكل التنظيمي 

 وقد بدأ المؤتمر باالنعقاد منذ .اتفاقيات التجارة المتعددة األطراف ضممن  التي تدخل في حول جميع القضايا

  . 2003 حيث انعقدت الجلسة الخامسة في كانكون في شهر أيلول 1995عام 

من كل أعضاء المنظمة ويرسل  يتكونو هو اآلنية القضايا يعالج هو المجلس العام و الذي فالمستوى الثاني أما 

 مثل هيئة حل - و هو ينعقد .يره إلى المؤتمر الوزاري و هو يعمل كنائب عنه في جميع شؤون المنظمة تقار

 كي يراقب إجراءات حل النزاعات و يحلل السياسات التجارية –النزاعات و هيئة مراجعة السياسات التجارية 

 .لألعضاء 

مجاالً  هناك ثالثة مجالس يعالج كل منها .ة التجارأنواع المستوى الثالث هو المجالس المختصة بكل نوع من 

 :تقاريره للمجلس العام  و هي يقدم و مجاالت المعيناً من 
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 )مجلس البضائع(مجلس تجارة البضائع  -

 ) مجلس الخدمات(مجلس تجارة الخدمات  -

 )TRIPs - مجلس تريبس(ذات العالقة بالتجارة  الملكية الفكرية مجاالتمجلس  -

 لجنة 11 فمجلس البضائع له .العليا هو المجالس المساعدة لكل واحد من المجالس فالمستوى الرابع أما 

 مقاييس عدم اإلغراق – المساعدات – دخول األسواق –مثل الزراعة (تتعامل كل منها مع مواضيع محددة 

تتبع المجموعات التي تتعامل من جميع البلدان األعضاء ، وأيضاً هذه اللجان وتتكون . ) وهكذا.. 

) إطالع الحكومات منظمة التجارة العالمية على السياسات أو اإلجراءات الحالية و الجديدة(باإلشعارات 

 لمجلس البضائع 

باتخاذ القرارات ليس من خالل التصويت ) الغات(موضوع التصويت ، فقد تابعت المنظمة تقاليد فيما يتعلق ب

فقد تقرر تلك بعين االعتبار ، و مع ذلك ذ مصالحهم أخو إنما اإلجماع ، و هذا يسمح لألعضاء بالتأكد من 

في المصلحة العامة للنظام التجاري المتعدد فيما لو كان ذلك القرار يصب الدول االنضمام إلى قرار اإلجماع 

 .األطراف 

 تأكيد الشفافية و حل النزاعات 5-1-3

لذلك . عن شروط التجارة معرفته مايمكن األفراد و الشركات العاملة بالتجارة أن تعرف كل يتوجب على 

: في المنظمة بطريقين بالشفافية ويتم تحقيق هذا األمر والسياسات تتمتع القرارات أن بمكان فمن األهمية 

من من خالل الخاصة باإلجراءات أو السياسات أو القوانين فالحكومات يجب أن تخبر المنظمة واألعضاء 

دولة من الدول للسياسات التجارية لكل منتظمة مراجعة بة بدورها  المنظمتقوم منتظمة ، و"إشعارات"خالل 

فهي : رئيسيتين نتيجتين  و عملياً فإن للمراجعة .التجارية السياسات مراجعة ب بشكل فردي وهذا مايسمى

ا حول أدائهكما أنها تزود تلك الدولة بالمالحظات  اما وظروفهدولة تمكّن العالم الخارجي من فهم سياسات 

 . النظام في 

 هيئة حل النزاعات وتتمتع . ) آخرفي شكل المجلس العام (حل النزاعات هو مسؤولية هيئة حل النزاعات 

عمل الحالة و من ثم فهي ترفض أو تقبل نتائج لدراسة من الخبراء " لجنة"خاصة تخولها بإنشاء سلطة ب

فرض العقوبات والتوصيات و لها صالحية تراقب تطبيق القواعد كما أنها  .أو حتى نتائج االستئناف  اللجنة

 المحاكم ولكنها ليست محاكم عادية حيث يتم اختيار اللجانتلك شبه وت . لقواعد لما تمتثل دولة عندما ال 

يقوم  لم يستطع الطرفان االتفاق في حالو.  عادةً بالتشاور مع الدول األطراف في النزاع أعضاء الفرق

خبراء من بلدان مختلفة ، عادة يمر ) و أحياناً خمسة(من ثالثة وتتكون اللجنة . م بتعيينهالمدير العام للمنظمة 

 .تقرير الخبراء إلى هيئة حل النزاعات و التي تستطيع رفض التقرير فقط بواسطة اإلجماع 
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 لدول الناميةالمعاملة الخاصة والتفضيلية ل

أن تلعب تلك الدول ومن المتوقع . دولة  140 ـالحوالي ثلثي أعضاء المنظمة أو ما يقارب تشكل الدول النامية 

ومع ذلك .  أكثر فأكثر في االقتصاد العالميدوراً متزايد األهمية في المنظمة بسبب عددها و ألنها تصبح حاضرةً

 :  هذه الخصوصية من خالل ثالثة طرقفإن المنظمة تعتبر أن لهذه البلدان احتياجات خاصة و تعالج

 . اصة ضمن االتفاقيات السماح بوجود شروط خ -

  .مراقبة فعاليات الدول النامية في مجالها من خالل لجنة التجارة و التنمية -

 . لمنظمةأمانة سر امن خالل ) مختلفةال هالتدريب بأنواعبشكل أساسي (تقديم المساعدة التقنية  -

فرعية للدول األقل نمواً مفوضة بذلك اللجنة الحيث أن المنظمة إضافياً من الدول األقل نمواً اهتماماً وكذلك تتلقى 

 عمل اللجنة الفرعية على موضوعينويتركز . ) إلى لجنة التجارة و التنميةمستقلة تقدم تقاريرها هيئة وهي (

 :مترابطين 

 . األطراف إطار النظام التجاري المتعددضمن الدول األقل نمواً لتحقيق اندماج إيجاد الطرق  -

 .تقديم المعونة التقنية  -

منظمة التجارة العالمية (والدول األقل نمواً الخاصة بالدول النامية اتفاقيات المنظمة العديد من التشريعات تضمن ت

التجارة مفاوضات  بين الدول المتطورة والنامية منتشر بشكل واسع في 42مفهوم عدم التكافؤ ف .) 2001 -

 من هذه التشريعات اًأيضاً جزءتشكل  ) 2 الفصل انظر ( "المعاملة الخاصة و المتباينة" كما أن. لغات ضمن ا

 .تمنح الدول النامية كذلك وقتاً إضافياً لتنجز التزاماتها أو أنها تمنح فرصاً لدخول أسواق أوسع و. الخاصة 

  الناظمة لعملية االنضمام القواعد 5-2

  إنشاء مجموعة عمل وتقصي الحقائق 5-2-1

التجارية الخارجية واألمور  استقاللية كاملة بإدارة عالقاتهيتمتع بل يمكن ألي دولة أو إقليم جمركي منفص

 بناء على االنضمام إلى المنظمةاألطراف التجارية متعددة  في اتفاقية منظمة التجارة العالمية واالتفاقياتالواردة 

إلى المدير طلب االنضمام تستهل عملية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية بتقديم و. شروط يتم االتفاق عليها 

المجلس العام يقوم بعد ذلك .  )12(المادة بموجب للمنظمة توضح فيه الرغبة باالنضمام إلى المنظمة العام 

فحص طلب " في الموكلة إلى فريق العمل وتتمثل المهام األساسية .   ويقوم بتأسيس فريق عملبدراسة الطلب 

المؤتمر الوزاري / إلى المجلس العام ته وتقديم توصيا) 12(موجب المادة باالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية 

يمكن ألي عضو في منظمة التجارة العالمية االنضمام إلى و.  "االنضمامبروتوكول يمكن أن تتضمن مسودة التي 

حبة ة صاالدولأعضاء المنظمة وبين مشاورات يتم اختياره من خالل الرئيس ويترأس الفريق .  فريق العمل

  .الطلب 

                                                           
 . الدول المتطورة التي تمنح امتيازات تجارية للدول النامية يجب أال تتوقع أن الدول النامية ستقدم لها نفس الشيء بالمقابل  42
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  .فحص نظام التجارة الخارجية) 12(بموجب المادة تتطلب عملية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية 

التجارة تتضمن وصفاً تفصيلياً لنظام الطلب مذكرة صاحبة الدولة تقدم فريق العمل وبعد تشكيل لذلك 

باإلضافة إلى نسخ من القوانين المطبق لديها مرفقة بمعلومات حول نظام التعريفة الجمركية لديها الخارجية 

كما  . )واألسبانيةأاإلنكليزية أو الفرنسية (ذات الصلة والتشريعات بإحدى اللغات الرسمية في المنظمة 

 ويجب أن تتضمن .كافة األعضاء ليتم توزيعها على البيانات اإلحصائية ذات الصلة أيضاً المذكرة تتضمن 

 : مايلي المذكرة على وجه الخصوص 

 إحصاءات التجارة الخارجية  -

 المؤشرات االقتصادية الرئيسية  -

 إحصاءات المشتريات الحكومية  -

 إجراءات تراخيص االستيراد  -

 تنفيذ وإدارة اتفاقية تقييم الجمارك  -

) المرفقة بهذا الفصل (االستمارة العامةوالمذكرة بين توافق المن التحقق مكتب األمانة العامة يتوجب على و

الدولة صاحبة الطلب الوقت تقدم وفي نفس .  الطلب وأعضاء فريق العمل بنتائجهصاحبة م يخبر الدولة ث

نسخة عن التعريفة الجمركية الحالية والمعدة تبعا لنظام التعريفة المنسقة باإلضافة للقوانين والتشريعات 

ت المتعارف عليها ترسل الدولة مقدمة  لإلجراءاتبعاً.  المتعلقة بعملية الدخول للمنظمة ألعضاء فريق العمل

تترجم المعلومات النصية في حال .  الطلب نسخ كاملة وشاملة للقوانين والتشريعات لألمانة العامة للمنظمة

أما في حال كانت طويلة ) اإلنكليزية أو الفرنسية أو األسبانية( كانت قليلة إلحدى لغات المنظمة الرسمية 

تغطي مذكرة نظام .  اللغات الرسمية المذكورة أعالهبإحدى  اً تفصيلياً ملخصلطلبصاحبة االدولة فتقدم 

تقوم في هذه الحالة  واالستمارة العامةالمواضيع المدرجة في )تقتصر علىلكنها ال (التجارة الخارجية للدولة 

في حال طلبت (ية لتالفي اإلعداد الفني لمذكرتها وللوثائق االطلب صاحبة الدولة بمساعدة لمنظمة اأمانة سر 

 . )الدولة ذلك

للحصول على مزيد من المعلومات أسئلتهم المتعلقة بالمذكرة أعضاء فريق العمل بعد توزيع المذكرة يطرح 

وفي نهاية االجتماع األول أو أي اجتماع يليه لفريق العمل يلخص . حول نظام التجارة الخارجية لهذه الدولة 

لذا فيتم تبادل المزيد من األسئلة المكتوبة . زمة لالجتماعات التالية رئيس الفريق الخطوات التالية الال

وفي حالة الدول األقل نمواً والدول ذات االقتصاديات الصغيرة يتم . واإلجابات وأوراق المعلومات اإلضافية 

 . تقديم المساعدة الفنية في كل مرحلة من مراحل االنضمام من قبل األمانة العامة 

 وضات الثنائيةالمفا 5-2-2

أعضاء فريق العمل والدولة يبدأ ند الوصول لمرحلة متقدمة ومناسبة من فحص نظام التجارة الخارجية ع

ثنائية حول  دخول البضائع والخدمات إلى السوق وكذلك شروط االنضمام الخاصة لطلب مفاوضات صاحبة ا

وتتداخل مرحلة . مصالحها التجارية ن  الختالف الدول و تباينظراًويتم التفاوض بشكل ثنائي . األخرى 

 . المفاوضات مع عمل تقصي الحقائق حول نظام التجارة الخارجية ويسيران بالتوازي مع بعضهما البعض 



  الفصل الخامس- 2003التجارة الزراعية السورية 

 99

 في عملية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية تشكل عملية المفاوضات لدخول السوق العنصر األكثر حرجاً

يام الحكومات المنضمة بمنح امتيازات شبيهة باالمتيازات التي ستستفيد أن تضمن قحيث تود الدول األعضاء 

وقد قيل أن يمكن للمفاوضات أن تكون معقدة بشكل كبير و . منها تلك الحكومات في أسواق الدول األعضاء 

ت التزامان تكون أيمكن و. كان يعادل جولة مفاوضات التجارة متعددة األطراف بكاملها بعض المفاوضات حجم 

دخول األسواق الناتجة عن انضمام الحكومات على أنها المبلغ المدفوع مقابل الحصول على تذكرة الدخول إلى 

 : ويمكن تلخيص إجراءات جداول المفاوضات بما يلي . منظمة التجارة العالمية 

بعروضها جداول ة تقدم الدولومن ثم طلبات المهتمة الأن تقدم الدول األعضاء إما في حالة البضائع والخدمات 

تقوم الدولة صاحبة الطلب بوضع مسودات الجداول الخاصة باالمتيازات ) كوسيلة لتسريع العمل(أو ، المبدئية 

وبشكل عام تتوقع الدول . بشكل ثنائيفي كال الحالتين تتم المفاوضات و. وااللتزامات لتشكل أساس المفاوضات 

مناسبِا من الناحية التجارية ويعكس الفوائد العامة التي تتوقع تلك يكون مقترح الدولة صاحبة الطلب أن األعضاء 

 . الدولة تحقيقها من العضوية 

الطلب جدول االمتيازات صاحبة والدولة المهتمين يعقب النتيجة النهائية للمفاوضات الثنائية بين األعضاء 

اليتجزأ من ذلك نضمام كجزء االبروتوكول مسودة إرفاق واألطراف بشكل متعدد لمراجعته  االلتزاماتو

 .الجدول

. االنضمام القرار وبروتوكول مسودة ملخصاً لنقاشات فريق العمل باإلضافة إلى يتضمن تقرير فريق العمل 

. وأعضاء فريق العملصاحبة الطلب الدولة بين المتفق عليها شروط االنضمام االنضمام بروتوكول تضمن وي

االمتيازات إعداد جدول يتم ين الدولة المعنية والدول أعضاء الفريق لمفاوضات الثنائية بوبعد انتهاء ا

بمسودة بروتوكول ترفق هذه الجداول و. الخاصة حول الخدمات لتزامات االلبضائع وجدول وااللتزامات حول ا

ات إعداد مسودة التقرير ومسودة البروتوكول و جداول البضائع والخدمبعد االنتهاء من  . هكجزء مناالنضمام 

في و. المؤتمر الوزاري للمنظمة من أجل إقرارها / يقوم فريق العمل بتقديم المجموعة كاملة إلى المجلس العام 

تدخل االتفاقية حيز التنفيذ بعد موافقة المجلس .حال تم التصويت لصالح االتفاقية بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة

برلمان الدولة المعنية أو المجلس يقوم في بعض الحاالت .  العام والمجلس الوزاري للمنظمة على هذه االتفاقية

 على  في المنظمة بعد ثالثين يوماًاًتصبح الدولة عضوو. إتمام العضوية قبل لديها بتصديق االتفاقية التشريعي 

 .  قبول الطلب من قبل المنظمة

  تجارب االنضمام األخيرة إلى منظمة التجارة العالمية 5-3

وبالتالي فقد أصبحتا الدولتين .  بروتوكول انضمام كمبوديا و نيبال 2003ن الوزاري في أيلول أقر مؤتمر كانكو

 دولة تقوم اآلن بالتفاوض مع أعضاء 24كما أن هناك .  بين أعضاء منظمة التجارة العالمية 148 و 147رقم 

بيالروسيا  – السعودية –وسي  االتحاد الر–الجزائر : المنظمة وهي مرتبة حسب تاريخ طلب االنضمام كما يلي 

  – اليمن – كاب فيرده – بوتان – البوسنة والهرسك – لبنان – فييتنام – أوزبكستان – السودان – أوكرانيا –
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وقد تم تسلم طلبات لالنضمام من إيران وسورية .  إثيوبيا – طاجكستان – باهاما –الصرب ومنتينيغرو 

 . عد وليبيا ولكن لم يتم تشكيل فريق العمل ب

وتشكل عمليات االنضمام التحدي األساسي في منظمة التجارة العالمية حيث أنه من مصلحة الدول األعضاء 

ويكمن الهدف النهائي في . في المنظمة أن يشارك أكبر عدد ممكن من الدول في المفاوضات التجارية 

يعاب الوضع الخاص للحكومة المفاوضات بين الحكومة المتقدمة بطلب االنضمام وأعضاء المنظمة في است

 . من ناحية أولى والمحافظة على مصداقية نظام المنظمة من ناحية ثانية 

وقد أشير بشكل عام إلى أن االنضمام إلى المنظمة ينطوي على اتخاذ مجموعة كبيرة وعادةً ماتكون صعبة 

 تلك الحكومات على أن وقد أكدت الكثير من. من اإلجراءات التشريعية والتنفيذية من قبل الحكومات 

لذا . االنضمام سيشجع ويدعم عمليات التعديل الداخلية التي تقوم بها ويسرع عملية التنمية االقتصادية لديها 

 . فقد تم التأكيد على أهمية إدخال الحكومات المتقدمة بطلبات االنضمام إلى النظام في أسرع وقت ممكن 

ا سورية في عملية االنضمام إلى المنظمة سوف نستعرض فيما ومن أجل تقييم الصعوبات التي قد تواجهه

وفي هذا اإلطار سوف نركز على تجارب تلك . يلي بعض القضايا التي ظهرت في أحدث حاالت االنضمام 

 ) . كما هو الحال بالنسبة لألردن(الدول التي تشبه حالة سورية 

  دخول األسواق5-3-1

لة الحساسة في عملية المفاوضات هي مرحلة تقصي الحقائق المصممة القسم السابق أن المرحكما ذكرنا في 

. لتوضح للدول األعضاء المعلومات المتعلقة بالدولة صاحبة الطلب واقتصادها وخاصةً نظامها التجاري 

وتشكل هذه المرحلة أيضاً مرحلة التعلم المتبادل تكتسب خاللها الدولة صاحبة الطلب فهماً أعمق حول 

وهي مرحلة لها متطلباتها وخاصةً من جانب الدولة صاحبة الطلب ، كما أنها تشكل . تطلباتها المنظمة وم

 . مطلباً جوهرياً وأساساً لعملية المفاوضات وشروط االنضمام 

تظهر التجارب التي تمت حتى اآلن أن الدولة صاحبة الطلب هي التي تبدأ مفاوضات دخول السوق من 

 . أو الخدمات / قعية األساسية و عروضها المتعلقة بالبضائع بما فيها الزراعة و خالل تقديم المعلومات الوا

وتتوقع الدول األعضاء أن تستخدم المعدالت المطبقة كمعدالت أساس للمفاوضات حول امتيازات التعريفة 

م كما يطلب األعضاء أن تقد. الجمركية التي سيتضمنها جدول البضائع الخاص بالدولة صاحبة الطلب 

وبما أن تفاصيل التعريفة الجمركية . بيانات االستيراد على أساس مستوى التعريفة مفصلة حسب الدول 

تستخدم عادةً في المفاوضات حول جدول التعريفة الجمركية فإن تلك التفاصيل عادةً ماتقدم إلى المنظمة 

 . عندما توشك المفاوضات على البدء 



  الفصل الخامس- 2003التجارة الزراعية السورية 

 101

وتقوم . ثنائي بعد تقديم عرض من قبل الدولة صاحبة الطلب أساس ى تبدأ مفاوضات التعريفة الجمركية عل

وقد تمت تلك التحديدات عند مستويات . الدول األعضاء الجديدة بتحديد جميع البنود في تعريفتها الجمركية 

 ) .  خانات8 – 6 – 4تتضمن (مختلفة من النظام المنسق 

 :  مايلي 1-5وفيما يتعلق بالزراعة يبين الجدول 

 . حددت األردن مجموعة من المعدالت الخاصة أو المركبة 

ومن أجل المقارنة يمكن  . 43% 34.9و % 10.4بشكل عام يتراوح الوسطي البسيط للتعريفات الجمركية بين 

بينما وسطي % 33.9اإلشارة إلى أن وسطي التعريفة الجمركية السورية على الواردات الزراعية يساوي 

 . على التوالي % 30.5و % 20ل من األردن وعمان كان مستوى التحديد المقبو

حددت بعض الدول مثل منغوليا وبنما بعض تعريفاتها الجمركية الزراعية فقط بشكل فرعي ، أما البنود المتبقية 

وبالنسبة لمنغوليا فقد كان الوسطي . والتي تم تسلم طلبات خاصة بشأنها فهي تحدد على أساس معدل واحد 

كان وبالنسبة لبنما % . 20بينما تحدد البنود المتبقية بنسبة % 18.4دالت المحددة فردياً يساوي البسيط للمع

 . على التوالي % 30و % 26.1 الوسطي

كما سمح . ومن بين الدول التي تتم دراستها فإن جداول بنما و بلغاريا و تايبه الصينية تتضمن فقرات حماية 

 . ية للصين بالمحافظة على الحصص الجمرك

  الدعم الزراعي المحلي والتصديري 5-3-2

يبدو مقبوالً أن مسودة االلتزامات حول الدعم الزراعي المحلي ودعم التصدير تعامل منذ المراحل المبكرة في 

وهذه االلتزامات ذات أهمية . اجتماعات تنفذ بين الدولة صاحبة الطلب والدول األعضاء المعنيين في المنظمة 

 .  التعريفة الخاصة الهامة بالنسبة للدول األعضاء بمستوياتمن االمتيازات المتعلقة أكثر عمومية 

وباإلضافة . تتضمن المذكرة وصفاً حول مجال السياسات المؤثرة على التجارة الخارجية بالمنتجات الزراعية 

ة وذلك حول إلى ذلك فقد طلب من الدول المتقدمة عرض المعلومات عن كل من السنوات الثالث األخير

إجراءات الدعم المحلي ودعم التصدير المطبقة فعالً على الزراعة حسب التزامات اإلشعار المحددة في اتفاقية 

 . جولة األوروغواي حول الزراعة 

كما . يتطلب إعداد تلك البيانات معرفة عميقة حول متطلبات منظمة التجارة العالمية وعمالً فنيا تفصيلياً 

عضاء أيضاً أهمية العرض الكامل والدقيق للدعم المقدم فعالً وليس التقديرات الموازنية على أوضحت الدول األ

. لذا فليس من المدهش أن تعرض هذه البيانات عادةً في مرحلة متقدمة نسبياً من عملية االنضمام . سبيل المثال 

 الدول األعضاء في فريق العمل وأن كما أنه ليس من المستغرب أن تتم مراجعتها عدة مرات قبل قبولها من قبل 

                                                           
 % . 20.1و % 4.8راعية يتراوح الوسطي البسيط لتحديدات الدول األعضاء بين  في حالة البضائع غير الز- 43
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تقوم الدول المتقدمة بالطلب . تكون مراجعة الجداول جزءاً من عملية المفاوضات التي سنتعرض لها أدناه 

 . بعقد اجتماعات مع الدول األعضاء المهتمين للمساعدة في مراجعة تلك الجداول 

 اختيار فترة األساس الممثلة من أجل ترتكز مفاوضات دعم الزراعة ودعم التصدير بشكل أساسي على

وقد تم استخدام الفترة األخيرة التي تنوفر البيانات حولها في . حساب الحد األعلى من اإلنفاق المسموح به 

جميع الحاالت باستثناء بلغاريا حيث تم االتفاق على أن الفترة األخيرة التمثل الواقع حيث تم اعتماد فترة 

 . مختلفة كفترة أساس 

وهي ليست خاضعة " الصندوق األخضر"تتضمن اتفاقية الزراعة معلومات حول إجراءات الدعم المحلي 

فيجب أن تخفض وتحدد إذا كانت أعلى من " البنفسجي"للتحديد بينما إجراءات الدعم المحلي في الصندوق 

 ) . 2أنظر الفصل " (de minimis"المستويات 

الجدولة فقد التزمت اإلكوادور ومنغوليا و جمهورية كرجيستان بينما هناك بعض االختالفات في طريقة 

 . ”de minimis“حلي على أساس موالتفيا و إيستوينا و ألبانيا و عمان و ليتوانيا والصين بالدعم ال

من إجمالي قيمة إنتاج المنتجات % 8.5 للدعم المحلي يساوي de minimisوبالنسبة للصين فقد كان استثناء 

 . ساسية خالل السنة المعنية الزراعية األ

ولم تمنح الكثير من . أنه يجب تخفيض وتحديد دعم الصادرات في فترة األساس على  اتفاقية الزراعة نصت

 . الدول أي دعم للتصدير مثل األردن وتايبه الصينية خالل الفترة المعنية وتحدد جداولها بالصفر 

ومة السورية مفاوضات صعبة حول بعض السياسات المطبقة الحكتواجه أن فيتوقع ونظراً لهذا السيناريو 

 . دعم القطاع الزراعي في مجال حالياً 

  القواعد5-3-3

مرحلة تقصي الحقائق وقد تم مؤخراً تخفيف المستوى الرسمي في تظهر المفاوضات حول القواعد عادةً 

. ولة صاحبة الطلب في مجال القواعدالدللقرار المتعلق باالنتقال إلى دراسة االلتزامات التي يجب أن تتخذها 

وبينما قد تعالج االجتماعات الثنائية مع بعض الدول األعضاء التزامات القواعد فتتم مناقشة تلك االلتزامات 

 .  العمل ألن تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية هي مسألة ذات اهتمام مشترك فريقبشكل جماعي في 

شة قواعد منظمة التجارة العالمية في التعرف على ما إذا كان نظام الدولة يكمن الهدف الرئيسي من مناق

صاحبة الطلب يتماشى مع قواعد المنظمة و على وجه الخصوص كيف يمكن تحقيق االنسجام بينهما عندما 

وحسب موقف بعض الدول األعضاء فإن الحكومات صاحبة طلب االنضمام التتمتع . يكون ذلك ضرورياً 

 . حق المعاملة الذي تمنحه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للدول األساسية في المنظمة بشكل آلي ب

 العمل ما إذا كانت الدولة صاحبة فرقومن بين المواضيع التي أدت إلى القسم األكبر من المناقشات بين 

كما تمت . ول النامية أم ال الطلب يجب أن تتلقى المعاملة الخاصة والمتميزة التي تمنحها اتفاقيات المنظمة للد
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مناقشات مشابهة في حالة الدول األقل تطوراً نظراً ألنها تعرف بشكل واضح على قائمة األمم المتحدة للدول 

وبما أنه كان من الصعب حل هذه القضية فقد . األقل تطوراً وهو أمر مقبول لدى منظمة التجارة العالمية 

 على أنه من المفيد عدم مناقشة المبدأ المعني وإنما التركيز على اتفق المشاركون في عدد من فرق العمل

 . الشروط المناسبة لكل حالة انضمام على حدة 

شكلت الفترات االنتقالية محور نقاش كبير بين فرق العمل ، فلم تمنح الفترات االنتقالية الممنوحة للدول 

وتم منح . عن مستوى تطورها االقتصادي األساسية في المنظمة بشكل آلي لألعضاء الجدد بغض النظر 

عدد من الفترات االنتقالية في مجاالت محدودة ولفترات قصيرة بعد تقديم الخطة التفصيلية التي تضمن 

ريب العناصر المسؤولين عن دمن خالل إصدار التشريعات الالزمة و ت(االنسجام مع منظمة التجارة العالمية 

 . مام في جميع المجاالت األخرى في تاريخ االنض) التنفيذ وغيرها

طلبت العديد من الدول منحها فترات انتقالية شبيهة بتلك التي تمنحها اتفاقيات المنظمة للدول النامية وفي 

. بعض الحاالت للدول األعضاء التي تمر في المرحلة االنتقالية من االقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق 

منظمة إلى أن الدول األساسية فقط هي التي يحق لها استخدام الفترات وتشير بعض الدول األعضاء في ال

وتشير بعض الدول األعضاء . تعهداً من تعهدات اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتعتبر االنتقالية المشار إليها 

 أنه  بشكل عادي وفي هذا الخصوص توضح بعض الدول األعضاءال تمنحإلى أن الفترة االنتقالية يجب أن 

عندما يكون هناك تشريع غير مناسب أو غير كامل فيجب أن يتم إعداد مشروع قانون وتشريعات تتالءم 

بشكل كامل مع قواعد منظمة التجارة العالمية لتقديمه إلى فريق العمل للدراسة باإلضافة إلى الجدول الزمني 

 . لتنفيذها 

النتقالية للدولة المتقدمة بطلبات االنضمام ولكن وتقول بعض الدول األخرى أنها التعارض منح الفترات ا

يجب أن تؤكد تلك الدول أنها قد قامت بكل ما تتمكن من القيام به لتحقيق االنسجام بين نظامها ومتطلبات 

وتشجع بعض الدول األعضاء األخرى على تحقيق المرونة في هذا . المنظمة قبل طلب الفترة االنتقالية 

 . ة لبعض الدول النامية واألقل تطوراً المجال وخاصةً بالنسب

وعملياً عادةً ماتقدم الدول المتقدمة بطلب االنضمام خطة وجدوالً زمنياً يظهر الخطوات التي تم اتخاذها 

يتبقى من العمل وكيف ومتى تتوقع االنتهاء من هذه العملية وذلك لكل من  باتجاه تحقيق االنسجام وما

 . جها فريق العمل المواضيع الرئيسية التي يعال

وخالل مرحلة المفاوضات يتوجب على الدول صاحبة الطلب بإعداد جدول يتضمن العروض الضرورية وأن 

يرجع الفاصل الزمني الطويل بين مختلف مراحل العملية  وغالباً ما. تكون جاهزة لمراجعتها عند الضرورة 

 من قبل الدولة صاحبة الطلب أو التأخير في الرد إلى عوامل مختلفة مثل التأخير في تقديم المدخالت الالزمة

وفي الواقع .  أعضاء فريق العمل حول قضايا هامة مواقفعلى العروض خالل مرحلة التفاوض واختالف 

تتعلق باالنضمام إلى  استخدام المفاوضات لحل الخالفات الثنائية التي البفقد تقوم بعض الدول األعضاء 

 . ا يعيق عملية التفاوض منظمة التجارة العالمية مم
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كما أنه يبين طول الفترة .  الفترة الزمنية الفاصلة بين تقديم الطلب واالنضمام الفعلي 2-5يتضمن الجدول 

حيث ذكرنا في القسم السابق أن عرض المذكرة : الزمنية الفاصلة بين تقديم المذكرات واالنضمام الفعلي 

 ويشكل طول الفترة الزمنية التي يستغرقها تقديم المذكرة مؤشراً . العمل يشكل بداية العمل الجوهري لفريق

ومع ذلك فإن تقديم . على أن إعدادها يشكل استثماراً كبيراً للوقت والموارد من قبل الدولة صاحبة الطلب 

 . وثيقة كاملة ودقيقة يساعد بشكل كبير على تبسيط وتسهيل الخطوات التالية إلجراءات االنضمام 

و ) جمهورية كيرجستان( أشهر 10م فإن أقصر فترة إجمالية لعملية االنضمام كانت سنتين و وبشكل عا

تبدو عملية االنضمام على أنها عملية طويلة ولها  وغالباً ما) . الصين( أشهر 5 سنة و 15أطول فترة هي 

ى الكثير من وتبدو مرحلة تقصي الحقائق بشكل خاص طويلة وتنطوي عل. متطلبات كبيرة من بعض الدول 

وقد كانت الكثير من عمليات االنضمام تسير ببطء شديد جداً كما هو . ت والتكرار بشكل مبالغ فيه الالتساؤ

 .الحال بالنسبة للصين لدرجة تدفع بالمرء لالعتقاد بأنه يجب تبسيط هذه العملية بشكل عام 

  المساعدة الفنية 5-3-4

 االنضمام فمن الضروري تقديم المساعدة الفنية للدول المتقدمة عرف منذ البدء أنه نظراً لمتطلبات عملية

وتتراوح الحاجة لهذه المساعدة بين إعداد . بطلبات االنضمام منذ المراحل األولى إلجراءات االنضمام 

إعداد البنية التحتية التشريعية واإلدارية المناسبة لضمان دخول األعضاء الوثائق والمفاوضات من حيث 

وكما ذكرنا فقد تم إيالء االهتمام الخاص . شاركين فاعلين في المنظمة في أسرع وقت ممكن الجدد كم

للمساعدة الفنية للدول األقل تطوراً التي تنضم إلى المنظمة ومع ذلك فمن الواضح أن هناك المزيد من 

 . االحتياجات 

لمساعدة الممنوحة للحكومات في التقارير تتلخص المساعدة الفنية المقدمة حالياً من قبل أمانة السر بما فيها ا

وقد لحظت هذه التقارير أن العملية . السنوية المعدة حول هذا الموضوع والمقدمة إلى لجنة التجارة والتنمية 

توجه حسب الطلب وضمن الموارد البشرية والمالية لدى أمانة السر وهي كانت تحاول معالجة الطلبات 

ن الحكومات المتقدمة بطلبات االنضمام و من الحكومات التي تقوم بدراسة المتزايدة بشكل كبير من كل م

 . الموضوع 

 وجه الخصوص في إعداد النضمام في عملية االنضمام ، وعلىوتساعد أمانة السر أية دولة متقدمة بطلب ا

م من مفاوضات االنضماتسهيل كما يتطلب . مذكرتها والوثائق الالحقة المطلوبة في عملية االنضمام 

الحكومات تقديم البيانات والمعلومات الفنية حول القطاعات المعينة التي ذكرناها سابقاً مثل التعريفة الجمركية 

والزراعة واإلشعار حول تقييم الجمارك والمعوقات التفنية للتجارة وإجراءات الصحة والصحة النباتية 

ة السر بالمساعدة في تجميع المعلومات الالزمة وخالل البعثات من و إلى جنيف تقوم أمان. وتجارة الدولة 

ووضعها في جداول ذات شكل متفق عليه مثل الجداول المعدة لإلجابة على تساؤالت أعضاء منظمة التجارة 

 . العالمية وعروض دخول األسواق وجداول إجراءات الدعم الزراعي 
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ن دورات المنظمة التدريبية كجزء من كما تستفيد الدول المتقدمة بطلبات االنضمام إلى الحد الممكن م

وقد شارك ممثلو الدول صاحبة الطلبات في الدورات التدريبية المنتظمة . تحضيراتها لمفاوضات االنضمام 

 أسبوعاً في جنيف حول السياسات التجارية وقانون التجارة العالمي ونظام التجارة 12المنفذة على مدى 

 والموجهة للمسؤولين في الدول النامية واألسبانيةنكليزية والفرنسية متعددة الجهات المنظمة باللغات اإل

 . األعضاء أو مراقبيها في المنظمة 

في االنضمام ) مثل سورية(وبالرغم من كل برامج المساعدة تلك فمن الواضح أن العمل الذي يواجه أية دولة 

 صعب للغاية ويتطلب تعديل النظام القانوني إلى منظمة التجارة العالمية وتحقيق االنسجام مع التزاماتها أمر

وعالوةً على ذلك فيتوجب على الدول المنضمة معالجة قضايا . والتجاري والهيكل التجاري لتلك الدول 

وسوف يكون حل هذه . الفساد وتنفيذ النظم القانونية الفعالة من أجل حماية حقوق المستثمرين الخارجيين 

ومع ذلك فمن المشجع مالحظة أن العديد من دول منطقة الشرق . لمنافسة القضايا أمر هام لفتح مجال ا

 . األوسط قد أنهت هذه العملية وأصبحت حالياً متكاملة مع النظام التجاري العالمي 

  العامةاالستمارة 5-4

وفيما يلي إلى األمانة العامة للمنظمة بالمذكرة المرفقة خاصة الستمارة االالعضوية تقدم الدولة صاحبة طلب  

 : عرض لتلك االستمارة 

 استمارة لمذّكرة نظام التجارة الخارجية 
 مقدمة  -أوالً 

و مدى ارتباطها بأهداف لدى الدولة صاحبة الطلب تقرير حول األهداف العامة لنظام السياسات التجارية 

 المنظمة

  التجارة الخارجية-السياسات االقتصادية  -االقتصاد  -ثانياً 

 االقتصاد

 )  المؤشرات االقتصادية الرئيسية -  التخصص االقتصادي -  السكان -المنطقة : ( وصف عام 

 الوضع االقتصادي الحالي

 السياسات االقتصادية

األهداف التكتيكية و االستراتيجية للسياسات االقتصادية  -لسياسات االقتصادية الجارية التوجهات الرئيسية ل

 التنمية  خطط– األولوية القطاعية - خطط الخصخصة -ة االقتصادية  خطط التنمي- سياسة التسعير -

 إلخ ... اإلقليمية 

 السياسات المالية و النقدية

  آليات رقابة القطع األجنبي إن وجدت –مع صندوق النقد الدولي العالقة  -نظام القطع األجنبي والمدفوعات 

 سياسات االستثمار الخارجي و المحلي

 سياسات المنافسة
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 ميزان التجارة - الصادرات والواردات -حجم و قيمة التجارة : التجارة الخارجية للبضائع و الخدمات 

 البيانات اإلحصائية - التجارة  آليات– التجارة حسب المناطق الجغرافية - هيكلية التجارة –الخارجية 

 )1ما يتعلق بالملحق رقم (المعلومات حول المطبوعات و

  مجال الخدمات متضمنة القيمة و تركيب االستثمارات األجنبية المباشرةالتجارة المحلية في

 إلخ...  التحويالت -معلومات حول الحركة المالية المتعلقة بالمواطنين العاملين في الخارج 

 معلومات حول نمو تجارة البضائع و الخدمات في السنوات األخيرة و توقعات السنوات القادمة

 فعيل السياسات المؤثرة على التجارة الخارجية للبضائع والخدمات  إطار صنع وت–ثالثاً 

  القضائية– التشريعية –التنفيذية : السلطات الحكومية الثالث 

  عن وضع و تطبيق السياسات المؤثرة في التجارة الخارجية ة المسؤولةالحكوميالجهات 

 توزيع الصالحيات الحكومات المركزية والفرعية 

  التشريعيية أو خطط لتغيير النظامي برامج تشريعأ

  )2ما يتعلق بالملحق ( القوانين و اإلجراءات القانونية 

 وصف القوة القضائية أو التحكيمية أو اإلجراءات إذا وجدت

 السياسات المؤثرة بالتجارة بالبضائع -رابعاً 

 تنظيم االستيراد

 إجراءات التسجيل للعمل في مجال االستيراد

أنماط -) النظام المنسق( رموز التعريفة الجمركية  ،) آخر طبعة عما هو مطبق(الوطنية خصائص التعريفة 

 وسطي مثقّل للرسوم الجمركية المفروضة على مجموعات – وصف عام لبناء التعريفة الجمركية -الرسوم 

 بة التعريفة نس- تطبيقات على معدل التعريفة الخاص بالدول األكثر رعاية -التعريفة الجمركية الرئيسية 

  استثناءات التعريفة -حصة التعريفة 

  محدداً أية ضرائب تخص الخدمات-الرسوم و الضرائب األخرى 

  نظام اإلجازات- الحصص - متضمنة المنع  المحددات الكمية لالستيراد

 )3ما يتعلق بالملحق (إجراءات إجازات االستيراد 

) ج(آثار حدودية مشابهة لإلجراءات الواردة في البند أية خطط لها : اإلجراءات الحدودية األخرى مثل 

 أعاله 

 تعريف بروكسل للقيمة - 4 ما يتعلق بالملحق –اتفاقية التقييم الجمركي الخاصة بالمنظمة (التقييم الجمركي 

 سواء استخدم فقط لمجرد فرض معدالت موافقة للقيمة من الرسوم أو ألهداف أخرى) أو أي نظام آخر

 الجمركية األخرى اإلجراءات 

 تفتيش ما قبل الشحن

 تطبيقات الضرائب الداخلية على الواردات

 قواعد المنشأ

 نظام عدم إغراق السوق

 نظام رسوم المساواة
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 نظام الحماية

    تنظيم التصدير

 متطلبات التسجيل لالشتراك بعملية التصدير 

 للمعدالت   متوسطات المثقّلة  ال-معدالت الرسوم  -أنماط الرسوم  - الجمركية رموز التعريفة

  و نظام التراخيص - الحصص  -القيود الكمية على التصدير بما فيها المنع 

  التصديرإجراءات إجازات

  المتسلسلة التسويقإجراءات  –الطوعية التصدير  محددات -األسعار التصديرية الدنيا  :  مثلالمقاييس األخرى

 ويج والترسياسات الدعم  –تمويل التصدير 

 متطلبات كفاءة التصدير

 خطط استيراد رسم االستيراد

 للبضائع تجارة الخارجية لاعلى السياسات الداخلية المؤثرة 

 الدعم بما فيها سياسات -السياسات الصناعية 

 )5ما يتعلق بالملحق رقم (متضمناً المقاييس المأخوذة كأساس بالنسبة لالستيراد المواصفات التنظيم الفني و 

  متضمناً المقاييس المأخوذة كأساس بالنسبة لالستيراد-والصحة النباتية الصحة ءات إجرا

 االستثمار المرتبطة بالتجارةإجراءات 

 )6الملحق  (فعاليات التجارة الحكومية

 المناطق الحرة

 الحرةاالقتصادية المناطق 

 السياسات البيئية المرتبطة بالتجارة

 الربط بين التشريعات

 اكسة والمقايضة التي تمنح الحكومة تفويضاتها التجارة المع

 ةمعينلدولة االتفاقات المؤدية لتوزيع الحصص 

 تقديم العروض والتعامل مع العارضين  بما فيها النظام القانوني العام و إجراءات-إجراءات التدابير الحكومية 

 أحكام العقودو

 تنظيم تجارة الترانزيت

 رجية بالمواد الزراعيةالسياسات المؤثرة بالتجارة الخا

 الرسوم الجمركية وإجراءات الحدود األخرى: وصف شامل ألنواع حماية الحدود المطبقة : االستيراد 

 وصف لنفقات الموازنة و أي عوائد ماضية متضمنة في أي من إجراءات دعم التصدير المقّدمة : التصدير 

 منع التصدير و قيوده

  ضمان ائتمان التصديربرامج تأمين أو: ائتمان التصدير 

وصف لنفقات الموازنة و أي عوائد سابقة متضمنة في أي من مقاييس الدعم الوطني : السياسات الداخلية 

   المقّدمة

 السياسات المؤثرة في التجارة الخارجية بالقطاعات األخرى
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 نظام المنسوجات

 السياسات المؤثرة في التجارة الخارجية بالقطاعات الرئيسية األخرى

 نظام التجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية -خامساً 

 العام

 سياسات الملكية الفكرية

 الجهات المسؤولة عن صياغة السياسات و تطبيقها

 العضوية في االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وفي االتفاقيات اإلقليمية والثنائية

 لدولة األكثر رعاية بالنسبة لألجانبتطبيق المعاملة الوطنية و معاملة ا

 النفقات و الضرائب

 مستويات الحماية األساسية بما فيها اكتساب حقوق الملكية الفكرية واالحتفاظ بها 

 حقوق التأليف و الحقوق المرتبطة بما فيها حقوق العارضين و المنتجين للفونوغرام ومؤسسات النشر

 خدماتالعالمات التجارية بما فيها عالمات ال

 المؤشرات الجغرافية بما فيها تسمية المنشأ

 التصميمات الصناعية

 براءات االختراع

 حماية نوعيات النبات

 تصميمات مخططات الدارات المتكاملة 

 متطلبات المعلومات غير المعلنة بما فيها أسرار التجارة و بيانات االختبار 

 أي فئات أخرى للملكية الفكرية

 حقوق الملكية الفكريةمقاييس تحديد إساءة 

 التنفيذ بالقوة

 إجراءات القضاء المدني و المعالجات

 المقاييس المؤقتة

 أي إجراءات إدارية و معالجات

 أية لوائح مقاييس خاصة

 إجراءات الجرائم الفكرية

 لقانونية األخرى المتعلقة بما سبق ااإلجراءات – التنظيمات – المراسيم –القوانين 

 أية بيانات إحصائية حول تفعيلها ول تطبيق المنح في مجال حقوق الملكية الفكرية بيانات إحصائية حو

 النظام التجاري المرتبط بالخدمات - سادساً

 عام

 –الخدمات المالية مثل ( التنظيمي ألبرز القطاعات الخدماتية الهيكلوصف عام لألسواق اإلجمالية و 

 توجد الئحة كاملة بالقطاعات الخدماتية .)  النقل -لسياحة  ا-البناء  - الخدمات االختصاصية –االتصاالت 

 )7الملحق (صنيف القطاعي للخدمات في ملف الئحة الت
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 السياسات المؤثرة في التجارة بالخدمات

إشارة عامة للقوانين الرئيسية والتشريعات والقواعد واإلجراءات والقرارات واألعمال اإلدارية و األدوات 

التمييز يقوم على أساس أنواع .  ووصف لإلجراءات الخاصة المؤثرة في تجارة الخدمات  القانونية األخرى

 . أو القطاعات كلما كان ذلك مناسباً / و العرض

 الجمعيات المتخصصة أو الجهات األخرى ذات السلطة أو الدور المؤهل – الوكاالت -المديريات الحكومية 

 للتعامل مع الفعاليات الخدمية

 – المعالجات الخاصة  – المحاكم اإلدارية أو إجراءات المراجعة  - التحكيمية –لقضائية السلطات ا

 القرارات اإلدارية التي تؤثر في الخدمات

 المستويات التقنية   المتعلقة بنوعية المتطلبات واإلجراءات-  متضمنة االتفاقيات الدولية-الشروط 

 والتراخيص والتشريعات المطلوبة لعرض الخدمات

 األحكام المتعلقة بوجود و تطبيق االحتكار أو عارضي الخدمات الحصريين

 األحكام المتعلقة بحماية المقاييس كما تطبق على تجارة الخدمات

 األحكام المتعلقة بالحواالت الدولية للمعامالت الجارية للخدمات 

 األحكام المتعلقة بمعامالت رأس المال المؤثرة على عرض الخدمات

  المتعلقة بتدابير المؤسسات الحكومية للخدماتاألحكام

األحكام المتعلقة بأي صيغة من المساعدات أو المنح أو المساعدات الوطنية أو الحوافز الضرائبية أو جداول 

 الترقية المؤثرة بالتجارة بالخدمات

 دخول السوق و المعالجة الوطنية 

يرجى التحديد ما إذا كانت تلك . املة الوطنية المحددات أو الشروط المطبقة على دخول السوق و المع

 حركة األفراد –مثالً اإلجراءات المتعلقة بنظام االستثمارات األجنبية (المحددات والشروط تطبق بشكل أفقي 

 .أو على أساس قطاعي)  الملكية العقارية الفعلية و شروط التأسيس-الذين يقومون بتقديم الخدمات 

 اتد عارضي الخدممحددات عد

 القيمة اإلجمالية للتعامل بالخدمات أو األصول المادية لهامحددات 

 العدد اإلجمالي لعمليات الخدمات أو الكمية اإلجمالية لمخرجات الخدماتمحددات 

 الذين من الممكن أن يكونوا موظفين بشكل خاص في قطاع الطبيعيينالعدد اإلجمالي من األشخاص محددات 

 الخدمات

 أس المال األجنبياشتراك رمحددات 

 لخدمات الوطنية أو عارضي الخدمات الوطنيينأدنى من المعاملة المقدمة لمعاملة اإلجراءات المتعلقة ب

 الدولة األكثر رعايةمعاملة 

 . أية إجراءات موجودة غير منسجمة مع معاملة الدولة األكثر رعاية 

 ع العالم الثالث األساس المؤسسي للتجارة و العالقات االقتصادية م - سادساً

 ) أ8الملحق (اتفاقيات ثنائية أو متعددة تتعلق بالتجارة الخارجية بالبضائع و الخدمات 

 ) ب8الملحق ( و اتفاقيات مناطق تجارة حرة –  اتحاد جمركي–تكامل اقتصادي 
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 اتفاقيات تكامل أسواق العمل

 البرامج –تصادية متعددة األطراف  العضوية في المنظمات االق–التعاون االقتصادي المتعدد األطراف 

 التجارية للمنظمات األخرى المتعددة األطراف

 المالحق 2-3

يقدم البلد طالب العضوية باإلضافة لالستمارة ثمانية مالحق ليغطي تتمة المعلومات المطلوبة ، يمكن تلخيص 

 :المالحق كما يلي 

 :ع النقاط التالية و يتعامل ماإلحصاءات و المطبوعات يتضمن : ول الملحق األ

  الوكاالت المسؤولة–إحصاءات التجارة الخارجية بالبضائع و الخدمات  -1

 مطبوعات إحصائية -2

 التدابير – التجارة األجنبية إحصاءات –تتضمن المؤشرات االقتصادية الرئيسية ( بيانات إحصائية  -3

  )اإلحصائيةالحكومية 

  المرتبطة و اإلجراءات القانونيةالئحة بالقوانينيتضمن   :الملحق الثاني

 معلومات حول إجراءات إجازات االستيراديتضمن : الملحق الثالث 

 معلومات حول تطبيق و إدارة اتفاقيات التقييم الجمركييتضمن   :الملحق الرابع

 )إن وجدت(ت حول العوائق التقنية للتجارة معلومايتضمن : الملحق الخامس 

 لومات حول التجارة الحكوميةمعيتضمن : الملحق السادس 

 الئحة بالتصنيف القطاعي للخدماتيتضمن : الملحق السابع 

 الئحة باتفاقيات التجارة الخارجيةيتضمن : األخير الملحق 
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 مرفق المنهجية

  يعرف على أنه التغير النسبي السنوي المئوية خالل فترة معينة  :(AGR)معدل النمو السنوي 
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YT   = قيمة السنة األخيرة 

Y0  = قيمة السنة األولى 

T =  عدد السنوات 

 الرقم المعادل

الرقم المعادل هو قيمة نظرية تمثل عدد األسواق ذات الحجم المتماثل والتي ستؤدي إلى درجة من تمركز 

الرقم القياسي وهو يساوي عكس .   iالصادرات مساٍو تماماً للحجم المالحظ بالنسبة لمنتج ما وليكن 

Herfindahl-Hirschman    وهو بشكل عام مقياس مقبول لتمركز السوق يحسب من خالل تربيع حصة

الرقم ويميز حساب تمييز السوق من خالل متوسطات . كل سوق تصديرية ومن ثم جمع األرقام الناتجة 

مما يؤدي إلى ) ضمن كل منتج ( لكل بلد الرقم المعادل للوجهات التصديرية ذات األهمية المتساويةالمعادل

 . وكلما كانت قيمة الرقم القياسي أكبر كلما كان تنوع الصادرات أكبر . نفس درجة تمركز الصادرات 

∑ ∑ ⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

j
j

j

j

i

E
E

EN 2
1 

Ej  = قيمة صادرات المنتج المعني إلى السوق التصديريةi.  

ت المنتجات المتبادلة بين الدول والمثقلة  يمثل التغيرات في كميا) :QI) (االستيراد(رقم كمية التصدير 

 ) . أي أنها رقم السبيريس القياسي(وتمثل التثقيالت قيم الوحدة في سنة األساس . حسب األسعار 

100*
00

0

∑
∑

=

i

i
t

qp

qp
QI 

po =  وسطي قيمة الوحدة ) 1991-1989(فترة األساس 

qt  =  الكمية الحالية 

qo =  الكمية وسطي ) 1991-1989(فترة األساس 

أي محسوباً على أساس تسليم ظهر  (f.o.b يمثل التغير في قيمة الصادرات : (EV)الرقم القياسي للتصدير 

 ) .1991-198وسطي فترة السنوات الثالث (بالنسبة لفترة األساس ) الباخرة
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100*
00∑

∑
=

i

i
tt

qp

qp
EV 

i  = الرقم القياسي للسلعة 

pt  = السعر الحالي 

po  = ألساس سعر فترة ا 

po  = الكمية الحالية 

qo  = كمية سنة األساس 

) أي متضمنة التكاليف والتأمين والشحن (c.i.f يمثل تغير قيمة الواردات  :(IV)الرقم القياسي للواردات 

 . لفترة األساس 

100*
00∑

∑
=

i

i
tt

qp

qp
IV 

i   = الرقم القياسي للسلعة 

pt = السعر الحالي 

po = سعر فترة األساس 

qt   = الكمية الحالية 

qo = كمية سنة األساس 

 يمثل التغيرات في كميات المنتجات المتبادلة بين  :(UV)) الصادرات(الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات 

أي أنها رقم (في سنة األساس ) الصادرات(وتمثل التثقيالت كميات الواردات . الدول والمثقلة حسب األسعار 

 ) .السبيريس القياسي

100*
00

0

∑
∑

=

i

i
t

qp

qp
UV 

i = الرقم القياسي للسلعة 

pt – =سعر الوحدة الحالي 

po =  وسطي قيمة الوحدة) 1991-1989(فترة األساس 

qo =  وسطي الكمية) 1991-1989(فترة األساس 

  (RUV)قيمة الوحدة النسبية 

صادرات السورية إلى وسطي يتم حساب قيمة الوحدة النسبية لكل منتج على أنها نسبة وسطي قيمة وحدة ال

المنتج في سورية  قيمة وحدة (1والنقطة المرجعية أو وسطي قيمة الوحدة النسبية هي . قيمة الوحدة العالمية 

من ) أعلى(وإذا كانت قيمة الوحدة النسبية أدنى ) . التي تساوي قيمة الوحدة لنفس المنتج في األسواق العالمية

وتعتبر قيم . العالمي الوسطي " السعر"من ) أعلى(أدنى " بأسعار"تجاتها  فعندئذ تقوم سورية بتصدير من1

 . الوحدة األعلى على أنها تعكس نوعية أعلى وهي التشكل مؤشراً على القدرة التنافسية الضعيفة للسعر 
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iwiw

isis

QE
QERUV = 

i   = الرقم القياسي للسلعة 

Eis =  قيمة صادرات السلعةi لسورية  

Qis = مية صادرات السلعة  كiلسورية  

Eiw =  قيمة صادرات السلعةiللعالم  

Qiw =  كمية صادرات السلعةiللعالم  

  (RCA)الميزة النسبية الظاهرية 

يظهر الرقم القياسي ما إذا كان أداء السلعة المصدرة أعلى من الصادرات السورية الوسطية من حيث الحصة 

تعدل حسب المشاركة اإلجمالية _ نتج حصة مرتفعة من األسواق العالميةوإذا كان للم. في األسواق العالمية 

 . ميزة نسبية فعندئذ يقال بأنها تظهر _ للصادرات السورية في األسواق العالمية

ws

iwis

EE
EERCA= 

i   = الرقم القياسي للسلعة 

Eis = المنتج(قيمة صادرات السلعة (iلسورية  

Es = ت السورية قيمة إجمالي الصادرا 

Eiw = المنتج(قيمة صادرات السلعة (iللعالم  

Ew=  قيمة إجمالي الصادرات العالمية 

 ) SI(الرقم القياسي لالنتشار 

 على أنه التشتت بين أعلى وأدنى حصة من السوق ويقارنها مع iيحسب الرقم القياسي لالنتشار لكل منتج 

طأ القياسي المثقل فكلما كان تشتت صادرات دولة ما وكون رقم االنتشار هو الخ. وسطي قيمة الصادرات 

 . مقارنةً بالوسطي كلما كانت قيمة الرقم القياسي أعلى ) أي االنتشار(أكبر 
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n =  عدد األسواق التصديرية 

Ej =  قيمة صادرات المنتج قيد الدراسة إلى السوق التصديريةj  

 (STB) الميزان التجاري القياسي

إلى حجم التجارة )  الواردات–الصادرات (يعرف الميزان التجاري القياسي بأنه نسبة الميزان التجاري 

  ) .الصادرات+ الواردات (

IE
IESTB

+
−

= 
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 (ToT) دا التجارةح

 يعرف على أنه النسبة بين األرقام القياسية لسعر وحدة الصادرات والواردات 

I

E

UV
UVToT = 
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 المراجع 

  دمشق – أعداد مختلفة –المجموعة اإلحصائية السنوية  –المكتب المركزي لإلحصاء  -

  دمشق – أسعار الصرف نظام – 2000 –مصرف سورية المركزي  -

السياسات الزراعية  "– 2000آذار /  النظرة الزراعية – USDA – 2000قسم األبحاث االقتصادية  -
 "ى سنة األولالمائتي –األمريكي 

 – 2000آذار /  السياسات الزراعية النظرة الزراعية – USDA – 2000قسم األبحاث االقتصادية  -

 " سنة األولىالمائتي –قانون الزراعة األمريكي "

 )قرص مرن(يوروستات  -

الوثائق الرسمية للجلستين  –) 2003-2000(المجلس االقتصادي االجتماعي التابع للجامعة العربية  -
 هرة  القا– 71 و 70

مراجعة نصف الفترة للسياسات  "–)  أ2003(المديرية العامة للزراعة في المفوضية األوربية  -

 " مقترح تحليل المنعكسات– 2002 تموز –الزراعية المشتركة 
إصالح السياسات الزراعية المشتركة  "–)  ب2003(المديرية العامة للزراعة في المفوضية األوربية  -

 " .لزراعة المستدامةالنظرة طويلة المدى ل: 
 – منظمة األغذية والزراعة –) أعداد مختلفة(الكتاب السنوي للتجارة  –منظمة األغذية والزراعة  -

 روما 
) أعداد مختلفة(المجموعة السنوية إلحصاءات التجارة الخارجية  –) 2003(المديرية العامة للجمارك  -

  دمشق –
 ) 2003 – 2001 (–مجلة االقتصادية  -
 )43العدد رقم ( توحيد أسعار الصرف دراسة حول -
 )28العدد رقم (دراسة حول توفير القروض لمزارع إنتاج زيت الزيتون  -
  دمشق –) 37العدد رقم (تنفيذ االتفاقية السورية اللبنانية  -
  دمشق –الروزنامة الزراعية  –) 2003-2001-2000(وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  -
  دمشق –ويل الحكومة السورية تم –) 2002(وزارة المالية  -
الخيارات والمعوقات : اتفاقيات الشراكة األوربية المتوسطية ") 2001(ها ؤمنال حسن و زمال -

    دمشق – المركز الوطني للسياسات الزراعية – "والفرص بالنسبة لسورية

ت إلى الضرائب وصافي لتحويال – بيتر فيرهايم –) 2001(المركز الوطني للسياسات الزراعية  -

 دمشق  –قطاع الزراعة 
  دمشق – 2002 التجارة الزراعية السورية –) 2002(المركز الوطني للسياسات الزراعية  -



 المركز الوطني للسياسات الزراعية

 116

 أكسفورد –سورية الحديثة  –) 2003-2002) (االقتصاد الشامل(مجموعة أعمال أكسفورد  -
ردنية الهاشمية إلى تقرير مجموعة العمل حول انضمام المملكة األ –) 1999(نظمة التجارة العالمية م -

  WT/ACC/JOR/33 – WT/MIN (99)/9 وثائق –منظمة التجارة العالمية 

 التقرير السنوي للتجارة العالمية  –)  أ2002(منظمة التجارة العالمية  -

 التجارة في المستقبل  –)  ب2002(منظمة التجارة العالمية  -
 بدء عملية االنضمام  –)  ج2002(منظمة التجارة العالمية  -

 االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية  –)  د2002(منظمة التجارة العالمية  -

 المواقع

 http://www.europa.eu.int = the EU website provides with comprehensive 
information about EU, its institutions, policies, general information. It contains many 
useful pages including: 
www.europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/index.htm: 
comprehensive information about “The Euro - Mediterranean Partnership”. 
www.eropa.eu.int/comm/trade/miti/devel/ft_eba.htm: provides information about 
EU common trade policies.  
www.europa.ea.int/comm/agriculture/index_en.htm: this link is very useful for 
details about the agricultural sector in the European Union and the agricultural 
policies.    
www.europa.eu.int/comm/enlargement/intro/index_en.htm: detailed 
information about European Union enlargement. 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/free_trade_area.
htm: a very important source for information about The Euro-Mediterranean Free-
Trade Area. 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l04000.htm: Common Agricultural Policy 
with a special emphasis on Agenda 2000. 
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh: this a good link for searching the EU      
Institutions press releases. 
http://www.europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm: it is the main link 
about agenda 2000  
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/syria/intro/index.htm: this 
link is an important source about the EU's relations with Syria. 
http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/external/wto/index_en.htm: this is 
a page of agricultural links in the website dealing with international trade relations 
especially WTO.  
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/med_ass_agreements.htm
: it provides comprehensive information about euromed association agreements.  
 
http://www.Euractive.com = this is a useful link for the EU Commission economic 
news day by day.  
 
http://www.ers.usda.gov  = the website of United States Department of Agriculture 
(USDA) provides information about US farm sector, policies, and a wide range of 
related information. Useful pages within this site includes: 
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http://www.ers.usda.gov/briefing/wto/genuraa.htm: this is a link about the 
Uruguay round agreement on agriculture. 
http://www.ers.usda.gov/Features/farmbill/titles/titleIcommodities.htm: it 
provides a comparison between the old and the new farm bill.  
http://www.ers.usda.gov/Features/farmbill/2002Glossary.htm: it is another page 
on farm policy dealing with the glossary of policy terms with a very comprehensive 
information. 
 
http://www.ictsd.org/ = the website of the International Center for Trade and 
Sustainable Development. It provides information about the WTO and related 
subjects. It has many useful links like: 
http://www.ictsd.org/weekly/03-04-10/story1.htm: weekly trade news digest 
http://www.ictsd.org/iprsonline/ or http//www.iprsonline.org: it is an internet portal 
on intellectual property rights (TIPRs) and sustainable development. 
 
http//www.ITC.org = this website provide a very good information about trade in 
general including statistics. 
 
http//www.fao.org = the website of Food and agriculture Organization includes many 
useful links as:    
http://apps.fao.org/page/collections it is the address of FAOSTAT, providing 
comprehensive statistics about the agricultural sector (production, trade, food, land, 
irrigation, etc.). 
 
http://www.wto.org/ = this is the website of the World Trade Organization. It 
contains all the information needed about WTO and its activities. Some useful pages 
are the following: 
http://www.wto.org/english/trtop_e/agric_e/negoti_mod2stadraft_e.htm this 
page deals with agricultural negotiations in the WTO. 
http://www.wto.org/english/trtop_e/agric_e/agric_e.htm: it is a page presenting 
agricultural trade statistics in WTO.  
http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm: it provides all the 
information about Doha Declaration. 
 
http://www.iqtissadiya.com = this is the Syrian magazine “aliqtissadiya” which 
deals with the economy issues in Syria and the world.   
 
http://www.syecon.org/announce.php: this website presents the text of the new 
Syrian laws.  
 
http://www.dcc-sy.com/pkg8/index.php = the website of Damascus Chamber of 
Commerce with a very important information for any trader about Syrian trade 
details.  
 
http:// www.Arableagueonline.org/arableague/index.jsp = the League of Arab 
States website. It provides information about the Arab Free Trade Area. 
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http://www.oxfordbusinessgroup.com = this is a UK-based firm specializing in 
economic and business publishing and consultancy in the emerging markets of the 
Middle East. 
 
http:// www.sana.org = Syrian Arab News Agency website, it is useful to search 
about news, laws, and articles related to Syria.  

 قواعد البيانات

http://www.amad.org/files/index.htm = Agricultural Market Access Database 
(AMAD) 
http://www.usitc.gov/tr/DATA1.HTM = United States International Trade 
Commission  
http://unstats.un.org/unsd/comtrade/default.aspx = United Nations 
(COMTRADE data) 
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  اإلحصائيةالمرفقات



 

 

 



الحصة من التجارة العالميةقيمة التجارةالمنطقة

2,39919.6أمريكا الشمالية

7275.9أمريكا الالتينية 

5,01040.9أوربة الغربية 

5534.5أوربة الشرقية والوسطى ودول البلطيق والدول المستقلة

2772.3أفريقيا

4173.4الشرق األوسط

2,87223.4آسيا

12,255100العالم

المصدر : موقع منظمة التجارة العالمية

2001 (مليار دوالر أمريكي) - 1-1 التجار الرئيسيين في العالم حسب المنطقة الجدول



الجدول 1-2 واردات العالم حسب المنطقة - 2001-1993

199319941995199619971998199920002001

1-3,8584,3685,2165,5215,7195,6585,8816,4906,4416العالم
6-7438459409981,1011,1521,2801,5041,4087أمريكا الشمالية
2-1942262542783293453353883798أمريكا الالتينية
2-1,6081,8072,2092,2802,2772,4032,4182,5672,5245أوربة الغربية

15 دولة االتحاد األوربي 1-1,4771,6682,0352,0912,0852,2072,2322,3622,3345منها

CEE/دول البلطيق/CIS*1091211552302462422142422671010

1-971051261241321321331371364أفريقيا
12111713014015114615017118045الشرق األوسط

9851,1461,4011,4711,4841,2381,3521,4811,54554آسيا

199319941995199619971998199920002001

100100100100100100100100100العالم
19.319.418.018.119.320.421.823.221.9أمريكا الشمالية
5.05.24.95.05.76.15.76.05.9أمريكا الالتينية
41.741.442.441.339.842.541.139.639.2أوربة الغربية

15 دولة االتحاد األوربي 38.338.239.037.936.539.038.036.436.2منها
CEE/دول البلطيق/CIS*2.82.83.04.24.34.33.63.74.1

2.52.42.42.32.32.32.32.12.1أفريقيا
3.12.72.52.52.62.62.52.62.8الشرق األوسط

25.526.226.926.625.921.923.022.824.0آسيا

المصدر : موقع منظمة التجارة العالمية

مالحظة : تتضمن واردات دول االتحاد األوربي الخمسة عشر الواردات الداخلية والخارجية

* أوربة الوسطى والشرقية / مجموعة الدول المستقلة

نسبة التغير 

(2001/2000)
المنطقة

المنطقة

وسطي معدل النمو %
(مليار دوالر أمريكي) القيمة الحالية

الحصة من إجمالي الواردات العالمية



الجدول 1-3 صادرات العالم حسب المنطقة - 2001-1993

199319941995199619971998199920002001

1-3,7464,2435,0785,3455,5355,4405,6256,1866,1556العالم
6-6106787778279038979341,0589906أمريكا الشمالية
3-1621882292562832792973593479أمريكا الالتينية
1,5911,8082,2152,2942,2822,3622,3532,4412,48552أوربة الغربية

15 دولة االتحاد األوربي 1,4661,6682,0522,1202,1102,1942,1802,2512,29152منها
CEE/دول البلطيق/CIS*107124159214224215214271285115

8-91941071221251031121541415أفريقيا
10-1221251461701781381702632368الشرق األوسط

1,0631,2261,4451,4621,5401,4461,5461,6491,66851آسيا

199319941995199619971998199920002001

100100100100100100100100100العالم
16.316.015.315.516.316.516.617.116.1أمريكا الشمالية
4.34.44.54.85.15.15.35.85.6أمريكا الالتينية
42.542.643.642.941.243.441.839.540.4أوربة الغربية

15 دولة االتحاد األوربي 39.139.340.439.738.140.338.836.437.2منها
CEE/دول البلطيق/CIS*2.92.93.14.04.04.03.84.44.6

2.42.22.12.32.31.92.02.52.3أفريقيا
3.32.92.93.23.22.53.04.33.8الشرق األوسط

28.428.928.427.427.826.627.526.727.1آسيا
المصدر : موقع منظمة التجارة العالمية

نسبة التغير 

(2001/2000)
المنطقة

الحصة من إجمالي الصادرات العالمية

(مليار دوالر أمريكي) القيمة الحالية

* أوربة الوسطى والشرقية / مجموعة الدول المستقلة

مالحظة : تتضمن واردات دول االتحاد األوربي الخمسة عشر الواردات الداخلية والخارجية

المنطقة

وسطي معدل النمو %



الجدول 1-4 التجار الرئيسيين في العالم حسب الدولة - 2001 (مليار دوالر أمريكي)

الحصة من التجارة العالميةقيمة التجارةالدولة

1,911.015.2الواليات المتحدة األمريكية 

1,786.914.2االتحاد األوربي (15)

752.66.0اليابان 

509.84.0الصين

487.03.9كندا

393.13.1هونغ كونغ

334.72.7المكسيك

291.52.3جمهورية كوريا

237.81.9سنغافورة

229.81.8تايبه

166.11.3سويسرا

162.01.3ماليزيا

157.01.2االتحاد الروسي

127.31.0أستراليا

12,596.3100العالم

المصدر : موقع منظمة التجارة العالمية



الجدول 1-6 الدول المصدرة الرئيسية - 2001 (مليار دوالر أمريكي)الجدول 1-5 الدول المصدرة الرئيسية - 2000 (مليار دوالر أمريكي)

القيمةالمصدرينالمرتبة
الحصة من

التجارة العالمية

نسبة التغير 

السنوي
القيمةالمصدرينالمرتبة

الحصة من 

التجارة العالمية

نسبة التغير 

السنوي

874.014.20.5االتحاد األوربي (15)870.013.57.41االتحاد األوربي (15)*1

6.4-730.811.9الواليات المتحدة األمريكية781.112.612.42الواليات المتحدة األمريكية2

15.8-403.56.6اليابان551.58.91.83ألمانيا3

266.24.36.8الصين479.27.714.34اليابان4

6.1-259.94.2كندا0.85-298.14.8فرنسا5

5.7-191.13.1هونغ كونغ284.14.65.66المملكة المتحدة6

4.7-158.51.6المكسيك276.64.516.07كندا7

12.7-150.41.5جمهورية كوريا249.34.027.78الصين8

17.1-122.51.3تايبه237.83.83.19إيطاليا9

11.6-121.81.2سنغافورة212.53.46.010هولنده10

2.3-103.11.7االتحاد الروسي202.43.316.111هونغ كونغ11

10.4-87.91.4ماليزيا186.13.05.612بلجيكا12

82.11.30.7سويسرا172.32.817.813كوريا13

المصدر : موقع منظمة التجارة العالميةالمصدر : موقع منظمة التجارة العالمية

مالحظة : تتضمن صادرات االتحاد األوربي (15) الصادرات الخارجية فقط 

* لم تعتبر بيانات منظمة التجارة العالمية لعام 2000 االتحاد األوربي على أنه دولة واحدة



الجدول 1-8 الدول المستوردة الرئيسية - 2001 (مليار دوالر أمريكي)الجدول 1-7 الدول المستوردة الرئيسية - 2000 (مليار دوالر أمريكي)

القيمةالمستوردينالمرتبة
الحصة من

التجارة العالمية

نسبة التغير 

السنوي
القيمةالمستوردينالمرتبة

الحصة من 

التجارة العالمية

نسبة التغير 

السنوي

6-1,18018.3الواليات المتحدة األمريكية1,25819.4191الواليات المتحدة األمريكية1

4.0-91214.2االتحاد األوربي (15)95014.6132االتحاد األوربي (15)*2

8-3495.4اليابان5037.763ألمانيا3

2443.88الصين3805.8224اليابان4

7-2273.5آندا3375.25.25المملكة المتحدة5

6-2023.1هونغ آونغ3054.756فرنسا6

4-1762.7المكسيك2453.8117آندا7

12-1412.2جمهورية آوريا2373.698إيطاليا8

14-1161.8سنغافورة2253.5369الصين9

23-1071.7تايبه2143.31910هونغ آونغ10

841.31سويسرا1983.15.511هولنده11

10-741.2ماليزيا1832.82312المكسيك12

11-641.0أستراليا1732.7813بلجيكا13
المصدر : موقع منظمة التجارة العالميةالمصدر : موقع منظمة التجارة العالمية

مالحظة : تتضمن واردات االتحاد األوربي (15) الواردات الخارجية فقط
* تم اعتبار االتحاد األوربي على أنه دولة واحدة في قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية لعام 2000



الجدول 1-9 شبكة تجارة البضائع العالمية حسب المنتج والمنطقة - 1999-2001 (مليار دوالر أمريكي)

الوجهة التصديرية

199920002001199920002001199920002001199920002001199920002001199920002001199920002001199920002001السنوات

المنطقة 

العالم

(1) 547.96552.24547.4675.9479.4878.2228.5630.5231.01256.28245.84240.8822.9523.1126.5418.8619.119.5120.5621.3721.81121.3129.46125.69المنتجات الزراعية
90.9594.3493.44...........................438.7431.91437.4156.5359.3459.6724.225.3926.47208.95194.39194.82الغذاء

30.3535.1132.26...........................109.25120.33110.0519.4120.1418.554.365.144.5447.3351.4546.07المواد الخام
4259.64685.54476.9988.751113.61035.1230.78269.76258.921832.31899.21836.7150.09168.26188.5985.3784.6290.07107.46114.87122.72831.61001.4908.97المواد المصنعة

5548625159841203.61403.21307.6295.55349.84335.072363.624992429200.91230.23252.42118.74123.16127.26140.91154.5163.151159.11420.71298.4إجمالي صادرات البضائع
أمريكا الشمالية

(2) 98.79106.49103.8231.7633.3233.5912.9614.0514.8714.0314.8413.771.281.41.63.063.172.912.833.192.8132.4936.2134.01المنتجات الزراعية
68.7972.2573.5418.3919.6321.2310.4510.9312.039.218.688.831.221.311.492.82.922.662.62.92.5623.7625.5624.49الغذاء

29.9934.2430.2813.3613.6812.362.523.122.844.826.164.930.070.090.110.260.260.250.230.290.268.7310.659.53المواد الخام
734.14824.84763.27287.88312.51283.55119.73144.14134.75146.92161.15155.064.354.645.246.877.619.3917.3315.5816.11151.05179.2159.16المواد المصنعة

931.581058.1990.98369.23418.64390.66145.38174.65163.76180.48195.35188.116.076.577.3110.9912.0113.3622.1620.4120.62196.89230.14206.87إجمالي صادرات البضائع
(1) من (2) 18.019.319.041.841.942.945.446.048.05.56.05.75.66.16.016.216.614.913.814.912.926.828.027.1حصة

أمريكا الالتينية

(3) 60.6161.3762.7117.6618.3917.0810.3910.9910.7818.5317.7617.711.851.422.21.71.632.212.062.072.828.138.679.63المنتجات الزراعية
53.7253.5155.1215.1915.814.559.429.929.8216.715.3615.581.821.392.171.651.572.152.012.012.766.747.027.84الغذاء

6.887.867.592.472.582.530.971.070.951.832.42.130.030.030.040.050.060.060.060.060.061.391.651.79المواد الخام
178.4211.74207.84133.04159.91156.0926.8131.4432.1112.0413.0912.440.360.440.280.730.851.040.370.380.534.735.15.05المواد المصنعة

298.82359.29347.23179.25222.86210.8950.2660.7159.2541.0943.542.322.562.322.722.812.863.692.772.993.9718.5921.2422.25إجمالي صادرات البضائع
(1) من (3) 11.111.111.523.323.121.836.436.034.87.27.27.48.16.18.39.08.511.310.09.712.96.76.77.7حصة

أوربة الغربية

(4) 241.56232.07227.8512.1712.2312.253.433.613.45186.23176.58172.75109.7111.117.527.737.656.336.165.5614.3814.5313.63المنتجات الزراعية
204.61193.01192.1511.031110.963.133.293.18157.06145.95145.148.668.169.366.446.716.715.885.75.1411.2911.0510.52الغذاء

36.9539.0635.71.151.231.30.290.320.2729.1730.6327.611.341.561.761.081.020.940.450.450.433.093.473.11المواد الخام
1969.220252009.6204.49220.03221.149.6852.1252.161340.91349.31312105.69115.98129.8351.849.2851.6950.1852.3156.72154.47171.84172.77المواد المصنعة

2409.52503.52485.1231.99257.19254.7255.2457.9657.761675.41708.81676.9120.58131.17146.9762.0660.8362.6558.9561.6564.89178.1196.98195.43إجمالي صادرات البضائع
(1) من (4) 44.142.041.616.015.415.712.011.811.172.771.871.743.642.041.939.940.539.230.828.825.511.911.210.8حصة

CEEC/BS/CIS

22.0823.0524.790.680.540.670.090.10.139.089.5310.057.338.118.610.490.520.570.710.610.673.333.393.46المنتجات الزراعية (5)

62.0596.8493.064.044.643.212.524.773.8530.5147.8347.1420.4230.7129.20.20.310.340.612.783.363.255.494.83منتجات التعدين

124.11451615.537.027.591.561.921.8475.1488.5797.9927.832.9737.521.861.761.912.222.762.878.69.059.06المواد المصنعة

215271.4285.610.512.3911.674.516.825.92117.9148.7158.356.3972.4775.753.222.943.174.337.017.6715.7119.3719.04إجمالي صادرات البضائع 

4.04.24.50.90.70.90.30.30.43.53.94.231.935.132.42.62.72.93.52.93.12.72.62.8حصة (5) من (1)

آسياأمريكا الالتينية أمريكا الشماليةالعالم الشرق األوسطأفريقياCEEC/BS/CIS*أوربة الغربية



الجدول 1-9 شبكة تجارة البضائع العالمية حسب المنتج والمنطقة - 1999-2001 (مليار دوالر أمريكي) (تابع)

الوجهة التصديرية

199920002001199920002001199920002001199920002001199920002001199920002001199920002001199920002001السنوات

المنطقة 

العالم

أفريقيا

21.4820.6120.711.011.030.960.320.30.1911.5210.5510.720.580.460.632.842.852.81.171.291.283.773.963.87المنتجات الزراعية (6)

58.6187.9680.513.6622.6919.972.553.714.3427.0640.7637.860.220.220.252.9643.540.40.530.4610.3414.6512.52منتجات التعدين

31.6234.8935.722.833.463.840.730.520.5518.8521.221.680.080.120.175.155.094.950.731.221.182.993.093.01المواد المصنعة

116.6148.5141.217.5727.2424.843.64.545.0859.9275.2873.020.90.81.0511.0412.0311.362.333.062.9519.2623.7820.72إجمالي صادرات البضائع 

3.93.73.81.31.31.21.11.00.64.54.34.52.52.02.415.114.914.45.76.05.93.13.13.1حصة (6) من (1)

الشرق األوسط

7.417.487.870.260.260.30.080.070.072.081.921.790.350.330.360.220.250.243.193.513.970.720.680.63المنتجات الزراعية (7)

129.5199.4174.814.924.8523.61.291.871.7120.8331.7523.750.20.170.195.147.756.693.715.525.4774.56115.3101.9منتجات التعدين

45.8152.0551.5311.2314.9814.020.951.221.2213.2913.812.771.020.971.11.952.292.236.017.278.128.228.368.69المواد المصنعة

184.6261.4236.827.3941.139.012.343.173.0236.3647.6938.591.621.551.727.3310.299.1613.116.4817.7583.83125.1112إجمالي صادرات البضائع 

1.41.41.40.30.30.40.30.20.20.80.80.71.51.41.41.21.31.215.516.418.20.60.50.5حصة (7) من (1)

آسيا

96.03101.299.7112.413.7213.371.291.41.5314.8114.6614.091.571.682.033.042.953.144.264.544.6958.4862.0160.48المنتجات الزراعية (8)

75.5477.6478.4610.2911.4311.370.951.011.211.1210.4910.351.41.471.792.812.682.853.974.184.3444.8446.3346.29الغذاء

20.4923.5321.262.112.2920.340.390.323.694.183.740.170.210.240.230.270.290.290.360.3513.6415.6814.19المواد الخام

117613921248343.8395.734931.3338.4236.29225.1252.1224.710.7913.1514.4517.0117.7418.8630.6235.3537.19501.6624.7551.2المواد المصنعة

139216491497367.7423.8375.834.234240.28252.5279.6251.812.8115.3416.9121.322.223.8737.2742.945.3646.7804722.2إجمالي صادرات البضائع 

17.518.318.216.317.317.14.54.64.95.86.05.86.87.37.616.115.416.120.721.221.548.247.948.1حصة (8) من (1)

* أوربة الوسطى والشرقية / مجموعة الدول المستقلةالمصدر : موقع منظمة التجارة العالمية

آسياأمريكا الالتينية أمريكا الشماليةالعالم الشرق األوسطأفريقياCEEC/BS/CIS*أوربة الغربية



الوارداتالصادراتحصة المنتجات الزراعية من إجمالي تجارة البضائع 
9.19.1العالم

10.56أمريكا الشمالية
18.19.3أمريكا الالتينية
9.29.9أوربة الغربية

C./E. Europe/Baltic States/CIS *8.710.5
14.715.3أفريقيا

3.313.4الشرق األوسط
6.79.7آسيا

الوارداتالصادراتحصة المنتجات الزراعية من إجمالي المواد األولية

40.940.9العالم
58.332.7أمريكا الشمالية
45.645.7أمريكا الالتينية
5646.6أوربة الغربية

C./E. Europe/Baltic States/CIS *2143.1
20.556.9أفريقيا

4.362.2الشرق األوسط
46.735آسيا

المصدر : موقع منظمة التجارة العالمية

* أوربة الوسطى والشرقية / مجموعة الدول المستقلة

(%) 2001 0 1-10 حصة المنتجات الزراعية من المنتجات اإلجمالية واألولية حسب المنطقة الجدول



الجدول 1-12 الدول المصدرة الرئيسية للمنتجات الزراعية - 2001 (مليار دوالر أمريكي ونسبة مئوية)الجدول 1-11 الدول المصدرة الرئيسية للمنتجات الزراعية - 2001 (مليار دوالر أمريكي ونسبة مئوية)

قيمة الوارداتقيمة الصادرات

200119902001199920002001200119902001199920002001

1-31--547.5العالم1-31--547.5العالم

1-2-6-79.817.513.5االتحاد األوربي (15)2-68-70.014.312.8الواليات المتحدة األمريكية 

1-68.4911.565الواليات المتحدة األمريكية 2-50-57.810.910.6االتحاد األوربي (15)

8-56.911.49.664اليابان3-33.65.46.147كندا

20.11.83.410413الصين319-6-18.42.43.4البرازيل

15.622.6272كندا *1151-16.62.43الصين

11…12.81.22.24المكسيك16.62.83581أستراليا

3-12.52.22.11916جمهورية كوريا1402-12.21.82.2األرجنتين

517-25-1.9-11.4االتحاد الروسي **2-12.11.92.224تايالند

6-114---11.1هونغ كونغ9.10.81.70120المكسيك

1-104-6.411.1الواردات المحتفظ بها1.51199-8.2االتحاد الروسي أ

11-7.01.41.201تايبه8.01.41.5144نيوزيلندة

3-4-1-5.71.31سويسرا10-13-3-7.21.81.3ماليزيا

7-5.40.50.9165إندونيسيا10-23-7.011.3إندونيسيا

12-5.00.80.8213السعودية7.00.71.3689تشيلي

4.80.50.8835ماليزيا…610-6.40.81.2الهند 

المصدر : موقع منظمة التجارة العالمية

* تقيم الواردات على أساس فوبأ- تتضمن تقديرات أمانة سر منظمة التجارة العالمية

** تتضمن تقديرات أمانة السرب- 2000 بدالً من 2001

النسبة المئوية للتغيرالحصة الحصة
الدول

النسبة المئوية للتغير
الدول



الجدول 1-13 واردات المنتجات الزراعية إلى بعض الدول العربية

حصة المنتجات الزراعية من 

إجمالي الواردات (%)

19951999200020012001*

583,000547,960552,240547,4609.1العالم

3,90230.6...4,1604,350مصر

83986594295419.7األردن

17.6...1,2961,3541,263الكويت

1,3101,2101,36218.7…لبنان

2,2101,8021,9411,92517.6المغرب

8761,0881,1581,38323.9عمان

4,8615,0305,6635,01116السعودية

22.3...942883850الجمهورية العربية السورية

1,3229299681,05811.1تونس

7.9...2,0832,7293,030اإلمارات العربية المتحدة **

المصدر : موقع منظمة التجارة العالمية

* حول أقرب سنة متوفرة

** تتضمن تقديرات أمانة سر منظمة التجارة العالمية

القيمة (مليون دوالر أمريكي)
الدولة



(مليون دوالر أمريكي) 1-14 واردات وصادرات العالم من الحبوب الجدول

199319941995199619971998199920002001السنة

39,51339,44147,51255,17146,65742,66740,62741,18039,476الواردات

34,88034,77042,44649,45542,88139,52636,63835,41635,978الصادرات
المصدر : قاعدة بيانات الفاو ستات

1-15 مصدري الحبوب الرئيسييين  1-16 مستوردي الحبوب الرئيسييين الجدول الجدول

%2001%2001الدول

35,97810039,476100العالم
9,77527.26,82517.3الواليات المتحدة األمريكية
(15) 7,69321.43,6989.4االتحاد األوربي

3,1108.71,7434.4كندا
2,7877.81,5413.9أستراليا
2,5117.01,5103.8األرجنتين
1,6454.61,4453.7تايالند
1,1173.11,2263.1الصين
1,0723.01,1542.9الهند
1,0192.81,0372.6اليابان
6291.89962.5فييتنام

6031.79802.5الباكستان
5111.49362.4البرازيل

المصدر : قاعدة بيانات الفاو ستاتالمصدر : قاعدة بيانات الفاو ستات

العراق
السعودية

الدول

مليون دوالر أمريكي ونسبة مئوية) 2001)مليون دوالر أمريكي ونسبة مئوية) 2001)

مصر

البرازيل

الواليات المتحدة األمريكية

الجزائر

المكسيك

الصين

كوريا

إيران

العالم

(15) االتحاد األوربي

اليابان



(مليون دوالر أمريكي) 1-17 واردات وصادرات العالم من لنت القطن الجدول

199319941995199619971998199920002001السنة

7,0778,96911,62811,11310,7089,0317,2997,5797,401الواردات

5,8828,35510,2539,3759,1647,9045,8596,9786,253الصادرات
المصدر : قاعدة بيانات الفاو ستات

1-18 مصدري القطن الرئيسيين  1-19 مستوردي القطن الرئيسيين الجدول الجدول

%2001%2001الدول

6,2531007,401100العالم
2,16734.71,06414.4الواليات المتحدة األمريكية

1,03116.55167.0أستراليا
75212.04976.7أوزبكستان
2353.84826.5اليونان
1863.04556.1مصر

1572.54486.1الجمهورية العربية السورية
1542.54185.6البرازيل

4125.6المصدر : قاعدة بيانات الفاو ستات

3334.5

3294.4

1712.3

1672.3
المصدر : قاعدة بيانات الفاو ستات

االتحاد الروسي

اليابان

ألمانيا
الباكستان

الهند

كوريا
الصين

إيطاليا

إندونيسيا

المكسيك

تركيا

تايالند

مليون دوالر أمريكي ونسبة مئوية) 2001)مليون دوالر أمريكي ونسبة مئوية) 2001)

الدول

العالم



الجدول 3-1 الميزان التجاري السوري - 1993-2001 (مليون ليرة سورية و نسبة مئوية)

2001*20002001*9519961997199819992000-1993القيمة

(E) 39,89944,88743,95332,44338,88052,637216,18859,202243,150إجمالي الصادرات
(I) 53,56660,38545,21143,72543,01045,371187,53553,406220,744إجمالي الواردات

(E-I) 4,1307,26628,6535,79622,406-11,282-1,258-15,498-13,667-الميزان التجاري
(E+I) 93,466105,27289,16476,16881,89098,008403,723112,608463,894إجمالي قيمة التجارة

I) * 100+E-I /E) (%) 5.07.47.15.14.8-14.8-1.4-14.7-14.6-الميزان التجاري القياسي

وسطي معدل النمو2001*20002001*19961997199819992000معدل النمو

26.219.835.435.412.512.56.8-2.1-12.5إجمالي الصادرات
0.1-1.65.55.517.717.7-3.3-25.1-12.7إجمالي الواردات

14.67.519.719.714.914.93.2-15.3-12.6إجمالي قيمة التجارة 
المصدر : المكتب المركزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - أعداد مختلفة 

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود 

باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة



الجدول 3-2 الصادرات السورية حسب القطاع - 1993-2001 (مليون ليرة سورية و نسبة مئوية)

2001*20002001*9519961997199819992000-1993القطاع

6,9087,4199,5878,2937,0026,46626,5556,72327,612الزراعة والصيد واألسماك
22,02128,56624,42915,53024,53235,960147,69341,487170,391التعدين والصناعات االستخراجية
1,5491,8261,6441,6241,4039203,7791,3495,541المنتجات الغذائية والمشروبات

3,7152,2252,4401,9662,2883,20413,1612,0288,330النسيج
2,6022,1513,5242,4681,5873,74815,3934,18517,188الفحم ومنتجات تكرير النفط

3,1052,6992,3292,5622,0682,3399,6073,43014,088أخرى
39,89944,88743,95332,44338,88052,637216,18859,202243,150اإلجمالي

17.316.521.825.618.012.312.311.411.4الزراعة والصيد واألسماك
55.263.655.647.963.168.368.370.170.1التعدين والصناعات االستخراجية
3.94.13.75.03.61.71.72.32.3المنتجات الغذائية والمشروبات

9.35.05.66.15.96.16.13.43.4النسيج
6.54.88.07.64.17.17.17.17.1الفحم ومنتجات تكرير النفط

7.86.05.37.95.34.44.45.85.8أخرى
100100100100100100100100100اإلجمالي

المصدر : المكتب المركزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - أعداد مختلفة 

مليون ل.س

الحصة

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود 

باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة



الجدول 3-3 الصادرات السورية حسب المنطقة 1993-2001 (مليون ل.س ونسبة مئوية)

2001*20002001*9519961997199819992000-1993المنطقة

23,02627,85224,01716,33223,67034,197140,45238,104156,497االتحاد األوربي
3,4552,5561,6801,2931,1672,3089,4791,4646,011الدول األوربية األخرى

9,7388,96911,4569,0398,1508,51634,9779,09937,371الدول العربية
1,7904,0174,7953,8403,8715,66523,2686,64427,286الدول اآلسيوية

7992142153036536832,8068753,594الدول األمريكية 
1,0921,2791,7901,6371,3691,2675,2063,01812,391باقي دول العالم

39,89944,88743,95332,44538,88052,637216,18859,202243,150العالم

57.962.054.650.360.965.065.064.464.4االتحاد األوربي
8.65.73.84.03.04.44.42.52.5الدول األوربية األخرى

24.420.026.127.921.016.216.215.415.4الدول العربية
4.48.910.911.810.010.810.811.211.2الدول اآلسيوية

2.10.50.50.91.71.31.31.51.5الدول األمريكية 
2.72.84.15.03.52.42.45.15.1باقي دول العالم

100100100100100100100100100العالم
المصدر : المكتب المركزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - أعداد مختلفة 

مليون ليرة سورية

الحصة

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم 

في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة



الجدول 3-4 الوجهة التصديرية للصادرات السورية 

الحصة التراكميةالحصةمليون ل.سالحصة التراكميةالحصةمليون ل.سالحصة التراكميةالحصةمليون ل.س

23,02657.757.724,73359.959.9156,49764.464.4االتحاد األوربي1
3,4558.766.41,5893.863.76,0112.566.9الدول األوربية األخرى2

3680.93210.81,0980.5رومانيا
1,8434.67031.71,1510.5االتحاد الروسي

2100.51790.44940.2بلغاريا
330.1800.21250.1جمهورية التشيك

9,73824.490.88,56820.784.537,37115.482.2الدول العربية3
3,8549.76,13914.911,2124.6السعودية
9812.58722.12,2340.9األردن
2110.51,0342.53,4481.4مصر
3,8549.74,33010.59,6404.0لبنان

1,7904.595.34,45910.895.327,28611.293.5الدول اآلسيوية4
1,4423.69,71323.519,5728.0تركيا
850.22650.63470.1اليابان
10.050.040.0الصين
1230.31320.33330.1الهند

7992.097.35461.396.63,5941.594.9الدول األمريكية5
5181.39812.42,9411.2الواليات المتحدة األمريكية 

520.11210.35710.2البرازيل
50.0120.0200.0األرجنتين

2230.61360.3600.0كندا
1,0832.71001,4253.410012,8805.3100بقية دول العالم6

المصدر : المكتب المركزي لإلحصاء - ملخص التجارة السنوية - أعداد مختلفة
* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود 

باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

2001

الدولةالمرتبة

1995-19932000-1998



الجدول 3-5 الواردات السورية حسب القطاع 1993-2001 (مليون ليرة سورية ونسبة مئوية)

2001*20002001*9519961997199819992000-1993القطاع

3,5013,0773,0183,0513,7834,05716,7683,87916,035الزراعة والصيد والغابات
6,7906,1426,1445,7286,0435,23821,6515,07520,976المنتجات الغذائية والمشروبات

2,8353,5122,9222,9332,6713,24613,4183,63215,012النسيج
6,4398,7707,6227,0687,0058,59135,5098,90836,819المنتجات الكيماوية
6,6638,6195,4685,9225,9775,66123,4007,68131,750المعادن األساسية

11,05511,1816,3516,0485,2326,70127,6979,18437,962اآلالت 
6,7908193,7524,0013,7302,62510,8503,61614,945السيارات والقاطرات

8,30716,3428,0997,2976,7597,93532,79910,90445,070التبغ والمنتجات المصنعة األخرى
1,1861,9231,8351,6771,8111,3175,4435262,175المنتجات األخرى (بما فيها صيد األسماك والتعدين)

53,56660,38545,21143,72543,01045,371187,53553,406220,744اإلجمالي

6.55.16.77.08.88.98.97.37.3الزراعة والصيد والغابات
12.710.213.613.114.111.511.59.59.5المنتجات الغذائية والمشروبات

5.35.86.56.76.27.27.26.86.8النسيج
12.014.516.916.216.318.918.916.716.7المنتجات الكيماوية
12.414.312.113.513.912.512.514.414.4المعادن األساسية

20.618.514.013.812.214.814.817.217.2اآلالت 
12.71.48.39.28.75.85.86.86.8السيارات والقاطرات

15.527.117.916.715.717.517.520.420.4التبغ والمنتجات المصنعة األخرى
2.23.24.13.84.22.92.91.01.0المنتجات األخرى (بما فيها صيد األسماك والتعدين)

100100100100100100100100100اإلجمالي
المصدر : المكتب المركزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - أعداد مختلفة 

مليون ليرة سورية

الحصة

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر 

الصرف القديم من أجل المقارنة



1993-2001 (مليون ليرة سورية ونسبة مئوية) 3-6 الواردات السورية حسب المنطقة الجدول

2001*20002001*9519961997199819992000-1993المنطقة

19,43519,64714,50114,28813,10913,48055,71917,65572,975االتحاد األوربي

7,8979,7776,6325,8646,1516,23225,7598,28834,255الدول األوربية األخرى

3,6204,6563,8253,4413,5724,88420,1875,02120,755الدول العربية

9,7489,5126,9746,8246,8767,71431,8848,04333,245الدول اآلسيوية

4,9606,8154,8793,7623,5964,15917,1904,67319,316الدول األمريكية

7,9059,9788,4009,5479,7068,90236,7969,72540,198بقية دول العالم

53,56660,38545,21143,72543,01045,371187,53553,406220,744العالم

36.332.532.132.730.529.729.733.133.1االتحاد األوربي

14.716.214.713.414.313.713.715.515.5الدول األوربية األخرى

6.87.78.57.98.310.810.89.49.4الدول العربية

18.215.815.415.616.017.017.015.115.1الدول اآلسيوية

9.311.310.88.68.49.29.28.88.8الدول األمريكية

14.816.518.621.822.519.619.618.218.2بقية دول العالم

100100100100100100100100100العالم
المصدر : المكتب المركزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - أعداد مختلفة 

مليون ليرة سورية

Share

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في 

هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة



(مليون ليرة سورية ونسبة مئوية) سنوات مختارة - 3-7 منشأ الواردات السورية الجدول

الحصة التراكميةالحصةمليون ل.سالحصة التراكميةالحصةمليون ل.سالحصة التراكميةالحصةمليون ل.س

19,43536.336.313,62631.031.072,97533.133.1االتحاد األوربي1
7,89714.751.06,08213.844.834,25515.548.6الدول األوربية األخرى2

2,1594.01,7073.93,4381.6رومانيا
1,5282.92,6376.07,1333.2االتحاد الروسي

1,0662.05441.29740.4بلغاريا
9431.85641.31,4890.7جمهورية التشيك

3,6206.857.83,9669.053.820,7559.458.0الدول العربية3
7501.43,1987.37,4273.4السعودية
5811.15831.31,3190.6األردن
7241.41,4783.43,5191.6مصر
6621.26251.41,6730.8لبنان

9,74818.276.07,13816.270.033,24515.173.1الدول اآلسيوية4
2,8005.24,3729.99,6414.4تركيا
4,1047.73,4267.87,3703.3اليابان
1,7773.34,1559.48,9174.0الصين
3970.71,5133.43,8621.7الهند

4,9609.385.33,8398.778.819,3168.881.8الدول األمريكية5
3,3686.35,34712.111,8815.4الواليات المتحدة األمريكية 

7571.46811.52,1691.0البرازيل
4520.81,8454.24,4052.0األرجنتين

1620.32620.67920.4كندا
7,90514.81009,38521.310040,19818.2100بقية دول العالم6

المصدر : المكتب المركزي لإلحصاء - ملخص التجارة السنوية - أعداد مختلفة
* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام 

سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

2001

الدولةالمرتبة

1995-19932000-1998



الجدول 3-8 التجارة وإجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية 1995/1993 - 2001 (مليون ل.س)

1995-19931998199920002001

496,944790,444819,092903,944947,808إجمالي الناتج المحلي

140,651232,283199,415223,702245,318إجمالي الناتج المحلي الزراعي

2829242526إجمالي الناتج المحلي الزراعي/إجمالي الناتج المحلي 

93,46676,16881,890403,723463,893إجمالي التجارة (التصدير + االستيراد)

18.89.610.044.748.9إجمالي التجارة / إجمالي الناتج المحلي

19,35020,30919,83476,05260,735التجارة الزراعية (التصدير + االستيراد)

20.726.724.218.813.1التجارة الزراعية / إجمالي التجارة
13.88.79.934.024.8التجارة الزراعية / إجمالي الناتج المحلي الزراعي

المصدر : المكتب المركزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - أعداد مختلفة 



وسطي النمووسطي 99-200101*20002001*19961997199819992000وسطي 95-93

االستيراد

0.05-53,56660,52045,31243,72543,01045,371187,53553,406220,74447,262إجمالي التجارة
2.77-10,7849,6988,9459,78810,9809,43438,9939,11037,6569,841التجارة الزراعية

2.72-20.116.019.722.425.520.820.817.117.121الزراعة / اإلجمالي
التصدير

39,89944,78743,85532,44338,88052,637216,18859,201243,14950,2406.80إجمالي التجارة
8,5669,54811,43310,5218,8548,76435,9979,21937,8638,9461.23التجارة الزراعية

5.2-21.521.326.132.422.816.716.715.615.618.3الزراعة / اإلجمالي
الميزان

4,1307,26628,6535,79622,4052,977-11,282-1,457-15,733-13,667-إجمالي التجارة
895-2,996109207-669-2,126-1502,489733-2,218-التجارة الزراعية

الحجم

93,466105,30789,16776,16881,89098,008403,723112,607463,89397,5023.15إجمالي التجارة
0.90-19,35019,24620,37820,30919,83418,19874,99018,32975,51918,787التجارة الزراعية

3.93-20.718.322.926.724.218.618.616.316.320الزراعة / اإلجمالي
الميزان القياسي

5.07.47.15.14.83.1-14.8-1.6-14.9-14.6-إجمالي التجارة
4.8-4.00.60.3-3.7-10.7-0.812.23.6-11.5-التجارة الزراعية

المصدر : حسابات من الفو ستات

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود 

باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

* تعرف التجارة الزراعية على أنها إجمالي الفئات التالية : أ- المواد الغذائية والحيوانات الحية . ب- المشروبات والتبغ . ج- المواد الخام (باستثناء عجينة الورق وبقاياه والنفايات المعدنية) . د- الزيوت الحيوانية والنباتية والدهون والشموع .

1995/1993 - 2001 (مليون ليرة سورية) 3-9 إجمالي التجارة وإجمالي التجارة الزراعية السورية  الجدول



3-10 تطور قيم وحدات الصادرات والواردات الرئيسية 2001-1993 الجدول

*199319941995199619971998199920002001سورية

8292901051131221269165الرقم القياسي لقيمة وحدة التصدير

8111414114013015612110247الرقم القياسي لقيمة وحدة االستيراد

1.010.810.640.750.870.781.040.901.38حدي التجارة

11314611312511711312610646الرقم القياسي لقيمة االستيراد

1061201171351631451129651الرقم القياسي لقيمة التصدير

1381278090897310410498الرقم القياسي لكمية االستيراد
1261281271261421158910276الرقم القياسي لكمية التصدير

المصدر : قاعدة بيانات الفاو ستات

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة



الجدول 3-11 قيم الصادرات السورية حسب الفصل 1996-2001 (مليون ليرة سورية ونسبة مئوية)

19961997199819992000*20002001*2001199619971998199920002001

43.517.322.510.23.10.01.0-1,653.32,613.11,064.0271.80.41.794.9389.9الحبوب
14.80.80.50.30.20.30.4-78.063.529.619.328.1115.235.1144.3الكاكاو ومحضرات الكاكاو

229.4231.4191.1526.5412.01,692.3904.23,713.531.62.42.01.85.94.79.8القهوة والشاي والمتة والتوابل
2,059.03,121.33,396.12,128.83,432.114,096.23,195.613,124.79.221.626.932.624.039.234.7القطن 

24.00.20.20.10.10.10.0-18.120.47.610.84.920.34.618.8المشروبات والكحول السائل والخل
3.320.120.026.828.017.617.6-1,913.72,320.82,796.02,485.31,544.06,341.41,621.36,658.8الخضار والجذور والدرنات القابلة لألكل 

0.00.91.10.60.93.61.97.915.20.00.00.00.00.00.0األسماك والقشريات والالفقاريات
0.414.212.810.220.112.714.4-1,349.81,484.81,061.51,789.31,113.74,574.11,325.75,444.8الفواكه والحزضيات وقشر البطيخ

151.0119.0118.388.9210.6864.8226.7931.28.51.61.01.11.02.42.5الجلود (باستثناء الفراء)
17.411.24.95.57.013.04.4-1,068.8563.6568.5623.41,138.34,675.1410.01,684.1الحيوانات الحية

54.6142.285.0126.443.7179.563.9262.63.20.61.20.81.40.50.7النباتات الحية ومنتجات زراعة األزهار
0.40.00.20.31.87.61.98.036.00.00.00.00.00.00.0اللحم وأألحشاء القابلة لألكل

74.094.684.341.487.2358.377.9320.11.10.80.80.80.51.00.8الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل
2.20.83.112.06.828.126.6109.364.70.00.00.00.10.10.3محضرات مختلفة قابلة لألكل

50.1123.9204.194.668.0279.3104.9431.015.90.51.12.01.10.81.1البذور الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية
31.933.940.142.657.6236.440.5166.24.90.30.30.40.50.70.4المنتجات الحيوانية األخرى

0.60.30.50.30.83.2159.6655.6201.30.00.00.00.00.01.7النباتات األخرى
10.30.20.10.20.30.20.1-22.917.323.827.120.985.813.354.6محضرات من الحبوب أو دقيق أو نشاء الحبوب 

0.43.92.73.73.03.03.9-368.0313.7383.6266.4265.41,090.2361.31,483.8محضرات من الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل
1.00.60.70.13.916.050.2206.0118.90.00.00.00.00.00.5منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء

42.527.041.625.947.2193.7122.6503.623.60.40.20.40.30.51.3بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية
12.81.50.60.70.50.90.8-144.368.874.042.780.3330.072.5297.9السكر والمنتجات السكرية

12.694.641.856.020.684.632.8134.621.00.10.80.40.60.20.4التبغ
184.0139.9182.4181.0152.1624.8248.21,019.56.21.91.21.72.01.72.7الخضار والزيوت الحيوانية والدهون

19.721.029.824.222.994.122.592.32.70.20.20.30.30.30.2الصوف والشعر
15.60.00.00.00.00.00.0-0.50.80.71.90.41.50.20.8فصول أخرى

0.7100100100100100100-9,530.511,618.310,429.48,887.48,764.635,997.79,219.137,864.0اإلجمالي

المصدر : المديرية العامة للجمارك

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

%القيم المطلقة (مليون ليرة سورية)
معدل النمو الفصول 



الجدول 3-12 الصادرات الزراعية السورية الرئيسية 1996-2001 (مليون ليرة سورية ونسبة مئوية)

التغير 00/01%معدل النمو*20012001*199619971998199920002000السلع

1,9142,7733,0651,7459,1142,2199,3912,2873.63.0القطن الخام
69.7-19.3-9905155486114,5831,1161,388338األغنام
11.4-5126808761,0643,5938753,1847758.7البندورة

24.1-3.3-210469735322959233728177الخضار والفواكه غير المذكورة في مكان آخر
17.1-5.6-2991673073951,111271921224فواكه مختارة (تفاح - كرز - مشمش)

2.9-117761163061,0412531,01124616.0حمضيات 
32.0-6532,1421,0632710039095قمح
1512492003696731641,15528113.271.6عنب
25.817.8-599763353276471115555135عدس
55.9-19.6-150576529746911420750بطاطا
87.7-13.2-17218113427667348حمص
1821811312381,5943883,43083535.6115.2كمون

21.37.6-1837113972115122755زيت الزيتون
3,5533,4742,8692,73011,9022,89815,2423,7110.928.1أخرى

0.75.2-9,53011,61810,5218,85435,9978,76437,8639,219إجمالي المنتجات الزراعية
المصدر : المديرية العامة للجمارك

تم حساب األرقام في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة
* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 .



وسطي 1995-199319961997199819992000200101-99

29.520.123.929.119.725.324.823.3القطن الخام
9.510.44.45.26.912.73.77.8األغنام
6.15.45.98.312.010.08.410.1البندورة

10.02.24.07.03.62.71.92.7الخضار والفواكه غير المذكورة في مكان آخر
2.53.11.42.94.53.12.43.3فواكه مختارة (تفاح - كرز - مشمش)

0.81.20.61.13.52.92.73.0حمضيات 
1.36.918.410.13.10.01.01.4قمح
2.31.62.11.94.21.93.13.0عنب
2.06.36.63.43.11.31.52.0عدس
2.91.60.50.63.41.30.51.7بطاطا
2.10.20.01.71.50.80.10.8حمص
2.41.91.61.22.74.49.15.4كمون

0.61.90.60.11.10.60.60.8زيت الزيتون
28.137.329.927.330.833.140.334.7أخرى

100100100100100100100100إجمالي المنتجات الزراعية
المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

3-13 حصة الصادرات الزراعية السورية الرئيسية في فترات مختارة الجدول

السلع
الصادرات (%)



2001 (مليون دوالر أمريكي) 1993 و 3-14 الميزة النسبية الظاهرية للصادرات الزراعية السورية الرئيسية الجدول

العالمسوريةالعالمسورية

1745,88214.71576,2537.6لنت القطن
831,12236.65066222.7األغنام

252,1705.73203,11530.9البندورة 
2775417.9149724.2خضار طازجة غير مذكورة في مكان آخر

142,4282.8883,0158.8فواكه مختارة (تفاح - كرز - مشمش)
0141.31914.9حمضيات

215,0840.14014,5970.8قمح
71,6632.2602,5327.1عنب
32685.64246227.7عدس
201,2877.5421,4598.6بطاطا
1418638.12546216.0حمص

01,4970.0482,0996.9زيت الزيتون
قيمة إجمالي الصادرات السورية
قيمة إجمالي الصادرات العالمية
المصدر : حسابات من الفاوستات

682
339,317

1,369
412,176

السلع
19932001

القيمة
RCA

القيمة
RCA



19932001العالمسورية العالمسوريةالعالمسوريةالعالمسورية
174.25,881.6158,9235,155,985157.06,253.5127,0005,689,1080.961.12لنت القطن

82.61,121.71,045,04421,643,15250.0662.5400,00016,854,4471.523.18أغنام (رأس)
24.72,169.564,2552,951,351320.03,114.9189,6494,235,4220.522.29بندورة

27.2753.538,0621,342,23613.7971.929,1741,788,6801.270.86خضار طازجة غير مذكورة في مكان آخر
13.72,427.615,3014,883,90078.73,015.032,9035,652,0271.804.49فواكه مختارة (تفاح - كرز - مشمش)

0.013.98823,8451.591.0976296,3890.684.92حمضيات
1.715,083.56,639107,523,35340.014,596.7200,000113,705,7631.831.56قمح
7.41,662.611,7161,952,48659.82,531.621,1582,737,3670.753.06عنب
3.0268.27,604693,40842.5462.316,4571,168,6401.026.53عدس
19.51,286.667,3657,595,67141.81,458.723,2598,095,6601.719.98بطاطا
14.2185.952,509541,58924.6462.37,533996,5190.797.03حمص

0.11,497.185619,04348.02,098.92,0991,154,8590.6812.58زيت الزيتون
السمصدر : حسابات من الفاوستات

القيمة

2001 (مليون دوالر وطن متري) 1993 و 3-15 قيمة الوحدة النسبية للصادرات االزراعية السورية الجدول

1993

الكميةالقيمة

2001

الكمية
قيمة الوحدة النسبية

السلعة



الجدول 3-16 القطن الخام

مليون ل.سطن

إيطاليا 24.9, تايوان 10.3, إندونيسيا 6, تايالند 1993191,0771,98210.46

إيطاليا 22.3, تايوان 10.5, تركيا 10.1, إسبانيا 9.1 1994150,5952,12514.1

إيطاليا 22.8, المغرب 9.9, النرويج 9.6, الجزائر 9.2, إندونيسيا 6.7, تونس 6.5, تايالند 5.7 1995103,6602,39123.1

95-93 148,4442,16614.6وسطي
إيطاليا 12.4, الباكستان 12.2, إندونيسيا 1999133,6121,74513.19.3

تركيا 29, إيطاليا 13.8, إندونيسيا 6.1, تايالند 5.6, الجزائر 5.6, اليابان 11.05.3*(2,219) 2000201,3529,114

تركيا 18, إيطاليا 10, إندونيسيا 8, تايالند 5, بلجيكا 5, الباكستان 12.23*(2,287) 2001187,0699,391

01-99 12.0*(2084) 174,0118,565وسطي
المصدر : مديرية الجمارك - أعداد مختلفة

الجدول 3-17 األغنام

مليون ل.سطن

 السعودية 55.8, الكويت 39.8, قطر 199342,96692721.64.1

السعودية 66.9, الكويت 22.6, قطر 199432,69570521.610.1

تركيا 52.9, الكويت 34.9, قطر 199521,18545721.611.2

95-93 32,28269621.6وسطي
السعودية 71.1, قطر 14.7, الكويت 199925,98861123.514.1

السعودية 75.7, قطر 14.9, الكويت 26.9 26.4*(1,116) 200042,3084,583

السعودية 85.4, قطر 12.7, الكويت 31.01.77*(338) 200110,8891,388

01-99 26.1*(688) 26,3952,828وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة
* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام 

سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

السنوات
الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)
قيمة الوحدة  

ل.س/كغ

السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

ل.س/كغ
الوجهات التصديرية الرئيسية (%)



الجدول 3-18 البندورة

مليون ل.سطن

السعودية 55.8, لبنان 199364,2552774.336.9

لبنان 59.3, السعودية 36.4, الكويت 199493,1765826.22.5

قطر 50.9, السعودية 44.3, الكويت 2.9, اإلمارات 1.2  199572,9064746.5

95-93 76,7794455.8وسطي
السعودية 67.8, االتحاد الروسي 14.2, الكويت 1999143,3961,0647.45.8

السعودية 69.4,  االتحاد الروسي 10.2, اإلمارات 7.3, الكويت 4.64.9*(875) 2000189,6483,593

السعودية 82.8,  االتحاد الروسي 3.5, اإلمارات 5, الكويت 4.64.5*(775) 2001168,1363,184

01-99 5.4*(905) 167,0603,720وسطي
المصدر : مديرية الجمارك - أعداد مختلفة

الجدول 3-19 الخضار الطازجة 

مليون ل.سطن

لبنان 93.1, الكويت 1993100,4539029.02.1

لبنان 83.6, السعودية 6.8, الكويت 199498,9258538.64.6

لبنان 68.3, السعودية 10.9, الكويت 10.1, اإلمارات 199545,9504559.95.7

95-93 81,7767379.0وسطي
لبنان 33.4, السعودية 26.1, الكويت 17.4, اإلمارات 199944,9983227.213.1

السعودية 38.6, لبنان 18.5, الكويت 17.2, اإلمارات 4.116.1*(233) 200056,569959

لبنان 53.2, الكويت 15.9,السعودية  15.5-اإلمارات 6.4, األردن 10.11.9*(177) 200117,551728

01-99 6.1*(244) 39,7061,003وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

السنوات
الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)
قيمة الوحدة 

ل.س/كغ

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

ل.س/كغ
الوجهات التصديرية الرئيسية (%)



الجدول 3-20 التفاح - الكرز - المشمش

مليون ل.سطن

السعودية 46.1, لبنان 45.6,  الكويت 199315,30115410.18.3

السعودية 51.1, لبنان 14.8,  الكويت 13, مصر 11.6 199447,9431613.4

السعودية 62.6,  الكويت 16.5, اإلمارات 199517,63223013.010.6

95-93 26,9591826.8وسطي
السعودية 38.3, المناطق الحرة السورية 24.9,  مصر 19.6 , الكويت 10.6 199944,3503958.9

السعودية 50.4, مصر 27 , اإلمارات 7.8 7.6*(271) 200035,4321111

السعودية 52.3, مصر 17.1, األردن 7.7, اإلمارات 7.2, الكويت 7.75.8*(224) 200129,271921

01-99 8.2*(297) 36,3511,221وسطي
المصدر : مديرية الجمارك - أعداد مختلفة

الجدول 3-21 الحمضيات

مليون ل.سطن

االتحاد الروسي  52.1, الكويت 18.5, اإلمارات 11.8, السعودية 19931,343107.211

السعودية 35.5, اإلمارات 32.6, الكويت 21.3, لبنان 19943,431288.15.3

السعودية 33.2, اإلمارات 22.7, الكويت 18,  االتحاد الروسي 11.8, األردن 199510,21313313.06.3

95-93 4,9965711.4وسطي
السعودية 67.2, الكويت 11.1, اإلمارات 199937,7443068.19.5

السعودية 69.5, الكويت 9.3, اإلمارات 9.1, قطر 6.53.1*(253) 200039,0211,041

السعودية 54.9, األردن 15.8, الكويت 11.7, اإلمارات 6.9, قطر 5.65.2*(246) 200143,6621,011

01-99 7.1*(268) 40,1421,102وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة
* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في 

هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

ل.س/كغ
الوجهات التصديرية الرئيسية (%)

السنوات
الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)
قيمة الوحدة 

ل.س/كغ



الجدول 3-22 القمح

مليون ل.سطن

لبنان 73.7, ليبيا 19936,639192.921

الجزائر 70, لبنان 30 199410,960403.6

أوكرانيا 29.7, ليبيا 18.5, تونس 199559,0822223.85

95-93 25,560943.7وسطي
كوريا الجنوبية 58  1999111,9372712.4

2000000
الجزائر 60.5, أرمينيا 2.739.4*(95) 200135,616390

01-99 2.5*(122) 49,184501وسطي
المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

الجدول 3-23 العنب

مليون ل.سطن

لبنان 49.2, السعودية 22.9, اإلمارات 12.5, الكويت 199311,735847.18.6

السعودية 36.1, اإلمارات 22, لبنان 19.8, الكويت199417,0421649.6

السعودية 43.1, اإلمارات 22.4, الكويت 13, البحرين 199521,58025611.95.7

95-93 16,78616810.0وسطي
السعودية 57.2, اإلمارات 20.3, الكويت199938,9163699.5

السعودية 43.1, اإلمارات 22.4, الكويت 13, األردن 7.76.9*(164) 200021,205673

السعودية 43.9, اإلمارات 25.4, الكويت 13.2, األردن 9.26.5*(281) 200130,4751,155

01-99 9.0*(271) 1,114 30,199وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة
* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

ل.س/كغ
الوجهات التصديرية الرئيسية (%)

السنوات
الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)
قيمة الوحدة 

ل.س/كغ



الجدول 3-24 العدس

مليون ل.سطن

إثيوبيا 39, مصر 38.5, السعودية 19937,604344.410.3

الهند 26.7, الواليات المتحدة األمريكية 22, مصر 19.6, مارتينيك 9.9 199467,4582523.7

الهند 22, األردن 14.1, لبنان 12.8, مصر 11.9, سويسرا 199528,0431505.310.2

95-93 34,3691454.2وسطي
تركيا 81.5, السعودية 7.5, األردن 3.3, لبنان 199939,5502767.02.2

تركيا 53.9, السعودية 26.5, األردن 9.2, لبنان 7.07.2*(115) 200016,457471

لبنان 4.2, السعودية 4, تركيا 2.9, األردن 6.51.35*(135) 200120,824555

01-99 6.8*(175) 25,610719وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

الجدول 3-25 البطاطا

مليون ل.سطن

لبنان 24.4, السعودية 21, اإلمارات 20.4, ألمانيا 199367,3652193.37.9

لبنان 43.1, اإلمارات 22.2, الكويت 14.6, السعودية 199449,9282114.211.8

اإلمارات 33.7, لبنان 18.1, الكويت 16.3, السعودية 11.3 199544,0152074.7

95-93 53,7702123.9وسطي
اليونان 51.7, ألمانيا 10.3, لبنان 8.4, اإلمارات 199958,8872975.18.2

اليونان 54.4, اإلمارات 14.2, الكويت 7.5, السعودية 7.2, ألمانيا 4.96.9*(114) 200023,258469

اإلمارات 24.9, اليونان 21, الكويت 15.4, السعودية 13.8, ألمانيا 7.2, قطر 4.67*(50) 200110,968207

01-99 5.0*(154) 31,038633وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة
* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم 

في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

السنوات
الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)
قيمة الوحدة 

ل.س/كغ

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

ل.س/كغ
الوجهات التصديرية الرئيسية (%)



الجدول 3-26 الكمون

مليون ل.سطن

البرازيل 11, السعودية 10.7, ماليزيا 10.4, بنغالديش 10, اإلمارات 9, الواليات المتحدة األمريكية 199313,66719013.98.8

البرازيل 19.4,السعودية  17.4, اإلمارات 15.8, الواليات المتحدة األمريكية 14.3, بنغالديش 11, المكسيك 199419,7201768.910

البرازيل 14.6,  اإلمارات العربية المتحدة 12.3, الواليات المتحدة األمريكية 14.3, ماليزيا 10, السعودية 9.9, بنغالديش 8, المغرب 5.3, المكسيك 199517,77924513.84.5

95-93 17,05520412.0وسطي
الواليات المتحدة األمريكية 19.7, البرازيل 12.6, المغرب 10.2, السعودية 7, المكسيك 199913,86323817.24.6

اإلمارات 17.4, الواليات المتحدة األمريكية 16.3, البرازيل 10.9, السعودية 6.2,  المغرب 2.8, المكسيك 18.72.9*(388) 200020,7821,594

اإلمارات 22.4, الواليات المتحدة األمريكية 11, السعودية 8.8, البرازيل 5.4,  المغرب 5.2, المكسيك 34.05.2*(835) 200124,5353,430

01-99 24.7*(487) 19,7272,002وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

الجدول 3-27 زيت الزيتون

مليون ل.سطن

لبنان 75, اإلمارات 10.6, السعودية 9.4 199385219

لبنان 96, السعودية 1.8 19944101230

لبنان 65.4, إسبانيا 64.4, السعودية 10.5 19955,26115129

95-93 1,9185529وسطي
السعودية 51.2, إسبانيا 14.2, األردن 10.1, اإلمارات 5.9, الواليات المتحدة األمريكية 19993,32397294.5

تركيا 38, السعودية 23.7, الواليات المتحدة األمريكية 9, الكويت 6.2, لبنان 322.4*(51) 20001,597211

السعودية 52.14, الكويت 13.6, تركيا 11, اإلمارات 5.5 32*(55) 20011,727227

01-99 31*(68) 2,216280وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف 

القديم من أجل المقارنة

السنوات
الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)
قيمة الوحدة  

ل.س/كغ

السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

ل.س/كغ
الوجهات التصديرية الرئيسية (%)



الجدول 3-28 الحمص

مليون ل.سطن

الهند 79.3, الباكستان 11.8, لبنان 199352,5091603.04.9

الهند 60.1, األردن 17.9, الجزائر 12.3, لبنان 199442,4501864.46.7

لبنان 45.4, السعودية 18.1, األردن 13.1, اإلمارات 199511,92612110.27.8
95-93 35,6281564.4وسطي

األردن 66.6, السعودية 12.4, لبنان 9.9, الجزائر 199915,6751348.54.3

األردن 66.1, السعودية 21.6, لبنان 8.98.4*(67) 20007,533276

األردن 41.2, السعودية 52.1, اإلمارات 7.55.10*(8) 20011,06634
01-99 8.7*(70) 8,092288وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

السنوات
الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)
قيمة الوحدة 

ل.س/كغ

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة



الجدول 3-29 تنوع أسواق الصادرات الزراعية الرئيسية

1993200119932001

9.7212.360.050.04القطن الخام

2.121.340.250.37األغنام

2.221.450.150.18البندورة

1.303.470.170.10الخضار الطازجة غير المذكورة في مكان آخر

2.892.700.130.12فواكه مختارة (تفاح - كرز - مشمش)

2.902.890.170.12الحمضيات

1.591.840.350.31القمح

3.123.540.130.11العنب

3.141.620.170.16العدس

5.586.160.080.08البطاطا

1.552.250.260.20الحمص

14.0811.370.030.04الكمون
2.023.230.230.13زيت الزيتون

4.024.170.170.15الوسطي
المصدر : المديرية العامة للجمارك و حسابات شخصية

السلع
رقم االنتشارالرقم المعادل



الجدول 3-30 قيم الواردات السورية حسب الفصل 1996-2001 (مليون ليرة سورية ونسبة مئوية)

19961997199819992000*20002001*2001199619971998199920002001

1,213.1946.71,371.72,079.02,601.710,753.82,220.69,120.312.913.011.315.421.027.624.2الحبوب
8.90.70.50.50.40.70.5-66.042.741.838.763.0260.441.4170.0الكاكاو ومحضرات الكاكاو

1,075.4930.7983.31,025.0822.73,400.31,100.04,517.80.511.511.111.110.38.712.0القهوة والشاي والمتة والتوابل
75.771.142.034.938.0157.081.6335.21.50.80.80.50.40.40.9القطن 

14.50.40.30.20.20.20.2-38.025.417.222.417.974.117.371.2المشروبات والكحول السائل والخل
14.967.6152.321.082.8342.1177.6729.564.10.20.81.70.20.91.9الخضار والجذور والدرنات القابلة لألكل 

4.72.62.43.22.08.35.121.11.90.10.00.00.00.00.1األسماك والقشريات والالفقاريات

1.01.30.90.60.51.91.14.72.80.00.00.00.00.00.0الكتان والقنب
5.85.54.45.85.25.04.2-513.8369.0514.1514.0470.31,944.1380.81,563.9الفواكه والحزضيات وقشر البطيخ

22.70.70.50.40.20.20.2-60.742.739.420.321.889.916.868.8الجلود (باستثناء الفراء)
37.97.74.92.62.51.40.7-719.7413.7232.0250.1132.7548.766.3272.3الحيوانات الحية

5.35.64.44.64.819.85.321.70.00.10.10.00.00.10.1النباتات الحية ومنتجات زراعة األزهار
0.05.10.50.30.72.81.45.9188.70.00.10.00.00.00.0اللحم وأألحشاء القابلة لألكل

0.24.46.65.26.26.14.4-411.2555.3466.1618.4574.62,375.1407.01,671.7الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل
142.1112.3142.0172.6216.7895.9230.1944.910.11.51.31.61.72.32.5محضرات مختلفة قابلة لألكل

365.4384.4539.5609.5732.33,026.9767.83,153.516.03.94.66.16.17.88.4البذور الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية
10.00.00.00.00.10.10.0-1.42.50.98.68.836.60.93.5المنتجات الحيوانية األخرى

1.41.61.81.61.97.86.928.338.00.00.00.00.00.00.1النباتات األخرى
0.50.50.60.50.50.80.5-45.553.543.749.172.2298.344.5182.8محضرات من الحبوب أو دقيق أو نشاء الحبوب 

21.916.027.934.919.379.733.6137.98.90.20.20.30.40.20.4محضرات من الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل
4.72.84.75.95.74.02.2-262.2394.1520.6560.2372.81,541.0206.0846.0محضرات اللحوم واألسماك وغيرها

17.130.322.527.231.4129.8110.2452.645.10.20.40.30.30.31.2منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء
8.90.20.10.20.10.10.1-15.212.216.211.313.053.79.539.2النباتات الخام لألصماغ والصباغة والدباغة

0.87.28.47.86.28.57.0-668.3708.4691.9617.5806.33,332.6641.02,632.8بقايا ومخلفات صناعة المواد الغذائية
5.123.021.219.018.711.118.0-2,143.71,777.71,684.81,849.61,044.84,318.41,653.66,791.4السكر والمنتجات السكرية

26.83.32.31.30.91.10.7-308.5193.8119.692.9107.6444.564.9266.7التبغ
6.012.014.413.312.412.29.0-1,118.61,205.11,179.41,229.21,153.44,767.3821.23,372.9الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

16.223.723.615.619.881.955.9229.428.10.20.30.30.20.20.6الصوف والشعر
0.3100100100100100100-9,327.18,395.28,882.29,912.29,433.738,992.79,168.437,656.0اإلجمالي

المصدر : المديرية العامة للجمارك

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

%القيم المطلقة (مليون ليرة سورية)
وسطي النموالفصل



1996-2001 (مليون ليرة سورية ونسبة مئوية) 3-31 الواردات الزراعية السورية الرئيسية الجدول

التغير 01-00%**وسطي النمو*20012001*199619971998199920002000السلعة

9.9-0.4-2282382282711,022249921223الموز
65.4-18.5-0006732,8917001,000242الشعير

5.6-1.5-482641421954718445الزبدة والمرغرين
29.2-4186235674582,7656691,9594742.5كسبة الزيتون وغيرها

52.9-6.8-2493945205601,540373725175األسماك المعلبة
0.3139.0-3462933803165901431,410341القهوة الخضراء

84.0-17.8-1811152503831,75442428068حليب األبقار المجفف المقشود
67.0-5.0-5209208328415,0291,2171,661402الذرة الصفراء
0.35.9-6929435395642,6656542,822683الرز المقشور

41.9-16.9-330290241277930225540131زيت البذور المختلفة
0.853.9-1,5901,4731,6231,7994,1089946,3231,530السكر (مكرر وخام)

0.29.4-4563823885081,7074131,867452الشاي
195113791761,0132451,30831610.129.1بذور السمسم وعباد الشمس

07725415068016570217017.23.2فول الصويا
1.131.8-4,0752,5093,8463,96112,1042,91615,9543,859أخرى

3.4-0.5-9,3278,3959,78810,98038,9939,43437,6569,110إجمالي الزراعة
المصدر : المديرية العامة للجمارك

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة
** تم حساب الشعير من 1999 وحتى 2001

** تم حساب فول الصويا من 1997 وحتى 2001



الجدول 3-32 حصة الواردات الزراعية الرئيسية في فترات مختارة

وسطي 1995-199319961997199819992000200101-99

11.22.42.82.32.52.62.42.5الموز
0.00.00.00.06.17.42.75.4الشعير

1.90.50.30.40.40.50.50.5الزبدة والمرغرين
4.04.57.45.84.27.15.25.5كسبة الزيتون وغيرها

3.22.74.75.35.13.91.93.7األسماك المعلبة
3.53.73.53.92.91.53.72.7القهوة الخضراء

2.21.91.42.63.54.50.72.9حليب األبقار المجفف المقشود
6.65.611.08.57.712.94.48.3الذرة الصفراء
6.67.411.25.55.16.87.56.5الرز المقشور

3.33.53.52.52.52.41.42.1زيت البذور المختلفة
15.517.017.516.616.410.516.814.6السكر (مكرر وخام)

4.54.94.64.04.64.45.04.7الشاي
1.12.11.30.81.62.63.52.6بذور السمسم وعباد الشمس

0.00.00.92.61.41.71.91.7فول الصويا
36.443.729.939.336.131.042.436.5أخرى

100100100100100100100100إجمالي الزراعة
المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

السلعة
(%) الواردات



الجدول 6-33 السكر

مليون ل.سطن

بلجيكا 33.3, إيطاليا 24.1, فرنسا 16.1 -البرازيل 11.1, تركيا 1993353,5361,0823.17.7

بلجيكا 38.5, تركيا 37.1, كوبا 8.8, هولندة 1994426,4361,5443.64.6

بلجيكا 46.3, فرنسا 16.3, البرازيل 6.7, إندورا 1995301,8151,2384.15

95-93 360,5961,2883.6وسطي
فرنسا 41.9, تركيا 16.2, ألمانيا 16.2, بلجيكا 1999601,4661,7993.08.7

فرنسا 32.8, بلجيكا 26.5, إسبانيا 8.7, المكسيك 2.26.8*(994) 2000446,7404,108

بلجيكا 35.3, تركيا 24, فرنسا 21.9, البرازيل 5.3, إسبانيا 3.4, إيطاليا 2.94*(1,530) 2001525,6506,323

01-99 2.7*(1,441) 524,6194,077وسطي
المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

الجدول 3-34 الموز

مليون ل.سطن

1993000

كوستاريكا 50.6, اإلكوادور 38.4, كولومبيا 199487,2131,69419.48.4

اإلكوادور 80.7, بنما 6.9, كوستاريكا 6, كولومبيا 4.7 199552,7533125.9

95-93 46,65566914.3وسطي

اإلكوادور 58.9, كولومبيا 24.6, كوستاريكا 199962,7462714.315.8

اإلكوادور 78.2, كولومبيا 16.1, بنما 3.62.4*(249) 200068,7341,022

اإلكوادور 77.7, كولومبيا 8, لبنان 3.1, األرجنتين 2.7, بنما 3.52.8*(223) 200163,378921

01-99 3.8*(248) 64,953738وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة
* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

السنوات
الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)
قيمة الوحدة 

ل.س/كغ

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

ل.س/كغ
دول المنشأ الرئيسية (%)



الجدول 3-35 الرز

مليون ل.سطن

تايالند 42.3, مصر 40.3, أستراليا 1993143,8265073.57.9

مصر 76.1, فييتنام 10.4, إيطاليا 1994115,8614754.18

مصر 34.6, تايالند 25.4, الواليات المتحدة األمريكية  20.5, الهند 1995142,0996564.68.9

95-93 133,9295464.1وسطي

مصر 34.9, تايالند 23.1, أستراليا 17.8, فييتنام 8.6 1999134,2805644.2

مصر 53.2, تايالند 16.3, أستراليا 16, إيطاليا 4.05.8*(645) 2000161,5572,665

تايالند 41, مصر 29.4- أستراليا 12.6, الواليات المتحدة األمريكية 9.4, إيطاليا 2.91.8*(683) 2001232,3572822

01-99 3.6*(631 ) 176,0652017وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

الجدول 3-36 الذرة الصفراء

مليون ل.سطن

األرجنتين 40, الواليات المتحدة األمريكية 34.1, فرنسا 14.1, إيطاليا 1993347,5945051.56.5

الواليات المتحدة األمريكية 33.9, األرجنتين 33, فرنسا 18.4, اليونان 1994399,9636101.511

الواليات المتحدة األمركية 86.8, رومانيا 7.6, غنغاريا 1995316,6455131.63.1

95-93 354,7345431.5وسطي

الواليات المتحدة األمريكية 65, األرجنتين 14.3, بلغاريا 8.1 1999632,8278411.3

الواليات المتحدة األمريكية 77.9, األرجنتين 1.314.1*(1,217) 2000951,0265,029

الواليات المتحدة األمريكية 58.3, األرجنتين 1.441.7*(402) 2001295,5461,661

01-99 1.3*(820)  626,4662510وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

قيمة الوحدة  الوارداتالسنوات

ل.س/كغ
دول المنشأ الرئيسية (%)

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

ل.س/كغ
دول المنشأ الرئيسية (%)



الجدول 3-37 الشعير

مليون ل.سطن

1993000

1994000

1995000
95-93 000وسطي

فرنسا 39.5, أوكرانيا 15.2, أستراليا 11.7, تركيا 1999584,6846731.28.8

فرنسا 27.6, ألمانيا 19.9, أوكرانيا 19.5, تركيا 1.212.8*(700) 2000588,3642,891

روسيا 8.4, تركيا 5.1, أوكرانيا 0.74.4*(242) 2001344,7791,000

01-99 1.1*(538) 505,9421521وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

الجدول 3-38 الشاي

مليون ل.سطن

سيريالنكا 91.9, إندونيسيا 199320,75539719.16.8

سيريالنكا 91, إندورا 4, الهند 2.2, المملكة المتحدة 199423,51840717.32

سيريالنكا 92.1,المملكة المتحدة  199516,59830918.62.1

95-93 20,29037118.3وسطي

سيريالنكا 92.9, المملكة المتحدة 199920,34750825.04.1

سيريالنكا 94, مصر 20.92.6*(413) 200019,7451,707

سيريالنكا 94.7, مصر 20.02.10*(452) 200122,5991,867

01-99 21.9*(458)  20,8971361وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

قيمة الوحدة  الوارداتالسنوات

ل.س/كغ
دول المنشأ الرئيسية (%)

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

ل.س/كغ
دول المنشأ الرئيسية (%)



الجدول 3-39 الحليب المجفف

مليون ل.سطن

هولندة 71.9, ألمانيا  7.9, الدنمارك  19937,01916623.75.9

هولندة 69.6, بولنده 7.4, فرنسا 5.7, سويسرا 199410,96719517.85.6

فرنسا 67.3, هولنده 10.8, بولنده 5.8, الدنمارك 19956,85819428.35.4

95-93 6,93918025.9وسطي

بولنده 31.6, هولنده 27.9, بلجيكا 17.1, فرنسا 199911,39138333.610.7

هولنده 45.2, بولنده 18.1, بلجيكا 16.8, فرنسا 36.37.5*(424) 200011,6701,754

هولنده 91.5 , بلجيكا 2.9, الدنمارك 2.1, الواليات المتحده األمريكية 44.43*(68) 20011,532280

01-99 35.6*(292) 8,198806وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

الجدول 3-40 القهوة الخضراء والمجففة

مليون ل.سطن

البرازيل 95.5, غواتيماال 199313,22019314.61.3

البرازيل 89.6,كوستاريكا  1.9, المكسيك 1.8, بوليفيا199410,83729427.1

البرازيل 90.2, كوستاريكا 2.3, المكسيك 199511,60738333.02.2

95-93 11,88829024.4وسطي

البرازيل 89.5, كولومبيا 3.8, الهند 199915,71731620.12.5

البرازيل 81, الهند 6.7, كولومبيا 12.03.4*(143) 200011,938590

البرازيل 91.6, الهند 1.9, كولومبيا 1.3 نيكاراغوا 9.12*(341) 200137,4531410

01-99 12.3*(267) 21,702772وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

ل.س/كغ
دول المنشأ الرئيسية (%)

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

ل.س/كغ
دول المنشأ الرئيسية (%)



الجدول 3-41 الزيوت النباتية (فول الصويا - الذرة - عباد الشمس)

مليون ل.سطن

تركيا 65.6 , قبرص 13.6 , لبنان 199331,0782658.59.4

تركيا 62 , قبرص 13.6, لبنان 7.3 199435,8533168.8

تركيا 66.9, قبرص 15.3, السعودية 199530,2392488.22.8

95-93 32,3902768.5وسطي

تركيا 75.4, قبرص 8.3, اإلمارات 199931,5962778.83.9

تركيا 75.5, قبرص 8.6, اإلمارات 8.23*(225) 200027,382930

تركيا 68, الواليات المتحدة األمريكية 4.6, قبرص 4.4, اإلمارات 8.64.3*(131) 200115,284541

01-99 8.5*(211)  24,754583وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

الجدول 3-42 لب و كسبة وبقايا استخراج زيت الزيتون والزيوت النباتية األخرى

مليون ل.سطن

األرجنتين 54.2, البرازيل 27.8, الواليات المتحدة األمريكية 1993112,6102972.617

األرجنتين 68.6, البرازيل 24.8, الواليات المتحدة األمريكية 1994180,0654752.64.1

األرجنتين 76.3, الواليات المتحدة األمريكية 20.1, بلغاريا 199589,5182232.53.1

95-93 127,3983322.6وسطي

األرجنتين  91.3, البرتغال 1999224,1754582.02.9

الواليات المتحدة األمريكية 71.5, األرجنتين 2.827.7*(669) 2000238,4562,765

اآلرجنتين  81.8, الواليات المتحدة األمريكية 2.218.2*(474) 2001212,0331,959

01-99 2.4*(534) 224,8881,727وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

السنوات
الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)
قيمة الوحدة 

ل.س/كغ

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

ل.س/كغ
دول المنشأ الرئيسية (%)



الجدول 3-43 األسماك المعلبة

مليون ل.سطن

ألمانيا 20, هولندة 20 19931038.5

المغرب 66.7,  تركيا 12.1, ألمانيا 2.3  19941,38311583.2

تايالند 54.6, المغرب 19956,87667097.436.4

95-93 2,75326295.0وسطي

 المغرب 53.3, تايالند 19995,72356097.945.9

 المغرب 52.5, تايالند 50.146.6*(373) 20007,4391,540

 المغرب 73.6, تايالند 17.925*(175) 20019,767725

01-99 48.3*(369) 7,643942وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

الجدول 3-44 بذور السمسم وعباد الشمس

مليون ل.سطن

السودان 67.7, الهند 21.7, نيجيريا 3.5 -أستراليا 2 199315,9311157.2

السودان 77.6, نيجيريا 19.4 -أستراليا  3.6, األردن 199410,726777.21.9

السودان 47, نيجيريا 29 -الباكستان  10.8, الهند 199518,9621799.47.1

95-93 15,2061248.2وسطي

السودان 50.7, نيجيريا 18.4, األوروغواي 17.1 , الباكستان  199931,2301765.61.2

السودان 56, نيجيريا 22, روسيا 5.1 , الباكستان  5.55*(245) 200044,7561,013

نيجيريا 34, السودان 28, الباكستان 17.7, روسيا 6.7, بلغاريا 5.5 6.6*(316.4) 200147,9761,308

01-99 6.0*(246) 832 41,321وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة

مالحظة : في عام 1995 لم يتم استيراد عباد الشمس حيث كانت سورية مصدرة لهذه المادة (حوالي 1.6 مليون ليرة سورية) . وفي عام 1998 لم يتم استيراد بذور عباد الشمس حيث كانت 

سورية مصدرة فقط (إلى األردن بشكل رئيسي)

السنوات
الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)
قيمة الوحدة 

ل.س/كغ

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

ل.س/كغ
دول المنشأ الرئيسية (%)

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة



الجدول 3-45 فول الصويا

مليون ل.سطن

الهند 19934804.1100

1994000.0

1995000.0
95-93 1604.1وسطي

األرجنتين 56, الواليات المتحدة األمريكية 199965,5001502.340

الواليات المتحدة األمريكية 76, األرجنتين 2.423*(165) 200068,677680

األرجنتين 94, الواليات المتحدة األمريكية 3.17*(170) 200154,273702

01-99 2.6*(162) 62,817511وسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك - أعداد مختلفة
* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

ل.س/كغ
دول المنشأ الرئيسية (%)



الجدول 3-46 تحليل تنوع األسواق لواردات سورية الزراعية الرئيسية

1993200119932001
01.62700.204الموز
01.51700.293الشعير

4.2384.2810.1250.095الزبدة والمرغرين
2.5041.4220.2160.451كسبة الزيتون وغيرها

4.0821.6570.1300.277األسماك المعلبة
1.0991.1910.2860.221القهوة الخضراء

1.5071.1930.2950.367حليب األبقار المجفف المقشود
3.2941.9460.1650.118الذرة الصفراء
2.8513.5500.1860.134الرز المقشور

2.1742.1220.1790.152زيت البذور المختلفة
3.5874.2180.1410.116السكر (المكرر والخام)

1.1771.1150.3430.284الشاي
1.9594.2780.2620.114بذور السمسم وعباد الشمس

11.12700.622فول الصويا
22.2320.170.246الوسطي

المصدر : المديرية العامة للجمارك

السلعة
رقم االنتشار الرقم المعادل



الجدول 3-47 الواردات والصادرات الزراعية السورية حسب مجموعات الدول 2000-1996

19961997199819992000*200019961997199819992000*200019961997199819992000

1668-1524-950-373-691-238924012554285823359651169920281604133419447983االتحاد األوربي
48-666-259909-48915901096152711694831162013312004861116447821131الدول األوربية األخرى

9078259891032125151716184719755395319481419772527763724550428714601الدول العربية
3453-827-670-637-1476-3068137818041886145360051592740113410606212552الدول اآلسيوية
11644-2119-2183-2056-2308-2462219223092427303012523153136127308214880الدول األمريكية
833-177-109-1110130182209862221186216729209176بقية دول العالم

2995-1025-93278395888299129434389931146911618104298887876535998214232231547العالم

0.09-0.36-0.23-0.08-0.17-25.628.628.828.824.724.714.817.515.415.022.222.2االتحاد األوربي
0.01-0.28-0.090.29-5.218.912.315.412.412.414.111.519.29.713.313.30.54الدول األوربية األخرى

9.79.811.110.413.313.353.961.953.159.854.954.90.740.790.700.680.59الدول العربية
0.40-0.28-0.23-0.30-0.32-32.916.420.319.015.415.413.96.410.911.97.17.1الدول اآلسيوية
0.87-0.77-0.90-0.88-0.88-26.426.126.024.532.032.01.31.21.23.52.42.4الدول األمريكية
0.93-0.94-0.72-0.10.11.51.82.22.21.91.60.20.10.10.10.900.90بقية دول العالم

0.04-0.05-1001001001001001001001001001001001000.100.160.08العالم
المصدر : قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية

* تم حساب القيم باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

المجموعة

%الواردات % الميزان القياسيالصادرات

الميزان التجاريالصادراتالواردات

(مليون ل.س) (مليون ل.س)القيم المطلقة القيم المطلقة (مليون ل.س)القيم المطلقة



(%) 2000 3-48 التجارة الزراعية السورية حسب الدولة الجدول

%الدولة%الدولة

26.9السعودية26.9االتحاد األوربي

22.2االتحاد األوربي9.6األرجنتين

9.9تركيا7.7الواليات المتحدة األمريكية

5.5مصر7.3تركيا

4.5اإلمارات العربية المتحدة6.3سيريالنكا

4.5الكويت5.9ماليزيا

3.8لبنان3.8اإلمارات العربية المتحدة

2.7قطر3.0اإلكوادور

2.2األردن3.0المغرب

1.6إندونيسيا2.8تايالند

1.5الجزائر2.6السودان

1.5اليابان2.2البرازيل

1.4تايالند1.9رومانيا

1.2االتحاد الروسي1.2بولنده

1.2الواليات المتحدة األمريكية1.2تشيلي

0.8المغرب1.1مصر

0.8عمان1.0المكسيك

0.7رومانيا1.0جمهورية إيران اإلسالمية

7.0أخرى11.3أخرى
100اإلجمالي100اإلجمالي

المصدر : قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية 

مالحظة : شكلت لبنان واألردن 0.6% و 0.5% من الواردات على التوالي

الصادراتالواردات



1996-2001 (مليون ل.س) 3-49 ميزان التجارة الزراعية السورية مع االتحاد األوربي واألردن ولبنان الجدول

2001*20002001*19961997199819992000الدول

2,389.32,401.02,554.22,857.62,248.79,294.51,891.77,819.0الواردات الزراعية السورية
1,698.82,028.01,604.01,334.01,943.27,980.91,786.47,336.9الصادرات الزراعية السورية
482.2-105.3-1,313.6-305.5-1,523.6-950.2-373.0-690.5-الميزان التجاري الزراعي
14.517.439.432.235.0144.537.9156.6الواردات الزراعية السورية
1,112.4578.5291.6236.9194.0796.9244.11,002.6الصادرات الزراعية السورية
1,097.9561.1252.2204.7159.1652.4206.2846.0الميزان التجاري الزراعي
63.88.44.620.946.1190.3100.1413.9الواردات الزراعية السورية
1,056.71,413.71,001.0608.3325.81,338.1494.72,031.8الصادرات الزراعية السورية
992.91,405.3996.4587.4279.71,147.7394.61,617.9الميزان التجاري الزراعي

المصدر : المديرية العامة للجمارك و قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية

االتحاد األوربي

األردن

لبنان

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في 

هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة



الجدول 3-50 الصادرات الزراعية السورية إلى االتحاد األوربي حسب الفصول 1996-2001 (القيمة النطلقة والنسبية)

19961997199819992000*20002001*20012000200120002001
100.00.00.00.00.00.0-116.5102.20.00.00.00.00.00.0الحبوب

31.622.317.535.642.3173.768.0279.416.660.82.27.710.37.5القهوة والشاي والمتة والتوابل
21.777.056.743.636.7-1,022.51,661.91,312.3819.81,496.96,147.91,171.74,812.52.8القطن

7.05.611.37.06.2-14.9-225.271.444.4309.9108.3444.9100.7413.7الخضار والجذور والدرنات القابلة لألكل 
0.928.20.10.30.20.2-2.61.61.51.51.97.82.410.0الفواكه والمواد األخرى القابلة لألكل والحمضيات وقشر البطيخ

126.295.3108.884.4199.9821.2218.2896.311.69.210.30.094.996.3الجلود
0.10.00.90.02.08.42.911.9116.241.40.10.34.74.5النباتات الحية ومنتجات زراعة األزهار

40.10.10.22.61.7-0.50.42.42.22.29.21.35.522.1الحليب ومشتقات الحليب وبيض الطيور والعسل
0.30.10.40.10.00.02.811.452.40.00.30.010.4محضرات أخرى قابلة لألكل

13.18.519.18.811.949.028.8118.317.0141.50.63.217.527.4بذور زيتية وفواكه ونباتات للصناعة وأعالاف
28.02.13.472.173.9-23.725.326.930.541.5170.629.9122.94.8منتجات حيوانية أخرى

0.00.00.00.00.10.688.1361.9409.465,702.20.09.917.155.2نباتات أخرى
12.913.611.36.610.543.229.7122.018.1182.50.53.34.08.2محضرات الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل
0.00.00.00.00.10.63.615.02,397.50.00.43.87.3منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء

100.00.00.01.00.0-100.0-23.60.00.10.20.52.00.00.0محضرات الحبوب أو الدقيق أو حبوب النشاء والجذور والدرنات
72.90.50.311.03.3-24.3-9.60.91.71.28.936.42.49.9السكر و المنتجات السكرية

0.10.039.20.00.00.017.270.6166.70.01.90.052.5التبغ
44.3178.60.10.40.91.5-71.22.30.415.51.45.63.815.7الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

3.012.40.70.056.664.9-17.020.314.414.913.053.314.659.9الشعر والصوف
0.20.00.00.10.2-100.0-2.02.12.62.61.66.50.00.0فصول أخرى

(1) 8.1-1,698.82,028.01,604.01,334.01,943.27,980.91,786.47,336.91.0إجمالي الصادرات السورية الزراعية إلى االتحاد األوربي
(2) 0.75.2-9,530.511,618.310,521.08,854.08,764.035,997.09,219.037,863.0إجمالي الصادرات الزراعية السورية إلى العالم

(2) من (1) 12.6-17.817.515.215.122.222.219.419.4حصة

المصدر : المديرية العامة للجمارك وقاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية 

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

نسبة التغير 

01/00

الحصة حسب الدولةالحصة حسب المنتج
وسطي النمو

(مليون ل.س) القيم المطلقة للصادرات
الفصل



الجدول 3-52 الواردات الزراعية السورية من االتحاد األوربي حسب الفصول 1996-2001 (القيم المطلقة والنسبية)

19961997199819992000*20002001*20012000200120002001

93.123.11.920.01.6-26.647.69.1485.1520.12,149.935.9148.36.1الحبوب

27.81.61.458.664.7-5.1-34.623.026.919.336.9152.526.6110.0الكاكاو ومحضرات الكاكاو
76.80.40.11.10.2-31.4-14.315.019.023.49.438.82.29.0القهوة والشاي والمتة والتوابل

12.511.110.311.013.154.019.982.29.752.20.61.134.424.5القطن
27.10.70.690.468.7-19.2-34.421.616.019.616.267.011.848.9المشروبات والكحوالت السائلة والخل 
13.92.12.155.922.6-7.73.1143.610.746.3191.339.8164.738.9الخضار والجذور والدرانا القابلة لألكل

42.10.00.050.111.4-31.3-3.80.51.20.81.04.10.62.4األسماك والقشريات والالفقاريات
0.40.40.00.10.10.60.83.517.2505.90.00.00.00.2الفواكه والمواد األخرى القابلة لألكل والحمضيات وقشور البطيخ

26.552.50.00.13.77.4-5.71.31.01.40.83.31.25.1الجلود
11.116.519.611.517.572.319.781.212.212.40.81.013.229.8الحيوانات الحية

2.12.73.63.53.213.14.719.317.147.90.10.266.089.0النباتات الحية ومنتجات زراعة األزهار
100.00.00.086.30.0-100.0-0.05.10.50.30.62.40.00.0اللحوم واألحشاء الحية

52.120.111.478.553.4-8.8-342.5434.5376.1444.3451.01,864.2215.9892.5الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل
69.260.782.5100.49.639.6105.2434.98.8999.60.45.64.446.0محضرات أخرى قابلة لألكل 

7.85.66.217.315.3-65.676.361.2108.5126.3522.2116.5481.512.2البذور الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية واألعالف
8.61.61.850.374.9-3.5-39.551.435.838.336.3149.933.1137.0الحبوب المحضرة أو الدقيق أو حبوب النشاء والجذور والدرنات

6.97.05.04.03.414.314.760.616.4325.00.20.817.943.9محضرات الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل
6.726.217.723.718.576.332.9135.837.578.00.81.758.830.0منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء

3.130.90.10.218.132.4-3.63.53.43.82.39.73.112.7النباتات الخام لألصماغ والصباغة والدباغة
63.0500.40.00.10.00.3-241.2154.0121.899.50.31.21.76.9بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية

4.035.536.659.078.867.9-1,370.01,358.91,542.41,337.0823.43,403.51,115.94,612.2السكر والمنتجات السكرية 
27.31.11.023.228.2-11.412.211.127.025.0103.418.275.19.8التبغ 

40.13.92.87.66.4-6.7-73.965.045.883.787.1360.252.2215.8الزيوت والدهون النباتية والحيوانية
1.00.00.00.00.00.019.279.381.10.01.00.034.6الصوف والشعر 
100.00.00.00.00.00.0-4.53.60.70.80.20.90.00.0فصول أخرى

(1) 15.9-4.56-2,389.32,401.02,554.22,857.62,248.79,294.51,891.77,819.0إجمالي الواردات السورية الزراعية من االتحاد األوربي
(2) 3.4-0.47-9,327.18,395.29,788.010,980.09,434.038,993.09,110.037,656.0إجمالي الواردات السورية الزراعية من بقية دول العالم

(2) من (1) 12.9-25.6228.6026.0926.0323.8423.8420.7720.76حصة

المصدر : المديرية العامة للجمارك وقاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية 

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

نسبة التغير 

01/00

الحصة حسب الدولةالحصة حسب المنتج
وسطي النمو

القيم المطلقة للصادرات (مليون ل.س)
الفصل



19961997199819992000*20002001*20012000200120002001
91.20.00.03.40.0-93.4-938.8450.40.00.00.00.10.00.0الحبوب

0.20.20.10.11.87.410.944.7127.0507.50.94.56.431.0الكاكاو ومحضرات الكاكاو
3.99.011.235.18.334.016.166.232.594.54.36.62.01.8القهوة والشاي والمتة والتوابل

40.614.16.60.80.3-14.8-36.031.321.27.027.3112.216.266.6القطن
0.10.60.40.00.52.12.711.281.1419.40.31.110.659.3المشروبات والكحوالت السائلة والخل 

45.432.914.34.12.2-16.8-87.742.7216.9133.263.9262.334.9143.3الخضار والجذور والدرنات القابلة لألكل
19.317.811.710.823.094.490.7372.636.3294.811.837.22.16.8الفواكه والمواد األخرى القابلة لألكل والحمضيات وقشور البطيخ

0.30.10.68.22.711.06.928.391.7157.61.42.86.110.8النباتات الحية ومنتجات زراعة األزهار
40.96.83.215.110.0-7.2-11.312.811.00.913.154.07.831.9الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل

0.00.10.03.20.10.53.815.63,279.60.11.61.614.3محضرات أخرى قابلة لألكل 
80.08.31.323.73.1-0.91.06.213.516.166.13.213.229.2البذور الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية واألعالف

48.52.20.920.016.2-1.41.01.12.44.217.22.28.99.2الحبوب المحضرة أو الدقيق أو حبوب النشاء والجذور والدرنات
7.17.44.89.113.455.119.379.522.244.36.97.95.15.4محضرات الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل
0.00.00.00.02.711.04.317.961.71.41.869.28.7منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء

0.02.10.20.20.10.65.221.43,385.20.12.10.34.3بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية
3.50.23.40.912.049.312.450.928.63.26.25.114.917.1السكر والمنتجات السكرية 

0.40.00.00.20.00.01.45.826.60.00.00.60.04.3التبغ 
0.20.31.611.54.518.75.422.091.718.02.32.23.02.2الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

10.30.00.10.00.00.0-1.21.70.80.60.31.20.72.8الفصول األخرى
(1) 26.225.8-1,112.4578.5291.6236.9194.0796.9244.11,002.6إجمالي الصادرات السورية الزراعية إلى األردن
(2) 0.75.2-9,530.511,618.310,521.08,854.08,764.035,997.09,219.037,863.0إجمالي الصادرات الزراعية السورية إلى العالم

(2) من (1) 25.719.6-11.75.02.82.72.22.22.62.6حصة
المصدر : المديرية العامة للجمارك وقاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية 

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

القيم المطلقة للصادرات (مليون ل.س)
الفصل

1996-2001 (القيم المطلقة والنسبية) 3-52 الصادرات الزراعية السورية على األردن حسب الفصول الجدول

نسبة التغير 

01/00

الحصة حسب الدولةالحصة حسب المنتج
وسطي النمو



19961997199819992000*20002001*20012000200120002001

98.78.20.10.40.0-45.9-0.80.00.00.02.911.90.00.2القهوة والشاي والمتة والتوابل

0.00.00.00.00.00.00.10.50.00.30.00.7المشروبات والكحوالت السائلة والخل 

0.00.00.00.00.00.023.597.00.061.90.013.3الخضار والجذور والدرنات القابلة لألكل

0.02.51.81.60.93.81.87.598.02.64.80.72.7الحيوانات الحية

0.10.60.71.32.49.94.217.2124.973.66.811.01.11.8محضرات أخرى قابلة لألكل 

100.05.70.02.80.0-100.0-1.50.40.20.52.08.20.00.0الحبوب المحضرة أو الدقيق أو حبوب النشاء والجذور والدرنات

0.00.00.00.00.00.02.49.80.06.30.02.2منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء

13.86.24.90.20.1-0.10.00.00.42.28.91.97.768.6السكر والمنتجات السكرية 

0.00.00.00.00.00.02.610.70.06.90.04.0التبغ 

98.565.40.92.00.0-49.4-10.110.136.628.322.994.60.31.4الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

9.60.00.70.00.0-1.93.80.10.11.87.31.14.7الفصول األخرى

(1) 14.517.439.432.235.0144.537.9156.621.28.3إجمالي الواردات السورية الزراعية من األردن

(2) 3.4-0.9-9,530.511,618.39,788.010,980.09,434.038,993.09,110.037,656.0إجمالي الواردات الزراعية السورية من العالم

(2) من (1) 0.20.10.40.30.40.40.40.412.2حصة
المصدر : المديرية العامة للجمارك وقاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية 

ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة *

نسبة التغير 

01/00

الحصة حسب الدولةالحصة حسب المنتج

1996-2001 (القيم المطلقة والنسبية) 3-53 الواردات الزراعية السورية من األردن حسب الفصول الجدول

وسطي النموالفصل
(مليون ل.س) قيم الواردات المطلقة



19961997199819992000*20002001*20012000200120002001
76.20.00.00.00.00.0-3.212.30.00.00.00.00.00.0الحبوب

29.61.60.718.010.1-0.70.91.72.45.120.83.614.639.8الكاكاو ومحضرات الكاكاو
10.79.011.422.82.49.934.3140.726.11,325.30.76.90.63.8القهوة والشاي والمتة والتوابل

34.64.11.80.40.3-7.54.09.63.813.555.39.940.55.7القطن
7.1163.524.542.55.213.0-303.5598.4649.9296.879.7327.4210.0862.5الخضار والجذور والدرنات القابلة لألكل

34.028.412.38.34.6-33.3-461.8471.2140.199.292.6380.161.0250.7الفواكه والمواد األخرى القابلة لألكل والحمضيات وقشور البطيخ
83.30.50.10.10.1-46.9-6.75.22.50.61.77.00.31.2الحيوانات الحية

8.422.18.06.459.449.6-49.0136.867.391.025.9106.531.7130.1النباتات الحية ومنتجات زراعة األزهار
15.528.516.121.827.2111.835.2144.617.829.48.47.131.245.2الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل

0.80.51.62.14.116.811.045.271.0168.91.32.259.841.3محضرات أخرى قابلة لألكل 
10.6102.70.50.72.63.4-6.35.71.51.21.87.33.614.8البذور الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية واألعالف

22.22.21.112.714.0-2.66.47.46.37.330.05.723.316.6المنتجات الحيوانية األخرى
43.92.40.936.832.5-1.23.09.411.07.731.64.317.729.1الحبوب المحضرة أو الدقيق أو حبوب النشاء والجذور والدرنات

17.47.910.77.613.110.4-97.959.939.328.134.8143.137.6154.3محضرات الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل
0.20.20.40.00.10.38.032.9106.211,802.20.01.61.715.9منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء

15.513.219.312.615.463.430.0123.114.194.24.76.132.724.4بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية
4.71.50.96.06.3-1.92.24.73.74.819.74.618.819.1السكر والمنتجات السكرية 

43.7135.40.50.81.11.6-71.355.28.04.01.77.14.016.6الزيوت والدهون النباتية والحيوانية
100.00.00.10.00.1-0.31.010.70.90.00.10.00.0الفصول األخرى

(1) 14.151.8-1,056.71,413.71,001.0608.3325.81,338.1494.72,031.8إجمالي الصادرات السورية الزراعية إلى لبنان
(2) 0.75.2-9,530.511,618.310,521.08,854.08,764.035,997.09,219.037,863.0إجمالي الصادرات الزراعية السورية إلى العالم

(2) من (1) 11.112.29.56.93.73.75.45.444.3حصة

المصدر : المديرية العامة للجمارك وقاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية 

الحصة حسب الدولة
وسطي النمو

القيم المطلقة للصادرات (مليون ل.س)
الفصل

1996-2001 (القيم المطلقة والنسبية) 3-54 الواردات الزراعية السورية من لبنان حسب الفصل الجدول

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

نسبة التغير 

01/00

الحصة حسب المنتج



19961997199819992000*20002001*20012000200120002001

1.463.22.51.96.410.9-2.01.90.31.81.14.71.97.8المشروبات والكحوالت السائلة والخل 
0.20.10.00.10.93.69.740.1113.11,016.81.99.71.05.5الخضار والجذور والدرنات القابلة لألكل

0.01.21.81.92.18.722.492.6295.7960.44.622.40.45.9الفواكه والمواد األخرى القابلة لألكل والحمضيات وقشور البطيخ
73.90.20.01.90.5-21.9-0.10.00.20.00.10.40.00.1النباتات الحية ومنتجات زراعة األزهار

100.00.00.00.00.0-1.00.00.00.00.00.00.00.0الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل
40.86.91.91.50.8-0.20.40.81.23.213.21.97.858.7محضرات أخرى قابلة لألكل 

100.023.90.015.20.0-100.0-0.00.00.06.411.045.40.00.0الحبوب المحضرة أو الدقيق أو حبوب النشاء والجذور والدرنات
0.00.00.00.47.430.710.643.842.516.110.638.631.7محضرات الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل
0.00.00.00.03.313.720.986.3528.07.220.810.619.1منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء

0.70.80.43.30.83.22.912.235.0275.21.72.90.10.5بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية
13.2293.214.626.40.61.6-53.80.00.02.26.727.826.5109.4السكر والمنتجات السكرية 

1.37.53.40.30.4-2.81.61.00.03.414.23.414.03.8الزيوت والدهون النباتية والحيوانية
100.00.00.00.00.0-3.02.30.13.55.924.60.00.0الفصول األخرى

(1) 63.88.44.620.946.1190.3100.1413.99.4117.5إجمالي الواردات السورية الزراعية من لبنان
(2) 3.4-0.5-9,327.18,395.29,788.010,980.09,434.038,993.09,110.037,656.0إجمالي الواردات الزراعية السورية من العالم

(2) من (1) 0.70.10.00.20.50.51.11.1125.2حصة
المصدر : المديرية العامة للجمارك وقاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية 

* ارتفع سعر الصرف المستخدم لحساب قيم الليرة 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 القيم في هذا العمود باستخدام سعر الصرف القديم من أجل المقارنة

نسبة التغير 

01/00

الحصة حسب المنتج

1996-2001 (القيم المطلقة والنسبية) 3-55 الواردات الزراعية السورية من لبنان حسب الفصل الجدول

الحصة حسب الدولة
وسطي النموالفصل

(مليون ل.س) قيم الواردات المطلقة



1 الحيوانات الحيةالفصل

2 اللحم واألحشاء القابلة لألكل الفصل

3 االسماك والقشريات والفقاريات والالفقاريات المائية األخرىالفصل

4 منتجات األلبان - بيوض الطيور - العسل الطبيعي - المنتجات القابلة لألكل من منشأ حيواني - غير محددة أو واردة في مكان آخرالفصل

5 منتجات ذات منشأ حيواني - غير مذكورة أو محددة في مكان آخرالفصل

6 األشجار الحية والنباتات الخرى واألبصال والدرنات وأمثالها - قطعيات الزهار والنباتات الورقية التزيينيةالفصل

7 الخضار القابلة لألكل وجذور ودرنات معينةالفصل

8 الفواكه واللوزيات قابلة لألكل وقشور الحمضيات أو البطيخالفصل

9 القهوة - الشاي - المتة - التوابلالفصل

10 الحبوب الفصل

11 منتجات صناعة الطحن - الشعير المنقوع - النشاء - بما فيه جلوتين القمحالفصل

12 البذور الزيتية والثمار الزيتية - حبوب مختلفة - بذور وفواكه - صناعية أو كيماويةالفصل

13 اللك - األصماغ - الراتنجيات - النسغ النباتية األخرى ومستخلصاتهاالفصل

14 مواد نباتية ومنتجات نباتية غير مذكورة أو محددة في مكان آخرالفصل

15 زيوت ودهون نباتية أو حيوانية ومنتجات انقسامها - الدهون المحضرة القابلة لألكل - الشموع الحيوانية أو النباتية الفصل

16 محضرات اللحم والسمك أو القشريات - الفقاريات - الالفقاريات المائية األخرىالفصل

17 السكر والمنتجات السكرية الفصل

18 الكاكاو ومحضرات الكاكاوالفصل

19 محضرات الحبوب والدقيق والنشاء أو الحليب ومنتجات المعجناتالفصل

20 محضرات الخضار الفصل

21 محضرات غذائية أخرىالفصل

22 مشروبات وكحوليات وخلالفصل

23 بقايا ومخلفات الصناعات الغذائيةالفصل

24 التبغ وبدائل التبغ المصنعةالفصل

المصدر : المرسوم التشريعي رقم 2001/265

مواد غذائية محضرة - مشروبات - كحوليات وخل - تبغ وتبغ مصنع

القسم 4

القسم 1

4-1 تصنيف المنتجات حسب النظام المنسق الجدول
تفاصيل حول المنتجات الزراعية أ-

زيوت ودهون نباتية أو حيوانية ومنتجات انقسامها - الدهون المحضرة القابلة لألكل - الشموع الحيوانية أو النباتية 

الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية

منتجات الخضار
2 القسم

القسم 3



المصدر : المرسوم التشريعي 2001/265

4-2 تصنيف المنتجات حسب النظام المنسق الجدول

النسيج والمواد النسيجية

اآلليات والتجهيزات الميكانيكية - التجهيزات الطبية - األجزاء المصنوعة منها - المسجالت الصوتية - أجهزة التسجيل الصوتي والمرئي - أجزاء وملحقات تلك المواد

التجهيزات البصرية - آالت التصوير والسينما و القياس وقياس الدقة واألدوات الطبية أو الجراحية - ساعات اليد والحائط واألدوات الموسيقية

المنتجات المعدنية

منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرافقة

المنتجات غير الزراعية األخرى ب-

10 القسم

6 القسم

13 القسم

12 القسم

البالستيك والمواد المشتقلة - المطاط والمواد المشتقة - الجلود المدبوعة - جلود الفراء والمواد المشتقة - السروج وعدد الخيول - مواد السفر - حقائب اليد والحقائب المشابهة - مواد أحشاء الحيوانات 

(عدا أحشاء دودة القز)
الخشب والمواد المشتقة - فحم الخشب - الفلين ومواد الفلين - المواد المصنعة من القش - نبات اإلسبارتو والمواد المشتقة ومواد التغليف األخرى - مواد صناعة السالل

لب الخشب ولب المواد السيللوزية األخرى - الورق أو الكرتون المكرر (النفايات) والمواد المصنعة منه

األحذية وأغطية الرأس والمظالت والمظالت الشمسية - عصا المشي - السياط - قطع الركوب وأجزائها - الريش المحضر والمواد المصنوعة منه - الورد االصطناعي - المواد المصنوعة من الشعر 

البشري
مواد مصنوعة من الحجر - بالستر - إسمنت - رقاقات العزل الكهربائي أو مايشابهها - منتجات السيراميك - الزجاج والمواد الزجاجية

اللؤلؤ الطبيعي أو المستزرع - األحجار الكريمة أو نصف الكريمة - المعادل الثمينة والمواد المصنوعة منها - المجوهرات التقليدية - النقود

20 القسم

15 القسم

14 القسم

المعادن األساسية والمواد المصنوعة منها

17 القسم

16 القسم

السيارات - الطائرات - المراكب وغيرها من آليات النقل

21 القسم
مواد مصنعة أخرى

األعمال الفنية - جامعي القطع واألنتيكات

5 القسم

7 القسم

9 القسم

11 القسم

19 القسم

18 القسم

األسلحة والذخائر - أجزائها وملحقاتها



الجدول 4-3 لمحة عن نظام التعريفة القديم والجديد

المنتجات
الضريبة الموحدةالتعريفة الجمركية

سعر صرف الدوالر 

التعريفة المنسقةالجمركي

752746.5102الموز
301711.2511.5دقيق الشعير

1611.251.7الشعير المنقوع
50212335البسكويت
1611.251.7األبقار
30172323.5السجائر

301711.2511.5القهوة وقشور القهوة
71311.255حبوب والدرنات والنشاء

301711.2511.5دقيق الذرة الصفراء
71311.255منتجات الحليب

30172323.5الفليفلة
75272350.5الشكواله المصنعة

71311.255السكر الخام
151411.257السكر المكرر
71311.255زيت السمسم

1611.251.7األغنام
71311.255الرز المقشور وقشوره

1011.251فول الصويا
71311.255زيت فول الصويا
71311.255بذور عباد الشمس

151446.529دهون متعددة (خنزير وأغنام)
1611.251.7دقيق القمح

المصدر : قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية وحسابات شخصية



الجدول 4-4 الروزنامة الزراعية (منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 2000)

السودانلبنانالمغربمصرليبياالكويتعمانالعراقسوريةالسعوديةتونساألردنالسلعة

4:31/5 /31/1020/4:20/101: 31/31/5 :31/71/12 :31/41/10:30/111/6 :2 /31/101 :30/61/4 :1/11:31/51/9:30/111/12البطاطا

1 /2:31/51/12:28/2

31/815/2:15/8: 8:31/101/3 /31/31 :1/121/11 :30/61/6 :31/81/3 :1/10:30/41/5البندورة

4:30/6 /4:30/61/9:31/101/7:30/915/6:15/91/ 1/5:31/101/6:31/101/5:31/111البصل

1/9:30/11

1/5:30/91/5:31/101/7:31/81/7:30/91/5:30/11الثوم

1/6:31/81/7:30/9الباذنجان

15/12:15/21/8:31/10الملفوف

31/3 :2:31/51/1/ 1الجزر

4:30/6 /2:31/31/ 31/31 :1/5:31/81/11الخيار

30/9 :30/91/6 :1/7الفول

30/4 :1/1األرضي شوكي

1/1:30/4الفليفلة الحارة

2:28/2/ 31/81 :1/5الكوسا

1/7: 31/8

31/81/8:31/1 :1/5البامياء

1/4:30/6

31/121/4:31/10 :1/3:31/51/7الموز

1/11:31/1

31/11/10:30/1 :30/111/7 :31/51/8 :1/11/11 :1/8التمور

31/515/10:15/2 :1/12:31/31/10:31/31/10:1/41/11:31/51/1البرتقال

1/12:31/315/10:15/2المندرين

31/1 :1/9الكرمنتينا

30/9 :29/21/6 :1/11:31/31/9الليمون

30/9 :30/91/6 :30/91/6 :1/121/6 :31/81/6 :30/111/5 :1/8:30/101/8العنب

31/8 :4:30/61/5/ 31/81 :31/81/5 :4:30/61/5/ 1البطيخ األحمر

31/8 :31/71/5 :31/71/5 :1/6البطيخ األصفر

30/11 :30/111/6 :1/9:31/121/10:28/21/5التفاح

15/9 :30/715/7 :1/6األجاص

31/7 :4:30/61/5/ 30/91 :1/7المشمش

30/9 :1/8الدراق

31/7 :1/5الخوخ األخضر

1/1 :1/7الرمان

1/4:31/8المنغا
1/12:29/2الكريفون

ESC : المصدر



لبنانالمغربمصرليبياالكويتعمانالعراقسوريةالسعوديةتونساألردنالسلعة

31/1020/4:20/10: 31/31/5 :31/71/12 :31/51/2:30/41/6 :2 /31/101 :30/61/4 :1/11:31/51/9:30/111/12البطاطا

1 /2:31/51/12:28/2

31/815/2:15/8: 1:30/41/3 /31/51 :1/121/12 :30/61/6 :31/81/3 :1/10:30/41/5البندورة

4:30/61/4:31/51/7:30/915/6:15/9/ 1/5:31/101/6:31/101/5:31/111البصل

1/9:30/11

1/5:30/91/5:31/101/3:31/51/7:30/91/5:30/11الثوم

1/6:31/81/11:31/1الباذنجان

15/11:15/41/12:28/2الملفوف

15/3 :2:31/51/1/ 1الجزر

4:30/6 /5:30/61/ 15/41 :1/5:31/815/10الخيار

30/9 :30/91/6 :1/7الفول

30/4 :1/1األرضي شوكي

1/1:30/4الفليفلة الحارة

4:30/4/ 31/81 :1/5الكوسا

1/9: 31/10

31/8 :1/5البامياء

31/12 :1/3:31/51/7الموز

1/11:31/1

31/1 :30/111/7 :15/41/8 :1/115/9 :1/8التمور

31/51/11:30/4 :1/12:31/31/10:31/31/10:1/41/11:31/51/1البرتقال

1/12:31/315/10:31/1المندرين

31/1 :1/9الكرمنتينا

31/7 :29/21/6 :1/11:31/31/9الليمون

30/91/9:31/12 :30/91/6 :30/91/6 :1/121/6 :31/81/6 :30/111/5 :1/8:30/101/8العنب

31/81/6:31/8 :11:31/121/5/ 31/815 :31/81/5 :4:30/61/5/ 1البطيخ األحمر

15/4:31/5

31/8 :31/715/11:31/121/5 :1/6البطيخ األصفر

1/5:31/6

30/111/10:1/5 :30/111/6 :1/9:31/121/10:28/21/5التفاح

15/91/9:30/11 :30/715/7 :1/6األجاص

31/7 :4:30/61/5/ 30/91 :1/7المشمش

30/9 :1/8الدراق

31/7 :1/5الخوخ األخضر

1/1 :1/7الرمان

المنغا

الكريفون

ESC : المصدر

(2001 (منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 4-5 الروزنامة الزراعية الجدول



قطرلبنانالمغربمصرليبياالكويتعمانالعراقسوريةالسعوديةتونساألردنالسلعة

31/101/5:1/10: 31/31/5 :31/71/12 :31/51/2:30/41/6 :3 /31/101 :30/51/4 :1/11:31/121/9:15/111/1البطاطا

1/2:31/51 /2:15/51/12:28/2

1:30/415/2:15/61/2:30/4 /31/31 :1/1215/12 :30/61/6 :31/81/3 :15/10:15/41/5البندورة

4:31/51/4:31/51/7:30/915/8:1/111/5:31/7/ 1/5:31/915/6:15/101/6:31/101البصل

1/9:30/10

1/5:30/81/6:31/101/3:31/51/7:30/91/5:30/111/12:31/3الثوم

1/11:31/1الباذنجان

15/11:15/21/12:28/2الملفوف

31/3 :2:31/51/1/ 1الجزر

4:30/5 /5:30/61/ 15/41 :1/5:31/81/11الخيار

الفول

31/3 :1/1األرضي شوكي

1/15:15/41/12:30/4الفليفلة الحارة

4:30/41/12:30/4/ 31/71 :1/6الكوسا

1/9: 31/10

  31/81/6:31/7 :1/7البامياء

1/10:30/11

30/11 :1/11:31/11/8الموز

28/21/7:31/8 :30/111/9 :28/21/8 :1/11/11 :1/8التمور

1/12:31/31/10:31/31/10:1/41/11:31/51/11:30/4البرتقال

1/12:31/315/10:31/1المندرين

31/1 :1/9الكرمنتينا

31/8 :29/21/6 :1/11:31/31/9الليمون

30/91/9:31/12 :30/91/6 :30/91/6 :1/121/6 :31/101/6 :1/8:30/91/8العنب

31/81/6:31/8 :1/6  11:31/12/ 31/715 :31/81/5 :4:31/51/5/ 1البطيخ األحمر

15/4:31/5

31/8 :15/11:15/121/5البطيخ األصفر

15/5:15/7

30/111/10:1/3 :30/81/6 :1/9:31/121/5التفاح

15/9 :30/615/7 :1/6األجاص

4:30/7/ 30/91 :1/8المشمش

30/9 :1/8الدراق

الخوخ األخضر

1/1 :1/7الرمان

المنغا

الكريفون

ESC : المصدر

(2002 (منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 4-6 الروزنامة الزراعية الجدول



نسبة التعريفة (بسيطة)نسبة التعريفة (مثقلة)فصل النظام المنسق
المنتجات السورية في 

كل فصل

منتجات االتحاد األوربي 

في كل فصل

... الحيوانات الحية -010.0189.230.033.0
... اللحم واألحشاء القابلة لألكل -02137.3329.861.0219.0

... بيض الطيور - منتجات األلبان -040.4241.678.0128.0
... منتجات حيوانية -050.02.530.021.0

... أشجار حية ونباتات أخرى -061.842.623.030.0
... خضار قابلة لألكل -0772.761.985.0119.0

... فواكه ولوزيات قابلة لألكل -081.142.981.0128.0
... - متة - شاي - قهوة -091.59.536.057.0

... حبوب -100.0458.235.023.0
... منتجات صناعة الطحن -110.0266.572.066.0

... بذور زيتية و -120.131.880.077.0
... أصماغ - لك -130.039.428.019.0

... تغليف الخضار -140.00.015.012.0
... زيوت ودهون نباتية وحيوانية -150.6111.0148.0125.0

... محضرات اللحم والسمك وغيرها -160.176.634.039.0
... السكر ومنتجات السكر -170.02.843.043.0

... الكاكاو ومحضرات الكاكاو -180.00.625.015.0
... محضرات الحبوب والدقيق -190.273.756.044.0

... محضرات الخضار والفواكه -201.370.9144.0287.0
... أخرى قابلة لألكل -210.159.046.040.0

... مشروبات ومشروبات روحية و -220.08.568.074.0
... بقايا و مخلفات صناعة المواد الغذائية -230.0649.939.065.0

... التبغ والتبغ المصنع -240.0188.218.016.0
9.4128.61,275.01,680.0اإلجمالي

المصدر : اليوروستات - قرص مرن

4-7 نسبة التعريفة الجمركية بين سورية واالتحاد األوربي الجدول



جورجيااألردنإيستونياالتفياجمهورية كيرجستانبنامابلغاريامنغوليااإلكوادور

912729724867776اليوجد1,019n.a.725عدد بنود التعريفة

1,01998725550912729724867776عدد بنود التعريفة المقيدة بشكل فردي

7776اليوجد498اليوجد114اليوجداليوجدالمعدالت الخاصة + المركبة 

00442419321191126

5 - 0302479464165211656

10114667553012914213710-حزيران

15110508210098648811761-ت2

20-162302716431512991177503

60-2150929215712612725993

40-31616631004146227

50-414323803755550

51 +25120059094360

25.818.434.926.111.733.617.725.012.1وسطي بسيط للبنود المقيدة بشكل فردي

5.00.00.00.00.00.00.00.00.0الحد األدنى

86759826030555920030الحد األقصى

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجد0.3اليوجد0.2اليوجدحدود التعريفة الجمركية األخرى
يتبع في الصفحة التالية

مالحظات :

يحلل هذا الجدول التعريفات الجمركية في تلك الدول إلى الحد الممكن . يرجى قراء ة النص من أجل المزيد من التوضيحات 

المنتجات الزراعية : حدود التعريفة الجمركية المفروضة على أعضاء منظمة التجارة العالمية - 5-1 أ الجدول

تصل التعريفة إلى الرقم األول في كل شريحة



تايبهالصينمولدوفاليتوانياكرواتياعمانألبانيا

2,1257191,1639707749771,349عدد بنود التعريفة

2,1257191,1639697749771,349عدد بنود التعريفة المقيدة بشكل فردي

89اليوجد22911460اليوجداليوجدالمعدالت الخاصة + المركبة 

02070171642270354

5 - 0300552471076378188

101,09646171290264248148-حزيران

155497142123252242111-ت2

20-1651729448112185233

60-21030511101112150

40-3100573701734

50-4100039069

51 +0891701933

10.630.510.415.612.415.017.5وسطي بسيط للبنود المقيدة بشكل فردي

0.05.00.00.00.00.00.0الحد األدنى

20200551002565400الحد األقصى

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدحدود التعريفة الجمركية األخرى
2/2

مالحظات :

يحلل هذا الجدول جداول التعريفة الجمركية الزراعية 
تصل التعريفة إلى الرقم األول في كل شريحة

(تابع) المنتجات الزراعية : حدود التعريفة الجمركية المفروضة على أعضاء منظمة التجارة العالمية - 5-1 أ الجدول



جورجيااألردنإيستونياالتفياجمهورية كيرجستانبنامابلغاريامنغوليااإلكوادور

5,758n.a.n.a.n.a.6,0684,5645,3285,8965,206عدد بنود التعريفة

5,7581862,4912,3086,0684,5645,3285,8965,206عدد بنود التعريفة المقيدة بشكل فردي

اليوجد2اليوجداليوجد36اليوجداليوجداليوجداليوجدالمعدالت الخاصة + المركبة 

0041001271,4018021,4394821,677

5 - 011112822918122434051,226994

101,189138991,0763,3712,3652,9931,0681,038-حزيران

1577308463194477774454901,484-ت2

20-161,242145931331298101,28313

60-212,42523209350019361,3450

40-3118062603000

50-410000045000

51 +0006012000

20.120.012.611.56.79.36.615.05.8وسطي بسيط للبنود المقيدة بشكل فردي

5.00.00.00.00.00.00.00.00.0الحد األدنى

403040812055303020الحد األقصى

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجد203530اليوجدحدود التعريفة الجمركية األخرى

يتبع في الصفحة التالية

مالحظات :

يحلل هذا الجدول التعريفات الجمركية في تلك الدول إلى الحد الممكن . يرجى قراء ة النص من أجل المزيد من التوضيحات 

المنتجات غير الزراعية : حدود التعريفة الجمركية المفروضة على أعضاء منظمة التجارة العالمية - 5-1 ب الجدول

تصل التعريفة إلى الرقم األول في كل شريحة



تايبهالصينمولدوفاليتوانياكرواتياعمانألبانيا

8,4594,8586,4695,3305,2076,1817,284عدد بنود التعريفة

8,4594,8586,4695,3305,2076,1817,284عدد بنود التعريفة المقيدة بشكل فردي

NoneNoneNoneNone2None98المعدالت الخاصة + المركبة 

03,0825982,1381,5711,6435462,316

5 - 02,5153092,2312766501,0842,707

101,5269251,3221,7382,4002,9661,507-حزيران

9277621,364506794476 ,151712-ت2

20-161,1659915305649980

60-2100171025068

40-3100000315

50-4100000110

51 +00000027

6.011.05.08.25.78.94.8وسطي بسيط للبنود المقيدة بشكل فردي

0.00.00.00.00.00.00.0الحد األدنى

20202530205090الحد األقصى

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدحدود التعريفة الجمركية األخرى
2/2

مالحظات :

يحلل هذا الجدول التعريفات الجمركية في تلك الدول إلى الحد الممكن . يرجى قراء ة النص من أجل المزيد من التوضيحات 

(تابع) المنتجات غير الزراعية : حدود التعريفة الجمركية المفروضة على أعضاء منظمة التجارة العالمية - 5-1 ب الجدول

تصل التعريفة إلى الرقم األول في كل شريحة



الجدول 5-2 الجدول الزمني لحاالت االنضمام المستكملة (1)

التاريخالتاريخالتاريخالتاريخالتاريخالتاريخ

(شهر/سنة)(شهر/سنة)(شهر/سنة)(شهر/سنة)(شهر/سنة)(شهر/سنة)

ت2 - 93شباط 96آب 91أيلول 86تموز 91أيول 92الطلب

ك1 - 93نيسان 96ت1 - 91شباط 90ت1 - 91ت1 - 92إنشاء فريق العمل

آب 94آب 96حزيران 93تموز 93ك1 - 92أيار 93المذكرة

7 شهورآذار 793 شهورآذار 1097 شهورنيسان 94شهر واحدتموز 93سنة و 5 شهورحزيران 93شهرينتموز 93االجتماع األول لفريق العمل

سنتينسنة واحدةسنتينسنتينسنة

4 شهور8 شهور11 شهر11 شهر5 شهور

4 سنواتسنة واحدةسنتين4 سنواتسنتين

شهر واحد11 شهر3 شهور5 شهورشهرين

4 سنواتسنتين3 سنوات4 سنواتسنتين

شهرينشهرين4 شهور6 شهورشهرين

4 سنواتسنتين4 سنوات3 سنواتسنتين

6 شهور4 شهور3 شهور5 شهور8 شهور

إجمالي الفترة الزمنية

يتبع في الصفحة التالية(1) مالحظة : تم ترتيب الدول حسب تاريخ االنضمام

5 سنوات و 3 شهورسنتين و 10 شهور 6 شهور3 سنوات وأربع شهور 3 شهور5 سنوات و 5 سنوات و شهر واحد10 سنوات و

شباط 99ك1 - 98أيلول 97ك1 - 96 5 سنواتك2 - 97تموز 96العضوية

أيلول 98

تبني التقرير من قبل المجلس
ت1 - 98ت1 - 98ت1 - 396 سنوات و 3 شهورت1 - 96تموز 96تموز - 95

ك1 - 96نيسان 98أيار 96

تبني التقرير من قبل فريق العمل
تموز 98أيلول 96سنتين وشهرينايلول 96حزيران 96تموز 95

الفترة منذ تقديم 

المذكرة

الفترة منذ تقديم 

المذكرة

الفترة منذ تقديم 

المذكرة

التفياجمهورية كيرجستانبنامابلغاريامنغوليااإلكوادور

الفترة منذ تقديم 

المذكرة

الفترة منذ تقديم 

المذكرة

الفترة منذ تقديم 

المذكرة

الدولة

مسودة تقرير فريق العمل
10 شهورأيار 94ك1 - 94ت1 - 94



التاريخالتاريخالتاريخالتاريخالتاريخالتاريخ

(شهر/سنة)(شهر/سنة)(شهر/سنة)(شهر/سنة)(شهر/سنة)(شهر/سنة)

أيلول 93نيسان 96ت2 - 92تموز 96ك2 - 94آذار 94الطلب

ت1 - 93حزيران 96ك1 - 92تموز 96ك2 - 94آذار 94إنشاء فريق العمل

حزيران 94حزيران 96ك2 - 95تموز 97ت1 - 94آذار 94المذكرة

سنة واحدةسنة واحدة

10 شهور3 شهور

سنتينسنتين4 سنواتسنة واحدة4 سنوات4 سنوات

شهرين9 شهور6 شهور10 شهور6 شهور8 شهور

3 سنوات5 سنواتسنتين5 سنوات5 سنوات

3 شهور6 شهور6 شهورشهر واحدشهر واحد

6 سنوات3 سنوات5 سنواتسنتين5 سنوات5 سنوات

شهر واحد4 شهور6 شهور6 شهورشهرينشهرين

6 سنوات3 سنوات5 سنوات3 سنوات5 سنوات5 سنوات

5 شهور5 شهور8 شهورشهرين6 شهور8 شهور

إجمالي الفترة الزمنية

يتبع في الصفحة التالية

(تابع) 5-2 الجدول الزمني لحاالت االنضمام المستكملة الجدول

ألبانياجورجيااألردن

الفترة منذ تقديم الدولة

المذكرة

الفترة منذ تقديم 

المذكرة

الفترة منذ تقديم 

المذكرة

الفترة منذ تقديم 

المذكرة

إيستونيا

الفترة منذ تقديم 

المذكرة

الفترة منذ تقديم 

المذكرة

كرواتياعمان

نيسان 1096 شهورنيسان 97نيسان 1196 شهرآذار 98سنتينت1 - 896 شهورت2 - 94االجتماع األول لفريق العمل

آب 98آذار 99تموز 99شباط 99نيسان 99ت2 - 98مسودة تقرير فريق العمل

6 سنواتحزيران 2000أيلول 2000تموز 2000ت1 - 99ت2 - 99نيسان 99تبني التقرير من قبل فريق العمل

تموز 2000ت1 - 2000تموز 2000ت1 - 99ك1 - 99أيار 99تبني التقرير من قبل المجلس

ت2 - 2000ت2 - 2000أيلول 2000حزيران 2000نيسان 2000ت2 - 99العضوية

7 سنوات وشهرين4 سنوات و 7 شهور 8 شهور 10 شهور4 سنوات و شهر واحد6 سنوات و 4 شهور5 سنوات و 7 سنوات و



الجدول 5-2 الجدول الزمني لحاالت االنضمام المستكملة (تابع)

التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ

(شهر/سنة)(شهر/سنة)(شهر/سنة)(شهر/سنة)

ك1 - 92تموز 86ت2- 93ك2 - 94الطلب

أيلول 92آذار 87ك1 - 93شباط 94إنشاء فريق العمل

ت1 - 92شباط 87ك1 - 96ك2 - 94المذكرة

شهر واحدت2 - 892 شهورت1 - 87شهور 6حزيران 1197 شهرت2 - 95االجتماع األول لفريق العمل

5 سنوات7 سنواتسنتينسنتين

5 شهور10 شهور7 شهور6 شهور

8 سنوات14 سنة5 سنوات

11 شهر9 شهور10 شهر

9 سنوات14 سنة4 سنوات

شهر واحد11 شهر5 شهور

14 سنة4 سنوات6 سنوات

12 شهر7 شهور5 شهور

إجمالي الفترة الزمنية

3/3

الدولة

تايبه

الفترة منذ تقديم المذكرة

الصينمولدوفاليتوانيا

سنوات 4

الفترة منذ تقديم المذكرة

آذار 98ك1 - 94تموز 99حزيران 97مسودة تقرير فريق العمل

الفترة منذ تقديم 

المذكرة

1 أيلول

الفترة منذ تقديم المذكرة

1 أيلول

1 ت12 ت12 أيار6 سنواتك1 - 2000تبني التقرير من قبل المجلس

ت1 - تبني التقرير من قبل فريق العمل

2000

ك1 - 2000

9 سنوات وشهرين2 ك12 ك11 حزيرانأيارالعضوية

5 شهور7 سنوات و 5 شهور 10 سنوات15 سنة و 3 شهور7 سنوات و



 






