


 



 

 

 شكر

تم إعداد تقرير التجارة الزراعية السورية من قبل قسم السياسات التجارية في المركز الوطني للسياسات 

الزراعية التابع لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي والمتخصص في التحليل االقتصادي للسياسات 

ول التجارة في المنتجات لة تقارير دورية سنوية حسويشكل هذا التقرير العدد الثالث من سل. الزراعية

 .الزراعية 

 أهم نتاجات التعاون الدولي طويل المدى الذي تم تحقيقه في ظل مشروع أحد  هذا اإلصدارويمثل

GCP/SYR/006/ITA"  المساعدة في بناء المقدرات من خالل تعزيز تشغيل المركز الوطني للسياسات

من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بالتعاون الممول من قبل الحكومة اإليطالية والمنفذ " الزراعية

 . الوثيق مع وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

وتود وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي أن تعبر عن شكرها العميق للمساعدة الدائمة المقدمة من قبل 

عدت على إنشاء المركز المشروع وعلى وجه الخصوص التدريب طويل المدى والمساعدة اليومية التي سا

 . وتشغيله 

ويود المركز أن يعبر عن امتنانه لمديريات وعناصر وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي و وزارة االقتصاد 

والتجارة ووزارة المالية والمديرية العامة للجمارك والمؤسسات األخرى وخاصةً المكتب المركزي لإلحصاء 

 ك من خالل تسهيل الحصول على البيانات والمعلومات للمساهمة في إعداد هذا التقرير وذل
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 تمهيد

يمر االقتصاد السوري في مرحلة من التعديالت التي تهدف إلى تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية من 

دمت سورية بطلب رسمي ولتحقيق هذا الهدف فقد تق. خالل التكامل التدريجي مع االقتصاد العالمي 

لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية واستكملت مفاوضات اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي وهي تقوم 

 البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتقوم بفتح األسواق من خالل العديد من طبيقبت

ومن .  العالمي مع التحديث التدريجي للقطاع العام  مع النظاماملويترافق تعزيز التك. االتفاقيات الثنائية 

التطورات األخيرة تلك التي طرأت على نظام الجمارك والقطاع المصرفي وأسعار الصرف ونظام ضرائب 

 . الدخل مما يمثل مراحل أساسية في هذه العملية 

اإلصالح الزراعي على مساندة تلك العملية يعمل المركز الوطني للسياسات الزراعية التابع لوزارة الزراعة و

من خالل توفير المعلومات والتحليالت الالزمة لصانعي السياسات والباحثين والمهتمين ، ويشكل تقرير 

 .  جزءاً من هذه المساعدة 2004التجارة الزراعية 

 يتضمن 2004ير عام وكما هو الحالي في العددين السنويين السابقين من تقرير التجارة الزراعية فإن تقر

أيضاً أحدث المعلومات لتوثيق وتحليل تطور التجارة الزراعية السورية والعالمية والمفاوضات التجارية 

 . والثنائية وتطوراتها في سورية وفي الدول األخرى األطراف المتعددة 

زراعية الذي تم إنشاؤه ويشكل هذا العدد النتاج األول لقسم السياسات التجارية للمركز الوطني للسياسات ال

 المرحلة الثانية المنفذ من قبل منظمة األغذية والزراعة – GCP/SYR/006/ITAمؤخراً بمساعدة مشروع 

وقد عملت مجموعة من الباحثين على إعداد هذا التقرير . لألمم المتحدة والممول من قبل الحكومة اإليطالية 

 – السيدة رباب صنوبر – السيد عصام اسماعيل –د ببيلي  السيد محمو–وهي مكونة من السيدة وفيقة حسني 

اسماعيل بتنسيق عمل المجموعة بمساعدة مشروع الفاو من عصام  أروى سالمة ، حيث قام السيد نسةاآل

 خبير الفاو الدولي وبمساعدة السيد –خالل التوجيهات التي قدمها السيد خوسيه ماريا غارسيا ألفاريس كوكه 

وقد قام بتدقيق التقرير مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية السيد ) . خبير الفاو (بيرو توماسو بيري

عطية الهندي و رئيس المستشارين الفنيين في المشروع السيد شيرو فيوريللو و السيدة ماريا غراسيا كويتي 

كما وفر . وع مسؤولة دعم السياسات الزراعية رفيعة المستوى في الفاو ومسؤولة الدعم الفني للمشر

 .  أسماء مطر وخدمات فريق العمل اإلداري والفني في المشروع سيدةالمشروع خدمات الترجمة من قبل ال

  . ويرحب المركز الوطني للسياسات الزراعية بالمالحظات والمقترحات التي يبديها قراء هذا التقرير





2004التجارة الزراعية السورية   

 i

 مقدمة

 تم في سورية تنفيذ العديد من اإلصالحات ضمن إطار عملية التحديث والتكامل مع االقتصاد العالمي

حيث تضمنت اإلجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ العمل تبسيطاً كبيراً . االقتصادية خالل السنتين الماضيتين 

 وتسهيل قوانين القطع األجنبي وتبني نظام ضريبة الدخل الجديد في 2002لنظام التعريفة الجمركية في عام 

 ثالثة من 2004االعتمادات للمصارف الخاصة حيث بدأت في صيف عام  وفتح أسواق 2003عام 

 استكملت سورية مفاوضات الشراكة مع 2004وفي عام . المصارف األربعة المرخصة عملها بشكل فعلي 

االتحاد األوروبي وأكدت على طلب االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية و وقعت عدداً من االتفاقيات 

ويمكن القول بأن اإلصالحات التجارية قد ترافقت مع . ئية مع تركيا وبعض الدول األخرى التجارية الثنا

مع المناخ الجديد الناجم عن ) بما فيه القطاع الزراعي(إجراءات تهدف إلى تسهيل تكيف االقتصاد السوري 

ة ضمن العملية التي ويمكن لهذه التعديالت أن تشكل خطوات هام. االنفتاح التدريجي على األسواق العالمية 

 . تحتاج للمزيد من التطوير على مدى السنوات القادمة 

وتشكل الحاجة لتوثيق ودعم عملية التعديل الحافز األساسي وراء إصدار هذا التقرير السنوي حول التجارة 

 يصف التوجهات الرئيسية للتجارة الزراعية السورية والعالمية حسب الشركاءالزراعية السورية الذي 

 كفترة مرجعية للمقارنة مع األرقام التجارية 1995-1993والمنتجات الرئيسية وذلك باستخدام الفترة 

الوضع التنافسي لسورية في األسواق العالمية باستخدام مؤشرات األداء كما أن التقرير يستعرض  .األخيرة

 –اليورو (ين العالمي واإلقليمي يعرض المفاوضات الدولية الزراعية األخيرة على المستويوالتجاري وتنوعه 

هذا التقرير يتضمن  و.يرصد إصالحات السياسات الزراعية في الدول المتقدمة و) متوسطي والعربي

يتضمن فصالً يركز على كما أنه . معلومات عامة حول السياسات التجارية السورية وتطوراتها األخيرة 

قييماً أولياً لمشاركة سورية في عملية التكامل قضية ذات أهمية خاصة للتجارة السورية حيث يقدم ت

 . االقتصادي العربي 

ويتكون التقرير من سبعة فصول تعالج الفصول الثالثة األولى التبادالت التجارية على المستوى العالمي 

أما الفصلين الرابع والخامس فيركزان على تطورات ) . الفصلين الثاني والثالث(والوطني ) الفصل األول(

حيث يتضمن الفصل الرابع تحديثاً للمفاوضات التجارية الزراعية العالمية : لسياسات التجارية العالمية ا

واإلقليمية مع التركيز على موقف سورية ضمن اإلطار العالمي ، أما الفصل الخامس فيتعرض للسياسات 

ويتضمن . المتحدة األمريكية الزراعية في الدول المتقدمة مع التركيز على االتحاد األوروبي والواليات 

الفصالن السادس والسابع عرضاً للسياسات التجارية السورية حيث يناقش الفصل السادس إجراءات 
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بينما . السياسات التي تم تبنيها مؤخراً والتي تتمتع بانعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على التجارة الزراعية 

عكاسات تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى يركز الفصل السابع وهو الفصل الخاص على ان

 . على الزراعة السورية وذلك بناء على دراسة تم إجراؤها مؤخراً في المركز 

وقد تم االعتماد في إعداد التقرير على مجموعة كبيرة من مصادر المعلومات حيث تعتمد ثالثة من الفصول 

صول عليها من العديد من المصادر العالمية مثل منظمة التجارة العالمية على الوثائق والبيانات التي تم الح

ومنظمة األغذية والزراعة ) الفصل الخامس(ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) الفصلين األول والرابع(

صل الف(وكذلك وزارة الزراعة األمريكية ) الفصلين الرابع والخامس(والمفوضية األوروبية ) 3-1الفصول (

 . كما تم استخدام العديد من المصادر السورية إلعداد الفصلين الرابع والسادس ) . الخامس

 فهي تتعرض لمعوقات عدم توفر البيانات التجارية المحدثة 3-1أما المعلومات التجارية الواردة في الفصول 

بيانات التي تقتصر على عام ويحدد هذا األمر طول السلسلة الزمنية وشمولية ال. لعدد من الدول والمناطق 

فهي محدثة حتى ) 6-4الفصول (وعلى العكس من ذلك فإن مراجعة تطورات السياسات العالمية  . 2002

  . 2004نهاية عام 

 صورة تفصيلية لتطورات التجارة 2004وضمن هذه المحددات يتضمن تقرير التجارة الزراعية السورية 

 :  كما يلي والتجارة الزراعية التي يمكن تلخيصها

يتضمن التقرير لمحة عن التجارة الزراعية مركزاً على أنها القطاع االقتصادي األساسي في العديد من الدول 

وفي منطقة الشرق األوسط كانت التجارة الزراعية في نمو متزايد خالل السنوات األخيرة حيث . النامية 

مما جعل %) 25( إلى نسب كبيرة 2002وصلت حصتها من التجارة اإلجمالية ضمن المنطقة في عام 

 . الزراعة القطاع الذي يتميز بالتخصص في التصدير إلى أسواق الدول العربية 

تظهر البيانات ذات العالقة تطوراً ملحوظاً للتجارة الزراعية السورية حيث أصبح الميزان التجاري موجباً 

 مليون 194-( 1995-1993 الفترة مقابل قيمة وسطية سالبة في) س. مليون ل84 (2002-2000في 

ويعكس هذا جهود الدولة في تحقيق االكتفاء الذاتي من خالل تدخل حكومي في إنتاج المحاصيل ) . دوالر

وفي تلك األثناء فقد انخفضت حصة التجارة الزراعية السورية من التجارة اإلجمالية إلى . الغذائية الرئيسية 

 ولكن يمكن تفسير هذا األمر بالنمو األسرع 1995-1993ي الفترة ف% 21 مقارنةً مع 2002في عام % 18

 . النفطية بما فيها نسبياً للصادرات غير الزراعية 

 الذي يميز التجارة السورية وخاصةً بسبب العوامل المناخية وتقلبات باين الواضحيركز التقرير على الت

وتتركز التجارة الزراعية على عدد صغير من  . األسعار العالمية لبعض السلع الرئيسية مثل القطن والقمح
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من الصادرات % 74 كانت الصادرات الخمسة عشر األكثر أهمية تمثل 2002-2000وفي الفترة . السلع 

وكانت . من إجمالي الواردات الزراعية % 68الزراعية اإلجمالية و الواردات الخمسة عشر األكثر أهمية 

من إجمالي الصادرات وهي % 21 القطن الذي شكل 2002-2000فترة السلعة التصديرية الرئيسية في ال

وفيما يتعلق بالواردات  . 1995-1993التي سجلت في الفترة % 30نسبة كبيرة مع أنها أقل بكثير من نسبة 

الزيتون والرز مع أن وبقايا عصر تاله الذرة الصفراء %) 15( أعلى حصة 2002فقد سجل السكر في عام 

 . الفردية تباينت بشكل كبير من سنة إلى أخرى حصص الواردات 

ففي . كما يالحظ تركز السوق أيضاً من الناحية الجغرافية ، أي من حيث عدد الشركاء التجاريين السوريين 

من إجمالي المنتجات الفردية مع أن تنوع % 100و % 82.4الواقع شكلت الوجهات الخمس األولى 

 الزراعية وارداتوفيما يتعلق بال. لرئيسيتين القطن والكمون مرتفع نسبياً الصادرات للسلعتين التصديريتين ا

 . من القسم األكبر من المنتجات 84.5% فإن الموردين الخمس األوائل يشكلون 

وقد تزايد اعتماد التجارة السورية على الدول العربية بشكل مستمر حيث ازدادت حصة تلك الدول من 

أما أهمية الدول  . 2002في عام % 70 إلى 1996في عام % 54 من الصادرات الزراعية السورية

وكما هو مبين في الفصل السابع فإن  . 2002في % 16 إلى 1996في % 29األوروبية فقد انخفضت من 

التخصص البيني العربي يشكل مؤشراً على الموقف التجاري السوري ضمن إطار سوق منطقة التجارة 

ع ذلك فإن هناك حاجة للمزيد من تنويع الصادرات باتجاه تلك األسواق القادرة وم. العربية الحرة الكبرى 

وفيما يتعلق بالواردات فإن التطور الرئيسي يتمثل في زيادة . على دفع أسعار أعلى للمنتجات الزراعية 

ويحتل االتحاد  . 2002في % 36 إلى 1996في % 26حصة الدول األمريكية كمورد زراعي من 

وتحافظ الدول العربية على . خالل الفترة ذاتها % 22إلى % 26لمرتبة الثانية مع انخفاض من األوروبي ا

ويتم الحصول على صورة شاملة للتجارة . من الواردات الزراعية السورية % 10حصة ثابتة تعادل حوالي 

 –السعودية (العربية السورية من خالل مقارنة الموازين التجارية الموجبة بشكل كبير نسبياً مع بعض الدول 

والموازين السالبة مع الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد )  اإلمارات العربية المتحدة– الكويت –الجزائر 

 . األوروبي واألرجنتين 

 :  بما يلي 2004وقد تميز المشهد الدولي للمفاوضات التجارية السورية في عام 

 . مة التجارة العالمية تقدم سورية بطلب االنضمام إلى عضوية منظ -

 والتوقيع عليها باألحرف استكمال المفاوضات الفنية على اتفاقية الشراكة السورية األوروبية -

 . األولى

حول الوضع تفصيالت  يتضمن 2004فيما يتعلق بقضايا منظمة التجارة العالمية فإن تقرير التجارة الزراعية 

ويسعى .  التي وصلت اآلن إلى مراحلها النهائية طراف األالحالي للمفاوضات التجارية الزراعية متعددة

إصالح منظمة التجارة العالمية إلى تخفيض دعم التصدير بشكل كبير و إلى تحسين دخول األسواق للمنتجات 
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وقد تنضم سورية إلى منظمة التجارة العالمية بعد أن يتم . الزراعية في كل من الدول النامية والمتقدمة 

 . ها الزراعية إلى درجة كبيرة ولكنها سوف تستمر في المحافظة على قدر معين من الحماية تحرير تجارت

ويتضمن التقرير األرقام المتعلقة بالدفعات المباشرة للمزارعين في الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد 

 التي تعتبر أيضاً أكبر األوروبي مما يعكس الفجوة بين موارد الدعم الزراعي المتاحة في الدول المتقدمة

ففي الواليات المتحدة األمريكية لم يحقق قانون الزراعة لعام . التجار الزراعيين مقارنةً بالدول النامية 

كما تتعرض برامج الدعم في الواليات المتحدة األمريكية .  تخفيضات كبيرة في معدل الدعم الزراعي 2002

وفي االتحاد . ذلك ألنها تنطوي على إغراق األسواق العالمية للتحدي من قبل منظمة التجارة العالمية و

األوروبي فإن التوسع األخير و احتمال انضمام تركيا ومحددات الموازنة تشكل العوامل الدافعة للمزيد من 

التي ال تزال تستقطب قدراً كبيراً من اإلنفاق األوروبي حتى بعد السياسات الزراعية العامة اإلصالح في 

  . 2003ة نصف الفترة المنفذة في تموز مراجع

وتشجع السياسات التجارية السورية بشكل تدريجي على التكامل األفضل للزراعة السورية مع االقتصاد 

العالمي كما هو مبين في التعديالت األخيرة مثل تبني نظام التعريفة الجمركية المنسق وتبسيط جداول 

ياسات التجارية السورية ال تزال معقدة و خاضعة لعدد من القيود غير ومع ذلك فإن الس. التعريفة الجمركية 

وهناك قدر كبير من العمل الذي ال يزال يتوجب القيام به لتحقيق تبسيط في القوانين التجارية . الجمركية 

ية كما تنطوي عمل. لتتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية و اتفاقية الشراكة السورية األوروبية 

اإلصالح على عدد من التحديات المتعلقة باإلطار المؤسسي القادر على تعزيز دور الدولة في دعم توافق 

 . القطاع الزراعي مع متطلبات التكامل مع األسواق العالمية 

الجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل تعزيز التكامل االقتصادي العالمي من خالل هناك الكثير من 

وقد انطوى هذا األمر على فتح األسواق .  البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى تنفيذ

وأصبح تعميق التكامل العربي طريقة لتفادي آثار االعتماد على . السورية على الواردات من الدول العربية 

 بالعالقات التجارية مع دول يضرمما  وبشكل خاص اإلتحاد األوربي التجارة الزراعية مع الدول المتقدمة

ومع ذلك فإن تحليل السنوات األربعة األولى من منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى يؤكد على  . الجوار

. المشكالت التي تواجهها الصادرات الزراعية السورية في تطوير وضعها التجاري في المنطقة العربية 

غير الجمركية المتبقية والمطبقة من قبل الشركاء في منطقة التجارة ودون إهمال االنعكاسات الممكنة للقيود 

العربية الحرة الكبرى فإن هناك اتجاهان للعمل المستقبلي لإلصالحات السورية األول يتعلق باإلجراءات 

القادرة على تعزيز بيئة األعمال المحلية األكثر كفاءة كمطلب أساسي لتعزيز الصادرات السورية والثاني 

 تاإلمكانيامثل في تنويع الوجهات التصديرية للمنتجات السورية الذي يتطلب المزيد من الجهود وتعزيز يت

 . في المفاوضات التجارية وتنفيذ االتفاقيات التي تم توقيعها
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 التجارة العالمية -  الفصل األول

 اإلحصاءاتمن خالل و الزراعية في هذا الفصل وصفاً لالتجاهات الرئيسية في التجارة العالمية العامة سنقدم 

 ليساعد على الفهم 2002خالل عام   عن البيئة االقتصادية العالمية1-1 ، يتحدث القسم 2002المتوفرة حتى عام 

االتجاهات الرئيسية في التجارة العامة بينما يتطلع القسم األخير  2-1القسم ويصف  . لتطور التجارةاألفضل 

ية في العالم مع تركيز خاص على الشرق األوسط ومنتجات معينة ذات أهمية التجارة الزراعإلى اتجاهات 

 .  1ةخاصة لسوري

 اتجاهات في االقتصاد العالمي 1-1

 حيث اختلفت نواتج  كما أنه كان متفاوتاًمما كان متوقعاًثباتاً  التحسن االقتصادي ليكون أقل أ تباط2002عام في 

تدفق رؤوس األموال  قاصإنإلى الضعف في التحسن االقتصادي العالمي   وأدى،النمو بشكل كبير بين المناطق 

خطار التي ألنظراً ل  أسعار الصرف وزيادة العوائق في وجه التبادل التجاري العالميوتأثيره على بشكل كبير

  . والمستثمرالمستهلكثقة تراجع لتلك البيئة في  ةالرئيسياآلثار وتتمثل  . سياسية ال-غرافية ج بالتوترات الحاطتأ

ثم تراجعت أو  2002بشكل مؤقت في الربع األول من العام في البلدان الصناعية الكبرى تحسنت ثقة المستهلك 

وقد أدت زيادة فرص العمل الهامشية في بعض الدول وارتفاع معدالت البطالة في الدول  .بعد ذلك توقفت 

سياسات من رغم وبال . ي االستهالك اإلنفاقانخفاضوجور الدخل المتحقق من األزيادة طفيفة في األخرى إلى 

 . معتدالًفقد بقي تحسن الطلب المحلي المساعدة الدعم المالي و النقدي 

و اليابان ليساعد كثيراً على التحسن االقتصادي ) 15(األداء االقتصادي البطيء لالتحاد األوروبي لم يكن 

بالنظر  .ت االقتصاديات الناشئة والمتطورة في آسيا تحسناً قوياً و لكن خالفاً للدول الصناعية فقد سجلالعالمي ، 

دول  2اقتصادياتناتج التي شهدها  الزيادة إنف) الصين والهند(في العالم سكاناً إلى النمو السريع للدولتين األكثر 

التي تمر في ادات  في جميع المناطق األخرى ، حلَّ النمو االقتصادي في االقتصاهتراي نظتآسيا المتطورة قد فاق

ر في اآلسيوية المتطورة واستمبعد االقتصاديات ) أوروبا الوسطى والشرقية ودول البلطيق(مرحلة التحول 

  .في االقتصاد الروسيالتغيرات تجاوز معدل النمو العالمي ولكنه سجل انخفاضاً يمكن أن يعزى بشكل كبير إلى 

                                                            
نية  من المديو2004 و 2003 العددين –التقارير السنوية لمنطقة التجارة العالمية : تمت االستفادة من مصادر البيانات التالية  - 1

 أزمة المديونية وتطور أسواق رأس المال العالمية –العامة في األسواق الناشئة وهي دراسة معدة من قبل صندوق النقد الدولي 

 . وهي ورقة لصندوق النقد الدولي والبيانات األولية التي تم الحصول عليها من موقع منظمة التجارة العالمية والفاو 
 . ايبه الصينية ت و – سنغافورة – جمهورية الصين – الصين –هونغ كونغ : هي  اقتصاديات آسيا المتطورة - 2
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كما أن ، % 3.0 عند كبيرثابتاً إلى حد قيا و الشرق األوسط فريأالنمو االقتصادي في ظل فقد وعلى العكس 

فقد أخيراً و. معدالت الفقر تأثير كبير على تخفيض إلى لم تؤد الزيادة الطفيفة في حصة الفرد من الناتج المحلي 

 حاداً تقلصاًاالقتصاد العالمي حيث سجلت انخفاضاً في ناتجها وفي أمريكا الالتينية كانت الجزء األضعف كانت 

 . في وارداتها

ال يبدو أن ذلك قد أثّر بشكل ومع ذلك . انخفضت قيمة الدوالر مقابل العمالت الرئيسية مثل اليورو والين 

دول آسيا على الفائض المتراكم في حسابات دول اليورو واليابان و على العجز التجاري األمريكي أو أساسي

 .المتطورة 

لتصل إلى حوالي انخفضت بمقدار الربع  )FDI(الستثمارات األجنبية المباشرة لالستثمارات فإن قيم ابالنسبة 

الصين وقد تمكنت  .دوالر حيث عانت كال الدول المتطورة و النامية من هذا االنخفاض الحاد مليار  500

يار  ونظراً للترابط القوي بين ت. من جذب استثمارات أجنبية مباشرة أكثرفقط وأوروبا الوسطى والشرقية 

قد ساهم في إضعاف النمو التجاري ذلك االتجاه التجارة الحالي و المستقبلي فإن االستثمارات األجنبية و تيار 

  .للمناطق األخرى في العالم

إجراءات قد جعل العديد من الحكومات والشركات تعتمد تزايد المخاوف من التعرض لإلرهاب أخيراً فإن و

المزيد من اإلجراءات المعقدة التي تؤدي إلى التأخير من خالل ى التجارة  علمما أثراألمن متعددة لتحسين 

  .والزيادة في تكاليف المعامالت 

 التطورات األخيرة

بعد  و2003اإلشارة إلى أنه في عام  فمن المفيد 2002 التحليل التجاري لهذا التقرير الفترة حتى عام يشملبينما 

 لما إضافةً .عالمي القتصادي االتحسن اللى عإشارات متزايدة ظهرت  ذات التأثير العكسيالصدمات سلسلة من 

 مما شجع  وذلك منذ عقود2003في عام سبق فإن معدالت الفائدة في الدول الصناعية المست أخفض نقطة لها 

وبالرغم من االنخفاض الكبير في قيمة . االستثمار ودفع المستثمرين للبحث عن عوائد أعلى في مناطق أخرى 

 وبعد نهاية. معدالت جديدة سجل عجز الحساب الخارجي الحالي للواليات المتحدة لدوالر األمريكي ، فقد ا

تباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الواليات المتحدة  ولكن . مجدداً  العالميقتصاد االالحرب في العراق تحسن

لحرب في العراق الجغرافي السياسي بسبب اعدم الثقة المرتبط بالوضع تزايد يعود ذلك إلى وبشكل ملحوظ 

 أوبشكل مشابه فإن منطقة اليورو قد تباط. في أسواق األسهمتصاعد األسعار للتأثيرات المستمرة الناتجة عن و

 . ر مما كان متوقعاً ببشكل أكنمو ناتجها المحلي 

 ةسوق النفط العالمي

بعد االنهيار الذي شهدته أسعار النفط في  2002 دوالر للبرميل خالل عام 10ارتفعت أسعار النفط بحوالي 

زيادة األسعار رجع توالبطء في حركة االقتصاد العالمي انخفاض الطلب الذي ترافق مع  نتيجة 2001عام 

عدم االستقرار في الشرق األوسط وانخفاض المخزونات في الواليات : إلى عدد من األسباب تتمثل في 
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ومن ناحية . فنزويال و نيجيريا ر النفط من الدول المنتجة الهامة مثل  واضطراب توفالمتحدة األمريكية

كان من الممكن أن تشهد األسعار زيادة أكبر لو لم تقم الدول خارج منظمة األوبك بزيادة إنتاجها أخرى 

  فقد2004وبعد الزيادة المستمرة التي تم تسجيلها في عام .  2002في عام بمقدار مليون برميل في اليوم 

المتزايد  دوالر للبرميل وذلك نتيجة عدم الموثوقية بتوفر النفط مقابل الطلب 50ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 

 . بسبب التحسن االقتصادي 

  اتجاهات التجارة العامة 1-2

نتيجةً لبطء النمو العام السابق نشاطها بعد التراجع الذي أصابها في  2002 في عام 3التجارةاستعادت 

الزيادة الطفيفة في أسعار السلع التجارية العالمية  بسببالحجم في % 3.9وسجلت نمواً بمقدار ادي االقتص

في الدول المستقلة  4االنتقاليةات يالتجاري قوياً في االقتصادوقد كان النمو ). 1-1 والجدول 1-1المخطط (

، وفي أوروبة الغربية إلى  )ناطق المتلك أفضل في 5لى أداء اقتصاديعالتي دلت مؤشراتها (وكذلك في آسيا 

بين عامي على الترتيب % 7.1و% 10.5ي بلغ ذتعود قوة النمو التجاري لهاتين المنطقتين و الو. درجة أقل 

في أوروبة (المحلي أو المتبادل ضمن نفس المنطقة التوسع القوي للطلب  إلىبشكل كبير  2002 و 2001

  .) 15الغربية ضمن االتحاد األوروبي 

 2002-2001 في التجارة العالمية حسب المناطق ، التغير السنوي 1ـ1مخطط ال
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الشرق األوسط أفريقيا

 
 1-1 الجدول – موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر 

                                                            
 . مجموع الصادرات والواردات - 3
 . أوروبة الوسطى والشرقية ودول البلطيق ومجموعة الدول المستقلة  - 4

التي سجلت أعلى نسبة نمو في  كانت هي المناطق التي تمر في مرحلة التحولات اآلسيوية المتطورة و االقتصادات ياالقتصاد - 5

 .الناتج المحلي اإلجمالي في العالم 
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 وسجلت 2002-1994خالل الفترة موجب سجلت جميع المناطق معدل نمو فقد بالنسبة للتصدير 

أعلى معدالت النمو السنوي التي وصلت إلى و الشرق األوسط االقتصاديات االنتقالية و أمريكا الالتينية 

أمريكا تقلصت صادرات  2002 و 2001ومع ذلك فبين عامي . على التوالي % 7.6، % 8.1، % 9.1

. وتناقصت صادرات الشرق األوسط وذلك نتيجة للمشكالت االقتصادية في عدد من دول المنطقة الالتينية 

تتبعها آسيا و أوروبا االنتقالية ات يحصلت االقتصاد، بينما  نخفاضاستمرت صادرات أمريكا الشمالية باالو

 . )2-1 والجدول 2-1 المخطط( األعلى في التصدير  الموجبةمعدالت النموالغربية على 

  (%)2002-2001 في الصادرات العالمية حسب المناطق ، التغير السنوي  2ـ1المخطط 
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العالم  أوروبا الغربية آسيا أمريكا الشمالية أمريكا الالتينية  أوروبا الشرقية

والوسطى

ودول البلطيق

والدول المستقلة

الشرق األوسط أفريقيا

 
 2-1ل  الجدو–  موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر

) 3-1الجدول (جميع المناطق في موجبة سنوية معدالت نمو سجلت الواردات  2002-1994خالل الفترة 

 انعكس اتجاه االنخفاض العام 2002وفي عام .  6في بعض دول أوروبا الغربيةمع أنها تقلصت أو تباطأت 

 بين عامي %7تراجعاً بنسبة سجلت أهم المناطق المستوردة باستثناء أمريكا الالتينية التي الذي سجلته 

 أعلى  سجلتوعلى العكس من ذلك فإن االقتصاديات االنتقالية يتبعها الشرق األوسط و آسيا . 2001-2002

 . الطلب المحلي نتيجة لزيادة أمريكا الشمالية تحسنت واردات و. ) 3-1المخطط (التغيرات الموجبة 

 

 

 

 

 

                                                            
 .مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا - 6
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 (%) 2002-2001عالمية حسب المناطق ،  في الواردات الالتغير السنوي  3ـ1المخطط 
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 3-1 الجدول –  موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر

 أهم الدول المتاجرة

 157 حافظت الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد األوروبي 2002 ففي عام 4-1الجدول كما هو مبين في 

 في من حجم التجارة العالمية% 37.2ن حوالي حيث ال زاال يشكال(على دورهما الرائد في التجارة العالمية 

من التجارة  اليابان و كندا لم تتغير حصةومع ذلك و بينما .  تالهما اليابان والصين و كندا )2002عام 

و يشير هذا و يشير هذا إلى .  %6.1 نقطة لتصل إلى 1فقد ازدادت حصة الصين بنسبة العالمية بشكل كبير 

ها إلى منظمة التجارة بعد انضمامتم تنفيذها  اإلصالحات التي لتجارة العالمية نتيجةدور الصين المتزايد في ا

 .  المعدل المرتفع لتدفقات رأس المال الخارجيالعالمية و

حيث ) 2002من الصادرات العالمية في عام % 6.6(رئيسياً  اًفقد أصبحت الصين موردومن ناحية التصدير 

أما االتحاد األوروبي الذي احتل مرتبة  . 2002 و 2001بين عامي % 22.3ازدادت قيمة صادراتها بنسبة 

الواليات المتحدة األمريكية تراجعت حصة بينما % 19.0أكبر مصدر قد زاد حصته من التجارة العالمية إلى 

إلى % 8.5فقد تراجعت حصتها بشكل طفيف من ليابان أما ا.  %14.0 إلى )ثاني أكبر مصدرتشكل والتي (

 .) 4-1 والمخطط 5-1الجدول ( %3.3الرغم من الزيادة بالقيمة المطلقة والتي وصلت إلى ب% 8.4

 فمن الجدير بالمالحظة أن حصة التجارة ةوعالوةً على ذلك وحسب التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمي

لها مثيل خالل لتمثل ذروة لم يسبق % 10.7الخارجية للدول النامية من السلع التجارية قد ارتفعت إلى 

 . السنوات الخمسين الماضية 

                                                            
 .  تعتبر تجارة االتحاد األوروبي هنا خارجية وهي ال تشكل التجارة بين الدول الخمسة عشر األعضاء في االتحاد األوروبي - 7
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 (%) 2002-2001 ، العالمية التجارة من المصدرة الدول أهم حصص  4ـ1 المخطط
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 5-1الجدول  –  موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر

بين عامي % 21.2زادت وارداتها بنسبة سوقاً واعدة أيضاً حيث الصين فقد أصبحت لالستيراد  بالنسبة

من % 5.7مع  احتلت الصين المرتبة الرابعة بين الدول المستوردة 2002وفي عام .  2002 و 2001

زيادة نمو واردات الواليات تمثل .  )6-1 والجدول 5-1المخطط ( ) مليار دوالر295.2(واردات العالم 

فقد شكلت . 2002ام عنصراً هاماً في انتعاش االقتصاد العالمي في عالمتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي 

من حيث الحجم % 1.9العالمية وازدادت بنسبة الواردات من % 23.2الواليات المتحدة األمريكية حوالي 

 وارداتهو زاد قيمة % 18.0بينما عزز االتحاد األوروبي حصته العالمية لتصل إلى .  2001مقارنةً مع عام 

قيمة وأنقصت % 6.5إلى % 7.0حصتها من اليابان وعلى العكس من ذلك فقد أنقصت % . 2.2بنسبة 

 .) 6-1الجدول (% 3.4وارداتها بمقدار 

  (%)2002-2001ة من التجارة العالمية ، ستوردحصص أهم الدول الم  5ـ1 المخطط
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 6-1 الجدول –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 
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ارتفاع ي منظمة التجارة العالمية تشير إلى فإن البيانات المتوفرة ف السلعمن  بالفئات الرئيسية يتعلقوفيما 

  الزراعيةالمنتجاتلتجارتي المعادن ووزيادة تحت المتوسط المصنعة السلع صادرات في لمتوسط أعلى من ا

االنعكاس السلبي رغم % 5.0فإن حجم تجارة الخدمات قد ازداد بمقدار باإلضافة لذلك و .) 7-1الجدول (

 . نقلخدمات الالعالمية والسياحة على أسعار النفط المرتفعة ة والستمرار المخاوف بشأن السالم

  التجارة الزراعية1-3

  الرئيسية االتجاهات 1-3-1

 منظمة التجارة إحصائيات وتظهر. ات الدول النامية يفي معظم اقتصادالقطاع الرئيسي الزراعة  تشكل

تمثل الزراعة ألربعين ،  خمسين دولة نامية أن الزراعة تمثل أكثر من ثلث عائدات التصدير لحواليالعالمية 

 .أكثر من نصف عائدات تصديرها منها دولة 

 عاميبين % 6.3ام بمقدار عرغم أن الصادرات الزراعية العالمية قد ازدادت بشكل أنه  7-1الجدول  ويبين

 طفيف يعادل إال أن حصة التجارة الزراعية من إجمالي التجارة العالمية قد انخفضت بشكل 2002 و 1999

حيث مكونات التجارة الزراعية المواد الغذائية والمواد الخام على أهميتها في وقد حافظت   . نقطة مئوية0.6

 .  على التوالي %20و % 80حوالي نسبها كانت 

، وقد أدى ارتفاع الطلب إلى إلى النصف  2002 و 2001نمو إنتاج الحبوب العالمي في عامي  انخفض

في % 3.0 إلى ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة  و1980 العالمي إلى أدنى معدل منذ عام انخفاض المخزون

العالمية استجابة للمحددات التي فرضتها الدول األسعار كما ارتفعت  . 2002في عام % 10.0 و2001عام 

رة العالمية منظمة التجاحسب تقرير (المصدرة مثل كندا و أستراليا للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

 ) . 2004 و 2003

في % 5 لتنخفض بنسبة 2001و  1998 يعامبين % 16بنسبة  ناحية أخرى فقد تزايدت أسعار اللحم ومن

 . االنعكاسات السلبية لزيادة مخاوف المستهلكين من سالمة اللحوم على األسعار  وذلك بسبب 2002عام 

 االتجاهات اإلقليمية  1-3-2

 حجممن حيث أكثر المناطق المصدرة أهمية في العالم  الغربية كانت ن أوروبةفإ 6-1المخطط يظهر كما 

انخفضت هذه النسبة بمقدار  و.%42.7حيث بلغت حصتها  2002في عام  8حصتها من الصادرات الزراعية

بعد أوروبا الثانية زراعية التصديرية المنطقة ال آسيا أصبحت 2002في عام و.  1999مقارنةً مع عام 1.4%

                                                            
 .  يتضمن هذا الرقم التجارة اإلقليمية البينية - 8
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أمريكا أما . ) 7-1الجدول (الصادرات الزراعية العالمية إجمالي من % 18.2الغربية حيث تساهم بنسبة 

 2002 في عام ةالثالثالمرتبة تراجعت إلى  فقد 1999 الثانية عالمياً في عامتحتل المرتبة التي كانت الشمالية 

أما منطقتا  .  نقطة مئوية0.7ة بنسبازدادت حصة آسيا بينما % 17.4إلى % 18من حيث انخفضت حصتها 

         %3.8بقيتا أقل المناطق التصديرية أهمية حيث كانت حصتهما أقل من فقد  أفريقيا والشرق األوسط

 . على التوالي من الصادرات الزراعية العالمية % 1.5و 

   (%)2002 و 1999حسب المناطق الزراعية العالمية الصادرات  6-1المخطط 
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 7-1 الجدول –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 

أن الوزن النسبي ، إال في العالم الزراعية تلعب دوراً هاماً في التجارة أوروبا الغربية أن على الرغم من 

مناطق الالرابعة بين  كانت تحتل المرتبة 2002وفي عام . للتجارة الزراعية من إجمالي التجارة منخفضاً 

من السلع من صادراتها % 9.4التي لم تتجاوز لزراعية إلى إجمالي صادراتها العامة حيث نسبة صادراتها ا

من % 19.3(لت أعلى نسبة بين المناطق في هذا المجال فإن أمريكا الالتينية سج.  )8-1الجدول ( زراعيةال

 .)7-1المخطط ( أمريكا الشمالية وأفريقيا تلتها ) صادراتها كانت عبارة عن صادرات زراعية
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 (%) 2002، لمناطق من الصادرات اإلجمالية حسب ا الزراعية المنتجاتحصة  7-1المخطط 
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 8-1 الجدول – موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر 

الواردات الزراعية من الواردات اإلجمالية فقد كان ألفريقيا أكبر حصة وصلت إلى بحصة وفيما يتعلق 

األدنى أمريكا الشمالية حصة وكانت  . )8-1المخطط (% 13.4بحصة الشرق األوسط  تالها 15.9%

 .فقط من إجمالي وارداتها % 6.2شكلت البضائع الزراعية ما نسبته حيث 

  (%)2002من إجمالي الواردات حسب المنطقة الزراعية  المنتجاتحصة  8-1المخطط  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

أفريقيا الشرق األوسط أوروبا الوسطى/

دول البلطيق/

الدول المستقلة

أوروبا الغربية أمريكا الالتينية آسيا أمريكا الشمالية

 
 8-1 الجدول – موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر 



2004التجارة الزراعية السورية   

 

 10

  المصدرةالدولأهم  1-3-3

في الزراعية للسلع دولة مصدرة األمريكية أكبر كانت الواليات المتحدة  )9-1المخطط (في مجال التصدير 

 خالل عام ومع ذلك و. من إجمالي الصادرات الزراعية العالمية % 11.8حيث بلغت حصتها  2002عام 

ولم يكن هذا طبيعياً في   .2001عام مقارنةً مع حصتها من نقطة مئوية واحدة فقدت ما يعادل فقد  2002

أكبر كالً من االتحاد األوروبي ثاني من جهة أخرى فإن و . 2002ضوء تخفيض قيمة الدوالر خالل عام 

على % 3.2و% 10.9 حصتهما العالمية لتبلغ قد زادا من التي احتلت المرتبة الخامسة والصين مصدر

ويعتقد أن استخدام .  ات االتحاد األوروبي ملفتة للنظرالزيادة في صادروقد كانت  . )9-1الجدول (التوالي 

وفي الواقع . ساعد على تحقيق هذه النتيجة اليورو كعملة عامة بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 

تعزيز التجارة البينية ضمن  قد ازدادت بسبب -بالرغم من قوة اليورو – فإن صادرات االتحاد األوروبي

  .  في صادرات االتحاد األوروبي الخارجيةاالنخفاضأثر عدل ي مما االتحاد األوروب

 )من الصادرات الزراعية العالمية (% 2002-2001الدول المصدرة الزراعية الرئيسية  9-1 المخطط

0

2

4

6

8

10

12

14

الواليات المتحدة

األمريكية

االتحاد األوروبي

(15)

كندا البرازيل الصين أوستراليا األرجنتين تايالند

2001

2002

 
  9-1  الجدول– موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر 

األول الزراعي المستورد ة األمريكية فقد كانت الواليات المتحد) 10-1المخطط (بخصوص االستيراد 

 2002وفي عام . من التجارة الزراعية العالمية % 13.5حيث شكلت حصتها  2001عام في العالم 

حصته إلى ازدادت الذي  بعد االتحاد األوروبي لتحتل المرتبة الثانية% 11.4 انخفضت حصتها إلى

بالرغم من أن حصتها انخفضت خالل ثالثة ة الفقد حافظت على موقعها في المرتباليابان أما .  13.3%

   .)10-1الجدول ( 2002في عام % 8.8 سنتين على التوالي لتصل إلى
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 ) من الواردات الزراعية العالمية (% 2002-2001، الرئيسية الزراعية الدول المستوردة  10-1المخطط 
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  10-1  الجدول– موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر 

 جارة الشرق األوسطت 1-3-4

حيث ستيراد االتصدير أو من ناحية الخالل السنوات األخيرة سواء الزراعية األوسط  تجارة الشرق تزايدت

-2000دوالر خالل الفترة مليار  8.6دوالر إلى مليار  7.2من صادرات المنطقة الزراعية قيمة ازدادت 

القوة الدافعة للتجارة داخلية للشرق األوسط تمثل التجارة الو .) 11-1المخطط  و11-1الجدول ( 2002

خارج من هي أهم مستورد زراعي من الشرق األوسط فأوروبا الغربية أما  .الزراعية للشرق األوسط 

فإن التجارة الثالث األخيرة سنوات الازدادت التجارة الداخلية الزراعية في ومع ذلك وبينما . المنطقة 

  . 2000مقارنة مع عام  2002انخفضت بشكل بسيط في عام الزراعية مع أوروبا الغربية قد 
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 ) أمريكي دوالرمليار (2002-2000، حسب الوجهة التصديرية الزراعية  الشرق األوسط صادرات 11-1المخطط 
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 11-1  الجدول– موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر 

 شكلت 2002وفي عام ) . 12-1المخطط  (في الشرق األوسطرات الداخلية  الزراعية ربع الصادالسلع تمثل

بينما التي تمر في المرحلة االنتقالية ات يمن الصادرات إلى االقتصادفقط  %14.7حوالي تلك الصادرات 

من إجمالي فقط % 0.74الزراعية الصادرات  وشكلت .لوحظ وجود حصص أدنى إلى المجموعات األخرى 

 .) 11-1الجدول (أمريكا الشمالية من الصادرات إلى % 0.77الصادرات إلى آسيا و

 (%) 2002-2000لمناطق ، حسب الشرق األوسط الزراعية صادرات لفي إجمالي الزراعة  12-1 المخطط
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 11-1  الجدول– موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر 
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دوالر ار ملي 22.6إلى  2000في عام ر مليار دوال 21الزراعية إلى الشرق األوسط من الواردات  ازدادت

حيث كانت المصدر الزراعي األكثر أهمية بالنسبة للشرق األوسط كانت أوروبة الغربية  و. 2002في عام 

. حصتها أعلى من حصة التجارة البينية بالرغم من االنخفاض الذي لوحظ خالل السنوات الثالث الماضية 

ت من أوروبة الغربية كانت في أدنى وعالوةً على ذلك فإن حصة المنتجات الزراعية من إجمالي الواردا

 11-1الجدول  (2002في عام % 7.9مستوى لها و كانت في انخفاض مستمر حيث وصلت إلى 

 ) . 14-1 و 13-1والمخططين 

 )دوالرمليار  (2002-2000المناطق حسب واردات الشرق األوسط الزراعية  13-1 المخطط
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 11-1 دول الج– موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر 

 في واردات أمريكا الالتينية حصة أن للتجارة الزراعية في الشرق األوسط  بالنسبةالنواحي الملحوظةمن 

أهم السلع و.  2002في عام % 73.3تجاوزت حيث تتمتع بأهمية كبيرة ) 14-1المخطط (الشرق األوسط 

في المنتجات الزراعية  بارزة من أفريقيا أيضاً لها حصةو . الموز والقهوة والمتةالزراعية المستوردة 

 نسبياًولكن كما ذكرنا فإن واردات الشرق األوسط الزراعية من أفريقيا قليلة . واردات الشرق األوسط 

 .) 11-1الجدول (
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  (%)2002-2000لمناطق ، حسب اواردات للشرق األوسط الزراعة من إجمالي  14-1المخطط 
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 11-1  الجدول– ةموقع منظمة التجارة العالمي: المصدر 

كانت السعودية أن  ، فيمكن اإلشارة إلى )15-1المخطط (العربية بالتجارة على مستوى الدول  يتعلقفيما 

من إجمالي % 17  مليون دوالر أي ما يعادل5111 حيث وصلت حصتها إلى 2002أكبر مستورد في عام 

 مليون دوالر 3688ت قيمة وارداتها إلى أما مصر فقد احتلت المرتبة الثانية حيث وصل.  السعودية واردات

أما سورية فقد سجلت أدنى قيمة . مليون دوالر  3146ما قيمته التي استوردت اإلمارات أمريكي تلتها 

 .) 12-1الجدول (من إجمالي وارداتها % 22.3 مسجلة 2002في عام الزراعية للواردات 

 )مليون دوالر (2002، ط الواردات الزراعية لبعض دول الشرق األوس 15-1المخطط 
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 12-1  الجدول– موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر 
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  بعض المنتجات الزراعيةاتجاهات 1-3-5

   القمح(وتتضمن الحبوب  د من المنتجات ذات األهمية لسوريةعداألسواق العالمية ل فيما يلي عن سنتحدث

 .والقطن وزيت الزيتون ) والرز والذرة

 الحبوب

فقد  .أسعار كافة أنواع الحبوب عن زيادة  إلى حد ما 2002 في أسعار المواد الغذائية في عام لتحسنانجم 

المناطق الخمسة المصدرة تقليدياً للحبوب الجفاف الذي أصاب أربع مناطق من نتيجة ارتفعت أسعار الحبوب 

 . مما سبب انخفاضاً في اإلنتاج للعام الثاني على التوالي 

 القمح
 2001في عام  مليون دوالر 14607من حيث زادت  2002في عام % 5.9 صادرات القمح بنسبة ارتفعت

 .)13-1الجدول () 2002-2001بين عامي  %5.9 زيادة بمقدار( 2002في عام  مليون دوالر 15464إلى 

 خالل  قليالًالسنوية زادصادرات القمح معدل نمو فإن المدى الطويل بالنظر إلى االتجاه على و مع ذلكو

  %) .0.6(كان صغيراً نسبياً ) 2002-2001 و 1994-1993متوسطات (العقد الماضي 

 2002صدرت في عام ، حيث  الواليات المتحدة هي المصدر األكبر للقمح في العالم نأ 16-1 المخططويبين 

تراليا بقيمة وتبعتها أس) من مجمل صادرات القمح العالمية% 23.5أي حوالي ( مليون دوالر 3632ما قيمته 

 . )14-1الجدول (%) 12.7( وكندا %)14.5( مليون دوالر 2250صادرات تعادل 

 )مليون دوالر (2002 أهم مصدري القمح في العالم ، 16-1المخطط 
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 14-1  الجدول– الفاوموقع منظمة : المصدر 
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والجزائر  من ثم اليابان وفي العالم المستورد األول للقمح )  دولة15المكون من  (االتحاد األوروبييشكل 

من % 10.2ما يعادل (مليون دوالر  1721ما قيمته ) 15 (استورد االتحاد األوروبيوقد . والبرازيل 

 .) 17-1المخطط %) (6.6( مليون دوالر 1121ما قيمته بينما استوردت اليابان ) الواردات العالمية

 )ن دوالرمليو (2002هم مستوردي القمح في العالم ،  أ17-1المخطط 
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 15-1  الجدول– الفاوموقع منظمة : المصدر 

 الرز

وهكذا فإن عدداً من الدول كاليابان على سبيل . دول شرق آسيا لالرز هو محصول استراتيجي و خاصة 

وبشكل عام فإن الكثير . المحلية بهدف حماية األسواق المثال قد قامت بتأخير عملية التحرير التجاري للرز 

 .للرز تظهر اهتماماً أكبر بمعدالت االكتفاء الذاتي بدالً من المشاركة في التجارة العالميةمستهلكة من الدول ال

 2002-2001  و94-93 وسطي الفترتين إن معدل النمو السنوي للصادرات العالمية من الرز بين العامين

المخطط (عها الهند تتب 2002عام  أهم مصدر للرز في كانت تايالند .) 16-1الجدول (% 2.5يعادل كان 

بينما من صادرات العالم % 24.9أي ما يعادل  مليون دوالر 1632صدرت تايالند بقيمة فقد  .) 1-18

 إجمالي صادرات من% 43.4 معاً حوالي وصدرت هاتان الدولتان مليون دوالر 1212صدرت الهند بقيمة 

 ) وباكستان والصينفيتنام( دول شرق آسيا هتبعهو الواليات المتحدة تفالمصدر الثالث أما . الرز في العالم 

  .) 17-1الجدول (
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 )مليون دوالر (2002 في العالم ، رزي الصدرأهم م 18-1المخطط 
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 17-1  الجدول– الفاوموقع منظمة : المصدر 

أكبر ثالثة دول مستوردة السعودية و 15االتحاد األوروبي وإندونيسيا  فقد كانت لمستوردي األرز بالنسبة

االتحاد مليون دوالر و 377إلى إندونيسيا وقد وصلت قيمة واردات  .) 19-1المخطط (للرز في العالم 

 . من اإلجمالي % 4.9أي ما يعادل مليون دوالر  324 بقيمة 15األوروبي 

حيث أن وتتميز واردات الدول بالتباين السنوي النسبي . واردات الرز أكثر تبايناً نسبياً من الصادرات إن 

 . األسواق العالمية كوسيلة ملء الفجوة المقترنة بانخفاض اإلنتاج المستوردين يعتمدون على الكثير من 

 )مليون دوالر (2002ردي الرز في العالم ، ستوأهم م 19-1المخطط 
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 18-1  الجدول– الفاوموقع منظمة : المصدر 
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  الصفراءالذرة

نمت صادرات وقد . التجارة العالمية مقارنةً بالقمح والرز إن الذرة الصفراء هي المحصول األقل أهمية في 

ومع ذلك فإن . ) 19-1الجدول ( 2002-2001 و1994-1993خالل الفترة % 1.1بمعدل سنوي الذرة 

مقارنةً % 11.1 نمواً ملحوظاً يعادل 2002-2001 السنوي لصادرات الذرة الصفراء سجل في الفترة النمو

  . 2001-2000في الفترة % 1.2مع 

من صادرات الذرة الصفراء في % 73.3وتتميز صادرات الذرة الصفراء بالتمركز حيث شكلت ثالثة دول 

 وهذا يمثل 2002 مليون دوالر في عام 5128صدرت الواليات المتحدة ما قيمته و . 2002العالم عام 

فارق كبير عن الواليات حلت الصين ثانياً ولكن بو.  )20-1المخطط (صادرات الذرة في العالم من % 52.1

 % . 9.4 تصدرالتي األرجنتين و% 11.8نسبة المتحدة مصدرة 

 )مليون دوالر (2002في العالم ، الصفراء أهم مصدري الذرة  20-1المخطط 
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 20-1ل  الجدو– الفاوموقع منظمة : المصدر 

% 32.7ث الرئيسية نسبة  واردات الذرة الصفراء بدرجة أقل من التمركز حيث استوردت الدول الثالوتتميز

حيث أهم مستوردي الذرة كانت اليابان و) . 20-1الجدول  (2002من إجمالي واردات العالم في عام 

جمهورية كوريا تبعتها ) من واردات الذرة في العالم% 17.9( مليون دوالر 1993استوردت بما يعادل 

-1 المخطط( مليون دوالر 669وردت بقيمة استالتي المكسيك ثم  مليون دوالر ، 982ما قيمته  مستوردةً

21 (.  
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 )مليون دوالر (2002أهم مستوردي الذرة في العالم ،  21-1المخطط 
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 21-1  الجدول– الفاوموقع منظمة : المصدر 

 القطن
 األقل نمواًالكثير من الدول عملية التنمية في وتعتمد . القطن هو أحد أهم المحاصيل الصناعية في العالم إن 

وقد تميزت تجارة ألياف القطن  . ةأهمية خاصة لسوريبشكل أساسي الذي يحتل أيضاً لى تصدير القطن ع

 2002-2001 إلى 1994-1993الفترة سنوياً خالل % 1.8باالنخفاض مع تراجع الصادرات العالمية بنسبة 

قطن في أسواق ويعكس هذا تراجع دور ال.  مقارنةً مع السنة الماضية 2002خالل عام % 9.6وبنسبة 

-1الجدول (األلياف العالمية وهو مصدر قلق للكثير من االقتصاديات الفقيرة التي تعتمد على هذه السلعة 

22 .( 

وتحتل الواليات المتحدة األمريكية دوراً رائداً حيث تزيد حصتها على ثلث إجمالي صادرات العالم من ألياف 

وأستراليا و مصر و االتحاد األوروبي أوزبكستان تليها ) 2002 مليون دوالر أمريكي في عام 2049( القطن

وبينين و مالي هي من الدول المصدرة الرئيسية ساحل العاج  ومع ذلك فإن .) 23-1الجدول ( و سورية 15

 . ) 22-1المخطط (التي تأثر اقتصادها بشكل كبير باتجاه األسواق العالمية لهذا المحصول 
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 )مليون دوالر (2002 في العالم ،  مصدري القطن أهم22-1المخطط 
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 23-1  الجدول– الفاوموقع منظمة : المصدر 

من واردات العالم % 13.3حيث يشكل  االتحاد األوروبي هو أكبر مستورد للقطن إن يتعلق بالواردات فافيم

صناعة النسيج يعكس األهمية المتزايدة لوالهند ندونيسيا وضع بعض الدول مثل إن إ.  و الصينتليه إندونيسيا 

  .  )23-1المخطط  و 24-1الجدول (في تلك الدول 

 )مليون دوالر (2002 القطن في العالم ، مستورديأهم  23-1المخطط 
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 24-1  الجدول– الفاوموقع منظمة : المصدر 
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 زيت الزيتون

 تزايد  فقد كانت تجارة زيت الزيتون في2001المسجل في عام %) 6.4(بالرغم من االنخفاض الملحوظ 

-2001 إلى 1994-1993خالل الفترة % 3.9مستمر خالل العقد الماضي مع معدل زيادة سنوي يعادل 

بحوالي إجمالي صادرات العالم قدر  وقد.  )25-1الجدول ( 2002في عام % 13 بنسبة وزيادة 2002

  2002في عام  مليون دوالر 2381

من إجمالي صادرات زيت الزيتون % 37.4 صدر  أكبر مصدر في العالم حيث15وكان االتحاد األوروبي 

صغيرة جداً فهي جميع مصدري زيت الزيتون الرئيسيين اآلخرين أما حصص . ) 24-1المخطط (في العالم 

الجدول ( %1.9ما نسبته لزيت الزيتون حيث تصدر  المصدر الثاني وتشكل تركيا. قياساً باالتحاد األوروبي 

  .%) 0.4(و سورية %) 0.7(رجنتين و األ%) 1.7(تليها تونس  )1-26

 )مليون دوالر (2002أهم مصدري زيت الزيتون في العالم ،  24-1المخطط 
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 26-1  الجدول– الفاوموقع منظمة : المصدر 

الواليات  مليون دوالر واحتلت 2613إلى زيت الزيتون  وصلت قيمة واردات العالم من 2002في عام 

 مليون 102(من إجمالي واردات العالم تلتها اليابان % 16.7يث استوردت  حالمتحدة موقع المستورد األول

 الذي 15واالتحاد األوروبي %) 2.6 مليون دوالر أو 69(ومن ثم أستراليا %) 3.9دوالر أي ما يعادل 

 . ) 27-1 والجدول 25-1المخطط ( احتل المرتبة الرابعة
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 )مليون دوالر (2002ي زيت الزيتون في العالم ، درمستوأهم  25-1المخطط 
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 27-1  الجدول– الفاوموقع منظمة : المصدر 

 النتائج الرئيسية

 انتعشت التجارة العالمية بعد االنخفاض الذي طرأ في السنوات السابقة لتنمو بنسبة 2002في عام  •

 .  2001عام مقارنةً مع من حيث الحجم % 6

في آسيا مما يعكس األداء االقتصادي األفضل كان النمو التجاري أكبر في االقتصاديات االنتقالية و •

 . في تلك المناطق 

مما يمثل ذروة % 10.7ارتفعت حصة التجارة البينية بين الدول النامية من التجارة العالمية بنسبة  •

 . لم يسبق لها مثيل خالل الخمسين سنة الماضية 

 . كانت أوروبة الغربية أهم المناطق المصدرة والمستوردة  •

بينما كانت الواليات المتحدة في العالم أهم دولة مصدرة ) كدولة واحدة(  تحاد األوروبيكان اال •

 .  األمريكية أهم دولة مستوردة

كانت الواليات المتحدة األمريكية أهم دولة مصدرة للمنتجات الزراعية بينما كان االتحاد األوروبي  •

 . أهم دولة مستوردة للمنتجات الزراعية 

شكلت أفريقيا أكبر حصة بينما المنتجات الزراعية صادرات التينية أعلى حصة من سجلت أمريكا ال •

 . من المنتجات الزراعية مقارنةً بإجمالي الواردات 

وشكلت المنتجات لمنطقة الشرق األوسط خالل السنوات الماضية البينية تزايدت التجارة الزراعية  •

لك وبينما تزايدت الصادرات بشكل كبير بين ومع ذ. من إجمالي التجارة البينية % 25الزراعية 

 . دول المنطقة فقد بقيت أوروبة الغربية أهم مصدر للواردات 

احتلت الواليات المتحدة األمريكية المرتبة األولى في تصدير القمح بينما احتل االتحاد األوروبي  •

 . المرتبة األولى في استيراده 
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 . ن ثلث صادرات القطن الواليات المتحدة األمريكية أكثر مصدرت  •

 .  كان االتحاد األوروبي في صدارة الدول المصدرة لزيت الزيتون •
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  لمحة عن التجارة الخارجية السورية –الفصل الثاني 

 وهي السنة 2002التطورات الرئيسية للتجارة الزراعية واإلجمالية السورية حتى عام هذا الفصل ستعرض ي

 وصفاً للسمات 1-2وتتضمن الفقرة . نات في موعد إعداد التقرير الحالي األخيرة التي توفرت حولها البيا

أما .  والذي قد يكون أثر على وضع سورية في األسواق العالمية 2002الرئيسية لالقتصاد السوري في عام 

سم ويتضمن الق.   فهما تتعلقان بتطور التجارة العامة والتجارة الزراعية السورية3-2 والفقرة 2-2الفقرة 

مصنفة (األخير عرضاً للتطورات األخيرة في فصول الصادرات والواردات الزراعية الرئيسية لسورية 

ويتضمن الفصل الثالث المزيد من التحليل التفصيلي للتجارة . ) حسب نظام التعريفة الجمركية المنسق

 .  اعية السورية حسب السلع واألسواقالزر

  المناخ االقتصادي 2-1

بينما يتضمن الفصل  . 2002هذا الفصل السمات الرئيسية لالقتصاد السوري العام في عام سنستعرض في 

 .  وصفاً تفصيلياً للتطورات األخيرة في السياسات التجارية السوريةالسادس 

والصادرات اإلنفاق الحكومي  2002في عام الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نمو كان العامالن الرئيسيان في 

كان (األداء الجيد لالقتصاد وخاصةً مقارنةً مع السنوات السابقة % 3س معدل النمو الذي وصل إلى حيث عك

وقد .  )2001عام % 2.8 و 2000عام % 0.6 و 1999عام % 1.8-الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

راعة دوراً  ، كما لعبت الز2002 في عام قطاعي النفط و المنتجات غير النفطيةارتفعت كل من صادرات 

عر المستهلك منخفضاً بشكل كبير في نفس الوقت بقي تضخم س. هاماً في زيادة نمو اإلنتاج والصادرات 

كس الثبات النسبي للطلب المحلي مما يع% 1بمتوسط قدر من قبل وزارة المالية ليكون دون الــ و

  مليون دوالر في عام950والي وقد كان فائض الحساب الجاري ح. المخزون الكافي من المنتجات الغذائيةو

2002 .  

بلغ عدد  )  CBS(بناء على التقديرات األخيرة لعدد السكان المنشورة من قبل المكتب المركزي لإلحصاء 

 مليون نسمة 7مما يعكس زيادة مطلقة تعادل حوالي  مليون نسمة 18.9 حوالي 2002سكان سورية عام 

أقل بقليل من معدل السنوات % 2.45الذي يقدر بنسبة  2002ي عام معدل النمو السكانكان  . عاماً 12خالل 

الزيادة السريعة للسكان من خالل النمو السكاني وقد انعكس .   %)2.6 (2002-1998الخمس األخيرة 

كما أدت زيادة السكان إلى .  من إجمالي سكان سورية تحت سن الخامسة عشرة% 45اليافعين حيث أن 

وهي نسبة شكلت مصدر قلق % 20حالياً إلى نسبة البطالة عمل حيث وصلت الحاجة لزيادة فرص ال



2004التجارة الزراعية السورية   

 

 26

تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة البطالة بهدف وضع ب 2002عام اقتصادي واجتماعي للدولة التي قامت في 

و قد . إلحداث مئات اآلالف من فرص العمل خالل فترة خمس سنوات وتشجيع اإلجراءات ستراتيجيات اال

لتشغيل هذا المكتب خالل السنوات الخمس شكلت مصادر ليرة سورية مليار خمسون د قدره خصص اعتما

 . التمويل الخارجية قسماً كبيراً منها

وازدادت موازنة .  %2 بمقدار النفطمع ارتفاع أسعار  2002تعززت إيرادات صادرات سورية في عام 

في عام . على التوالي% 10و % 17ارها  بزيادة اسمية باإلنفاق مقد2002 و 2001الحكومة في عامي 

للمشاريع %) 51.6 مليار دوالر أو 3.97( مليار ليرة سورية من اإلنفاق الكلي 184 تم تخصيص 2002

وقد تركز هذا اإلنفاق ) 2001عام خالل % 14.3مما أدى إلى زيادة اإلنفاق االستثماري بنسبة (االستثمارية 

شبكات الماء لتجديد  لكل من المواصالت واالتصاالت ، إضافةً بشكل كبير على تطوير البنية التحتية

 القانونوفق % 20 أيضا زيادةً ألجور ورواتب الموظفين قدرها 2002كما تضمنت موازنة عام .  والكهرباء

 . 2002 لعام 26رقم 

اف على  بهدف اإلشر2002مجلس النقد والتسليف في نيسان تفعيل  ترشيد السياسات النقدية فقد تم وبهدف

ومع ذلك ومع تعديل الهيكل المؤسسي لم يتم إجراء أية تغييرات . القطاع المالي و توجيه السياسات النقدية 

جوهرية على السياسات المالية و بقيت أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً مما خفض االستثمار المحلي حتى أوائل 

 .  عقود عديدة  حيث تم تخفيض أسعار الفائدة للمرة األولى بعد2004عام 

 بتبسيط نظام 2002وفيما يتعلق بنظام أسعار الصرف وقوانين استخدام العملة فقد قامت الدولة في عام 

 46.5الذي كان في ذلك الوقت يعادل (أسعار الصرف من خالل تطبيق سعر الصرف في الدول المجاورة 

أسعار الصرف المتعددة مطبقة على ومع ذلك فقد بقيت . على القسم األكبر من المعامالت ) دوالر/س.ل

المعامالت المنفذة من قبل شركات القطاع العام وذلك ألغراض الحسابات القومية ولحساب القيمة الجمركية 

وتم تسهيل حصول . وتم مؤخراً إلغاء التزام المصدرين ببيع قسم من عوائد التصدير إلى الدولة . للواردات 

 . و تبسيط نظام أسعار الصرف كما هو مبين في الفصل السادس القطاع الخاص على القطع األجنبي 

وقد أدت إعادة التفاوض على المديونية الخارجية التي شكلت مصدراً للقلق الدولي لسنوات عديدة إلى تحسن 

 درس 2002ففي عام . قدرة سورية على الحصول على مصادر القروض العالمية الثنائية و متعددة الجهات 

تمويل مشاريع في قطاعات مختلفة في سورية بما فيها تكرير النفط  ) EIB(ار األوروبي بنك االستثم

مؤسسة التمويل الدولية وفي نفس األثناء بدأت . وخاصةً الكهرباء واالتصاالت و مشاريع البنية التحتية 

)IFC ( ة في القطاع دراسة إمكانية توفير قروض للمشاريع الصناعيوهي إحدى فروع مجموعة البنك الدولي

وقد نجم تحسن قدرة سورية على الحصول على مصادر التمويل الخارجية عن تحسن . الخاص في سورية 

 . وشكل خطوة كبيرة باتجاه االقتصاد المفتوح  وضع سورية المالي

إلى في منطقة الشرق األوسط السياسي الوضع الجغرافي  أدى تراجع 2004 و 2003 ففي عامي ذلكومع 

في عام % 0.6إلى ليصل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لى التجارة العالمية وإلى تباطؤ التأثير ع
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 ، بينما ازداد  و بقي كل من اإلنفاق الحكومي والموسم الزراعي الجيد هما المحرك الرئيسي للنمو .2003

 .   المحلي المحدودالطلبولكنه بقي تحت السيطرة نتيجةً % 1.5تضخم أسعار المستهلك ليصل إلى 

  التجارة السورية الكلية2-2

ارتفاع صادرات النفط و إلى زيادة كمية و يرجع ذلك  سوريةلتجارة ال سنة تجارية جيدة ل2002كانت 

الصادرات تحسن وقد أدى كل من النمو االقتصادي المطرد إلى  .  و الموسم الزراعي الجيدهاأسعار

بزيادة  2002س خالل عام . مليار ل315.9 إلى 2000س في عام . مليار ل216.2السورية الكلية من 

 بمعدل الواردات السورية الكليةازدادت و في نفس الفترة .  2002 و 2001 بين عامي %20.9 امقداره

 . ) س. مليار ل235.7س إلى . مليار ل187.5من ( 12.1%

ليصل إلى % 23.0 بنسبة ازداد حجم التجارة) 2002-2000 إلى 1995-1993( األطول المدىوعلى 

خالل الفترة %) 16.3(وقد حدث القسم األكبر من الزيادة .  مليار دوالر أمريكي 10.2وسطي يعادل 

وقد ترافقت  . س. ل مليار551.7س إلى . مليار ل403.7 عندما ازداد حجم التجارة من 2000-2002

ث تحول من الوضع السالب إلى حيالسوري زيادة حجم التجارة مع تحسن كبير في الميزان التجاري 

 بحوالي 2001ة عام وهي قيمة أعلى من قيم 2002في عام س . مليار ل80.2الموجب ووصل إلى حوالي 

الميزان التجاري ازداد و .نصف وذلك نظراً لزيادة الصادرات بشكل يفوق زيادة الواردات ثالثة أضعاف و

قيمة و   حوالي2002-2000خالل الفترة  %9.8 إلى 1995-1993 خالل الفترة 14.4- من القياسي

  . )1-2 المخطط و 1-2الجدول ( 2002في عام  14.5 استثنائية قدرها

  )س.مليون ل(  2002-2000،  مؤشرات التجارة السورية الكلية 1-2المخطط 
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 1-2 الجدول –المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر

 خالل السنوات األخيرة ، وبما أن سورية تقوم واضحكل تغير نمط التجارة السورية مع بقية دول العالم بش

 فقد كان 2002ببناء عالقات متزايدة مع دول اإلتحاد األوربي ، وبناءاً على حجم التجارة الكلية خالل عام 
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تحاد األوربي الغت قيمة الصادرات السورية لدول ابي الشريك األكثر أهمية لسورية حيث بلواإلتحاد األور

كانت المملكة ) . 2-2الجدول (س . مليار ل58.6س ، بينما بلغت قيمة الواردات حوالي . ل مليار182.5

حيث بلغت قيمة الصادرات السورية ) حسب حجم التجارة(العربية السعودية الشريك الثاني األكثر أهمية 

لث األكثر أهمية وكانت تركيا الشريك الثا . س.  مليار ل8.3س ، بينما كانت قيمة الواردات . مليار ل25.2

  . متبوعة بكل من الواليات المتحدة األمريكية و كوريا الشمالية  وأوكرانيا

 الصادرات 2-2-1

ازدادت الصادرات الكلية السورية خالل العقد المنصرم بشكل كبير ، حيث ازدادت الصادرات الكلية بين 

 مليار دوالر في الفترة 5.6لتصل إلى حوالي % 57.5 بمقدار 2002-2000 و 1995-1993الفترتين 

 216.2(  مليار دوالر4.7  من2002 و 2000خالل عامي و ازدادت الصادرات الكلية بشكل كبير . الثانية 

ونتجت الزيادة األخيرة من تعزيز . ) 1-2الجدول ( )س. مليار ل316(  مليار دوالر6.9 إلى  )س.مليار ل

 ) .GAFTA(كبرى تطبيق اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة ال

القطاع األكثر أهمية في الصادرات ) بما فيه النفط(قطاع التعدين فيما يتعلق بفئات التصدير الرئيسية ، بقي 

عام  %62.9 إلى حوالي 2001في عام % 70.1 على الرغم من انخفاض حصته من 2002السورية عام 

مية في الصادرات السورية وذلك نتيجة ت الزراعة القطاع الثاني األكثر أهبقيو. ) 3-2الجدول ( 2002

وهي % 15.6 إلى 2002للظروف المناخية الجيدة حيث ازدادت حصتها من الصادرات السورية الكلية عام 

من % 78.5 حوالي 2002في عام وقد شكل هذان القطاعان معاً  . 2001في عام % 11.4مع مقارنة 

كان ) 2002-2000 و1995-1993ن متوسط بي(وعلى المدى األطول . إجمالي الصادرات السورية 

 750 مرتفعة إلى حوالي 1995 -1993 مليون دوالر خالل الفترة 617متوسط الصادرات الزراعية حوالي 

% 13.3إلى % 17.3ولكن نجم االنخفاض النسبي في الحصة من   . 2002-2000مليون دوالر في الفترة 

 %) . 66.6إلى % 55.2من (اع التعدين من النمو األسرع في القطاعات األخرى وخاصةً قط

 مليار 49.3 مسجالً 2002-2000الفترة  ملحوظة قيمة الصادرات الزراعية خالل زيادة 2-2 المخططيبين 

في كل من قيمة بشكل ملحوظ قطاع منتجات الفحم والنفط ازدادت حصة  وأخيراً  .2002س في عام .ل

 . 2002في عام % 8.8 إلى 2000عام  %7.1 من صادراته و حصته من الصادرات الكلية
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 )س.مليون ل (2002-2000، ات السورية الكلية حسب القطاعات الصادرإجمالي  2 -2المخطط 
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 3-2 الجدول –المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر

 أن دول اإلتحاد األوربي و الدول العربية هما الوجهتين الرئيسيتين 3-2 والمخطط 4-2 الجدول يظهر

ومع .  2002س في عام . مليار ل66.7س و . مليار ل182.5 حيث شكلتا على التوالي  السوريةللصادرات

في ف. ذلك فمن المهم أن نميز بين اتجاهي المدى الطويل والمدى القصير في التجارة مع هاتين المنطقتين 

وروبي قد  أن حصة االتحاد األ2002-2000إلى  1995-1993من الممكن أن نالحظ في الفترة الواقع 

% 24.2من (بينما انخفضت حصة الدول العربية ) وسطي ثالث سنوات% (61.8إلى % 57.7ازدادت من 

 وبالرغم من زيادة الصادرات 2002-2000وعلى العكس من ذلك ففي السنوات األخيرة %) . 17.9إلى 

عفت قيمة الصادرات حيث تضا(إلى كل من المنطقتين فقد شهدت الصادرات إلى الدول العربية زيادة أسرع 

 2002في عام % 21.1 إلى 2000في عام % 16.2مما أدى إلى زيادة في حصة الدول العربية من ) تقريباً

وعلى المدى الطويل من الممكن أيضاً . في حصة االتحاد األوروبي % 57.8إلى % 65مقابل انخفاض من 

أنه مع بقاء االتحاد األوروبي الوجهة التصديرية أن نالحظ الزيادة الملحوظة ألهمية الدول اآلسيوية مما يؤكد 

 . األكبر فإن هناك زيادة في الصادرات إلى الشركاء العرب التقليديين و إلى الشركاء اآلسيويين الجدد 
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 (% )السورية الكلية حسب المناطق  الصادرات - 3-2المخطط 

 2000 -  ب                                          1995-1993 متوسط -أ
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 4-2 الجدول –المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر

  الواردات 2-2-2

ومع ذلك فقد . خالل العقد األخير  مليار دوالر 4.6ليصل إلى % 3.0بنسبة متوسط إجمالي الواردات تراجع 

 س في. مليار ل235.8حوالي س إلى . مليار ل187.5 من 2002 و 2000ازدادت الواردات بين عامي 

 . ) 1-2الجدول ( 2002عام 

% 17.7التي شكلت واآلالت ات  الكيماوياتلته% 20.1التبغ حصة تعادل شكلت واردات  2002عام وفي 

في عام % 7.5 إلى 1995-1993في الفترة % 6.5وارتفعت حصة الواردات الزراعية من % . 17.0و

 ).4-2المخطط  و 6-2الجدول  (2002-2000 مليون دوالر في الفترة 357 و بقيمة وسطية قدرها 2002
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 )س.مليون ل( 2002-2000، ات السورية الكلية حسب القطاعات  الوارد4-2المخطط 
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 6-2 الجدول –المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر

ومع ذلك فقد تناقصت أهميته األوربي المصدر الرئيسي للواردات السورية  كان االتحاد السابقوخالل العقد 

 وصلت واردات سورية من 2002وفي عام  . )7-2الجدول ( بالقيم المطلقة والنسبية مع مرور الوقت

في عام % 33.1مقارنةً مع من اإلجمالي % 24.9س أي ما يعادل . مليار ل58.2االتحاد األوروبي إلى 

  . 1995-1993في وسطي الفترة % 36.3 و 2001

إلى % 6.8ازدادت حصتها من حيث ية كمصدر للمستوردات السورهامة الدول العربية كما أصبحت 

 %12.0 حوالي 2002 ومشكلة في عام 2002-2000 مع وسطي 1995-1993بمقارنة وسطي % 10.7

المخطط (وبشكل عام فمن الممكن مالحظة زيادة التنوع الجغرافي لمصادر االستيراد . من إجمالي الواردات 

للواردات قد تأكد من خالل زيادة حصة رافي  التنوع الجغ أن وبشكل عام من الممكن أن نالحظ. )2-5

 .البلدان األخرى في الواردات الكلية 

  (% ) الواردات السورية الكلية حسب المناطق 5-2المخطط 

 2002 – ب                                1995-1993 متوسط –أ 
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 بنية التجارة 2-2-3

فقد شكلت مجموعة قليلة من الدول القسم األكبر من التجارة السورية حيث فيما يتعلق بالنماذج األساسية 

وفي عام  .ويتضح هذا النموذج التجاري بشكل أكبر بالنسبة للصادرات .  حالة تمركز السوق `عكست

 كوريا –واليات المتحدة  ال– 15االتحاد األوربي  ( في مجال الوارداتن الشركاء الخمس األوائل كا2002

، بينما ) 8-2الجدول (من الواردات السورية الكلية % 46.6فقط يشكلون )  أوكرانيا– الصين –الشمالية 

 – السعودية – 15االتحاد األوروبي (كان مجموع حصص الشركاء الخمس األوائل في مجال الصادرات 

وعالوةً . ) 5-2الجدول (لي الصادرات السورية من إجما% 77.8حوالي )  الجزائر– لبنان – تركيا –تركيا 

من الواردات السورية % 61.8حوالي قد بلغت حصة الشركاء العشر األوائل على ذلك فإنه من المالحظ أن 

 ) .9-2الجدول (من الصادرات % 85.6الكلية مقارنة مع 

 التجارة الزراعية السورية 2-3

من % 30-25حوالي قدمت الزراعة الفترة السابقة ففي . سوري  دوراً أساسياً في االقتصاد الالزراعةتلعب 

كانت سورية مكتفية ذاتياً وخالل هذه الفترة . من القوى العاملة % 30حوالي وشغلت الناتج المحلي اإلجمالي 

ومع ذلك فإن انفتاح سورية على األسواق الخارجية قد سمح .  من القسم األكبر من المنتجات الغذائية

مثل السكر والشاي والرز والبن والمتة والحليب (لطلب المتزايد على بعض السلع المستوردة ابمواجهة 

 . ) المجفف والزيوت والدهون

وتتحدد تباينات التجارة الزراعية السورية على المدى القصير بالظروف المناخية فقد أدت الهطوالت 

 إلى زيادة 2000 وحتى 1998ي امتدت من المطرية الجيدة في العامين السابقين بعد سنوات الجفاف الت

وعلى وجه الخصوص  .كبيرة في اإلنتاج الزراعي وإلى تحسن كبير في وضع التجارة الزراعية السورية 

 مليون طن في كل من 4.7  حواليحيث تم إنتاج(عاد إنتاج القمح إلى معدالته السابقة قبل موجة الجفاف 

 مليون طن 2وصل إلى حوالي الذي الشعير ع زيادة في إنتاج وترافق ذلك أيضاً م) 2002 و 2001عامي 

  . 2000في عام  مليون طن 0.21 و 2002عام  طنألف  920 مقارنةً مع 2001في عام 

بمقارنة على المدى الطويل اتجاهات التجارة الزراعية السورية القسم التالي من التقرير عرض يسوف 

خالل ينما سترد تفاصيل األرقام حول السنوات الثالث ب 2002-2000 و1995-1993متوسطات فترتين 

 . الفترة السابقة لعرض االتجاهات على المدى األقصر 

 اتجاهات التجارة الزراعية الكلية 2-3-1

 للناتج المحلي اإلجمالي مهمة صعبة ويجب أن يتم تناولها بحذر بسبب تعديالت التاريخييبدو االستعراض 

 . وألن التجارة تعتبر جزءاً مهماً من مكونات الناتج المحلي اإلجمالي  2000أسعار الصرف في عام 
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 )س.مليون ل( 2002-1993/1995 األسعار الجارية –والزراعي حلي اإلجمالي م الناتج ال6-2المخطط 
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 10-2 الجدول –عدة أعداد , المكتب المركزي لإلحصاء: المصدر

خالل السنوات الكلي ثابتة تقريباً مالي الناتج المحلي إجالزراعي من إجمالي الناتج المحلي كانت حصة 

 في% 28.4ولكنها انخفضت على المدى األطول بعد أن وصلت إلى % 25بحدود ) 2002-2000(الماضية 

 بل  الزراعيةوهذا االنخفاض ال يدل على انخفاض القيمة 1998في عام % 29.4 و 1995-1993الفترة 

 تفاع أسعار النفط العالمية الذي أدى إلى زيادة مساهمة الصناعات القطاعات األخرى وارنتيجة تطور 

في متوسط  مليون دوالر 1723ازداد حجم التجارة الزراعية الكلية من وقد ) . 10-2الجدول ( االستخراجية

بنسبة نمو قدرها ) 11-2الجدول ( 2002-2000في متوسط الفترة دوالر مليون  1811إلى  1993-1995

 75.5من  2002 و 2001وجه الخصوص فقد ازداد حجم التجارة الزراعية بين عامي وعلى % . 5.1

مليار في عام  100.8إلى ) فقط% 0.7 بحوالي 2000بنسبة تفوق نسبة عام  (2001 س في عام.مليار ل

 % . 33.4لتحقق زيادة سنوية كبيرة تعادل  2002

   (%) 2002 –2000 االتجاهات الرئيسية:  التجارة والزراعة – المحلي الناتجإجمالي  7-2المخطط 
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في عام % 18.3لتشكل التجارة الزراعية من إجمالي التجارة السورية وخالل العقد المدروس تناقصت حصة 

م في عا%) 26.7( بعد أن وصلت إلى أعلى قيمة 1995-1993لفترة في ا% 20.7مقارنةً مع  2002

في عام  %39.6 لتشكل  الزراعيإجمالي الناتج المحليازدادت نسبة التجارة الزراعية من وقد  . 1998

-2الجدول  (1995-1993في متوسط الفترة % 13.8 و 2000في عام % 33.5بعد أن كانت  2002

يبين  7-2 المخططومع أن البيانات المتاحة ال تسمح بإجراء مقارنة جيدة على المدى الطويل فإن . 9)10

درجة مرتفعة نسبياً من االنفتاح التجاري للزراعة السورية و مؤشرات واضحة على المزيد من االنفتاح في 

 . السنوات األخيرة المتاحة 

تم تسجيل تحسن واضح في الوضع التجاري الصافي للزراعة السورية على المدى الطويل والقصير 

جاه الموجب على إجمالي التجارة من ميزان التجارة الزراعية وفي الواقع فقد ظهر االت. ) 11-2الجدول (

 إلى الوضع 2000 في عام ) مليون دوالر64.4( س. مليارات ل3 الموجب الذي تحول من العجز بقيمة

 مليار 14  ليصل إلى فائض مدهش بقيمة2001 في عام ) مليون دوالر4.5(س . مليون ل207 الموجب

 وهو رقم يبدو أكثر تشجيعاً فيما لو قورن مع العجز الذي تم 2002ام  في ع) مليون دوالر300.2(س .ل

 . مليون دوالر 193.8والذي بلغ  1995-1993تسجيله خالل الفترة 

 الزراعية السورية حدا التجارة

وباستخدام بيانات الفاو للصادرات . يحسب حدا التجارة كنسبة بين قيمة وحدة كل من الصادرات والواردات 

) 8-2 مخططال(وبشكل عام ومع االتجاه المرتفع لحدي التجارة  . 10)12-2الجدول ( ت السوريةوالواردا

لالرتفاع بسرعة أكبر من وحدة اتجهت قيمة وحدة الصادرات  يمكن القول بأن 2000 و 1995بين عامي 

تبار األخير جب اإلشارة إلى أن االعمع أنه تو.  2000االتجاه الذي كان سائداً بعد عام عكس بالواردات 

، فإنه من الممكن طرح التفسير  2002لقيمة وحدة التصدير في عام بشكل مؤقت الرقم المنخفض يعتمد على 

والمنتجات الزراعية األخرى التي تقل قيمة وحدتها ) مثل القمح(القائل بأن زيادة صادرات السلع الرئيسية 

الناحية السالبة التي تميز زيادة الصادرات التي تشكل ) مثل األغنام(عما كانت عليه في السنوات السابقة 

  . 2002سجلت في عام 

                                                            
 2000 الجدير بالذكر فيما يخص نسبة التجارة الزراعية من الناتج المحلي الزراعي أن األرقام الرسمية للفترة السابقة لعام - 9

الدوالر للصادرات /س. ل46 إلى 11.2مقارنة مع الفترة الالحقة يجب أن تؤخذ بحذر وذلك للتغير الحاد بأسعار الصرف من 

 . والر  للوارداتالد/س. ل46.5 إلى 11.25ومن 
 .لمزيد من المعلومات حول التعريف ارجع إلى الملحق المنهجي - 10
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  2002-1994 حدا التجارة الزراعية السورية 8-2المخطط 
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 12-2  الجدول –قاعدة بيانات الفاو: المصدر

 الصادرات الزراعية 2-3-2

الصادرات من  زيادة% 57.7% (24.3بمقدار ) 11-2الجدول (الصادرات الزراعية السورية ازدادت 

 مليون دوالر في 765 مقارنة مع 2002-2000مليون دوالر في الفترة  950.9لتصل إلى حوالي ) الكلية

 2002ويرجع القسم األكبر من هذا النمو إلى األداء الجيد الذي تم تسجيله في عام .  1995-1993الفترة 

-2الجدول و  9-2المخطط ( الجفاف بعد انتهاء موجة% 51.5عندما ازدادت الصادرات الزراعية بنسبة 

11( . 

تظهر حصة الصادرات الزراعية من الصادرات الكلية تبايناً كبيراً متأرجحةً بين قيمة عظمى مقدارها 

 ويعود هذا   .2002عام % 18.2 لتصل إلى 2001في عام % 15.6 وقيمة دنيا 199811في عام % 32.4

اإلنتاج على ) 2000-1999بشكل أساسي فترة الجفاف (ة التأرجح بشكل رئيسي لتأثير التغيرات المناخي

وتؤثر نتائج المحصول الزراعي . ولتأثير تذبذب أسعار النفط العالمية على قيمة الصادرات الكلية الزراعي 

الذي كان في عام وعلى وجه الخصوص فإن إنتاج القمح . بشكل واضح على بعض الصادرات الزراعية 

 مليون طن على التوالي 4.8 و 4.7 إلى 2002 و 2001في عامي  فقط وصل  مليون طن2.7 يعادل 1999

 . مما أدى إلى زيادة كبيرة في الفائض التصديري 

                                                            
  . 9-3 الجدول – 2003 أنظر تقرير التجارة الزراعية السورية - 11
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   )س.مليون ل( 2002-2000 الصادرات السورية الكلية و الزراعية خالل الفترة 9-2المخطط 
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  11-2 الجدول –المديرية العامة للجمارك : المصدر

قيماً مطلقة (فة الجمركية يالصادرات الزراعية السورية بحسب فصول التعر 13-2الجدول  ويتضمن

 2002بلغت حصة القطن وهو ثاني أكبر الفصول من حيث الحصة عام .  )وحصص صادرات

س وبعد فصل الحيوانات الحية الذي تحول ليكون في المقدمة . مليون ل9467بمجموع قدره % 16.5حوالي

. س . مليار ل16جل نمواً ملحوظاً مقارنةً مع السنة السابقة يساوي أكثر من ليس% 28.2مع حصة قدرها 

البن  2002ومن الفصول األخرى الهامة في عام . ويفسر هذا بصادرات األغنام الكبيرة لدول الخليج العربي 

  و الخضروات الطازجة والحبوب و الفواكه) إلى أهمية البهاراتبشكل رئيسي ويرجع ذلك (البهارات و

وفيما يخص .  من الصادرات الزراعية السورية الكلية% 85.6حيث بلغت حصة هذه الفصول الستة حوالي 

 بأخذ قيم متوسطاتها بالدوالر ، فقد ازدادت حصة 2002-2000 و1998-1996المقارنة بين الفترتين 

ألغنام الحية وسجلت ا.  )مليون دوالر كوسطي الفترة 86.1لى لتصل إ% (9.1إلى % 2.1البهارات من 

 %.28.0إلى % 27.2مع زيادة طفيفة من بينما بقي القطن ثابتاً تقريباً % 17.2إلى % 7ارتفاعاً من 

 1998-1996يقارن بين وسطي الفترتين  14-2الجدول وفيما يتعلق بالمنتجات الزراعية التفصيلية فإن 

من قيمة الصادرات % 79.9ي حوالتمثل والصادرات الزراعية السورية الرئيسية  بشأن 2002-2000و

لقيم الوسطية بين لزيادة اسجل الكمون والحمضيات واألغنام أعلى معدالت  . 2002الزراعية السورية عام 

 – القمر الدين والملبن –من جهة أخرى سجل كل من العدس  . 2002 -2000 و 1998-1996الفترتين 

رات القمح قد سجلت انخفاضاً بين الفترتين أن صادويجب مالحظة .  الحمص االنخفاض األكبر –القمح 

الظروف المناخية المناسبة  بسبب 2002 و2001نمو بين عامي مع أنها سجلت أعلى % 63.3بنسبة 

وفي نفس السياق ارتفعت صادرات .  2000عام إلنتاجها بينما لم تسمح الظروف المناخية بالتصدير في 

 2001 و 2000بين عامي % 69.7إلى رنة مع انخفاضها  مقا2002 و2001األغنام بشكل كبير بين عامي 

 .  )10-2المخطط (
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 (%)في فترات مختلفة  صدرةالمبعض السلع السورية تغيرات  10-2المخطط 
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 14-2 الجدول –المديرية العامة للجمارك : المصدر

لي من إجما% 78.0 حوالي التي تشكلالزراعية  تفاصيل حول بعض الصادرات 15-2 الجدوليتضمن 

المخطط ويشكل .  2002-2000في الفترة % 73.5 و حوالي 1995-1993الصادرات الزراعية في الفترة 

تمثيالً لهذه المعلومات حيث يظهر المخطط األول عدم وجود تغيرات كبيرة في  12-2 المخطط و 2-11

% 21.2إلى % 29.5من (القطن نسبة تركيبة الصادرات الزراعية مع أنه من الممكن مالحظة انخفاض 

إلى % 2.4من (وزيادة حصة األغنام ) 2002-2000 و 1995-1993مقارنةً مع الحصص الوسطية للفترة 

كما يظهر االنخفاض الكبير %) . 0.3إلى % 2.1من (واالختفاء التدريجي لصادرات الحمص %) 8.4

 %) . 1.9إلى % 10.0من (لصادرات الخضار الطازجة 

     (%)زراعية السورية   أهم الصادرات ال11-2المخطط 
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 15-2 الجدول –المديرية العامة للجمارك : المصدر`

ويوضح تذبذب مساهمتها في الصادرات السلع الزراعية المصدرة األكثر أهمية تطور  12-2المخطط  يبين

. باستثناء التفاح والكرز والمشمش واألجاص والدراق والخوخ واضح بين الفترتين المعنيتين  الزراعية بشكل
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فلم يساعد أما القمح واألغنام والبندورة . ويبين القطن الخام اتجاهاً متراجعاً بينما يظهر الكمون زيادة ثابتة 

 . إنتاجها غير الثابت على تحديد اتجاهها بشكل دقيق 

  (%)2002-1993/95ة خالل الفترة ور أهم السلع الزراعية السورية المصدر  تط12-2المخطط 
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 15-2 الجدول –المديرية العامة للجمارك : المصدر

 الواردات الزراعية 2-3-3

إجمالي % (10.2بنسبة الواردات السورية الزراعية  انخفضت 2002-2000 و 1995-1993بين الفترتين 

وعالوةً على ذلك ) . 11-2الجدول (مليون دوالر  860.6سجلةً  م) %3بمقدار انخفضت الواردات 

 في% 3.4فقد انخفضت الواردات الزراعية بنسبة  2001/2002 و 2000/2001وبمقارنة التباين بين 

وتظهر  . ) مليون دوالر933(س . مليار ل43.4مسجلةً حوالي  2002في % 15.3 تلتها زيادة بنسبة 2001

% 6.8و % 17.7فترة ذاتها اتجاهاً متزايداً أكثر انسجاماً حيث ازداد بنسبة إجمالي الواردات خالل ال

 1996في عام % 16.0وبالرغم من التباين الكبير بين الحد األدنى  . )13-2المخطط و  11-2الجدول (

 فإن حصة الواردات 1999في عام % 25.5و الحد األعلى ) 2003تقرير التجارة الزراعية السورية (

-2000في الفترة % 18.6 إلى 1995-1993في الفترة % 20.1 قد أظهرت اتجاهاً متراجعاً من الزراعية

 % . 18.4 لتصل إلى 2002
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 )س.مليون ل( 2002-2000 الواردات السورية الكلية والزراعية خالل الفترة 13-2المخطط 
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  11-2 الجدول –المكتب المركزي لإلحصاء :  المصدر

 إلى 19987-1996 الواردات الزراعية حسب المجموعات الرئيسية في الفترة وبالنظر إلى تطور تركيبة

من (يمكن مالحظة أن واردات الحبوب قد تضاعفت تقريباً من حيث القيمة  )16-2الجدول ( 2000-2002

من ( نقطة مئوية تقريباً 11وأن حصتها ازدادت بنسبة )  مليون دوالر204.9 مليون دوالر إلى 104.9

ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى الظروف المناخية غير المالئمة التي استمرت في %) . 23.8إلى % 13.3

التي (كما تم تسجيل زيادة كبيرة في واردات البذور الزيتية .  مما أدى إلى زيادة واردات الشعير 2000عام 

لغذائية والمحضرات ا%) 8.1 إلى 4.8مقابل زيادة حصتها من % 81.7سجلت زيادة في القيمة بنسبة 

من حيث الحصة في % 3.3 إلى 1.5من حيث قيمة الواردات و من % 143.8التي ازدادت بنسبة (المختلفة 

% 16.6-(وعلى العكس من ذلك فقد انخفضت واردات السكر والمنتجات السكرية ) . الواردات الزراعية

والزيوت النباتية ) راعيةمن الحصة في الواردات الز% 16.1 إلى 21.1بالقيمة مما يقابل انخفاضاً من 

   بالقيمة 78.6-(والحيوانات الحية ) بالحصة% 9.3 إلى 13.2بالقيمة و من % 23.0-(الحيوانية الشحوم و

   .)14-2 مخططال() بالحصة% 1.0 إلى 5.1و من 
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 (%)بعض السلع السورية المستوردة في فترات مختلفة معدالت  تغير  14-2المخطط 
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 17-2 الجدول –لعامة للجمارك المديرية ا: لمصدرا 

من الواردات % 69.8التي شكلت بعض المنتجات الزراعية المستوردة   تفاصيل عن17-2الجدول يعرض 

وبالنظر إلى هذا  . 1998-1996في الفترة % 53.4 مقارنةً مع 2002-2000الزراعية السورية في الفترة 

 والحليب المجفف والمتة وذلك نتيجة إللغاء القيود من الممكن اإلشارة إلى ازدهار واردات الشعير والموز

على االستيراد ، كما يمكن مالحظة الزيادة الكبيرة في واردات بذور عباد الشمس والذرة الصفراء وكسبة 

كان هناك زيادة كبيرة في واردات السكر والبن ) 18-2الجدول ( 2002-2000وخالل الفترة . الزيوت 

 . ما انخفضت واردات الشعير واألسماك المعلبة والبذور الزيتية بشكل ملحوظوالسمن وفول الصويا ، بين

  الزراعية السوريةحصص أهم الواردات  15-2المخطط 
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 .18-2 الجدول –المديرية العامة للجمارك : المصدر

الواردات الزراعية الكلية أقل تركزاً من  بعين االعتبار يمكن مالحظة أن 2002-2000لفترة بالنظر إلى ا

أي السكر والذرة الصفراء والرز وكسبة الزيتون (وفي الواقع فإن أهم المنتجات المستوردة . الصادرات 

ومع ذلك ومع مرور الوقت ازداد تركز . من إجمالي الواردات الزراعية السورية % 36شكلت ) وغيرها

 8 شكلت 2002-2000وفي الواقع ففي الفترة . واردات الزراعية السورية وتغيرت تركيبتها إلى حد ما ال
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وقد بقي .  1995-1993 منتج في الفترة 11من الواردات الزراعية السورية مقارنةً مع % 50منتجات فقط 

 الرز إلى أعلى نسبة وقد وصلت حصة. ة مستوردة السكر والذرة الصفراء والرز أهم ثالث منتجات زراعي

وهي حصة تعادل الحصة المعتادة  (2002في عام % 5.3 ولكنها انخفضت إلى 1997في عام % 11.2

أما بعض  . 1997في عام % 17.5 و 2000في عام % 10.5وقد تباينت حصة السكر بين ) . تقريباً

 ير والتي كانت وارداتها قليلة الزيوت والزبدة والدهون والشع وبقايا استخراجالمنتجات األخرى مثل أكساب

 . ) 15-2المخطط ( فقد أصبحت أكثر أهمية 1998-1993خالل الفترة 

السكر والذرة الصفراء وأكساب الزيوت والرز (أن حصة المنتجات الزراعية  )16-2المخطط (يبين 

 . كانت األهم بينما ال تظهر التغيرات السنوية الملحوظة اتجاهاً واضحاً لها ) والشاي

  (%)2002-1993/1995خالل الفترة الواردات الزراعية السورية أهم تطور  16-2المخطط 
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    18-2 الجدول –المديرية العامة للجمارك : المصدر

 النتائج الرئيسية 

في % 55.2 بشكل ملحوظ لتصل إلى  في سورية ازدادت حصة التجارة من إجمالي الناتج المحلي 

وصلت صادرات السورية  . 2002في % 44.7 و 2001ي ف% 48.6 مقارنةً مع 2002عام 

 2000لواردات السورية بين عامي ازداد إجمالي ا.  2002اإلجمالية إلى أعلى مستوى في عام 

 % . 12.1 قدره سنوي مليار وبمعدل نمو 235.7س إلى . مليار ل187.5 من 2002و

 مليار في عام 551.7لى  إ2000س في عام . مليار ل403.7 التجارة اإلجمالية من تازداد 

خالل السنوات األخيرة ليصل تحسن ملحوظ وفيما يتعلق بالميزان التجاري فقد تم تسجيل . 2002

الميزان التجاري وعلى المدى الطويل تحسن .  2002في عام س . مليار ل80.2يعادل إلى فائض 

   .2002-2000في الفترة  9.8  إلى1995-1993 في الفترة 14.4- من القياسي
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شكل االتحاد األوروبي والدول العربية الوجهات التصديرية الرئيسية للصادرات اإلجمالية السورية  

ومن ناحية أخرى فقد كان االتحاد . على التوالي % 21.1و % 57.8بنسبة  2002في عام 

من إجمالي الواردات % 24.9األوروبي المصدر الرئيسي لواردات سورية العامة حيث شكل 

 % . 16.3 تلته منطقة آسيا بنسبة 2002ي عام السورية ف

حيث يشكل الشركاء الرئيسيون  صادراتهاإن بنية الواردات السورية اإلجمالية أكثر تنوعاً من بنية  

للشركاء % 77.8فقط من إجمالي واردات سورية مقارنةً بنسبة % 46.6للواردات السورية حوالي 

 . المصدرين الرئيسيين الخمس 

مالي الناتج المحلي الزراعي من إجمالي الناتج المحلي العام مستقرة تقريباً خالل كانت حصة إج 

% 29.4 و1995-1993في الفترة % 28.4بينما كانت % 25 وتراوحت عند 2002-2000الفترة 

  . 1998في 

 مقارنةً مع 2002فقط في عام % 18.3كانت حصة التجارة الزراعية من التجارة اإلجمالية  

 %.26.7 حيث كانت 1998 ووصلت إلى أعلى حصة في عام 1995-1993فترة في ال% 20.7

أي  2002-2000 مليون دوالر في الفترة 950.9لتصل إلى ازدادت صادرات الزراعة السورية  

وعلى وجه الخصوص فقد  . 1995-1993مقارنة مع وسطي القيمة للفترة % 24.3أعلى بنسبة 

 % . 51.5 حيث كان معدل النمو السنوي 2002  و2001حدثت الزيادة الكبيرة بين عامي 

 بعد أن 2002في عام % 18.2إلى  حصة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات وصلت 

% 15.6 و 1998في عام % 32.4حيث تفاوتت بين خالل العقد الماضي تبايناً كبيراً تباينت خالل 

  . 2001في عام 

من الصادرات % 28.2  بنسبةهي الحيوانات الحيةالتصدير الرئيسية فئات  كانت 2002في عام  

البن  فكانت 2002األخرى األكثر أهمية في عام الفئات أما . %16.5تالها القطن الزراعية 

ن  م85.6وصلت حصة تلك الفصول الستة إلى و. التوابل والخضار الطازجة والحبوب والفواكه و

 .  السورية إجمالي الصادرات الزراعية

 األغنام الحية والقطن والكمون والقمح والبندورة 2002لع التصديرية في عام كانت أهم الس 

 السنة من إجمالي الصادرات الزراعية السورية في% 71.0والفواكه الطازجة حيث شكلت 

 . المذكورة 

% 25.5 و 1996في عام % 16كانت حصة الواردات الزراعية من إجمالي الواردات تتراوح بين  

 % . 18 كانت تلك الحصة حوالي 2002وفي عام . نت سنة جافة في سورية التي كا 1999في 

بشكل عام فقد كانت أهم الفصول االستيرادية هي الحبوب والسكر ومنتجات األلبان والزيوت  

 . والدهون وبقايا ومخلفات التصنيع الغذائي والقهوة والشاي والتوابل
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والذرة الصفراء والرز وكسبة زيت الزيتون  السكر 2002كانت أهم الواردات الزراعية في عام  

 . من واردات سورية الزراعية % 44.1والحليب المجفف والشاي التي وصلت إلى وغيرها 

حيث كانت المنتجات الخمسة عشر الرئيسية الصادرات كانت الواردات الزراعية أقل تركيزاً من  

من إجمالي % 73.3 مع مقارنةً 2002-2000من إجمالي القيمة في الفترة % 67.8تشكل 

 . الصادرات الزراعية 
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 المنتجات –األداء :  التجارة الزراعية السورية –الفصل الثالث 

  الشركاء–

واتجاهات ) 1-3الفقرة ( هذا الفصل نظرة معمقة على التجارة الزراعية السورية بالتركيز على أدائها يلقي

وسيتم تقييم أداء التجارة من خالل بعض ) . 3-3الفقرة (و الشركاء الرئيسيين ) 2-3الفقرة (أهم المنتجات 

التبادالت التجارية المؤشرات لبعض المنتجات المصدرة والمستوردة والتي تم اختيارها بناء على حصتها في 

و فيما يخص الشركاء الرئيسيين في مجال التجارة الزراعية سيتناول هذا الفصل أربعة . الزراعية السورية 

وكذلك أهميتهم كوجهات  الشركاء الرئيسيين حسب حجم تجارتهم الزراعية – مجموعات الدول :نواحي هي 

 .  أهم مصادر الواردات الزراعية السورية–الزراعية السورية للصادرات 

  أداء التجارة الزراعية3-1

 (RCA)الميزة النسبية الظاهرية  3-1-1

فإذا ما . فوق المعدل من حيث حصص السوق العالمية يبين هذا المؤشر ما إذا كان أداء أي سلعة مصدرة ي

 في السوق العالمي و ساهمت في مشاركة الصادرات السورية في التجارة العالمية أكبرامتلكت السلعة حصة 

مقارنة الميزة النسبية الظاهرية ألهم السلع ب 1-3الجدول يسمح . نقول بأن السلعة تظهر ميزة نسبية 

قد ) الميزة النسبية الظاهرية(بأن توجه صادرات ويظهر  2002 و 1993عامي بين الزراعية المصدرة 

 – العنب – الجبن األبيض – زغب بذور القطن – القمح - الفواكه - البندورة –كل من األغنام تحسنت ل

ويظهر .  وتراجعت بالنسبة أللياف القطن والخضار الطازجة والبطاطا والحمص  زيت الزيتون–العدس 

 مؤشراً إضافياً حول األداء التجاري لهذه المنتجات 2001لقياسي للميزة النسبية الظاهرية لعام الرقم ا

 إمكانيات كبيرة 2002ويظهر التحسن الملحوظ الذي ظهر على صادرات األغنام في عام . ) 1-3المخطط (

ير السمات الهيكلية  والذي شكل نتيجةً لتحرير الصادرات مما غ2002بالرغم من األداء االستثنائي لعام 

وعلى النقيض من ذلك فإن جميع السلع . للسوق وهو أمر ال يمكن تكراره بسهولة في السنوات التالية 

 عما هو 2001باستثناء الجبن األبيض والقمح فجميعها أظهرت ميزة نسبية ظاهرية أعلى في عام المتبقية 

 في السنوات اًشر الميزة النسبية الظاهرية ضعيفمؤفقد كان وفيما يتعلق بالجبن األبيض  . 2002الحال في 

 . فقط  2002في عام أداءه لقمح حسن االثالث بينما 
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  2002-2001-1993 الميزة النسبية الظاهرية ألهم الصادرات الزراعية السورية خالل األعوام 1-3المخطط 
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 .1-3 الجدول –قاعدة بيانات الفاو : المصدر

 القيمة النسبية للوحدة

لمنتج معين في دولة معينة نسبةً إلى وسطي قيمة  مؤشر القيمة النسبية للوحدة قيمة وحدة الصادرات ميقي

وتستخدم قيمة الوحدة كمؤشر على األسعار بما أنه من غير السهل توفر األسعار للسلع . العالمية الوحدة 

قيمة الوحدة (ة هي الواحد  المرجعية أو متوسط قيمة الوحدالقيمةو. الفردية أو حتى لبعض الصناعات 

 1من ) أو أعلى(إذا كانت القيمة النسبية للوحدة أدنى ) . السورية تساوي قيمة الوحدة في السوق العالمي

وفي بعض الحاالت . من متوسط السعر العالمي ) أو أكثر(عندها نقول بأن سورية تصدر منتجها بسعر أقل 

 . تفعة بدالً من تنافسية السعر المنخفض يمكن لقيم الوحدة األعلى نوعية المنتج المر

  2002  و1993 قيمة الوحدة النسبية ألهم الصادرات الزراعية السورية 2-3المخطط 
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  2-3 الجدول –قاعدة بيانات الفاو : المصدر
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القيمة النسبية  في 2002 و 1993بعض التغيرات الهامة بين عامي   2-3 والمخطط 2-3الجدول يبين 

وقد انتقلت القيمة النسبية للوحدة للحمص وزيت .  الصادرات الزراعية السورية الهامة لبعضللوحدة 

، بينما القيمة النسبية لوحدة الخضار ) وبشكل كبير بالنسبة للحمص (1 إلى أعلى من 1الزيتون من أقل من 

ؤهما بشكل أكبر أما القطن والبندورة فقد تراجع أدا . 1 إلى أدنى من1الطازجة فقد تحولت من أعلى من 

 بينما بقيت الحمضيات والجبن 1وبقيت الفواكه والقمح والبطاطا أعلى من . بينما تحسن أداء األغنام والعدس 

  1األبيض والقطن أدنى من 

 أداء الصادرات 3-1-2

-1998خالل الفترة  أداء المنتجات المصدرة الرئيسية في سورية 3 -3المخطط يوضح الرسم البياني في 

بمقارنة ارتفاع حصة سورية بالسوق ) حجم البقعة( ويبين هذا الرسم قيم صادرات هذه المنتجات .2002

ويشير الرسم البياني أيضا إلى معدل ) . المحور العمودي(مع نمو الطلب العالمي ) المحور األفقي(العالمي 

عند هذا المعدل ينقسم و% . 4.5النمو االسمي للواردات العالمية خالل نفس الفترة والتي كانت بحدود 

مثالً الخط الخاص (باإلضافة لهذا فإن الخط العمودي . المخطط إلى جزأين بالخط األفقي المرجعي المنقط 

لقد نمت صادرات . يقسم الرسم البياني إلى قسمين يميني ويساري ) بالحصة الثابتة في السوق العالمي

واردات العالمية و بهذا زادت حصتها في السوق المنتجات التي على يمين هذا الخط بشكل أسرع من ال

وبالعكس فقد سجلت المنتجات التي على يسار الخط العمودي تقلصاً في حصتها في السوق . العالمية 

 األفقي والعمودي بأهمية خاصة من وجهة نظر تطور التجارة ، وبما أنهما يقسمان نويتمتع الخطا. العالمية

أعطي التمييز بين المربعات المختلفة فقد اع بصفات مميزة مختلفة ، ومن أجل الرسم البياني إلى أربعة أرب

 . كل ربع منها اسماً مميزاً
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  2002-1998  خارطة التجارة الزراعية السورية3-3المخطط 

 
 و حسابات شخصية) جنيف( العالمية مركز التجارة: المصدر

 )ع اليميني األعلىالرب( الرابحة في األسواق المتنامية –السلع المتفوقة 

هي تلك المنتجات التي تتميز بأداء جيد خالل الفترة المدروسة ، و قد تمكنت هذه المنتجات من التفوق في 

وقد . التجارة العالمية حتى في األسواق ذات النمو السريع مما أدى إلى زيادة حصصها في األسواق العالمية 

وعليه تعتبر السلع  . 2002-1998سة العالمية خالل الفترة أثبت مصدرو هذه السلع على قدرتهم على المناف

  . 2002-1998سلعاً متفوقة خالل الفترة واألغنام جلود الضأن : التالية 

 )الربع اليساري األعلى( الخاسرة في األسواق المتنامية –السلع المتراجعة 

وفي . وفرها نمو األسواق العالمية يشير أداء تلك السلع إلى وجود صعوبات في االستفادة من الفرص التي ي

الواقع فقد ازدادت صادرات تلك المنتجات بسرعة أقل من سرعة الطلب العالمي وهي إما أن تكون تراجعت 

وبافتراض أن ضعف األداء ناجم عن العرض فمن الضروري . أو تزايدت بشكل يقل عن التجارة العالمية 

ويالحظ أنه ال تقع أية من . توسع األكثر ديناميكية للصادرات نقاط االختناق التي تعيق الو إزالة  تحديد
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الصادرات الزراعية السورية ضمن هذا المربع مما يعني أن سورية ال تظهر على أنها خاسرة لفرص 

 . التسويق في األسواق العالمية 

 )الربع اليساري األدنى(السلع الخاسرة في األسواق المتناقصة 

حيث تعرضت واردات العالم من هذه إلى أنها غير واعدة  آفاق هذه المنتجات النظرة العامة علىتشير 

وتواجه جهود الترويج التجاري . المنتجات للركود أو التراجع بينما تقلصت حصصها في السوق العالمية 

ار حاجة لتبني طرق مجتمعة حتى يتم األخذ بعين االعتبنظراً لللمجموعات السلع في هذه الفئة مهمةً صعبة 

وبشكل عام فإن المنتجات التي تصنف ضمن السلع . لكل من العرض والطلب ) االختناقات(المعوقات 

 – السفرجل – األجاص – التفاح – الكرز –مثل المشمش (الفواكه : الخاسرة في األسواق المتناقصة هي 

ر المذكورة في مكان باإلضافة إلى الخضروات الطازجة والمبردة غي)  العنب الطازج والمجفف-الحمضيات 

 .والبندورة ) nes (آخر

 )   الربع اليميني األدنى( رابحون في أسواق متقلصة –سلع متحركة بشكل عكسي 

تتصف المنتجات العائدة لهذا الربع بالحصص النامية في أسواق االستيراد العالمية والتي تنخفض أو تنمو 

 القادرة على تمييز تجاري فإن استراتيجيات التسويقإذا أخذنا بعين االعتبار الترويج ال. تحت المعدل 

لإلنتاج المحلي عن تتطلب منا أن نعزل األداء اإليجابي أو السعر / المنتجات الوطنية من حيث النوع و 

القطن غير المندوف أو بعض المنتجات مثل وفيما يتعلق بسورية ، نجد أن . العام في هذه األسواق التراجع 

غير المذكورة في   منتجات الخضروات– الجبن و اللبن الرائب – الحيوانات الحية - ت المكسرا–الممشط 

على الرغم من أن نمو الطلب العالمي ( بذور اليانسون –) ليس بشكل خيوط (ل القطن المغزو–مكان آخر

حوظ في أظهرت بعض المنتجات نمواً مرتفعاً بشكل ملو) . عليها كان أقل من متوسط النمو لكافة المنتجات

 . الحيوانات الحية – الجبن واللبن الرائب –أسواق متراجعة كما هو الحال في بذور اليانسون 

 تنوع األسواق  3-1-3

. حصة الوجهات التصديرية الخمس و العشر األوائل لكل منتجبالنظر إلى تنوع أسواق الصادرات يتم تحليل 

) غير الممشط(وباستثناء القطن . ركزة بشكل كبير وعليه كانت الصادرات الزراعية السورية الرئيسية مت

 أكثر منمن الصادرات السورية والكمون فقد كانت الحصة اإلجمالية للدول الشركاء الخمس األوائل 

   ) .4-3 المخطط و 3-3الجدول . (لصادرات كل منهما % 482.
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  2002الزراعية السورية خالل عام  تنوع السوق ألهم الصادرات 4-3المخطط 
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  3-3 الجدول –من بيانات المديرية العامة للجمارك  حسابات – المركز الوطني للسياسات الزراعية :المصدر

حصة حيث بلغت من التمركز مرتفعة مستويات  وفيما يخص تنوع أسواق المنتجات المستوردة ، فقد أظهرت

  .) 4-3الجدول (على األقل % 84.5الشركاء الخمس األوائل أكثر من 

  2002 السورية خالل عام الصادرات تنوع السوق ألهم الواردات 5-3مخطط ال

1 2

6

1 8

5

1 0 1 2

2 2

5
1 3 1 4 1 5

9 1 0

2 1

1 3

2

0

20

40

60

80

100

الموز  شعير
ال

غرين
والمر

زبدة 
ال

زيتون 
يت ال

راج ز
استخ

وبقايا 
بة  س

آ
 

معلبة
اك ال

األسم

ضراء
ة الخ

القهو

مقشود
فف ال

 المج
ألبقار

ليب ا
ح

صفراء
ذرة ال

ال

قشور
ز الم

الر

ختلفة
ر الم

 البذو
زيت

وخام)
كرر 

 (م
لسكر

ا
لشاي

ا
سمنة

ال

غيرها 
يش و

خالة جر
الة ون

خ ن المتة

شمس 
عباد ال

مسم و
ر الس

ذو ب
صويا  

ول ال
ف

حصة أهم خمس دول %

 حصة أهم عشرة دول %

عدد الشرآاء التجاريين

 
  4-3 الجدول –حسابات شخصية من بيانات المديرية العامة للجمارك  :المصدر

كما ).  دولة22الذي تم استيراده من (كان عدد دول المنشأ مرتفعاً جداً لبعض المنتجات مثل الحليب المجفف 

وبشكل عام . فقط  لبعض الدول األخرى مثل المتة التي كانت تستورد من األرجنتين أنه كان منخفضاً جداً

فيما يخص الواردات فقد كان عدد الشركاء أقل منه في حالة الصادرات و هكذا يبدو السوق السوري 
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    ويتم استيراد الذرة الصفراء. ) 5-3المخطط ( المصدرة للمنتجات المستوردة أكثر تمركزاً من المنتجات

 . و كسبة الزيتون وغيرها من خمسة دول كما أن واردات الشاي والشعير متمركزة جداً أيضاً 

الزراعية من الممكن اإلشارة إلى أن الواردات  3-3-2 و 2-3-2ما ذكر أعاله في الفقرتين باإلشارة إلى 

. محدود من الدول من حيث تركيبة المنتجات ولكن كل مادة تنشأ في عدد تمركزاً من الصادرات أكثر 

وعلى العكس من ذلك فإن الصادرات أكثر تنوعاً من الناحية الجغرافية ولكنها أكثر تمركزاً في عدد محدود 

 . من المنتجات وذلك بمقارنة الواردات مع الصادرات 

  مالحظات على السلع المختارة3-2

 موازين السوق 3-2-1

توردة ، فقد  درست من خالل حساب بعض المؤشرات فيما يخص ميزان السوق للمنتجات المصدرة والمس

الواردات + قيمة اإلنتاج : وقد تم حساب األول كما يلي " . نسبة االكتفاء الذاتي"و " االستهالك الظاهري"مثل 

والخسائر بدون تضمين المخزون أي (" االستهالك الظاهري "ى الصادرات ، و التي تؤدي إلى ما يسم–

 مدى تغطية اإلنتاج المحلي  بالنسبة المئويةوتقيس نسبة االكتفاء الذاتي. لكل منتج  )واالستخدامات األخرى

مما يوفر مؤشراً مباشراً على توفر الفائض التصديري أو على حصة الطلب المحلي االستهالك الظاهري 

 . الذي يجب تغطيته من خالل االستيراد 

 2002في عام تع بفائض تصديري نسبي في سورية التي تتمالزراعية التصديرية الرئيسية إن المنتجات 

والقطن ) 2002في عام % 190.2الذي وصل معدل االكتفاء الذاتي منه (هي الكمون ) 5-3الجدول (

الفواكه الطازجة بعض و%) 118.4(واألغنام %) 123.4(والعدس ) 129.2(والبندورة %) 146.5(

وألياف القطن ) القمر الدين(رائح المشمش والعنب شكميات التصدير لأما %) . 114.9(والقمح %) 117.4(

.   معدالت تصديرية أعلى من اإلنتاج المحلي مما يعكس تبايناً كبيراً في المخزون2002فقد سجلت في عام 

المنتجات التي يجب أن يصبح التصدير هاماً في إلى  المحلي االستهالكوتشير مقارنة الفائض التجاري مع 

فإن الفائض القطن والقمح فمن المهم اإلشارة إلى أنه في بعض الحاالت وخاصةً  ذلك معو. عملية تسويقها 

التصديرين ينجم بشكل رئيسي عن السياسات المحلية التي قد يتوجب إعادة دراستها ضمن آفاق االنضمام إلى 

 . منظمة التجارة العالمية 

فإن نسب االكتفاء الذاتي منخفضة بشكل ) 21-3الجدول (الزراعية المستوردة الرئيسية وبالنسبة للمنتجات 

والزبدة %) 21.8(والذرة الصفراء %) 17.0(والسكر %) 4.5(وفول الصويا %) 1.3(كبير بالنسبة للموز 

%) 75.4(والشعير %) 52.9(وكسبة الزيتون %) 26.3(السمسم وعباد الشمس %) 23.6(والمرغرين 

المجفف المقشود والبن األبقار األسماك المعلبة وحليب (وبالنسبة لعدد من المنتجات %) . 63.6(والدهن 

ه بالرغم من التقدم إلى أناالستهالك ويشير ظهور عجز . فقد كانت معدالت االكتفاء الذاتي صفراً ) والشاي
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سوف تعتمد بشكل كبير على االستيراد من المنتجات الرئيسية فإن سورية معدالت االكتفاء الذاتي الكبير في 

 . الستهالك المحلي لتغطية ا

الحمص والبطاطا هي % 110و % 90إن المنتجات التي تتمتع بمعدالت من االكتفاء الذاتي تتراوح بين 

-3الجدول (والخضار الطازجة غير المذكورة في مكان آخر الحمضيات والعنب والجبن و زيت الزيتون و

التي يمكن أن تتطور مع انفتاح األسواق  وتعتبر جميع هذه المنتجات متمتعةً باإلمكانيات التصديرية. )5

  .التصديرية مثل االتحاد األوروبي 

 أهم الصادرات الزراعية السورية 3-2-2

 : منتجات من حيث ال  توضيحياً لواقع بعضتتضمن الفقرات التالية تعليقاً

 ) 2002-2000 و1995-1993(لتحديد التباين خالل العقدين الماضيين  مقارنة فترتين مرجعيتين -1

   .بالدوالر األمريكي

 . بالليرات السورية 2002-2000  بالعودة إلى التطورات التي حدثت مؤخراً خالل الفترة -2

 يعتبر القطن السلعة األهم في مجال الصادرات الزراعية ، حيث :غير الممشط أو المندوف  المحلوجالقطن 

 طن على 214402و  طن 148444حوالي  2002-2000 و 1995-1993في بلغت كمية صادراته 

كان هناك زيادة كبيرة بالكمية و زيادة طفيفة وقد .  مليون دوالر 201و  مليون دوالر 193قيمة التوالي ب

انخفض وسطي قيمة . و يمكن تفسير هذا باالتجاه الهابط لألسعار العالمية خالل العقد األخير . بالقيمة 

 ووصل حجم 2002-2000 و1995-1993طن بين الفترتين / دوالر938طن إلى / دوالر1303الوحدة من 

بمعدل نمو سنوي مقداره س . مليون ل9253 طن بقيمة مقدارها 254784 إلى 2002الصادرات في عام 

 –وكانت الوجهات التصديرية الرئيسية إيطاليا .  2000مقارنةً مع عام بالقيمة % 0.8بالكمية و% 12.5

 ) .6-3الجدول ( بلجيكا –ندونيسيا  ا– تركيا – تايالند –الباكستان 

وتصدر سورية أغنام العواس التي .  تميزت التجارة السورية في األغنام بالتجارة ثنائية االتجاه: األغنام 

. في السوق السعودي وباقي دول الخليج العربي وتستورد األغنام الرومانية األقل قيمةً مرتفعة القيمة تعتبر 

 4.6حوالي (س . مليون ل213توردة قد بلغت قيمة األغنام المسعامة للجمارك فوحسب بيانات المديرية ال

هذا سبق بتصدير األغنام إذا ما  2000حتى نيسان وقد سمحت الدولة للتجار .  2002في عام ) مليون دوالر

وازدادت الكمية المصدرة بشكل كبير بين . استيراد ضعف الكمية للتعويض من أجل االستهالك المحلي 

بينما ازدادت قيمة )  طن54178 طن إلى 32282من (وسطياً  2002-2000 و 1995-1993لفترتين ا

وبناء على ذلك فقد .  مليون دوالر 152 مليون دوالر إلى 62الصادرات خالل نفس الفترة بنسبة أعلى من 

نام في سجلت صادرات األغ. طن / دوالر2807طن إلى / دوالر1926ارتفعت قيمة وحدة الصادرات من 

 2000وبين عامي ) . 2001خاصة مقارنة مع ( زيادة دراماتيكية بكل من الكمية والقيمة 2002عام 
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 حيث ازدادت 2001 سجلت صادرات األغنام معدالت نمو مرتفعة بالرغم من التراجع في عام 2001و

س في . مليار ل15لي سنوياً لتصل إلى حوا% 81.0سنوياً بينما ازدادت القيمة بنسبة % 60.8الكمية بنسبة 

التي تستورد أكثر من ثالثة أرباع الصادرات وكانت الوجهات التصديرية الرئيسية السعودية  . 2002عام 

  ) .7-3الجدول ( لبنان – قطر – الكويت –السورية من األغنام 

اسات التي حيث أظهرت الدرتعتبر البندورة واحدة من أهم السلع الزراعية المصدرة في سورية : البندورة 

وقد  . )2004المركز الوطني للسياسات الزراعية (ها تمتلك ميزة نسبية بإنتاجتم إجراؤها مؤخراً أن سورية 

طن  76779حوالي وسطياً  2002-2000و  1995-1993بلغت كمية صادرات البندورة خالل الفترة 

مع قيمٍة وسطيٍة لى التوالي  مليون دوالر ع69.3و  مليون دوالر 39.7بقيمة  طن على التوالي 189340و

 إلى حوالي 2002وصلت صادرات البندورة في عام . طن / دوالر366 وطن / دوالر517للوحدة قدرها 

% 7.3 وزيادةً بنسبة بالقيمة% 12ه سنوياً مقدارس مسجلةً انخفاضاً . مليون ل2783 قيمتها 218376

التي تستورد أكثر من ثلثي رية الرئيسية السعودية كانت الوجهات التصدي . 2000بالمقارنة مع أرقام بالكمية 

 روسيا – الكويت – اإلمارات العربية المتحدة – االتحاد األوربي –الصادرات السورية من البندورة 

 ) . 8-3الجدول (االتحادية 

تضم هذه المجموعة الفطر والكمأة والملفوف والقرنبيط والجزر واللفت والبصل : الخضروات الطازجة 

ويالحظ وجود . لثوم واألرضي شوكي والفجل والفول والبازالء والخيار والكوسا والباذنجان والبامياء وا

وبالرغم من أن تلك المنتجات كانت تصدر بشكل وفي الواقع . التجارة المزدوجة االتجاه في هذه المجموعة 

  سوريةتستورداحيث  2002في عام   وخاصةاتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرىبعد تنفيذ تقليدي ف

خالل  صادراتالبلغت كمية .  طن من الخضار الطازجة وبشكل رئيسي من األردن ولبنان 50000 حوالي

مليون دوالر ، بينما انخفض وسطي الصادرات خالل  68طن بقيمة  81776 حوالي 1995-1993الفترة 

انخفض وسطي سعر وخالل العقد الماضي . مليون دوالر  18 طن قيمتها 44917 إلى 2002-2000الفترة 

 سجلت قيمة 2002 و2000ومن المالحظ أنه بين عامي . طن /دوالر 408طن إلى /دوالر 837الوحدة من 

وكانت الوجهات . على التوالي % 21.4و % 12.5وكمية الخضار الطازجة المصدرة انخفاضاً سنوياً بنسبة 

 .) 9-3الجدول ( األردن ––اإلمارات العربية المتحدة  -عودية الس – الكويت –التصديرية الرئيسية لبنان 

 – الكرز – المشمش – يعتبر مناخ سورية مالئماًَ إلنتاج عدة أنواع من الفواكه مثل التفاح :فواكه مختارة 

 ازدادت صادرات هذه 2002-2000 و 1995-1993بين الفترتين وسطياً و.  الدراق – الخوخ –األجاص 

ألف طن مؤديةً إلى زيادة بعائدات الصادرات من  56.160ألف طن إلى  40.648لفواكه من األنواع من ا

في وسطي وحدة الصادرات الطفيفة زيادة أيضاً إلى الهذا يرجع و.  مليون دوالر 43 مليون دوالر إلى 30

لتصل إلى ازدادت صادرات الفواكه  2002 و 2000وبين عامي . ) طن/ دوالر763 إلى 736من (

.  بالقيمة% 13.8بالكمية و% 10.7بنسبة س مسجلة زيادة سنوية . مليون ل2287 طن بقيمة 65093

التي استوردت أكثر من نصف صادرات سورية  السعودية 2002 عام كانت الوجهات التصديرية الرئيسيةو

 .) 10-3الجدول ( لبنان – مصر – األردن – الكويت – اإلمارات العربية المتحدة –من الفواكه 
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مكوناً هاماً أخر من صادرات تشكل صادرات الحمضيات )  المندرين– الليمون –البرتقال  (: الحمضيات 

-1993الفترة متوسط دوالر خالل مليون  5.1 طن قيمتها 4996ازدادت صادراتها من . الفواكه السورية 

انخفض وسطي . ر  مليون دوال20.3 بقيمة قدرها 2002-2000الفترة متوسط  طن في 40234 إلى 1995

 2002-2000طن في الفترة / دوالر505 إلى 1995-1993طن في الفترة / دوالر1015قيمة الوحدة من 

%) . 15.4(والقيمة %) 1.3(من حيث الكمية سنوياً  انخفضت الصادرات 2002 و2000وبين العامين 

أكثر من نصف الكمية للحمضيات السورية حيث استوردت كانت السعودية الوجهة التصديرية الرئيسية 

 – الكويت –متبوعةً باألردن  2002في عام % 45 وحوالي 2001 و 20000في كل من عامي المصدرة 

 ) .11-3الجدول ( قطر –اإلمارات 

تسعى .  ويعتبر أهم المحاصيل االستراتيجية في سورية كونه المحصول الغذائي واالستراتيجي:  القمح

 وهي آخر السنوات التي تم فيها 1994ومنذ عام . اء الذاتي من القمح االكتفالمحافظة على الدولة إلى 

متوسط وبلغت صادرات القمح في .  للقمح استيراد كميات كبيرة من القمح أصبحت سورية مصدراً صافياً

 بلغ المتوسط السنوي 2002وفي عام .   مليون دوالر8.4طن بقيمة  25611  حوالي1995-1993الفترة 

 مليون دوالر مع تباين واضح بين 42 طن قيمتها 220600 حوالي 2002-2000 الفترة للصادرات خالل

 327 انخفض متوسط قيمة الوحدة من 2002-2000 و1995-1993وبين الفترتين . سنٍة وأخرى 

ويعزى هذا االنخفاض إلى .  2002طن في عام / دوالر188طن لتصل إلى / دوالر190طن إلى /دوالر

، بينما في السنوات األخيرة فقد تكون زيادة الصادرات قد المية خالل العقد الماضي ألسعار العاانخفاض 

 ازدادت 2002مالحظة أن الكمية المصدرة عام الجدير بالومن . تزامنت مع انخفاض النوعية واألسعار 

 )فاًوهي كمية تزيد عن كمية السنة الماضية بسبعة عشر ضع(ألف طن  626.2لتصل إلى حوالي كبير بشكل 

 مليون 5420 قيمة قدرها 2002وسجلت الصادرات عام  2000في حين لم تكن هناك أية صادرات عام 

وكانت الوجهات التصديرية .  إلنتاجاويرجع ذلك إلى الظروف المناخية الجيدة التي انعكست على س .ل

  . )12-3الجدول %) (13.4(وكوريا الشمالية %) 82.4(الجزائر عام نفس ال في الرئيسية

 مليون دوالر مع 15 طن بقيمة 16786 حوالي 1995-1993خالل الفترة بلغت قيمة الصادرات : العنب 

 كان 1995-1993 مقارنةً مع 2002-2000و خالل الفترة . طن / دوالر893متوسط مقدر لقيمة الوحدة 

وصلت %) . 15لي حوا(هنالك ارتفاعاً ملحوظاً في كمية الصادرات مترافقاً مع انخفاض بقيمة الوحدة 

من % 1.7مع حصة (س . مليون ل954 ألف طن بقيمة قدرها 28 إلى حوالي 2002الصادرات في عام 

 ازدادت صادرات العنب بشكل سنوي 2002 و 2000وبين عامي . ) الي الصادرات الزراعية السوريةإجم

 2001األداء في عام سن ومع ذلك فقد تح. من حيث الكمية والقيمة على التوالي % 19.1و % 14.9بنسبة 

 اإلمارات العربية – السعودية 2002 لعام وكانت الوجهات التصديرية الرئيسية. والقيمة من حيث الكمية 

 ) .  13-3الجدول (الكويت – األردن –المتحدة 
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 بلغ. يتميز العدس السوري بالنوعية العالية في األسواق العالمية حيث يباع عادةً بسعر مرتفع  : 12العدس

 مليون دوالر 13 طن قيمتها 34369 حوالي 1995 -1993المتوسط السنوي لحجم الصادرات خالل الفترة 

طن  21649و تقلص المتوسط السنوي للصادرات إلى . طن / دوالر377مع وسطي قيمة للوحدة بحدود 

ةً إلى ارتفاع في  مليون دوالر مؤدي12.9بينما بقيت القيمة ثابتة تقريباً عند   ،2002-2000خالل الفترة 

 طن بقيمة 27665 إلى 2002وصلت صادرات العدس في عام . طن / دوالر595وسطي قيمة الوحدة إلى 

بالكمية والقيمة على التوالي مقارنةً مع عام % 26.4و % 29.7قدرها سنوية س محققةً زيادة . مليون ل752

) 2002 في عام %82.0حوالي (العراق في السنوات األخيرة كانت الوجهات التصديرية الرئيسية  . 2000

  ) .   14-3الجدول ( تركيا – 13األردن -السعودية  -لبنان  –

بكل من % 65و % 69 بمقدار 2002-2000 و 1995-1993 انخفضت صادراتها بين الفترتين :البطاطا 

 إلى حوالي لى مليون دوالر في الفترة األو19 بقيمة طن 53770 من الكمية والقيمة على التوالي لتنخفض

ارتفع متوسط قيمة وحدة الصادرات بين الفترتين . ماليين دوالر في الفترة الثانية  6.7 طن قيمتها 16796

 انخفضت الصادرات 2002 و2000 وبين عامي 2002-2000طن خالل الفترة / دوالر399ليصل إلى 

 مليون 249 حوالي بقيمة طن 16162إلى حوالي س . مليون ل469بقيمة  طن 23258بشكل حاد من 

كانت الوجهات . بالكمية والقيمة على التوالي % 27.2و % 16.6بحوالي انخفاض سنوي ، مع س.ل

الجدول ( قطر – البحرين – اليونان – الكويت – السعودية –التصديرية الرئيسية اإلمارات العربية المتحدة 

3-15    . ( 

وقد ازدادت أهمية الكمون . ية للكمون إضافةً للهند وإيران أحد الدول المنتجة الرئيس تعتبر سورية: الكمون 

صادرات زيادة من الأظهرت ، بينما في الصادرات الزراعية السورية بشكل كبير في السنوات األخيرة 

وبين هاتين الفترتين  . 2002-2000 طن في الفترة 30385 إلى 1995-1993 طن خالل الفترة 17055

-2000طن في الفترة / دوالر2620% (146 قيمة وحدة الصادرات بمقدار المرجعيتين ، ازداد متوسط

 بين  بلداً مسجالً واحداً من أعلى مستويات تنوع السوق60صدر الكمون السوري ألكثر من ) . 2002

س . مليار ل6 طن قيمتها حوالي 45839 وصلت الصادرات إلى 2002وفي عام  . الصادرات السورية

. بالكمية والقيمة على التوالي % 93.4و % 48.5 يدل على زيادة سنوية بنسبة  مما2000مقارنةً بعام 

 – ماليزيا – السعودية – اإلمارات العربية المتحدة 2002 في عام وكانت الوجهات التصديرية الرئيسية

 ) . 16-3الجدول ( المغرب – البرازيل – مصر – المكسيك –الواليات المتحدة األمريكية 

وتوجهت .  بالتذبذب الكبير بسبب ظاهرة المعاومة في اإلنتاج  إنتاج زيت الزيتونيتميز :زيت الزيتون 

مؤخراً بعض االستثمارات المحلية والخارجية إلى االستثمار في تحسين آفاق صادرات زيت الزيتون 

 طن في 2317 إلى 1995-1993 طن خالل الفترة 1918وقد ازدادت الصادرات السنوية من . السوري 
                                                            

 نتطرق هنا إلى العدس المصدر من أجل االستهالك الغذائي، تصدر سورية أيضاً كميةً معنويةً من العدس للبذار بلغت في عام  12

 .س . مليون ل276 طن قيمتها 10503 حوالي 2002
بالرغم من أنها تتضمن " الدول األخرى" فقد ذكرنا عبارة 14-3 ومن أجل ضمان التوافق بين مصادر البيانات في الجدول - 13

 .بشكل رئيسي السعودية واألردن 



2004التجارة الزراعية السورية   

 

 56

%) 6حوالي ( ، وبين هاتين الفترتين ازداد وسطي قيمة وحدة الصادرات بشكل طفيف 2002-2000لفترة ا

 بقيمة 2002وبلغت كمية صادرات زيت الزيتون في عام . طن في الفترة الثانية / دوالر2710ليصل إلى 

رنة مع عام بالقيمة وذلك مقا% 42.5بالكمية و % 50.7لتسجل زيادة سنوية بنسبة س . مليون ل429

في % 40 و 2001في عام % 50بحصة تزيد على (وكانت الوجهات التصديرية الرئيسية السعودية . 2000

 ) .17-3الجدول ( اإلمارات العربية المتحدة – الكويت – تركيا –) 2002عام 

يسي في يعتبر واحداً من المنتجات الرئيسية التي تستخرج من القطن وتستعمل بشكل رئ: زغب بذور القطن 

 بشكل 2002-2000 و1995-1993ازداد وسطي الكميات المصدرة بين الفترتين . الصناعات الطبية 

.  مليون دوالر 10.4إلى مليون دوالر  6.1 طن مع زيادٍة بالقيمة من 35623 طن إلى 13251ملحوظ من 

غت قيمة وكمية وبل. طن / دوالر293طن إلى / دوالر459لكن وسطي قيمة الوحدة انخفض بشكل حاد من 

و % 27.1مسجلة زيادة بنسبة س . مليون ل488بقيمة ألف طن  44 بحدود 2002الصادرات في عام 

مليون  627.6 (2001على الرغم من أن قيمة الصادرات كانت أعلى في عام سنوياً على التوالي % 22.5

تليها اليابان باإلضافة  )2002في عام % 62.9(أوالً وكانت الوجهات التصديرية الرئيسية ألمانيا ) . س.ل

 .) 18-3الجدول ( بلجيكا – السعودية –إلى مصر 

التي توجه بشكل تعتبر سورية واحدةً من البلدان القليلة المتخصصة بإنتاج هذه السلعة : القمر الدين والملبن 

يسي على  ويعتمد تصدير القمر الدين والملبن بشكل رئ) .مصر بشكل أكبر(رئيسي إلى الدول العربية 

ازداد المتوسط السنوي للصادرات . اإلنتاج المحلي من المشمش والعنب حيث يظهر إنتاج المشمش تذبذباً 

 مليون دوالر 7.3 طن بقيمة 7368 بكل من الكمية والقيمة من 2002-2000 و1995-1993بين الفترتين 

وخالفاً لذلك فقد ازداد متوسط قيمة . ة  مليون دوالر في الفترة الثاني9.8 قيمتها 8995في الفترة األولى إلى 

ونمت الكميات المصدرة . طن / دوالر1095طن إلى / دوالر988الوحدة بين الفترتين المذكورتين من 

بمعدل نمو س . مليون ل533 طن قيمتها 11304لتصل إلى % 32.4 بنسبة 2002 و2000بين عامي سنوياً 

 – مصر 2002 لعام لوجهات التصديرية الرئيسيةكانت ا.  2000عام قيمة من % 23.7سنوي يعادل 

 ) . 19-3الجدول ( السودان – اإلمارات العربية المتحدة – العراق – الكويت – األردن –السعودية 

وقد بلغ . ) مثل لبنان(الدول المجاورة لسورية بعض  يفضل الجبن األبيض السوري في :الجبن األبيض 

ونتيجةً .  مليون دوالر 1.3 طن قيمتها 1727 1995-1993لفترة وسطي كمية الصادرات السنوية خالل ا

، ومع نفس )  نتيجة لفترة الجفاف2000وخاصة عام  (2002-2000الرتفاع األسعار في السنوات األخيرة 

-2000وبشكل خاص خالل الفترة .  مليون دوالر 4.6الكمية تقريباً ، ارتفعت قيمة الصادرات إلى حوالي 

لتصل في ) بالقيمة سنوياً% 51.1بالكمية و % 61.5بنسبة (درات الجبن بشكل كبير وازدادت صا 2002

مع حوالي ثلثي (ومن أهم الوجهات التصديرية لبنان . س . مليون ل328 طن قيمتها 2619 إلى 2002عام 

 . )20-3الجدول (ودول الخليج العربي ) الكمية المصدرة
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 أهم الواردات الزراعية السورية 3-2-3

 يعتبر السكر واحداً من أهم الواردات الزراعية الغذائية السورية ، حيث ازدادت ) :الخام والمكرر(ر السك

 طن 521226 إلى 1995-1993خالل الفترة )  مليون دوالر114( طن 360600الواردات بشكل كبير من 

حدة الواردات من وبين هاتين الفترتين ، انخفضت تكلفة و . 2002-2000في الفترة )  مليون دوالر123(

مسجلة زيادة بشكل كبير السكر  ازدادت واردات 2001 و 2000وبين عامي . طن / دوالر237 إلى 318

 6591بالقيمة لتصل إلى % 26.7و بنسبة  طن 591287لتصل إلى بالكمية % 15.0وسطية سنوية تعادل 

رد منها السكر دول االتحاد كانت أهم الدول التي يستو% . 26.7س لتسجل زيادة سنوية بنسبة .مليون ل

 ) .   22-3الجدول ( الواليات المتحدة األمريكية – تايالند – المكسيك – البرازيل –%) 52(األوربي 

 حيث سمح للقطاع الخاص باستيراده  شريطة تمويله من 1994 كان استيراد الموز محظوراً حتى :الموز 

 كبير بعد تحرير استيراده مباشرةً ومن ثم استقرت وقد ازدهر استيراد الموز بشكل. إيرادات التصدير 

طن / دوالر303 مليون دوالر مع تكلفٍة لوحدة الواردات 21بقيمة ) 2002-2000( طن 69316لتصل إلى 

 2002 و2000وبين عامي  . 1995-1993وهي أقل بشكل طفيف من وسطي قيمة الوحدة خالل الفترة 

% 3.5 طن بينما انخفضت القيمة بنسبة 75835لتسجل % 5بة ازدادت الكمية المستوردة بشكل سنوي بنس

 : 2002 في عام منها الموزستورد اكانت أهم الدول التي و) . س. مليون ل952لتصل إلى (سنوياً 

من إجمالي واردات سورية من الموز متبوعةً بكل من % 72.6اإلكوادور التي شكلت مصدراً لحوالي 

 ) . 23 -3 الجدول (واليمنلبنان وكولومبيا 

بالرغم من الزيادة المحدودة فال يزال الرز واحداً من أهم الواردات الزراعية : غير المقشورو المقشور الرز

 حوالي 2002-2000في سورية حيث بلغت حصته من إجمالي الواردات الزراعية السورية خالل الفترة 

 مليون 49( طن 133929والي  ح1995-1993وكان متوسط الكمية المستوردة خالل الفترة % . 6.5

 إلى 2002-2000وارتفع متوسط الواردات خالل الفترة . طن / دوالر362مع معدل قيمة للوحدة ) دوالر

 و 2000وبين عامي . طن / دوالر290مع انخفاض في قيمة الوحدة إلى )  مليون دوالر60( طن 207915

 بينما 2002 طن في عام 180416لى لتصل ع% 5.7 ازدادت الكمية المستوردة سنوياً بنسبة 2002

أهم الدول كانت  2000وفي عام . س . مليون ل2303مسجلة قيمة تعادل % 7انخفضت القيمة سنوياً بنسبة 

الجدول (ستراليا أو) 2000في عام % 50أكثر من (مصر التي احتلت موقع %) 50حوالي (تايالند الموردة 

3-24. ( 

وقد ازدادت حصتها من . يسي لمحضرات األعالف في سورية تعتبر المصدر الرئ: الصفراء الذرة 

 وبين وسطي  .2002 و 1993بين العامين %) 10إلى % 5من (الواردات الزراعية السورية بشكل كبير 

وسطياً ازدادت و. طن / دوالر115 إلى 136 انخفضت قيمة الوحدة من 2002-2000 و 1993-1995

 مليون دوالر في الفترة 80 إلى 1995-1993والر في الفترة  مليون د48قيمة الواردات السنوية من 

% 68.9 لتنخفض فيما بعد بنسبة 2000وقد سجلت الواردات كميات غير مسبوقة في عام  . 2000-2002

 ارتفعت واردات 2002ومع ذلك ففي عام  . 2001من حيث القيمة في عام % 67.0من حيث الكمية و 
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وبشكل عام تم تسجيل انخفاض . س . مليون ل4352 طن بقيمة 833879الذرة الصفراء ثانية لتصل إلى 

كانت الذرة  2002وفي عام .  2002-2000في الفترة بالكمية والقيمة على التوالي % 7.0و % 6.4سنوي 

 ) . 25-3الجدول ( بلغاريا – األرجنتين –%) 85حوالي (تستورد من الواليات المتحدة األمريكية 

اً علفياً هاماً للثروة الحيوانية في سورية ويزرع في المناطق الجافة ونصف الجافة يعتبر مصدر: الشعير 

وهو يزيد األسود في شمال سورية الشعير إنتاج ويتركز . وينتج في سورية كل من الشعير األبيض واألسود 

ود مفضالً من ويعتبر النوع األس. إنتاج األبيض الذي تتركز زراعته في المناطق الساحلية والجنوبية عن 

وذلك من أجل ) ضريبة عالية(تخضع لضميمة  1999 كانت الواردات حتى عام.   قبل مربي المواشي

ولكن بعد ذلك ونتيجةً لموسم الجفاف فقد تم تخفيض الضميمة إلى حد الصفر تقريباً حماية اإلنتاج المحلي 

وفي السنوات الثالث . ج عن الجفاف  لتعويض االنخفاض في اإلنتاج المحلي الناتعلى االستيرادمما شجع 

مع متوسط تكلفة ( مليون دوالر 39 طن قيمتها 433720األخيرة ، كان متوسط واردات الشعير السنوي 

بالكمية % 20.9ات سنوياً بنسبة  انخفضت الوارد2002 و 2000وبين عامي ) . طن/ دوالر89للوحدة 

مما  2002الذي وصل إلى مليون طن في عام لمحلي ا وذلك بالتوافق مع زيادة اإلنتاج بالقيمة% 29.2و

وكان الشعير يستورد بشكل رئيسي من  . طن إلى األردن و الجزائر بشكل رئيسي 70000سمح بتصدير 

  ) . 26-3الجدول  (14 وبلدان أخرى– تركيا – أوكرانيا –روسيا 

 مليون دوالر 33تفعت قيمتها من  طن بينما ار20000 بقيت الواردات السنوية ثابتة تقريباً بحدود :الشاي 

وبين هاتين الفترتين  . 2002-2000لفترة ل كمتوسط مليون دوالر 38 إلى 1995-1993الفترة وسطي في 

 2000نمت الواردات السنوية بين العامين . طن / دوالر1765 إلى 1625 وحدة الواردات من قيمةازدادت 

. س . مليون ل1669 ألف طن قيمتها 22.2ل إلى بالقيمة لتص% 1.1بالكمية و % 6.1 بمقدار 2002و

 3ولكن حسب بيانات المديرية العامة للجمارك فإن كميةً إضافية استوردت معبأة بعبوات ال تزيد عن 

وكانت سيريالنكا المصدر الرئيسي . س مع قيمة وحدة أعلى . مليون ل907كيلوغرام وصلت قيمتها إلى 

من إجمالي الكمية المستوردة بينما استوردت كميات % 98الي لواردات الشاي السورية حيث شكلت حو

 ) . 27-3الجدول (محدودة من كل من الصين ومصر 

وتضاعفت الكمية المستوردة تقريباً بين . ازدادت وارداتها بشكل كبير في السنوات األخيرة القليلة : المتة 

الفترة الثانية ولكن قيمتها  طن في 13126 لتصل إلى حوالي 2002-2000 و1995-1993الفترتين 

 مليون دوالر ويعود هذا بشكل رئيسي إلى 10.5 مليون دوالر إلى 7.6من وذلك ازدادت بدرجة أقل 

 801 إلى 1308انخفاض األسعار العالمية التي أدت إلى انخفاض متوسط قيمة الوحدة المستوردة من

 13815لتصل على سنوياً % 7.2بمقدار  نمت الكمية المستوردة 2002-2000وخالل الفترة . طن /دوالر

 قيمة الوحدة توتابع و. س . مليون ل497لتصل إلى سنوياً فقط % 1.8بينما نمت قيمتها بمقدار طن 

األرجنتين المصدر الوحيد  كانت 2002وفي عام . طن / دوالر774 إلى 2002انخفاضها لتصل في عام 

 ) . 28-3الجدول (لواردات سورية من المتة 

                                                            
  . 2002 المديرية العامة للجمارك ولكن لم يتم تحديدها بشكل فردي في بيانات% 45حوالي " بلدان أخرى" كانت حصة - 14
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حيث تم  عندما أثرت فترة الجفاف على اإلنتاج المحلي 2000 كان استيرادها ممنوعاً  حتى عام : ة النخال

وازدادت الواردات بشكل . باإلضافة لهذا فقد استوردت الستخدامها في المحضرات العلفية . إلغاء الحظر 

 452طن قيمتها  163312إلى ) س. مليون ل341بقيمة ( طن 132660 من 2002 و2001كبير بين عامي 

 . ) 29-3الجدول (طن / دوالر60 إلى 55وبالتالي فقد ازدادت قيمة وحدة االستيراد من . س .مليون ل

 بشكل طفيف من 2002-2000 و1995-1993ازداد معدل الواردات بين الفترتين : الزبدة والمرغرين 

 عليه تراجع وسطي قيمة الوحدة بناء.  مليون دوالر على التوالي 40 و 42 طن قيمتها 56722 إلى 51749

 و انخفضت الكمية 2000ولكن بدأ اإلنتاج المحلي بالزيادة اعتباراً من عام . طن / دوالر702 إلى 806من 

 انخفضتو . 2002 و2000بالقيمة بين العامين % 48.1بالكمية % 54.7المستوردة بمعدل سنوي قدره 

 طن في عام 98849بعد أن كانت ) س.مليون ل 822( طن 20297 إلى 2002الكمية المستوردة عام 

 – هولندا – تركيا –%) 60أكثر من  (كانت تستورد بشكل رئيسي من اإلمارات العربية المتحدة.  2000

 ) .  30-3الجدول ( نيوزيلندا – األوروغواي – الدانمرك

. هدرج والسمن الحيواني تستورد سورية كالً من السمن النباتي الم : )الحيواني ( المشتق من الحليبالسمن

 قد ازداد بشكل كبير في السنوات القليلة األخيرة  من السمن الحيوانيوعلى الرغم من أن اإلنتاج المحلي

من اإلنتاج المحلي % 50ازدادت أيضاً بنسبة  طن ، فإن الكمية المستوردة 13607 إلى 2002ليصل عام 

 ثابتة تقريباً  من السمن الحيواني كانت الكمية المستوردةوقد.  2002في لتغطية الطلب المحلي المتزايد عام 

وانخفضت قيمتها بشكل ).  طن على التوالي5752 و5533 (2002-2000 و1995-1993بين الفترتين 

 1760 إلى 1916 مليون دوالر ، وانخفض معدل قيمة للوحدة من 10.1 إلى  مليون دوالر10.6طفيف من 

 مع معدل نمو  س. مليون ل583 طن بقيمة 7784 حوالي 2002 عام بلغت كمية الواردات. طن /دوالر

منها هولندا ستورد اوكانت أهم الدول التي  . 2000بالقيمة مقارنةً مع عام % 17.2و بالكمية % 24.4قدره 

 ). 31-3الجدول ( استراليا – األوروغواي – فرنسا – نيوزيلندا - بلجيكا –%) 50أكثر من (

للطلب المتزايد لتغذية األطفال ادت واردات الحليب المجفف خالل التسعينيات كنتيجة  ازد:الحليب المجفف 

 16 طن قيمتها 7000 حوالي 1995-1993بلغ معدل الواردات خالل الفترة . لالستعماالت الصناعية و

 مليون 33( طن 11792 حوالي 2002-2000بين كان وسطي هذه الواردات في الفترة . مليون دوالر 

بلغت كمية واردات . طن / دوالر2758 إلى 2307وعليه فقد ازدادت تكلفة وحدة الواردات من ) . دوالر

بعد التراجع الذي تم تسجيله ) س. مليون ل1681بقيمة ( طن 14847بحدود  2002الحليب المجفف في عام 

ان معدل النمو ومع ذلك فقد ك. لمقاييس الصحية الحيوانية ا  والذي يرجع بشكل رئيسي إلى2001في عام 

. 2002-2000بالقيمة بين عامي % 2.1بالكمية و بمعدل انخفاض سنوي يساوي % 12.8السنوي الوسطي 

 - إيران - فرنسا - استراليا - بولندا - هي هولندا 2002 في عام ستورد منهااكانت أهم الدول التي و

 ) .32-3جدول ال( نيوزيلندا - الواليات المتحدة األمريكية - أوكرانيا -بلجيكا 

 37453 وبكمية 2001ليصل إلى أقصى حد في عام  ازداد استهالكها بشكل كبير خالل التسعينات: البن 

 طن في 24822 إلى 1995-1993 طن في الفترة 11888وازداد المتوسط السنوي للواردات من . طن 
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طن بسبب / دوالر836 إلى 2168 ، بينما انخفض متوسط تكلفة وحدة الواردات من 2002-2000الفترة 

 21 مليون دوالر إلى 26بناء عليه فقد انخفضت القيمة اإلجمالية للواردات من . انخفاض األسعار العالمية 

 864( طن 25076لتصل إلى السابق عام المقارنةً مع انخفضت الواردات  2002في عام . مليون دوالر 

-2000بالقيمة خالل الفترة % 21بالكمية و % 44.9ومع ذلك فقد كان هناك زيادة بنسبة . ) س.مليون ل

يليها كل من كولومبيا % 84 البرازيل بشكل رئيسي مع  هي ومن أهم الدول التي يستورد منها البن.2002

 ) . 33-3الجدول  (ا نيكاراغو-) القهوة المحضرة( لبنان - الهند -

ن نمو الطلب ، فإن واردات هذه  بالرغم م) : عباد الشمس- الذرة -فول الصويا (الزيوت النباتية 

نتيجة زيادة االستيراد من البذور المحلي اإلنتاج المنتجات قد انخفضت خالل الفترة المرجعية بسبب زيادة 

 آالف طن تمثل خمسة أضعاف الكمية المستوردة في 107 حوالي 2002أنتجت سورية في عام . وتصنيعها 

 32390 من 2002-2000 و1995-1993ت بين الفترتين وانخفض المعدل السنوي للواردا. نفس السنة 

 مليون دوالر 15 مليون دوالر في الفترة األولى إلى 25 طن وانخفضت قيمة الواردات من 21648طن إلى 

وخالل . طن / دوالر704 إلى 748في الفترة الثانية ، بينما انخفض وسطي تكلفة الوحدة بشكل طفيف من 

انخفضت من بالرغم من أن حصتها (تورد بشكل رئيسي من تركيا وكانت تس . 2002-2000الفترة 

 اإلتحاد - لبنان - أوكرانيا - الواليات المتحدة األمريكية -) 2002 عام %41.7إلى  2000عام % 75.5

  .)  34-3الجدول ( اإلمارات العربية المتحدة -األوربي 

زيوت والبذور الزيتية مثل كسبة فول الصويا  وتتضمن بقايا استخراج ال:األكساب وبقايا استخراج الزيوت 

 127398 حوالي 1995-1993وبلغت كمية وسطي الواردات خالل الفترة  .  الزيتونبقايا استخراج زيت و

) .  مليون دوالر53( ألف طن 248.6 إلى 2002-2000لتصعد خالل الفترة )  مليون دوالر29قيمتها (طن 

 2002بلغت كمية الواردات في عام . طن / دوالر212 إلى 231 وانخفض وسطي تكلفة وحدة الواردات من

بالكمية وتراجعاً بالقيمة % 11محققةً نمواً سنوياً قدره ) س. مليون ل2557قيمتها ( طن 295292حوالي 

وكانت كل من الواليات المتحدة األمريكية  . 2000مقارنةً مع ) 2001بسبب االنخفاض في عام % (4بـ

وقد أكدت األرجنتين وضعها في (مصدر الوحيد للواردات خالل السنوات القليلة األخيرة واألرجنتين هما ال

  ) . 35-3الجدول () 2000 بعد أن حلت محل الواليات المتحدة األمريكية كمورد رئيسي في عام 2002عام 

من % 2.6 مشكلةً حوالي.  وهي أهم المواد الغذائية المصنعة المستوردة في سورية :األسماك المعلبة 

 من اً سريعاًنمووقد سجلت الواردات  . 2002-2000إجمالي قيمة الواردات الزراعية السورية خالل الفترة 

 10349 إلى 1995-1993خالل الفترة )  مليون دوالر23( طن 2753متوسط الواردات السنوية بمقدار 

انخفضت تكلفة وحدة الواردات وبين هاتين الفترتين ،  . 2002-2000في الفترة )  مليون دوالر24(طن 

 2002وبلغت كمية واردات األسماك المعلبة في عام . طن / دوالر2301 إلى 8448بشكل ملحوظ من 

 ، 2000بالكمية منذ عام % 28.1س مع معدل نمٍو سنوي قدره . مليون ل901 طن قيمتها 12216حوالي 

 1586(ة الوحدة في السنتين األخيرتين مما أدى إلى انخفاض قيم% 23.5بمعدل ولكنها انخفضت بالقيمة 
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كانت المصادر الرئيسية للواردات هي المغرب ) . 2000 عام 4452 مقارنةً مع 2002طن عام /دوالر

 ) . 36-3الجدول (وتايالند 

بشكل كبير في ) السمسممثل عباد الشمس و(واردات البذور الزيتية ازدادت  :بذور السمسم وعباد الشمس 

. لتعوض عن تناقص واردات الزيوت النباتية من أجل صناعات استخراج الزيوت  ة الماضيةالسنوات القليل

 49000 إلى 15206 من 2002-2000 و1995-1993وازداد وسطي واردات البذور الزيتية بين الفترتين 

  إلى724وعليه فقد انخفض وسطي قيمة الوحدة من ) .  مليون دوالر25 إلى 11مع زيادة بقيمة من (طن 

 طن 54205  حوالي2002وبلغت كمية واردات بذور السمسم وعباد الشمس في عام . طن / دوالر512

وكانت  . 2000بالقيمة منذ عام % 6بالكمية و% 10س ، مع معدل نمو سنوي قدره . مليون ل1138قيمتها 

 روسيا -  الباكستان ، بينما كانت فرنسا- نيجيريا -أهم مصادر واردات بذور السمسم هي السودان 

 ) . 37-3الجدول ( بلغاريا أهم الدول التي استوردت منها بذور عباد الشمس -االتحادية 

 ، وبالعكس فقد ارتفعت الكميات 1995-1993 لم تكن واردات فول الصويا هامة في الفترة :فول الصويا 

لى أعلى حد في لتصل إ مليون دوالر 16 طن بقيمة 74677 إلى 2002-2000المستوردة منه في الفترة 

 ، فإن قيمة الوحدة قد انخفضت بشكل حاد إلى 2001وبعد ارتفاعها في عام ) .  طن101080 (2002عام 

% 21.3 بمقدار 2002 و2000ونمت واردات فول الصويا بين العامين  . 2002طن في عام / دوالر187

دات فول الصويا األرجنتين وكان المصدران الوحيدان لوار. ) س. مليون ل868(بالقيمة % 13بالكمية و

 ) .38-3الجدول (والواليات المتحدة األمريكية 

  أهم الشركاء التجاريين 3-3

وسيكون التركيز أوالً على . سوف نتعرض في القسم التالي للتجارة الزراعية السورية من الناحية الجغرافية 

مرتبين (ميزان التجاري مع الشركاء الرئيسين التجارة الزراعية السورية مع المناطق الرئيسية ، وثانياً على ال

 وأخيراً على الوجهات التصديرية الرئيسية ومصادر الواردات للمنتجات الزراعية .) حسب حجم التجارة

  .2002السورية في عام 

  التجارة الزراعية السورية حسب مجموعات الدول 3-3-1

: فقد تم تقسيم بلدان العالم إلى ست مجموعات هي من أجل تناول التجارة الزراعية السورية حسب المناطق 

 الدول األوربية - الدول اآلسيوية - دول أمريكا الشمالية والجنوبية - دول االتحاد األوربي -الدول العربية 

 .  باقي دول العالم -األخرى 

الجدول ( السورية من ناحية الصادرات فقد كانت الدول العربية أهم الوجهات التصديرية للمنتجات الزراعية

 ، تلقت الدول العربية أكثر من نصف الصادرات الزراعية السورية 2002-1996وخالل الفترة ) . 3-39
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  1996في عام % 53.9 مقارنةً مع 2002من الصادرات الزراعية عام % 70.5حيث زادت حصتها إلى 

قية منطقة التجارة العربية الحرة يمكن تفسيره أيضاً بتسريع تطبيق اتفا% 8محققةً معدل نمو سنوي قدره 

 ، إضافةً لزيادة 2002الكبرى والمستوى المرتفع من صادرات األغنام لدول الخليج العربي في عام 

كانت آسيا المستورد الثاني من حيث األهمية للمنتجات الزراعية السورية   .  الصادرات إلى السوق العراقية

فقدت دول االتحاد األوروبي بعضاً .  السنتين المدروستين بين% 10.5إلى % 13.9و تقلصت حصتها من 

من % 10.2إلى حوالي % 14.8من أهميتها كسوق للمنتجات الزراعية السورية وتقلصت حصتها من 

الصادرات الزراعية السورية إلى بقية الدول حصة ، بينما انخفضت اإلجمالية الصادرات الزراعية السورية 

ومن التطورات ) . 6-3المخطط  (2002فقط في عام % 4.9 إلى 1996ام في ع% 14.1األوروبية من 

في % 1.3الهامة ظهور الدول األمريكية كمنفذ للمنتجات السورية التي انعكست في زيادة حصة أمريكا من 

 .2002في عام % 3.4 إلى 1996عام 

  (%)2002 و1996 في عامي   الصادرات الزراعية السورية حسب مجموعات الدول6-3المخطط 
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  .39-3 الجدول -قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية و المديرية العامة للجمارك : المصدر

 األمريكية المصدر الرئيسي للواردات الزراعية السورية في عام القارةوبالنسبة لمصادر االستيراد كانت 

 و التي كانت أكثر الدول أهمية في عام  متبوعة بكل من دول االتحاد األوربي والدول اآلسيوية2002

 سنوياً 2002 و1996ازدادت حصة الدول األمريكية من الواردات الزراعية السورية بين عامي . 1996

على العكس من ذلك فقد انخفضت و . 2002في عام % 36.5لتصل إلى حصة قدرها % 7.6بمقدار 

من الواردات % 15.8سنوياً مسجلةً % 10قدارفي نفس الفترة بمسنوياً الواردات من الدول اآلسيوية 

انخفضت  من ناحية أخرىو.  1996في عام % 32.9بعد أن كانت حصتها  2002الزراعية السورية عام 

 ، بينما ازدادت 2002في عام % 22.3إلى % 25.6الواردات الزراعية من دول االتحاد األوربي حصة 

في % 6.7 وإلى 2001عام % 18.4 إلى 1996في عام % 5.2حصة بقية الدول األوربية بشكل كبير من 

 ) .7-3 المخطط و 39-3الجدول % (12.6إلى % 9.7نمت الواردات من الدول العربية من .  2002عام 
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  (%) 2002 و1996 الواردات الزراعية السورية حسب مجموعات الدول في عامي 7-3المخطط 
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  39-3 الجدول - الزراعية و المديرية العامة للجمارك قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات: المصدر

 الميزان التجاري مع الشركاء الرئيسين  3-3-2

 االتحاد األوروبي والشركاء األمريكيين واآلسيويين معسالباً فقط ) 40-3الجدول (كان الميزان التجاري 

 الدول العربية الفردية وتركيا  كان الميزان التجاري الزراعي موجباً فقط مع2002وفي عام . الرئيسيين 

الواردة ضمن أهم الشركاء التجاريين بحسب حجم التجارة الزراعية وهو أمر كان شائعاً خالل الفترة 

الكثير من الدول العربية حسبما الثابت في وتشير الموازين إلى موقف المنتجات السورية .  1996-2002

كة العربية السعودية والجزائر واإلمارات العربية المتحدة ينطوي عليه الميزان التجاري الموجب في الممل

ومع ذلك فإن القيمة اإليجابية للميزان التجاري القياسي مع الدول العربية انخفض .  ولبنان والكويت واألردن

 0.76 قيمة 2002 ليستعيد في عام 2001 عام 0.58 إلى أدنى قيمة 1997 في عام 0.80من أعلى قيمة له 

الميزان يجب مالحظة أن وعلى وجه الخصوص  . )39-3الجدول () 0.75 التي كانت 1996 قيمة عام(

في ) 1-(و ) مثل الجزائر(في حالة الدول صافية االستيراد من سورية ) 1(+بين تراوح التجاري القياسي 

 ) . امثل سيريالنك(حالة الدول صافية التصدير لسورية 
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  ماليين الليرات السوريةب 2002لسورية مع أهم الشركاء التجاريين خالل عام ميزان التجارة الزراعية ا 8-3المخطط 
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  40-3 الجدول -حسابات شخصية من بيانات المديرية العامة للجمارك : المصدر 

االتحاد إلى بينما انخفضت الصادرات السعودية السورية إلى الصادرات الزراعية تحسنت  2002في عام 

دية الدولة المستوردة األولى للمنتجات الزراعية السورية تالها االتحاد األوروبي األوروبي وأصبحت السعو

 كانت 2002وفي عام  ) .41-3الجدول  ( تحتل المرتبة الحادية عشرة2000و الجزائر التي كانت في عام 

 جهتواومن جهٍة أخرى ) . 0.04مع ميزان تجارة قياسي (التجارة الزراعية مع مصر متكافئة بالتساوي 

 بينما ،س . مليار ل5.5التجارة الزراعية السورية مع الواليات المتحدة األمريكية أكبر عجز تجاري مسجلةً 

س والتي تمثل أعلى ميزان . مليار ل18.9كانت التجارة الزراعية مع السعودية لصالح سورية بحوالي 

 الميزان التجاري 46-3 إلى 42-3تبين الجداول . تجاري موجب للتجارة الزراعية السورية الثنائية 

 . السوري للدول الشركاء الخمسة األولى من حيث قيمة التجارة الزراعية وحسب فصول التعريفة الجمركية 

  2002 خالل عام  الميزان القياسي للتجارة الزراعية السورية مع أهم الشركاء التجاريين9-3المخطط 
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  40-3 الجدول - العامة للجمارك ةحسابات شخصية من بيانات المديري: المصدر 
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 الوجهات التصديرية الرئيسية  3-3-3

 2002، كانت السعودية وجهات الصادرات الزراعية السورية في عام ) 10-3المخطط (كما هو مبين في 

المرتبة بي واالتحاد األورواحتل .   إجمالي الصادرات الزراعية السوريةمن % 33.3مع حصة بحدود 

 اإلمارات العربية المتحدة -الكويت  تلتهما الثالثفي المركز %) 8.8(الجزائر وبينما حلت %) 10.2(الثانية 

 . لبنان -

  2002أهم الوجهات التصديرية للصادرات الزراعية السورية في عام  10-3المخطط 
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  41-3 الجدول -ة العامة للجمارك المديري: المصدر 

قائمة الدول كانتا ضمن من الجزائر والكويت نالحظ أن كالً من الممكن أن  2000وبالمقارنة مع عام 

 . تركيا ومصر المركزين الثامن والتاسع على التوالي بينما احتلت الخمس األوائل 

  (%) 2002 و2000السورية في عامي الوجهات التصديرية الرئيسية للصادرات الزراعية  11-3المخطط 
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كانت حصة الشركاء وفي الواقع . أقل تركزاً في السنوات األخيرة الصادرات الزراعية السورية أصبحت 

بعض التغييرات  وقد طرأت  .2000عام % 93مقارنةً مع % 90.7 حوالي 2002 األوائل في عام 18الـ

، كما تنوعت تركيبة الصادرات ) 11-3المخطط (سورية للصادرات الزراعية العلى التوزع الجغرافي 

  .2002التصديرية الرئيسية في عام بشكل كبير بين الوجهات 

الوجهة التصديرية األكثر  تعتبر المملكة العربية السعودية :الصادرات الزراعية السورية إلى السعودية 

وبالتحديد فقد شكلت أغنام العواس . ) 2002في عام س . مليار ل19.1(لصادرات الزراعية السورية لأهميةً 

، واألنواع األخرى من األغنام % 10.7مع ) الطازجة والمبردة(لصادرات متبوعاً بالبندورة امن هذه % 61

مجموعة السلع األربعة األكثر أهمية كننا أن نؤكد أن مي% . 3.2، وبذور الكمون % 3.5والماعز بنسبة 

من الصادرات الزراعية % 90.8وصلت إلى سلع الخمس عشرة األوائل  الةمجموعبينما % 78.4تصل إلى 

و في السنوات األخيرة ) . 47-3الجدول (للسعودية مع سيطرٍة لألغنام والكمون والخضروات والفواكه 

وكنتيجة للتطبيق التدريجي لمنطقة التجارة العربية الحرة ، زادت السعودية من صادراتها إلى سورية 

 .  والتمر ) البسكويت والكسبة( المصنعة وخاصة المنتجات

بي و وصلت الصادرات الزراعية السورية لالتحاد األور:الصادرات الزراعية السورية إلى االتحاد األوروبي

 األوائل األكثر أهمية من المنتجات 15بلغ مجموع حصص السلع الـو.  س. مليار ل5.8 إلى 2002في عام 

المنتج ) غير المندوف أو الممشط( ويعتبر القطن . من اإلجمالي % 93.2 المصدرة لالتحاد األوربي حوالي

 متبوعاً بجلود األغنام %45األكثر أهمية في بنية واردات االتحاد األوربي من سورية مع حصة قدرها 

% 15.4مع حصة قدرها )  طباعة– صباغة –دباغة (والماعز الخاضعة لمزيد من التحضير بعد الدباغة 

تعتمد معظم الدول األعضاء في االتحاد . )إلى إيطاليامنها % 99.9والتي صدر (س .مليون ل 902وقيمة 

 مليون 586.2على سورية كمصدر لبذور الكمون ، والتي بلغت قيمة صادراتها حوالي ) 15(بي واألور

كل باإلضافة لهذا سجل . من الصادرات الزراعية السورية لالتحاد األوربي % 10س مع حصة قدرها .ل

 األحشاء أداءاً جيداً في هذا المجال متبوعة بكل من -) الطازجة والمبردة( البندورة -من زغب بذور القطن 

 ) .48-3الجدول (بار المحفوظ في الماء المملح أو المكبرت وأوراق التبغ قال

السورية  على الرغم من ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية :الصادرات الزراعية السورية إلى الجزائر 

كان القمح .  ، فإن بنية هذه الصادرات اقتصرت على عدد محدود من المنتجات 2002للجزائر في عام 

من % 88.9س وبنسبة قدرها .مليون ل 4465.9القاسي السلعة المصدرة الرئيسية مع قيمة قدرها 

 5.3 الكمون مع حصة ومن المنتجات األخرى المهمة الشعير وبذور. الصادرات الزراعية السورية للجزائر 

الجدول (والنباتات األخرى وأجزاء النباتات غير الممشط والمندوف على التوالي متبوعين بالقطن % 3.9و

3-49 . ( 

مشابهة الكويت إن تركيبة الصادرات الزراعية السورية إلى : الصادرات الزراعية السورية إلى الكويت 

وكان الميزان التجاري القياسي بين . العربي األخرى الخليج ل إلى السعودية و دوتركيبة الصادرات تماماً ل

بلغت قيمة . والذي يشير إلى اتجاه واحد للتجارة بين البلدين ) 0.99(سورية والكويت قريباً إلى الواحد 
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 % 57 بنسبةس وتكونت من األغنام . مليار ل3.2 حوالي 2002 السورية للكويت عام ةالصادرات الزراعي

وكانت السلع %) . 3.6(، الخيار والمخلل %) 3.9(، العنب الطازج %) 4.8( الطازجة والمبردة ، البندورة

الجدول (األخرى المصدرة تتكون من الفواكه والخضروات الطازجة إضافةً لزيت الزيتون والجبن األبيض 

3-50. (  

الخليج العربي تتميز التجارة بخالف كل دول : اإلمارات العربية المتحدة  الصادرات الزراعية السورية إلى

 لصالح سورية 2002وكان الميزان التجاري في عام . الزراعية السورية بالتبادل التجاري الثنائي االتجاه 

تتكون بنية الصادرات الزراعية السورية  . 0.55س مع قيمة للميزان القياسي قدرها . مليار ل2بحوالي 

 -عنب طازج % 6.7 –أغنام حية وماعز % 6 –ور الكمون بذ% 40.3: لإلمارات العربية المتحدة من 

 لذلك تم تصدير أنواع أخرى إضافةً.  15من األغنام والماعز الحي% 9.7و بندورة طازجة ومبردة % 6.6

الجدول (من الفواكه والخضار بكميات كبيرة ولكن بحصٍة أقل من الصادرات الزراعية السورية لإلمارات 

3-51. (  

 الرئيسية للواردات الزراعية السورية المصادر  3-3-4

من % 22.2 بحصة قدرها 2002لسورية خالل عام مصدر للواردات الزراعية اكان االتحاد األوربي أهم 

 - األرجنتين -الواردات الزراعية السورية ، وكانت أهم الدول الموردة الواليات المتحدة األمريكية إجمالي 

 فقد 2000ومقارنةً بعام ) . 12-3 المخطط و41-3الجدول ( مصر - تايالند - ا سيريالنك-البرازيل 

كدول مصدرة جديدة على حساب تركيا و ماليزيا البرازيل و تايالند ومصر ظهرت بعض الدول مثل 

وعالوةً على ذلك فإن تمركز ) . 2002في عام % 3وجميعها كانت تحت (اإلمارات العربية المتحدة و

في % 83.7 إلى 2000في عام % 88.7 الثمانية عشر انخفض بشكل طفيف من الدول الموردةالواردات من 

 2002للمواد الزراعية إلى سورية في عام الموردة الدول الموردة الخمس الرئيسية وقد كانت .  2002عام 

 .  )نكاسيريال – البرازيل – األرجنتين – الواليات المتحدة األمريكية –االتحاد األوروبي (

                                                            
 51-3في الجدول ) 01041090(و ) 01042090(عبارة عن سلعتين تصنيفهما الجمركي  -  15
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  2002زراعية السورية في عام المصادر الرئيسية للواردات ال 12-3المخطط 
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 41-3 الجدول - للجمارك المديرية العامة:  المصدر 

  (%) 2002 و2000السورية في عامي أهم الشركاء التجاريين للواردات الزراعية  13-3المخطط 
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  41-3 الجدول -ة العامة للجمارك المديري: المصدر

تتميز بنية الواردات الزراعية السورية من االتحاد : ة السورية من االتحاد األوروبي الواردات الزراعي

وقد وصلت قيمة الواردات الزراعية السورية من دول اإلتحاد . األوروبي بأهمية المنتجات المصنعة 

الغذائية  المحضرات -، وكانت أهم هذه المنتجات المستوردة السكر  س. مليار ل9.6وربي إلى أكثر من األ

وكان مجموع حصة هذه المواد حوالي .  السمنة - السجائر - الحليب المجفف -) من الفواكه والخضروات(

استوردت المادتين األوليتين بكميات كبيرة . من إجمالي قيمة صادرات االتحاد األوروبي لسورية % 74.3

 ) .52-3الجدول (على التوالي % 17و% 39.7مسجلةً حصة قدرها 
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تعتبر الواليات المتحدة المصدر الرئيسي : دات الزراعية السورية من الواليات المتحدة األمريكية الوار

بلغت قيمة الواردات الزراعية السورية من الواليات المتحدة . للواردات السورية من الذرة وفول الصويا 

 حوالي 16ة الذرةبلغت حصوقد . ) 53-3الجدول (س . مليار ل6.1 حوالي 2002األمريكية في عام 

واحتلت السجائر ) . س. مليار ل3.7 ألف طن قيمتها 70حوالي  (الواردات الزراعيةمن هذه % 64.6

و كسبة الزيت والبقايا %) 5.1(متبوعةً بفول الصويا من الواردات الزراعية % 15.6المرتبة الثانية بنسبة 

مريكية كمورد للمادة األخيرة بشكل كبير وقد انخفض دور الواليات المتحدة األ . %)3.2(الصلبة األخرى 

  . )53-3الجدول (لصالح األرجنتين 

تتميز التجارة الزراعية السورية مع األرجنتين بالتجارة أحادية : الواردات الزراعية السورية من األرجنتين 

 2000 بين عامي% 9.5وقد حافظت األرجنتين على حصة ثابتة من الصادرات السورية بنسبة . االتجاه 

 4.1 مقارنةً مع 2002في عام س . مليون ل22لم تتجاوز ما قيمته أما الصادرات إلى األرجنتين ف . 2002و

وقد أظهرت هذه الواردات تركزاً كبيراً بما أن حصة السلع الست . للواردات  2002في عام س .مليار ل

 هي بقايا وفضالت 2002 في عام وكانت أهم المنتجات المستوردة. من اإلجمالي % 98.8األولى قد بلغت 

 س. مليون ل2323التي كانت قيمتها )  وخاصةً من بقايا استخراج زيت الزيتونالتفل(الصناعات الغذائية 

متبوعةً بفول الصويا % 15.7 ثانيةً بحصٍة قدرها 17وجاءت كل أنواع المتة) . من اإلجمالي% 56.4(

    ) . 54-3الجدول (والذرة 

 انتقلت البرازيل من الترتيب الثاني 2002و 2000بين عامي  : السورية من البرازيل الواردات الزراعية

عشر من بين أهم الشركاء التجاريين في مجال الواردات الزراعية السورية لتحتل المرتبة الرابعة في عام 

زان التجاري وكان المي) . بدالً من تركيا( ، ويعود هذا بشكل رئيسي إلى واردات السكر المتزايدة 2002

س ، بميزان تجاري . مليار ل2.75 لصالح البرازيل بحوالي 2002الزراعي بين سورية والبرازيل في عام 

 مليارات 3وفي نفس السنة ، بلغت قيمة الواردات الزراعية من البرازيل حوالي ) . 0.82-(قياسي قدره 

وهذه المنتجات . ردات الزراعية من إجمالي الوا% 99.9س متركزة على خمسة منتجات مجموع حصتها .ل

الجدول (متبوعةً بمستخلصات القهوة والشمع النباتي % 23.8 القهوة مع حصة ووالسكر الخام  هي السكر

3-55. ( 

تعتبر المصدر الرئيسي لواردات الشاي السورية ، حيث بلغت : النكا  الواردات الزراعية السورية من سري

في عام ريالنكا يقيمة الواردات من سوصلت وقد . لزراعية السورية من الواردات ا% 97.6حوالي تها حص

تعتبر سيريالنكا  شايللوباإلضافة . من الواردات الزراعية السورية % 5.8و س . مليار ل2.5 إلى 2002

 -  الكسكس -) توابل( براعم القرنفل - الكستناء - من جوز الهند غير الكبيرةمصدراً لواردات سورية 

 ) .56-3الجدول (جوزة الطيب  -الفلفل 

 
                                                            

  . 53-3في الجدول ) الرموز (10059090 و 10059010 المنتجات - 16
  . 54-3في الجدول ) الرموز (9030010 و 9030020 المنتجات - 17
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 النتائج الرئيسية 

أللياف القطن والخضار الطازجة المحسوبة لميزة النسبية الظاهرية األرقام القياسية لانخفضت  •

بينما سجلت األغنام والبندورة والفواكه والقمح ،  2002-1993بين عامي والبطاطا والحمص 

 . أرقاماً قياسيةً أعلى الزيتون وزغب بذور القطن والجبن والعنب والعدس وزيت 

مقارنةً مع  1 للحمص و زيت الزيتون من أقل من 2002في عام قيمة الوحدة النسبية انخفضت  •

 . للخضار الطازجة  مقابل قيمة الوحدة 1993عام 

مقارنةً بصادرات  سجلت األغنام وجلود الضأن أفضل أداء تصديري 2002-1998في الفترة  •

 )والسفرجل والحمضيات والعنب الطازج والمجفف والكرز والتفاح واألجاص مثل المشمش(الفواكه 

عانت بشكل ملحوظ من أداء عكسي ألسواقها على المستوى التي الخضروات الطازجة والمبردة و

ارة والحيوانات الحية نمواً مرتفعاً في األسواق ثأظهرت بذور اليانسون والجبن والخبينما  . العالمي

 . المتراجعة 

ة والمصدرة بشكل كبير على خمسة شركاء دتركز المنتجات الزراعية الرئيسية السورية المستورت •

الدول الخمسة األكثر منتجات التصديرية تركيزاً حيث كانت وكان القمح واألغنام أكثر ال. رئيسيين 

المتة  بينما كان فول الصويا وكسبة الزيتون وغيرها والنخالة و، تستقطب كامل الصادراتأهمية 

المستوردة تركيزاً حيث كانت الدول المواد واألسماك المعلبة والذرة الصفراء والشعير والشاي أكثر 

تركيز الصادرات للسلعتين فقد كان   وبالعكس.تصدر كامل الكمية الخمسة األكثر أهمية 

 الزراعية ومع ذلك فقد كانت الواردات.  نسبياً اًالتصديريتين الرئيسيتين القطن والكمون منخفض

أكثر تنوعاً من الصادرات من حيث تركيبة المنتجات ولكن كل منتج مستورد كان ينشأ في عدد 

وعلى العكس من ذلك فقد كانت الصادرات أكثر تنوعاً نسبياً من الناحية . محدود من الدول 

 . الجغرافية ولكنها أكثر تركزاً في عدد محدود من المنتجات 

 والعدس واألغنام فائض تصديري كبير نسبياً هي الكمون والقطن والبندورةكانت السلع التي تتمتع ب •

إن المنتجات التي تتميز بالعجز التجاري الصافي نسبياً هي الموز وفول .  والفواكه الطازجة والقمح

والذرة الصفراء والزبدة والمرغرين والسمسم وعباد الشمس وكسبة الزيتون  الصويا والسكر

 – الحليب المقشود المجفف -األسماك المعلبة (وبالنسبة لعدد من المنتجات . والسمن والشعير

 . فقد كانت معدالت االكتفاء الذاتي صفراً ) البن والشايحبوب 

إن اعتماد التجارة السورية على الدول العربية في تزايد مستمر حيث ازدادت حصة الدول العربية  •

انخفضت  . 2002في % 70.5 إلى 1996 عام في% 53.9من الصادرات الزراعية السورية من 

 كوجهة تصديرية للصادرات )اإلتحاد األوربي والدول األوربية األخرى (أهمية الدول األوروبية

  . 2002في % 14.7 إلى 1996في عام % 28.9السورية من 



2004التجارة الزراعية السورية   

 71

 1996في % 26.4بالنسبة للواردات فإن أهم تطور هو زيادة حصة الدول األمريكية كدول موردة من  •

ويأتي االتحاد األوروبي في المرتبة الثانية حيث انخفضت حصته من  . 2002في % 36.5إلى 

من % 12.6إلى % 9.7التي ازدادت حصتها من بين السنتين والدول العربية % 22.3إلى % 25.6

 . الواردات الزراعية السورية 

التجارية الموجبة نسبياً مع بعض تنعكس الصورة غير المتناظرة للتجارة السورية من خالل الموازين  •

والموازين السالبة مع الواليات المتحدة )  اإلمارات– الكويت – الجزائر –السعودية (الدول العربية 

 . األمريكية واالتحاد األوروبي واألرجنتين 
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  مفاوضات واتفاقيات التجارة العالمية -  رابعالفصل ال

 بشكل متزايد بهذا النوع من ةرك سورياتشوة باالتفاقيات الدولية ، السياسات التجارية الزراعية عادتتأثر 

التي تؤثر على الزراعة مثل اتفاقية منطقة االتفاقيات المتعددة األطراف  أهم 1-4تتضمن الفقرة  .االتفاقيات 

) 2003التي شكلت موضوع الفصل الخاص من تقرير التجارة الزراعية (التجارة العالمية حول الزراعة 

أما . لإلجراءات الصحية والصحية النباتية واتفاقيات البيئة متعددة األطراف منظمة التجارة العالمية اتفاقية و

 فهي تعالج عمليات التحرير على المستوى اإلقليمي التي تؤثر على سورية وعلى دول المتوسط 2-4الفقرة 

 . الدولية الحالية  على وضع سورية في المفاوضات 3-4وأخيراً تركز الفقرة . األخرى

 االتفاقيات متعددة األطراف  4-1

  مفاوضات منظمة التجارة العالمية 4-1-1

التحرير التجاري وضمان الشفافية وإمكانية التنبؤ جيع في تشمنظمة التجارة العالمية يكمن الهدف الرئيسي ل

لمية على التفاوض حول القوانين وتشجع منظمة التجارة العا. وحل الخالفات التجارية في القوانين التجارية 

التي تحدد السياسات التجارية المحلية وتوفر اإلطار المؤسسي لتسوية الخالفات التجارية الناجمة عن تنفيذ 

 دولة عضواً بينما 148 كانت المنظمة تضم 2003وبعد مؤتمر كانكون الوزاري في أيلول . تلك القوانين 

 . ضمام  دولة في مرحلة التفاوض لالن26كانت 

حيث احتوى على منظمة التجارة العالمية حول  عرضاً شامالً 2003وقد تضمن تقرير التجارة الزراعية 

وبما أن سورية اآلن في مرحلة التفاوض على االنضمام إلى منظمة . عرض لمهام وبنية وقوانين المنظمة 

 . الجهاتلمفاوضات التجارية متعددةعلى امع التركيز يتضمن هذا التقرير تحديثاً للمعلومات التجارة العالمية 

غواي عن طريق وتوفر المفاوضات الحالية حول الزراعة في المنظمة فرصة لتعزيز التقدم في جولة األور

قد تم وفي الواقع ف. تعزيز اإلصالحات في المجاالت الرئيسية لدخول السوق ودعم التصدير والدعم المحلي 

كان االتفاق ثمرة خمس و.  في الزراعة اآللياتفاق على إطار لتأسيس إنجاز خطوة رئيسية من خالل االت

سنوات من المفاوضات وهو ليس سوى خطوة تمهيدية للمرحلة األخيرة من المفاوضات الزراعية والتي 

سنعرض ملخصاً حول  واآلن . 2005يجب أن تختتم في المؤتمر الوزاري الذي سينعقد في نهاية 

 .غواي وذكورة بعد جولة األورالمالرئيسية المفاوضات 
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إنجازاً أساسياً لجولة نظام مستند إلى التعريفة الجمركية التحول إلى شكل بالنسبة لدخول السوق 

فة يعند المستوى األعلى وبالتالي بقيت التعرتعريفتها من الدول ومع ذلك فقد حددت الكثير  .غوايواألور

والكثير من الدول ) OECD( التعاون االقتصادي والتنمية في مناطق منظمة% 60الزراعية مرتفعة وتعادل 

 المعفاة من، عالوة على ذلك فالحصص المحددة % 200في المنظمة لديها تعريف في ذروته ويعادل 

فة كانت ضرورية لتقديم متطلبات الحد األدنى لدخول األسواق ، ولكن معدل التطبيق بقي منخفضاً يالتعر

 تستفيد الدول وسوف. فة ي التعرالمعفاة منحصص ال إلدارة المعقدةق ضمن حجوم الحصص بسبب الطر

  .النامية بشكل خاص من تحسن دخول أسواق البلدان الصناعية 

الدعم ، لكن المفاوضات بتخفيض هامة التزامات غواي إلى وجولة األورفقد أدت بالنسبة لدعم الصادرات 

لكل أشكال دعم التصدير  إلغاء كبير  يجب أن تهدف إلى – 2001 كما تقرر في إعالن الدوحة عام –الحالية 

قدرتها على المنافسة في األسواق العالمية بفعل تراجعت بشكل خاص الدول النامية التي منه سيفيد مما 

 . اإلغراق

من المعروف على نطاق واسع ف. غواي وفي جولة األورتخفيضه الدعم المحلي فقد تم االتفاق على وبشأن 

ه من  ورغم أن. حد من الدعم الذي يشوه األسواق العالميةياإلنتاج سوالدعم الزراعي رتباط بين فك االأن 

ترافقت المالحظ أن الدول الصناعية تعيد توجيه الدعم لديها فيمكن لالنعكاسات التجارية أن تكون أقوى إذا 

 . إعادة التوجيه تلك بالمزيد من تخفيض الدعم 

رغم توقعات األرباح من الجدير بالمالحظة أنه بالالعالمية مة التجارة العالمية وفيما يتعلق بمفاوضات منظ

فإن أرباح التحرير سوف لن تتحقق  )األقلعلى المدى القصير على (من تحرير التجارة اإلجمالية المتحققة 

رير تحبسبب ) بشكل ملحوظ بعض الدول النامية ذات الدخل المنخفضو(الدول بعض وقد تخسر . للجميع 

تجارية تفضيلية والتي يمكن أن ترى بإجراءات التجارة الزراعية ، بما في ذلك الدول المصدرة التي تتمتع 

وكذلك الدول المستوردة الصافية لألغذية والتي يمكن أن تشاهد فاتورة . في تراجع هامشها التفضيلي 

. وقع الربح من االتفاقيات متعددة القطاعات  لكن هذه الدول يمكنها أن تت .وارداتها الغذائية قد ارتفعت نسبياً

مثالً من خالل ( التحدي في إيجاد طريقة لمراعاة اهتماماتها الخاصة في إطار بيئة تجارية حرة ويكمن

اإلصالح ضد كحجة غير المرغوب فيها  استخدام مثل هذه التأثيرات بدالً من) المعاملة الخاصة والتمييزية

 .والمفاوضات 

 كانكونى من الدوحة إل

للوصول إلى امتيازات متبادلة على كأساس  للدول األعضاء في منظمة التجارة التجاريةتعتمد المفاوضات 

 حالياً فإن أعضاء المنظمة مرتبطين بجدول أعمال الدوحة للتنمية الذي تم إقراره في .آلية العمل في المنظمة 

) 2000اوضات الزراعية قد بدأت عملياً في العام رغم أن المف (2001 في قطر –اللقاء الوزاري في الدوحة 
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 في عدد من القطاعات وأسس خطاً زمنياً لتحقيق األهداف ةأهداف اإلصالح الجوهرياالجتماع حدد وقد 

  .18المقررة لجولة الدوحة

لجولة الدوحة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية ، وكما يشكل إصالح الزراعة أحد العناصر الرئيسية 

فة أعلى من القطاعات األخرى وهي يمعدل تعرتخضع لرنا أعاله فإن المنتجات الزراعية بشكل عام أش

 في الواقع فإن . التصدير دعم التجارة العالمية باستخدام منظمةالقطاع الوحيد الذي تسمح فيه قواعد 

وق والدعم المحلي من دخول السمجال في ) اآلليات(األعضاء مازالوا يطالبون بااللتزام بتخفيض جديد 

 الموعد األقصى لالتفاق على 2003 آذار 31والمنافسة في التصدير ، كان التزام أعضاء المنظمة باعتبار 

 . اتفاقية الزراعة هو محاولة أولى في هذا المجالبتعديل  المتعلقة اآلليات

 المنافسة –وق  المفاوضات الثالثة الرئيسية وهي دخول السنواحيبطموحه في الدوحة إعالن تميز 

 :  تتضمن أهداف الدول النامية في إعالن الدوحة الحالي ما يلي و.  الدعم المحلي –التصديرية 

 في حماية حدود الدول الصناعية بخصوص التجارة الزراعية كبير التخفيض ال

 تحديد مفهوم المعاملة الخاصة والتمييزية -1

الصندوق "ي للزراعة بما في ذلك مقاييس إلغاء عدم التناظر الموجود في مستوى الدعم الداخل -2

 ." األخضر

 رغم أن الدول الصناعية تميل 1بالنسبة للدول النامية فإن إمكانية النجاح كبيرة نسبياً بخصوص الهدف رقم 

تتوقع الدول النامية و. " دخول األسواق" المقاييس البيئية والنوعية بدالً من تحسين تطبيقفي هذا المجال إلى 

  .فة ي المعاملة الخاصة والتمييزية أكثر من مجرد مبدأ ذو مرونة عالية عند تطبيق تخفيض التعرأن تكون

الحقاً في و التفاوض آليات طرح رئيس المجلس العام هاربينسون خالصة حول 2002كانون األول في 

وقد أخذ  . 2003وطرحها في آذار أعمق تم تنقيحها بشكل آليات التفاوض التي مسودة طرح  2003شباط 

مع أنه لم يكن من . المختلفة وكان موضوعاً لنقاشات مكثفة واآلليات  بعين االعتبار المقترحات هذا الطرح

أنه بقي صالحاً للعمل كنقطة مرجعية للمحادثات إال إجماع حول نص هاربينسون الممكن التوصل إلى 

 أيدت وثيقة وقد.  2003نكون في أيلول التجارية الممتدة حتى المؤتمر الوزاري للمنظمة والمنعقد في كا

 الجوهري للدعم التخفيضهاريبنسون تخفيض حواجز دخول األسواق ووضع حد لفترة دعم الصادرات و

تم  ، كما جداًمتحفظاً  في الحقيقة تم رفض المقترح من قبل الواليات المتحدة لكونه . المحلي المشوه للتجارة

وبالرغم من أن آليات . ه ينطوي على قدر كبير من التعديل ونمن قبل االتحاد األوروبي لكرفضه 

االلتزامات التي كان نتوقع أن تشكل مسودة النص الذي سيتفق عليه في مفاوضات كانكون لم تظهر إلى حيز 

 . الوجود وكان التقدم المنجز في األشهر التالية محدوداً جداً 

                                                            
من إجمال الناتج المحلي العالمي وهي كذلك القطاع % 60ت حول تجارة الخدمات والتي تبلغ أيضاً تم تشريع المفاوضا -  18

 .األسرع نمواً في عالم التجارة 
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توقع حول آليات اإلصالح الزراعي ، مما جعل جولة لم يحقق المؤتمر الوزاري في كانكون االتفاق الم

ومع ذلك فقد بينت محادثات كانكون ظهور قوة جديدة وهي مجموعة العشرين ، التي . الدوحة مهددة بالفشل 

 تقودها الصين والهند والبرازيل باإلضافة إلى شركاء  أعضاء في المنظمةتتكون من مجموعة دول نامية

وتهدف المجموعة إلى تحدي الحماية الزراعية التي يمارسها االتحاد  . 19آخرين ضمن منظمة التجارة

وقد نجمت الصعوبات في مؤتمر كانكون عن . األوروبي واليابان والواليات المتحدة األمريكية على الزراعة 

معارضة االتحاد األوروبي والواليات المتحدة لتخفيض شامل للدعم المحلي وإلغاء منها مصادر مختلفة 

 –سياسة التنافس ( "ةمواضيع سنغافور"سمي ما كانت المفاوضات معقدة مع تقديم . لمساعدات التصديرية ا

وبالنسبة لقادة ) .  المقترحة من قبل الدول الصناعية تسهيالت التجارة– التدابير الحكومية –االستثمار 

 القوة خالل النقاش الدائر مجموعة العشرين فإن جدول األعمال الجديد كان خطوة متأخرة في لعبة كسب

حول المساعدات المزرعية ، لذلك فقد انتهت المفاوضات دون الوصول إلى أي اتفاق ولكنها أعطت مؤشراً 

وقد كان هذا األمر واضحاً عندما تم استئناف .  عضواً في المنظمة 148على توازن جديد في القوة بين ال

خالل محادثات كانكون ظهرت تكتالت أخرى لدول نامية من جهة أخرى و. المحادثات التجارية في جنيف 

 مجموعة الدول – دول مبادرة القطن –تبنت مواقف مشتركة ، هذه المجموعات هي المجموعة األفريقية 

 " .الدول األقل تطوراً "  مجموعة الدول التي تصنفها األمم المتحدة باسم –األفريقية الكاريبية الباسيفيكية 

  صفقة جديدة بشأن الزراعة ؟ عقدباإلمكانهل 

يعتقد الكثيرون أن مؤتمر كانكون لم يكن بعيداً إلى حد كبير عن االتفاق حول نص يمكن أن يكون أساساً 

وبالنسبة للقسم الزراعي من النص فهو لم يِف بمستوى الطموحات  . 20)نص ديربز(لمفاوضات الحقة 

وقد تم بناء النص على أساس مسودة . بدء العمل المطروحة في إعالن الدوحة ولكنه يصلح كأساس جيد ل

بناء على طلبات الدول النامية وكذلك  2003إطار زراعي أمريكي أوروبي سابق كان قد تم إطالقه في آب 

وقد طرح النص أفكاراً حول كيفية إنجاز تقدم في مفاوضات منظمة . من أجل معاملة خاصة وتمييزية 

لم يحظَ هذا النص .  المتعلقة بالزراعة وذلك تحديد أرقام معينة 21"لثالثةاألعمدة ا"التجارة خصوصاً حول 

بإجماٍع كاٍف على المستوى الوزاري ليتم تبنيه حينها في مؤتمر كانكون ولكن العديد من الدول بعد فشل 

وقد اعتقدت الدول األقل حماية كتلك . كانكون قد اقترحت استخدام نص ديربز كأساس لمحادثات الحقة 

لتابعة لمجموعة العشرين أو المجموعة الكاريبية بوجود الحاجة لتغييرات جوهرية في نص ديربز بحيث ا

تحسن جوهري في دخول " يؤكد النص على التوافق بين جميع العناصر مع إعالن الدوحة والذي دعى إلى 
 " .السوق وإنقاص جوهري في الدعم المحلي المشوه للتجارة

                                                            
 – اإلكوادور –  كوبا - كوستاريكا – كولومبيا – الصين – تشيلي – بوليفيا – البرازيل –األرجنتين : الدول العشرون هي  - 19

 فنزويال ، – تركيا – تايالند – جنوب أفريقيا – الفيليبين – الباراغواي – باكستان –مكسيك  ال– الهند – غواتيماال –مصر 

 . ألنها كانت تضم السلفادور والبيرو ولكنهما غادرا المجموعة 22وكانت المجموعة تسمى مجموعة ال
  .لويس امستو ديربز هو وزير الخارجية المكسيكي ورئيس المؤتمر الوزاري ومقدم النص -  20
 . دخول السوق – الدعم المحلي –المنافسة التصديرية : األعمدة الثالثة هي  -  21
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 أدت المشاورات المكثفة إلى وجود مناخ تفاوضي أكثر إيجابية ، حيث 2004م خالل النصف األول من عا

بدأ يتشكل شعور باإلجماع على هدف االتفاق على إطار تفاوضي مع نهاية تموز بحيث يتطور الحقاً إلى 

حيث يمكن للنص أال " فرضية العمل " يمكن للمفاوضات أن تعمل على أساس وبالتالي . آلية عمل كاملة 

 عبر االتحاد األوروبي والواليات المتحدة عن استعدادهما إللغاء 2004ومع حلول حزيران . من أرقاماً يتض

مساعدات التصدير الزراعي وبرامج االئتمان التصديري ، مما مهد الطريق أمام استئناف مفاوضات 

ريفاتها الزراعية بينما تعلالدول الصناعية على الحاجة لتخفيض  اتحاد مجموعة العشرين أكدوقد . المنظمة

 .طالب الدول الفقيرة بتخفيض قليل نسبياً 

في الحقيقة يبدو أن دخول السوق هو المشكلة الكبرى التي يجب معالجتها ، وقد عبر العديد من أعضاء 

التعريفة والتي طرحت أوالً في مسودة نص " توليفة"منظمة التجارة بوضوح عن استيائهم من صيغة تخفيض 

 .  والتي تم تعديلها في العديد من المسودات الالحقة 2003األمريكي األوروبي في آب اإلطار 

وتضم الصيغة المولّفة عناصر مما سمي بصيغة جولة األورغواي التي تحدد تخفيضاً متوسطاً مع حد أدنى 

الصيغة ومع ") حساسة لالستيراد"ليتم تطبيقه على منتجات معينة (لتخفيض كل بند من بنود التعريفة 

وتعتمد الصيغة المولفة على . السويسرية التي ستخفض جميع التعريفات بشكل أفقي إلى السقف األعظمي 

على العكس فقد أعربت مجموعة . تصنيف السلع حسب مجموعات للتخفيض ابتداء من التعريفات األولية 

 العشرة سوف تعارض تحديد  عن كون الصيغة المولّفة لم تقدم مرونة كافية وأضافت أن مجموعة22العشرة

وقد أشارت . السقف األعظمي لمعدل التعريفة وااللتزام بتوسيع جميع الحصص المعفاة من التعريفة 

سيمنح مرونة كافية لمعالجة جميع القضايا بما فيها االهتمامات " التوليفة"المفوضية األوروبية إلى أن منهج 

 سوف تقدم – مع األرقام المناسبة –لدول النامية كما أنها غير التجارية والمعاملة الخاصة والتمييزية ل

ويتفق معظم أعضاء المنظمة على أنه يجب السماح للدول النامية بمجموعة من . مستوى عالياً من الطموح 

ومع ذلك فال يزال هناك اختالفات حول . المنتجات الخاصة المستثناة تماماً من التزامات التخفيض العامة 

وقد استجابت المفوضية األوروبية بشكل إيجابي لطلب الصين . ف هذه المنتجات الخاصة شروط تصني

. واألعضاء المنضمين الجدد اآلخرين بخصوص عدم خضوعها للتخفيضات المفروضة على اآلخرين 

وتشعر تلك الدول بأنها قد قامت لتوها بإصالحات جوهرية وأن معدالت معدالت التعريفة المطبقة لديها 

 . فضة منخ

 اتفق المجلس العام على ، حيث) 1-4اإلطار ( 2004 تموز 31 أخيراً في جنيف في المفاوضات استئنافتم 

الواليات (نص آلية عمل مقدم من قبل الرئيس شوتارو أوشيما ، أنهى خمسة أعضاء مركزيين في المنظمة 

 من المساومات الصعبة باالتفاق على ساعات)  البرازيل– الهند – أوستراليا – االتحاد األوروبي –المتحدة 

اإلطار المفاوضات بقيت مفتوحة وأن قضايا  من الواضح أن الكثير من .الصفقة أمام  فتحت الطريق مبادئ

وقد تم تحديد اإلطار النهائي للنص المتفق  .المتفق عليه ال يمثل الخيار األفضل لجميع الشركاء المعنيين 

                                                            
  تايبيه- سويسرا – النروج – موريشيوس – ليتشتاين –" إسرائيل "– آيسالندا –بلغاريا : مجموعة العشرة هي  -  22
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وسيتم تحقيق التوازن عند اختتام المفاوضات التالية ضمن منهج . مفاوضات المرحلة األخيرة من العليه في 

  .2005في عام الذي سيعقد الوزاري القادم التعهد الواحد في المؤتمر 

 2004 تموز 31قرار المجلس العام في  1-4ر اإلطا 

 : ا يلي ملخصاً له وفيم. إلى األمام المفاوضات التجارية الزراعية دفع لقرار المتخذ في جنيف إلى سعى ا

ن أو تأمين  برامج الضما–وكذلك االئتمان التصديري الدعم التصديري المجدول وهذا سيتضمن . دعم التصدير لاألشكال المختلفة يتم إلغاء سوف 

 المساعدات الغذائية –االئتمان التصديري (التصدير األخرى كما سيتم إلغاء إجراءات .  يوماً 180تتجاوز التسديد التي االئتمان التصديري مع فترة 

 . والتي ال تنسجم مع الضوابط المتفق عليها )و الممارسات التجارية الحكومية

وتحديد فترات زمنية لها ، وتشريعات مناسبة للمعاملة تخفيض دعم التصدير لديها كن من فترات تطبيق أكبر للدول النامية كي تتم •

كما ستحظى المؤسسات  .الخاصة والتمييزية للدول المتطورة التي تمتاز بأنها مستوردة صافية للغذاء وكذلك للدول األقل تطوراً 

على ثبات سعر المستهلك المحلي للمحافظة  ة خاصات تتمتع بامتيازالتجارية الحكومية في الدول النامية األعضاء في المنظمة والتي

 .خاص للمحافظة على وضع االحتكار باهتمام  األمن الغذائي لضمانو

إجمالي إجراءات (المحلي المشوه للتجارة كما تم قياسه بمقياس األساسي العام لجميع حاالت الدعم مستوى سوف يتم تخفيض ال •

والمستوى المتفق عليه من مدفوعات الصندوق األزرق  de minimis المسموح من مستوى الحد األدنى باإلضافة إلى)  AMSالدعم

 .كما ستقوم الدول األعضاء التي يكون إجمالي إجراءات الدعم لديها أعلى بإجراء تخفيضات أكبر . طبقاً لصيغة متدرجة 

  . الصندوق األزرقيض و تحديد الحد األقصى لدعمتحديد الحد األقصى إلجمالي إجراءات الدعم الخاصة بالمنتج وتخف •

أو للتجارة  ت مشوهةأن مقاييس الصندوق األخضر ليس لها تأثيرامن لتأكد بهدف امراجعة وتوضيح قواعد الصندوق األخضر  •

 .تأثيرات على اإلنتاج 

وسوف يتم استثناء . ة الخاصة والتمييزية  مع األخذ بعين االعتبار مبدأ المعاملde minimisسيتم التفاوض على تخفيض الحد األدنى  •

 .الدول النامية التي تخصص معظم برامج الحد األدنى من أجل معيشة وموارد المزارعين الفقراء 

وسيبقى عدد المجموعات وحدود تلك المجموعات ونوع تخفيض التعريفة في كل .  يمكن تنفيذ تخفيض التعرفة بشكل تدريجي  •

 وسوف يتم إجراء المزيد من التقييم لدور تحديد الحد األقصى للتعريفة مع معاملة خاصة للمنتجات .مجموعة خاضعاً للتفاوض 

 .الحساسة 

سوف يتم إنجاز تخفيض التعريفة بشكل تدريجي من خالل اقتطاعات أعمق في التعريفات األعلى مع المرونة المناسبة للمنتجات  •

 .دخول األسواق لجميع المنتجات وسوف يتم إجراء تحسينات جوهرية على . الحساسة 

فة ليتم التعامل معها كمنتجات حساسة وذلك كي يتم التفاوض عليها مع األخذ يالتعربنود د أرقام مناسبة في ييمكن لألعضاء تحد •

لحصول على كل المنتجات وسوف يتم ا" التحسن الجوهري" يق مبدأ طبت وسيتم. باالعتبار االلتزامات الحالية بشأن هذه المنتجات 

 .فة المطبق على كل منتَجيفة وتخفيض التعريمن التزامات حصص التعرمجموعة عليه من خالل 

سيكون لدى الدول النامية األعضاء المرونة لتحديد أرقام المنتجات المناسبة لتكون منتجات خاصة وذلك على أساس مقاييس األمن  •

  .المنتجات مؤهلة لمعالجة أكثر مرونةكون وست. الغذائي وأمن المعيشة واحتياجات التنمية الريفية 

  سوف يتم إنشاء آلية أمان خاصة لتكون مستخدمة من قبل الدول النامية •

 WT/GC/W/535, WTO Website: المصدر 
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  القطن قضية

تميزت محادثات كانكون بمعارضة الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي للموافقة على المقترح المقدم من 

 أسعار القطن في السوق العالمية يشكل انخفاضن ألونظراً . ية المعتمدة على تصدير القطن الدول األفريق

)  مالي– تشاد – بوركينا فاسو –بينين (ماليين فقد تقدمت أربع دول إفريقية عشرات الظاهرة تهدد معيشة 

 . بما سمي مبادرة القطن 

يوفر قطاع بعض الدول األفريقية ففي  سلعة واحدة مشكلة االعتماد علىمثاالً لقطاع القطن في إفريقيا يشكل 

 .   في هذا القطاع في أفريقيا وحدها مليون عامل15، بينما يشغل من عوائد التصدير % 39نسبة القطن 

التصدير لعوائد المحصول التجاري الرئيسي والمصدر األكبر يشكل القطن األقل نمواً وفي بعض الدول 

يجب مالحظة أن سعر القطن في السوق ألزمة اإلنتاج تلك لسبب الرئيسي ولمعرفة ا. وأرباح الحكومة 

 سعر األلياف –مستوى اإلنتاج العالمي واالستهالك العالمي : العالمية يعتمد على العديد من العوامل 

وبينما .  ودرجة الحماية على الحدود – المساعدات المرتبطة في الدول المصدرة الرئيسية للقطن –الصناعية 

يلعب كل ما ذُكر دوراً فإن التراجع الكبير في أسعار القطن خالل السنوات األخيرة كان ناجماً عن انخفاض 

وقد تراجعت حصة القطن من استهالك األلياف العالمية بشكل تدريجي منذ الستينات إلى ما يزيد . الطلب 

 ) . في الستينات%65كانت النسبة أقل من (من إجمالي استهالك األلياف % 40قليالً على 

إلى وضع حد للمساعدات غير العادلة ) أي المقترح المقدم إلى منظمة التجارة العالمية" (مبادرة القطن"تدعو 

وكإجراء داخلي فقد اقترحت الدول كذلك أن يتم منح . الممنوحة من قبل الدول المتقدمة لمنتجي القطن لديها 

 .ات التصدير الضائعة بسبب هذه المساعدات الدول األقل نمواً تعويضات مالية لقاء عائد

 اتخذت المفوضية األوروبية عدداً من المبادرات لمساعدة الدول النامية على تحسين أدائها 2004في شباط 

. التصديري وتخفيض الضرر الذي تتعرض له بسبب تقلبات أسعار البضائع الزراعية الرئيسية كالقطن والبن

 المبادرات في تحسين دخل الدول النامية من إنتاج البضائع وتخفيف مستوى ويكمن الهدف الرئيسي من هذه

وتتضمن المبادرات خطة عمل أوروبية . الضرر الذي يتعرض له دخل المنتج والدولة بسبب تقلبات األسعار 

شاملة حول االعتماد على سلعة زراعية وتتضمن كذلك استراتيجية واسعة المجال لدعم قطاع القطن في 

وهو األداة " فلكس"اقترحت المفوضية كذلك تبسيط اإلجراءات الالزمة لالستفادة من برنامج . قيا أفري

عن تقلبات المدى القصير في عائدات ) ACP(األوروبية لتعويض الدول األفريقية والكاريبية والباسيفيكية 

 .التصدير 

اً استراتيجية موحدة لشراكة أوروبية  فإن المفوضية تقترح أيضبناء على الرؤية العامة المذكورة أعاله

. إفريقية في دعم قطاع القطن على أساس الحصول على شروط تجارية أكثر توازناً في سوق القطن الدولية 

 المفاوضات التجارية في جدول أعمال و على وجه الخصوص ضمن" مبادرة القطن"يدعم االتحاد األوروبي 

 :ما يلي الدوحة ، ويدعو االتحاد األوروبي إلى 
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يجب أن : إتاحة فرص أفضل لدخول األسواق لصادرات الدول األقل نمواً من القطن والمنسوجات  

تمنح الدول المتقدمة إعفاء ضريبياً وحصة دخول حرة للقطن والمنسوجات من الدول األقل نمواً بما 

تراح برصد كما أن هناك أيضاً اق) . كل شيء ما عدا األسلحة(يتماشى مع المبدأ األوروبي 

 .موضوع تراجع التفضيل التجاري و تدريج التعريفة 

 .إلغاء جميع أشكال دعم التصدير في هذا القطاع  

 .تخفيض المساعدات المحلية المشوهة للتجارة  

 تم إصالح سياسات القطن األوروبية لفصل الدعم عن اإلنتاج جزئياً ، وهكذا يتم االبتعاد 2004في نيسان 

طن المشوه للتجارة وتتضمن تلك اإلجراءات منح حوافز أقل لإلنتاج األوروبي ألن عن دعم منتجي الق

 .المزارعين لن يتلقوا مساعدات مرتبطة بمساحة زراعة  القطن 

 منظمة التجارة العالمية عندما من خالل خسرت الحكومة األمريكية جولتها األولى في النزاع 2004في أيار 

فقد وجدت . امج القطن للواليات المتحدة ينتهك قواعد التجارة العالمية حكمت هيئة المستشارين بأن برن

منظمة التجارة الدولية أن مساعدات القطن األمريكية غير عادلة بالنسبة للمزارعين في الدول النامية ولكن 

 وفي هذا المجال فإن. الحكومة األمريكية تعمل لتدافع عن مساعدات مزارعيها في وجه تحدي المنظمة 

البرازيل التي تحتل المرتبة الخامسة في إنتاج القطن في العالم قدمت الشكوى للمنظمة ضد برنامج القطن 

 التكلفة قد قاد األسعار العالمية إلى الهبوط ومما ألحق  عناألمريكي ألن اإلغراق بسبب تقديم أسعار تقل

 .الضرر بمزارعي القطن البرازيليين 

للجنة " تطورات إصالح سياسات القطن 2004جلس العام للمنظمة في تموز ترك النص المتفق عليه في الم

لكن القرار النهائي لهيئة المستشارين في منظمة التجارة حول مسألة القطن ذكر " فرعية جديدة حول القطن

ير المساعدات غأنواع وال يمكن اعتبارها من أن المدفوعات األمريكية بالتحديد تشكل دعماً مشوهاً للتجارة 

تلك االعتماد على لجنة القطن الفرعية أنه بدالً من مما يعني . ) الصندوق األخضر(المشوهة للتجارة 

الموضوع دون أي قوة إلزامية فإن البرازيل والدول األفريقية تستطيع أيضاً االعتماد على تفعيل لمعالجة 

  .قرار الهيئة 

 ة ؟ ذات أهمية للدول الناميالعالميةهل منظمة التجارة 

 مهمة للحصول على فهو خطوةمن الدول ممكن إلى مشاركة أكبر عدد منظمة التجارة العالمية نظام يحتاج 

على جميع األطراف بشكل متساٍو يطبق نظاٌم ذو أساس قانوني وهو  .توازن أفضل في النظام التجاري 

 .من االقتصادات الضعيفة على عدد كبير يسعى لمحافظة فرض مجموعة قليلة من الدول الكبيرة لألحكام و

يمكن فهم سلبيات وإيجابيات النظام بالنسبة للدول النامية جيداً من خالل النظر إلى تجربة المفاوضات 

  .1986الزراعية منذ 
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 نقطة تحول في تاريخ المفاوضات التجارية 1993-1986 بين عامي األوروغوايسجلت مفاوضات جولة 

 وضع القطاع الزراعي على جدول األعمال المتعدد األطراف، وقاد هذا إلى للمرة األولىحيث تم والعالمية ، 

لكن و . التصدير دعمحدوداً معينة على حجم حماية السوق والدعم المحلي ووضع توقيع اتفاق زراعي 

فقد كانت في الحقيقة و .تجربة مخيبة لآلمال على أنها التجربة إلى هذه الكثير من الدول النامية نظرت 

 كندا – االتحاد األوروبي –الواليات المتحدة " (Quad"حول ما يسمى ب كبير اوضات متمركزة بشكل المف

بما فيها الدول " الغات"رغم أن المفاوضات كانت مفتوحة نظرياً أمام كل األطراف المتعاقدة في و. )  اليابان–

لتحقق القدر  الزراعية قد تم وضعها الكثيرين يعتقدون أن السمة الجديدة لقواعد التجارة، إال أن النامية 

ثباتات على ذلك اإلومن بين  .راحة لبعض الدول الغنية التي تدعم بقوة قطاعاتها الزراعية األكبر من ال

 1الحجم الكبير للدعم الزراعي في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والذي ال يزال يقدر بحوالي 

 لذلك فقد عمل عدد كبير من الدول . 1986قل كثيراً عما كان مقدراً في عام دوالر يومياً أي بما ال يمليار 

ويشكل . النامية معاً خالل المرحلة الحالية من المفاوضات الزراعية التي أدخلت في جولة الدوحة للتنمية 

مدى معرفة لمناسبتين جيدتين ) نشوء مجموعة العشرين ومبادرة القطن(المثاالن المذكوران في القسم السابق 

تظهر كلتا الحالتين استخدام الدول النامية لقواعد النظام كي و .تنظيم الدول النامية في المفاوضات الزراعية 

النظر يجب . مصالحها وتتوقع هذه الدول الحصول على نتائج إيجابية من جراء تلك اإلجراءات تدافع عن 

ث يتوجب على جميع الجهات المنخرطة في العملية نتيجة لعملية التفاوض حيعلى أنها إلى تحرير التجارة 

العملية على المدى القصير ولكن من نتائج ال يمكن مالحظة و .أن تَمنح امتيازات متجنبة التحرير الفردي 

التعاون مع دول أخرى معنية وفي النظام هامة بالنسبة لها تدفعها للمشاركة  أموراً ةالمحتمل أن تجد سوري

 . الجهات المتعددةالتجارية لعالقات  افيتوازن بتحقيق ال

  اإلجراءات الصحية والصحية النباتية4-1-2

والتي   في ظل الغاتتم التوصل لهاالتي االتفاقيات من بين أهم كانت اإلجراءات الصحية والصحية النباتية 

نبات من اآلفات تحدد ضوابط وحدود اإلجراءات التي يجب اتخاذها لحماية حياة وصحة اإلنسان والحيوان وال

 .الخارجية واألمراض والملوثات 

وقد تمثل التحدي الذي تعرض له المفاوضون في جولة األوروغواي في إيجاد مجموعة من القواعد التي 

الصحية اإلجراءات  اتفاقية وتوضح. تحقق التوازن بين الصحة وحماية البيئة مع عدم الموافقة على الحماية 

من خالل تطبيق إجراءات تقييد التجارة " مستوى مناسب من الحماية"بتبني حقوق كل عضو في المنظمة 

هذه مثل ولكن من جهة أخرى فهي تصر على أن . لحماية الصحة والحياة البشرية والحيوانية والنباتية 

الحد الضروري لتأمين يقتصر تطبيقها على وأن للمخاطر علمي تقييم يجب أن تكون مبنية على اإلجراءات 

 .المحلية واألجنبية والتهديدات أة العامة أو األهداف البيئية وأال تميز بين المنتجات الصح
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 األخوات الثالث

 Codex)  دستور الغذاء العالمي:ما يسمى باألخوات الثالثبدعم الصحية اإلجراءات   تطبيقيحظى

Alimentarius)–  مكتب األوبئة الدولي(OIE)-الدولي لحماية النبات الميثاق  (IPPC) . أن فترض وي

 اضمن حدود موارده) Codex- IPPC –OIE(بـفي المنظمات الدولية المعنية األعضاء تشارك الدول 

 .الصحة والصحة النباتية لتعزز تطوير إجراءات 

  دستور الغذاء العالمي

مة الغذائية الهيئة الدولية لضبط مقاييس السال Codex Alimentariusدستور الغذاء العالمي  تشكل مفوضية

 من قبل 1963سنة  Codex Alimentarius تم إنشاء .ألمم المتحدة التابعة لالدولية من المنظمات وهي 

ومنظمة الصحة العالمية لتطوير المقاييس والمؤشرات الغذائية والنصوص ) الفاو(منظمة الزراعة واألغذية 

المعايير الغذائية المشترك بين منظمتي الفاو  في برنامج العمليةالمرتبطة بهذا الموضوع مثل نظام الرموز 

ي صحة المستهلك والتأكد من موافقة الممارسات فهذا البرنامج ل األهداف الرئيسية وتتمثل. والصحة العالمية 

التي تم الغذائية باإلجراءات التجارية في تجارة الغذاء للقواعد الصحية وتعزيز التعاون في العمل الخاص 

 .لمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية اقبل من تبنيها 

OIE  ) الجهة الدولية لتحديد معايير الصحة الحيوانية– لألوبئة الدوليالمكتب ( 

ها ت ووقع1924 كانون الثاني 25دولية في خالل االتفاقية ال متعددة األطراف أنشأت من حكوميةهي منظمة 

 مهماتها ضمان شفافية وضع األمراض الحيوانية من.  164 بلغ عدد أعضائها 2002، وفي أيار دولة 28

التعاون لتعميم المعرفة وتعزيز العلمية البيطرة معلومات وكذلك جمع وتحليل ونشر ، العالم في مختلف أنحاء 

ن المعايير الصحية الحيوانية في عالم التجارة عن االدولي للسيطرة على األمراض الحيوانية وكذلك ضم

 .حية حيوانية للتجارة الدولية بالحيوانات ومنتجاتها طريق تطوير قواعد ص

 ) IPPC(االتفاقية الدولية لحماية النبات 

 وضع ويةمنتجات النباتاللمنع انتشار ودخول آفات النبات وتهدف التخاذ اإلجراءات العامة والمؤثرة 

تتضمن و .ومنتجات النبات حماية الحياة النباتية الطبيعية لتشمل تمتد المعاهدة و. اإلجراءات المناسبة 

اإلجراءات تمتد والمعاهدة أيضاً أضرار اآلفات المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك األعشاب الضارة 

النقل والحاويات وأماكن التخزين والتربة واألشياء األخرى أو المواد القابلة إلخفاء اآلفات االحتياطية لتشمل 

 .النباتية 

المنظمات اإلقليمية لحماية النبات بالعمل معاً لمساعدة األعضاء على الوفاء  تقوم المنظمة الدولية وو

  .IPPCبالتزاماتهم في 
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  ؟إجراءات الصحة والصحة النباتية  اتفاقيةكيف تعمل

إجراءات الصحة والصحة النباتية فإن   مضمون اتفاقيةبناء على:  إجراءات الصحة والصحة النباتيةتعريف 

لحماية حياة أو صحة اإلنسان أو الحيوان الدولة  هي أي إجراء أو حاجة أو تشريع تتخذه  الصحيةاإلجراءات

أو النبات من األخطار الناشئة عن انتشار اآلفات واألمراض واألحياء المسببة لألمراض أو من المواد 

 . المواد الغذائية المضافة السامة أو الملوثة والموجودة في الغذاء أو الشراب أو

دولة  من اتفاقية المعايير الصحية كل 2البند يمنح  :  إلجراءات الصحة والصحة النباتيةق األساسيةالحقو

وبينما تشجع المنظمة الدول على . لديها والصحة الحيوانية والنباتية إجراءات السالمة الغذائية بتحديد الحق 

ون هناك ظروف خاصة فإن للدول الحق تبني المعايير الدولية فإن نص االتفاقية يبين بوضوح أنه عندما تك

الدولية لحماية صحة اإلنسان والحيوان والنبات فيها وذلك اإلجراءات أكثر صرامة من بتطبيق إجراءات 

ذلك وبينما يجب أن إلى  باإلضافة .علمي الطار خاضعة لضوابط اإلالصارمة اإلجراءات طالما بقيت هذه 

الحق في تقدير المستوى المناسب من دولة  المخاطر فإن لكل تكون مقاييس االتفاقية مبنية على تقدير

الشروط على أال يكون هناك تصنيف استبدادي أو غير عادل يؤدي إلى تمييز الذي تطبق عنده المخاطر 

 . حواجز تجارية وضع بالمعاملة أو يكون معناه الحقيقي 

 فإن وضع إجراءات الصحة والصحة النباتيةل ال تكون المعلومات العلمية كافية عندما:  المؤقتة اإلجراءات

وتلتزم الدول بإجراء تقييم . بتبني تشريعات قياسية مستندة إلى معلومات مناسبة للدولة االتفاقية تسمح 

 .المصدرة الدول مع التقييم ضمن فترة مناسبة وبحث هذا للمخاطر موضوعي 

اإلجراءات  من اتفاقية جولة األورغواي حول 12 أنشأ البند : اإلجراءات الصحية والصحية النباتية لجنة

. االتفاقية بهدف إدارة الصحية وذلك لإلجراءات لجنة منظمة التجارة العالمية الصحية والصحية النباتية 

 .بين الدول حول المواضيع الخاصة بالمعايير الصحية كمنتدى للمشاورات اللجنة وتعمل تلك 

 يعتقدون أن اتفاقية ت التجارية الحالية باالنقسام الحاد بين أولئك الذينتتميز المفاوضا  :االحتياطيةالمبادئ 

وأولئك )  الكيرنزكالواليات المتحدة ومجموعة(ال تحتاج إلى تعديل اإلجراءات الصحية والصحية النباتية 

غير  الدعم المحلي المشوه للتجارة هما شرطان لفتح باب القضايا تخفيضالذين يرون أن تحرير التجارة و

هذا الحاجة إلى توضيح أكثر الستخدام ويتضمن . ) كاالتحاد األوروبي(التجارية المذكورة بشكل كاف 

مؤشرات هناك بينما يكون فيها األدلة العلمية التتوفر الحيطة وتعريف المقاييس لتطبيقها في الحاالت التي 

 .قد تضر بالسالمة الغذائية أخطار وجود عن واضحة 

الجمركية  حول الحواجز غيرمن األمثلة  : إجراءات الصحة والصحة النباتية  عنناشئة محدداتمثال حول 

السجالت في ظل قانون سالمة الصحة العامة على تأسيس وصيانة  تذكر موافقة الواليات المتحدة للتجارة

ضية  أعربت المفو2003في تموز و . 2002واالستعداد لمكافحة اإلرهاب الحيوي واالستجابة له لعام 

تقييم المخاطر من وجود نقص في اإلجراءات الصحية والصحية النباتية لجنة عن مخاوفها أمام األوروبية 

الحظت كما . خالل عملية اقتراح اإلجراءات وذلك يتناقض مع متطلبات اتفاقية الصحة والصحة النباتية 
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كل كبير على التجارة من خالل إدخال أن اإلجراءات تتمتع بالقدرة على التأثير بش كذلك األوروبيةالمفوضية 

 . المتطلبات اإلجرائية الجديدة مما سيؤثر على بعض السلع المستوردة 

صحية غير متوازنة فإنه إجراءات المستوردة الدول إذا ارتأى بلد مصدر أن لدى أحد : حل النزاعات 

الدولة  تإذا رأو .جارة العالمية الصحية في منظمة التاإلجراءات يستطيع أن يرفع الموضوع أوالً إلى لجنة 

ستخدم آلية حل النزاعات ت أن – 11 طبقاً للبند – افيمكنهالتي تتوقعها نتيجة ال لم يحصل على االمصدر أنه

فيمكن حل  التشاور بين الدول وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يستلزمهذا وفي منظمة التجارة العالمية ، 

اإلجراءات الصحية تشجع اتفاقية و . محايدة مؤلفة من خبراء تجاريين  هيئة مستشارينةبواسطالموضوع 

إذا قررت الهيئة عدم توافق المعايير الصحية مع قواعد و. الالزمة هيئة المستشارين على طلب الخبرة الفنية 

فاوض على بعض صيغ تغير تلك المعايير أو ت إما أن ةالمستوردالدولة منظمة التجارة العالمية فعلى 

 في القيام ةالمستوردالدولة  تإذا فشلو. غير المتوازنة باإلجراءات بياً لالمتأثرة سللدولة أو الدول لتعويض ا

بالمثل من خالل عمل منظمة الدولة المستوردة أن تُعاِمل صاحبة الشكوى بأحد هذين العالجين فإن للجهة 

 .التجارة العالمية 

الصحية هو الحكم ضد االتحاد األوروبي بسبب منع اإلجراءات  باتفاقية يتعلق نزاعاألمثلة على ومن بين 

 1999 كنتيجة لهذا الحكم في عام .استيراد لحم البقر من البلدان التي تستخدم الهرمونات لزيادة اإلنتاج 

فة لقائمة محددة من يفرضت الواليات المتحدة وكندا عقوبة ضد االتحاد األوروبي هي عبارة عن زيادة التعر

توصيات حكم منظمة التجارة ليقدم لتطبيق منذ ذلك الحين سعى االتحاد األوروبي و. جات األوروبية المنت

تم تنفيذ تعليمات أوروبية جديدة تتعلق بمنع استخدام و .تقديراً علمياً للمخاطر المرتبطة باستهالك اللحم 

رفع الواليات المتحدة وكندا  وبالتالي طلبت المفوضية األوروبية من 2003الهرمونات في تشرين األول 

 .التجارية العقوبة 

من أجل استيراد النباتات عليها الحكم النهائي وهو مثال آخر يتعلق بحكم على الواليات المتحدة وهناك 

نجحت الواليات المتحدة في استخدام اتفاقية وفي الواقع فقد  . المقزمة اصطناعياً في وسائط نمو من الصين

الصحية الخاصة باالستيراد للدول األخرى في منظمة اإلجراءات عدد من لمواجهة الصحية اإلجراءات 

اإلشعار بشأن الشفافية الهندية ونقص " مثالً قدمت الواليات المتحدة شكوى بخصوص .التجارة العالمية 

ى كان هناك شكوفقد عالوة على ذلك و . "الجديدة الخاصة باللوز ومواد تعبئة الخشب الصلباإلجراءات 

كانت الهند وقد  . "صحي مرتبط بالتجارةإجراء  750بشأن  اإلشعارالشفافية الصينية ونقص "أمريكية حول 

 .كذلك هدفاً لشكوى من االتحاد األوروبي تتعلق بمقيدات االستيراد الصحية النباتية للهند 

يس متجانسة مقبولة عالمياً مقايوضع فإن نقص العمل باتجاه ) المنتجات الغذائية (الزراعيةالتجارة مجال في 

المقاييس اختالف إن . من إلغاء العوائق التجارية التقليدية قد يؤدي إلى اإلضرار بالفوائد التي تم تحقيقها 

يعوزها البناء المؤسسي العلمي مقاييس  وهي –المفروضة من قبل المستوردين والصحية النباتية الصحية 

على الصادرات التي تعتمد مكلف بشكل خاص للدول النامية  –وليست مبنية على أساس تقدير المخاطر 

مقاييس عالمية مناسبة تساعد على دعم توسيع التجارة وضع  لتسريع كبيرةجهود ويجب بذل . الزراعية 
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مصدرو الدول  التي يواجهها والمشكالت الصحية الخالفات المتعلقة باإلجراءات  عدد تخفيضالزراعية و

 .النامية 

 تفاقيات البيئية متعددة األطراف  اال4-1-3

قد تم إيالء الكثير من االهتمام للعالقة بين القواعد و،   بين التجارة والبيئةواضحةعالقات متبادلة هناك 

الحالية لمنظمة التجارة العالمية وااللتزامات التجارية الخاصة التي وضعت في االتفاقية البيئية متعددة 

بعض اإلجراءات األساسية السيما بشأن تنظيم اتخاذ خالل السنوات األخيرة  وقد تقرر. ) MEAs(األطراف 

المتضمنة العمل على دراسة االلتزامات التجارية المحددة لجنة التجارة والبيئة الحين بدأت العمل ، ومنذ ذلك 

 .المعنية   (MEAs)في اتفاقيات

وجود اتفاقية دولية لتوحيد العمل في ضل إلى أنه من المفجانيرو   ديريو من نص إعالن 12  المادةتشير

 اتفاقية بيئية 200 حتى اآلن تم إنجاز أكثر من .والمشاكل البيئية العالمية العابرة للحدود معالجة الموانع 

 .وهذا يشمل عملياً العالم بأكمله دولة  180بين مجموعات صغيرة نسبياً إلى أكثر من العضوية فيها تتراوح 

 تنظيم – حماية الغالف الجوي –ل أهم االتفاقيات العالمية البيئية كالً من التنوع البيئي باإلضافة لذلك تشم

 . وغير ذلك –استخدام المواد الكيميائية 

من جهة أخرى فإن االتفاقية التي أسست بموجبها منظمة التجارة العالمية لحظت أن تحرير التجارة يجب أن 

، وقد طالبت االتفاقية مع هدف التنمية المستدامة بما ينسجم وارد العالم يكون متكامالً مع االستخدام األمثل لم

تمت إعادة التأكيد على هذا المضمون في إعالن و .حماية البيئة والمحافظة عليها وتحسين التجارة بكل من 

في تعامل جدول أعمال الدوحة بشكل صريح مع عنوان االتفاقيات البيئية الدولية حيث  2001الدوحة عام 

 والذي يقر المفاوضات بين القواعد الحالية لمنظمة التجارة العالمية وااللتزامات التجارية الخاصة 31المقطع 

 من نفس اإلعالن 32وتضيف الفقرة  .متعددة األطراف  في االتفاقيات البيئية والمحددةالخارجة عن المنظمة 

على أي حال فإن لجنة التجارة و .زمنية للعمل بعض المبادئ العامة المناسبة باإلضافة إلى جدول مواعيد 

نتائج ة اآلن في الوصول إلى أيحتى  قد فشلت 1995والبيئة في المنظمة والتي كانت تدرس هذه العالقة منذ 

 .حقيقية 

 معاودة طرح موضوع العالقة بين منظمة التجارة واالتفاقيات البيئية في تبعد مؤتمر الدوحة الوزاري تم

التعاون دعت القمة إلى تحسين حيث  ، 2002أيلول /لتنمية المستدامة في جوهانسبورغ آبقمة العالم ل

تصمد في وجه  التجارية لالتفاقيات البيئية العالمية أن اإلجراءاتتستطيع و .المشترك بين التجارة والبيئة 

تبادل المعلومات جال م والتعاون في 23 20على تعديل المادة تحدي منظمة التجارة العالمية من خالل العمل 

  .وتحرير أسواق البضائع البيئية 

 

                                                            
 . غات  من ال20توجد  االستثناءات من متطلبات منظمة التجارة العالمية في الفقرة  - 23
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  : المناقشةقيد البيئية  المواضيع على أمثلة

النظيف والذي أوجب الهواء الواليات المتحدة في مجال تعديالت قانون رفضت فنزويال : الغاز النظيف  •

التي تقوم بها مصافي  الغازعلى نوعية التحسينات على مكرري البنزين األجنبي أن يقوموا بنفس 

  .ةاألمريكيالتكرير 

وقد أخبرت الحكومة األمريكية . السيارات فعالية وقود لتحسين مقاييس اليابان تسعى : ة الوقود ءكفا •

قواعد منظمة التجارة العالمية ألن المتطلبات سوف تقع بشكل ينطوي على انتهاك لاليابان أن هذا قد 

متوسط والتي تشكل أغلبية صادرات سيارات الواليات المتحدة إلى رئيسي على السيارات ذات الحجم ال

 .اليابان 

 تعمل على أساس االستثمارات الخاصة في المنطقة التجارية الحرة كنديةتقول شركة : تلوث المياه  •

  والذي يؤدي إلى تلويث المياهلمواد المضافة إلى البنزين في كاليفورنياإلغاء اأن ) نافتا(لشمال أمريكا 

 . وأنه على الواليات المتحدة أن تدفع تعويضاً "تنظيمياًعمالً "كان 

طبقاً لقواعد التجارة فقد يكون من الصعب أن تمنع التجارة العالمية بالمياه رغم : تصدير المياه  •

 .اعتراض بعض البلدان 

اصر النظام البيئي األشجار المحلية وعن اجمالتي تهالحشرات والنباتات أنواع تهدد : المهاجمة األنواع  •

تلك الحشرات المهاجمة من االنتشار في مختلف مكن ت الذي ةالرئيسيالوسيلة التجارة وتشكل  .األخرى 

تحت نفس قواعد منظمة المهاجمة تعارض الواليات المتحدة معالجة موضوع األصناف و. أنحاء العالم 

 .التجارة التي تتحكم في قوانين األمن الغذائي 

المنتج قد تم إنتاجه مع بالمعلومات التي تشير إلى أن  العالمات البيئية المستهلك تزود: يئية العالمات الب •

قد برامج العالمات البيئية إلى أن بعض الحكومات وقد أشارت  .لتأثير على البيئة من االحد األدنى 

 .تنتهك قواعد منظمة التجارة حول مقاييس المنتَج 

 قليمية االتفاقيات الثنائية واإل4-2

بعمليات التكامل اإلقليمية التي تتمتع بانعكاسات واضحة على دول األطراف يتم استكمال المفاوضات متعددة 

الذي شجع عليه التوسع الذي حدث (المتوسط مثل منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والتكامل األوروبي 

سلسلة من االتفاقيات من خالل وروبية المتوسطية وعملية برشلونة التي تشير إلى اتفاقية الشراكة األ) مؤخراً

ويتعلق هذا القسم من التقرير . من شمال أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط بين االتحاد األوروبي ودول الثنائية 

بالعالقات مع االتحاد األوروبي ومنطقة المتوسط مع أنه قد تمت اإلشارة أيضاً إلى التطورات اإلقليمية 

وتعتبر اتفاقية منطقة التجارة . تفاقية الثنائية بين الواليات المتحدة والمغرب وعملية أغادير األخرى مثل اال
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العربية الحرة الكبرى حدثاً هاماً في التسعينات حيث أنها تعتمد بشكل رئيسي على تحرير التجارة بين الدول 

 تقرير التجارة الزراعية من) الفصل السابع(لذا فقد تم تخصيص الفصل الخاص  . 24العربية األعضاء

 .  لتلك االتفاقية 2004السورية 

  أوروبة وحوض المتوسط 4-2-1

 العالقات الخارجية ألوروبة األكثر اتساعاً

أوروبا " النص الرسمي الذي يحمل عنوان  على صادق المجلس األوروبي في ثيسالونيكا2003في حزيران 

ويمكن دراسة العالقات بين االتحاد األوروبي . التوسع حول شكل أوروبة بعد "  الجوار الجديد–األوسع 

 " .الجوار الجديد"ودول المتوسط ضمن إطار سياسات ذلك 

حيث : تغيرت العالقة مع دول أوروبة الشرقية المجاورة مع تعديل الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي 

أوروبة ، لذا فإن االتحاد األوروبي أصبح الهدف تحقيق التطور واالزدهار واالستقرار واألمان في كامل 

السياسية وتكثيف التعاون التجاري الخالفات يتابع سعيه في التقرب التدريجي من جيرانه الجدد وتضييق 

وتنسيق التشريعات والقوانين قدر اإلمكان ، وبالتالي خلق مناخ اقتصادي وسياسي جديد حوله قد يؤدي في 

 .بعض الحاالت إلى انضمامات جديدة 

اتفاقيات ثنائية وتجارية مع : وسوف يتم في المستقبل القريب وضع سياسات جديدة على جميع تلك الحدود 

 ومراجعة سياسات الفيزا وتعزيز اتفاقيات الشراكة Schengen Acquisالدول األعضاء الجدد وتبني الـ 

الشراكة واتفاقية المنطقة االقتصادية والتعاون الحالية وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة واتفاقيات االستقرار و

 . األوروبية والبرامج واألدوات ذات العالقة بالتعاون الفني والمالي 

 واقع عملية برشلونة

تؤسس تلك العملية التفاقيات أوروبية متوسطية بين االتحاد األوروبي ودول المشرق والمغرب يمكن أن تحل 

 تلك العملية نتيجة للمؤتمر األوروبي المتوسط المنعقد في برشلونة وقد بدأت. محل اتفاقيات التعاون السابقة 

 إعالن برشلونة الذي هوقد شاركت سورية في اجتماع برشلونة الذي تمخض عن . 1995في تشرين الثاني 

 . الشراكة بين االتحاد األوروبي و دول المتوسط تشجيع يتضمن 

 على أن يتم تحقيق هذا من 2010لمتوسط بحلول عام وتنطوي العملية على إنشاء منطقة تجارة حرة في ا

بين الدول المعنية بعملية برشلونة بما في ذلك اإللغاء المتبادل ) اتفاقيات الشراكة(خالل االتفاقيات الثنائية 

ومن بين التطورات التي حدثت مؤخراً مراجعة اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي . للتعريفات الجمركية 

 . ب وتصديق اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي ومصر والمغر
                                                            

منطقة التجارة الحرة التي تم إنهاء التفاوض بشأنها مع  تتفاوض سورية أيضاً على اتفاقيات منطقة تجارة مع دول أخرى مثل - 24

 . تركيا 
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وفيما يتعلق باتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي والمغرب فقد تم توقيعها في بروكسل بتاريخ 

 بعد تصديقها من قبل البرلمانات في دول االتحاد األوروبي الخمسة عشر والبرلمان األوروبي 26/2/1996

وحلت تلك االتفاقية محل اتفاقية التعاون  . 2000 آذار 1حيث دخلت حيز التنفيذ في والبرلمان المغربي 

وتتضمن تلك االتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة للسلع المصنعة وتعزيز اتفاقيات  . 1976الموقعة في عام 

مالحظ أن تلك ومن ال. التجارة الحرة للمنتجات الصناعية التي كانت سارية المفعول منذ أواخر السبعينات 

. االتفاقيات تنطوي على أحكام تتعلق بحرية إنشاء وحركة رأس المال وتسهيل التجارة وتعديل التشريعات 

كما تلزم االتفاقية المغرب واالتحاد األوروبي باستشكاف الطرق التي يمكن من خاللها تحرير تجارة 

 مجال التجارة فسيكون هناك تحرير متبادل وفي. الخدمات بشكل يتجاوز التزامات منظمة التجارة العالمية 

 وحسب إجراءات المراجعة المبينة في اتفاقية الشراكة بين االتحاد 2003 كانون األول 22وفي . وتدريجي 

ومن األمثلة على . األوروبي والمغرب فقد تم تخفيض التعريفات الجمركية التفضيلية لمنتجات زراعية معينة 

 168757 الجمركية لصادرات البندورة من المغرب إلى االتحاد األوروبي من هذه المراجعة زيادة الحصة

ومن ناحية أخرى فسوف يحصل  . 2007 طن بحلول عام 225000إلى ) المطبقة قبل المراجعة(طن 

االتحاد األوروبي على زيادة في حصة القمح الجمركية حسب صيغة تربط بين تلك الكمية والموسم المحلي 

 . للمغرب 

وبعد  . 2001 حزيران 25توقيع اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي ومصر في لوكسمبورغ بتاريخ تم 

تصديقها من قبل برلمانات الدول األوروبية الخمسة عشر والبرلمان األوروبي والبرلمان المصري دخلت 

وقد دخلت الفقرات .  1977 لتحل محل اتفاقية التعاون الموقعة في عام 2004 حزيران 1حيز التنفيذ في 

وارتفعت التجارة  . 2004 كانون الثاني 1التجارية والفقرات المتعلقة بالتجارة حيز التنفيذ بشكل مبدئي في 

 10خالل السنوات الخمس الماضية لتصل إلى حوالي % 5بين االتحاد األوروبي ومصر بنسبة تزيد على 

ي أكبر شريك تجاري لمصر حالياً حيث يشكل ويشكل االتحاد األوروب . 2003 يورو في عام اتمليار

 من وارداتها واليزال الميزان التجاري لصالح االتحاد األوروبي % 34من صادرات مصر و % 40حوالي 

 توسع االتحاد األوروبي ودول المتوسط

ع ويشكل هذا التوس . 2004 عضواً في أيار 25 إلى 15زاد االتحاد األوروبي عدد الدول األعضاء فيه من 

التوسع الخامس في االتحاد األوروبي مما يجعله أكبر منطقة تكامل من حيث عدد الدول والمواطنين حيث 

 .  مليون نسمة إلى أكثر التجمعات تكامالً في العالم 75 دول جديدة عدد سكانها 10انضمت 

ت في بنية وسوف يسبب توسع االتحاد الجمركي األوروبي ليشمل دول أوروبة الوسطى والشرقية تحوال

ومع ذلك فإن مستوى الحماية المركزية لتلك الدول سوف لن يعاني من . التعريفة الجمركية في تلك الدول 

 . بالنظر إلى التغيرات التي طرأت بشكل تدريجي على فترة ما قبل االنضمام التعديالت الحساسة 

مركية الخارجية لدول أوروبة وعلى أية حال فضمن هذا السيناريو من التخفيض العالمي للتعريفة الج

الوسطى والشرقية يجب أن نتوقع وجود أثر توسعي للطلب اإلجمالي على الواردات الزراعية والغذائية في 
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الدول األعضاء الجدد مما سيكون لمصلحة دول االتحاد األوروبي الخمسة عشر وكذلك الدول األخرى التي 

 . تضم دول المتوسط مثل سورية 

ومع ذلك فإن . تلك المنتجات حوض المتوسط لاد األوروبي يمثل فرصة لتطور أسواق توسع االتحإن 

الفرص التي سيفتحها هذا التوسع للصادرات من دول المتوسط غير األعضاء في االتحاد األوروبي تبدو منذ 

التجارية وعلى وجه الخصوص فقد يكون هناك أثر لالنحراف التجاري لصالح التبادالت . البداية أقل أهمية 

داخل االتحاد مقابل الدول األخرى وذلك نتيجة إللغاء الحدود على التجارة الداخلية في المجموعة الموسعة 

وضمن هذا اإلطار فسوف تكون دول االتحاد األوروبي الخمسة عشر الرابح الرئيسي من التوسع . ذاتها 

ه والنباتات الزيتية والحبوب واللحوم فيما يخص الصادرات الزراعية والغذائية وخاصةً للخضار والفواك

وسوف تكون دول اتفاقية التجارة الحرة في أوروبة الوسطى هي المتضرر الرئيسي من . والمشروبات 

 . تحول التجارة مع أن هذا التحول قد يؤثر بشكل سلبي أيضاً على دول جنوب المتوسط أيضاً 

قد يفتحها توسع السوق فإن اآلثار المتوقعة لذا وحسب منظور دول جنوب المتوسط وحسب الفرص التي 

تكون دول وفي ضوء التفضيالت الممنوحة ضمن االتحاد األوروبي سوف . يجب أن تكون أكثر تأهيالً 

جنوب االتحاد األوروبي المستفيد األكبر من زيادة الطلب على المنتجات الزراعية حيث ستقوم تلك الدول 

 . اق شركاء المجموعة الجدد بإعادة توجيه صادراتها باتجاه أسو

بالرغم من إعالن برشلونة الذي تضمن على مع أخذ ما ذكر أعاله بعين االعتبار يجب التأكيد على أنه 

فإن االمتيازات التي منحها االتحاد األوروبي لشركائه من " التحرير التدريجي لتجارة المنتجات الزراعية"

وضمن هذا اإلطار فسوف . نيات التصدير الحقيقية لتلك الدول دول المتوسط تستقطب جزءاً صغيراً من إمكا

 من الصادرات الزراعية لدول جنوب المتوسط على التقدم الذي يتم تحقيقه في اإلطار ةتعتمد األرباح المتوقع

وأخيراً فإن األرباح التجارية التي سيتم تحقيقها من خالل التوسع . االقتصادي األوروبي المتوسطي 

تعتمد أيضاً على قدرة المصدرين على تحقيق التوافق مع متطلبات المجموعة وتعديل دوراتهم األوروبي 

اإلنتاجية الستكشاف موسمية تلك األسواق والتحرك باتجاه بنية تصديرية أكثر تنوعاً تعتمد على المنتجات 

 . ذات القيمة المضافة المرتفعة 

 دولة سوف يؤدي إلى تكاليف 25 إلى 15األوروبي من وتلخيصاً لما سبق يمكن القول بأن توسع االتحاد 

وسوف تؤدي القواعد االنتقالية إلى التخفيف . كبيرة على االتحاد وخاصةً على الدول الخمسة عشر الحالية 

السياسات فقد تم تجنب إلغاء . من تلك التكاليف ولكنها سوف لن تؤدي إلى التخلص منها على أية حال 

لية الذي يرغب به البعض ويخشاه البعض اآلخر ولكن السياسات الحالية تشكل موارد الحاالزراعية العامة 

 . مالية أقل تواضعاً نظراً لعدد المنتجات الزراعية التي تشملها 

 . باإلضافة إلى ذلك فمن المحتمل أن يشمل التوسيع دوالً جديدة مثل بلغاريا و رومانيا و تركيا فيما بعد 

نيوي لالتحاد األوروبي فإن نقص الموارد يمكن أن ينعكس أيضاً على انخفاض قدرة وبالنسبة للتمويل الب

االتحاد األوروبي على تمويل اإلجراءات األخرى وخاصةً المتعلقة بالتعاون مع الدول الجنوبية المجاورة 
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مع ذلك فمن و. ) المساعدة المقدمة لدول المتوسط والشرق األوسط( حالياً ضمن برنامج الميدا تشاركوالتي 

اإلطار  أنظر(السياسات الزراعية العامة الصحيح أن نقص الموارد سوف يؤدي إلى زيادة الضغط إلصالح 

 . ألسواق وهو أمر مفضل بالنسبة للزراعات في الدول الشريكة اتحرير المزيد من بهدف تنفيذ ) 4-2

 السياسات الزراعية العامة توسع االتحاد األوروبي و 2-4اإلطار 

 والتي أدت إلى برنامج أعمال 1999 التوسع القرارات الهامة التي تم اتخاذها من قبل المجموعة األوروبية في برلين في آذار شكل

 بهدف التمهيد للتوسع 2000الذي تمت الموافقة عليه في جدول أعمال السياسات الزراعية العامة وقد تم التفكير بإصالح  . 2000

ألكبر توسع الذي استمر لمدة عقد كامل  وضمن اإلطار الناجم عن التحضير 2002وفي نهاية عام . ي المستقبلي لالتحاد األوروب

وفيما يلي ملخص للقواعد التي تم . بعد االنضمام  لالتحاد األوروبي حدد مجلسا بروكسل و كوبنهاغن القواعد المتعلقة بفترة ما

 : تحديدها للسياسات الزراعية المشتركة 

إلى الدول األعضاء الجدد ابتداء من االنضمام وحسب السياسات الزراعية العامة ل الدفعات المباشرة في ظل سوف يتم إدخا •

في % 40 و 2006في عام % 35 و 2005في عام % 30 و 2004من معدل االتحاد األوروبي في % 25: الجدول التالي 

دعم المقدم في االتحاد األوروبي حالياً في عام زيادات لضمان وصول األعضاء الجدد إلى مستوى ال% 10 و 2007عام 

2013 .  

يمكن تجاوز إجمالي   إلغاء الدفعات التدريجية ضمن إطار من االستقرار المالي حيث ال2013-2007سيتم في الفترة  •

في االتحاد ) اإلنفاق المتعلق بالسوق والدفعات المباشرة(للسياسات الزراعية المشتركة " للعمود األول"اإلنفاق السنوي 

 وأن 2006 دولة خالل تلك الفترة حيث يجب أن تبقى تلك المبالغ تحت الرقم الذي سينفق في عام 25األوروبي المكون من 

 . سنوياً % 1تتم زيادته بنسبة 

جديدة  فإن انضمام الدول العشرة ال2004وحسب وثيقة آفاق اإلطار المالي التي تم نشرها من قبل االتحاد األوروبي في شباط 

 مقارنة باإلنفاقات المتوقعة للدول الخمسة 2006في عام السياسات الزراعية العامة على إنفاق % 10سوف يشكل زيادة بنسبة 

السياسات وسوف تخضع الدول األعضاء القديمة في االتحاد األوروبي لتخفيض تدريجي في المكاسب التي تحققها من . عشر 

في السياسات الزراعية العامة لذكر أن القسم األكبر من الوفورات التي سيتم تحقيقها في إنفاق ومن الجدير با. الزراعية العامة 

 . السنوات التالية سوف يخصص للدول الجديدة 

 
 www.europa.eu.int على شبكة اإلنترنيت موقع المفوضية األوروبية: المصدر 

  االتفاقيات الثنائية األخرى مع الدول العربية4-2-2 

 – الجنوب و الجنوب –ن النظر إلى التحرير التجاري على أنه عملية متعددة الجهات تضم الشمال يمك

 الجنوب مثل تلك التي تتم ضمن إطار اتفاقية منطقة التجارة –ويمكن لعملية التحرير بين الجنوب . الجنوب 

 الجنوب –بين الشمال العربية الحرة الكبرى أن تخفض من المخاطر التي تنطوي عليها عملية التحرير 

وفي الواقع فإن . والتي تشجعها اتفاقية الشراكة المتوسطية لدول المتوسط الجنوبية مع االتحاد األوروبي 

أي خلق ) المحور واألطراف (”hub and spoke“االتحاد األوروبي يمكن أن يشكل مصدراً لما يسمى أثر 

دول (و مجموعة من األطراف المحيطة ) ي هذه الحالةاالتحاد األوروبي ف(مركزي شريك عالقة متميزة بين 

وتتضمن الفقرات التالية إشارة للتطورات التي . لتحديد العالقة بين تلك الدول ) المتوسط الجنوبية الشريكة
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 التي تشكل شريكاً هاماً لسورية ضمن إطار المزيد من حدثت مؤخراً في عمليات التكامل مع الدول العربية

 .  الجنوب –القات بين الجنوب التطور في الع

 مصر - تونس - األردن -كل من المغرب من قبل  2004 شباط عام 25تم توقيعها في  : أغاديراتفاقية 

 ، وزيادة 2006عام  ثانيالكافة الرسوم الجمركية بينها بحلول األول من كانون التي ألزمت نفسها بإلغاء 

. فق بين تشريعاتها الخاصة باإلجراءات والمقاييس الجمركية التعاون االقتصادي بشكل خاص في مجال التوا

الذي يسمح  الجديد Pan-Euro-Mediterranean نظام بسرعةتهدف الدول األعضاء أيضاً أن تطبق 

 وعندما .باعتبار المنتجات الناشئة في دولة متوسطية شريكة أخرى على أنها ناشئة في االتحاد األوروبي 

 األطراف لزيادة تبادالتها التجارية والحصول على لتلكاالقتصادية   سيضاعف الفرصيطبق هذا النظام فإنه

حدى النتائج المهمة  إpan-Euro medكانت اتفاقية الخاصة بنظام (المزيد من التكامل اإلقليمي مكاسب 

 ) .2003لمؤتمر وزراء التجارة األوربي المتوسطي الثالث في مدينة باليرمو في تموز من عام 

حزيران  15 بين البلدين في توقيعهاوقد تم :  الحرة بين المغرب والواليات المتحدة األمريكية التجارةطقة من

ب بيانات مديرية سوح.  وسوف تساعد هذه االتفاقية على تقوية الروابط االقتصادية بينهما 2004عام 

 مليون 475رب بالمتوسط حوالي التجارة األمريكية فقد بلغت قيمة الصادرات األمريكية من البضائع للمغ

 شركة أمريكية في 120وتعمل حوالي .  مليون دوالر500ما يعادل بينما وصلت قيمة الواردات إلى دوالر 

وسوف تلغي اتفاقية التجارة الحرة بشكل .  مليون دوالر 600 استثمارات تقدر قيمتها بحواليبالمغرب 

. الوسيطة المنتجات لمنتجات االستهالكية ولرة الثنائية من التجا% 95الرسوم الجمركية على حوالي فوري 

باإلضافة إلى منطقة التجارة الحرة بين البلدين فقد تميزت عالقاتهما هذه السنة بمنح الواليات المتحدة 

المغرب صفة حليف أساسي من خارج حلف شمال األطلسي وهي اتفاقية تمثل تجمعاً حصرياً لبعض الدول 

وتسمح هذه المرتبة للمغرب بالمشاركة في . ت أمنية مميزة مع الواليات المتحدة األمريكيةالتي تتمتع بعالقا

 .األبحاث الخاصة بالدفاع والبرامج التنموية وتستفيد من برنامج القروض الذي تمنحه الواليات المتحدة 

في السادس  )GCC(وقعت الصين مع دول مجلس التعاون الخليجي :  الخليجي  -مجلس التعاون الصيني

وحسب االتفاقية الثنائية التي .   اإلطار العام التفاقية التعاون االقتصادي المشترك2004من تموز عام 

التقنيات سيقوم الطرفين بتأسيس هيئة _  االستثمارات – التجارة –تتضمن التعاون في مجال االقتصاد 

ازداد التبادل التجاري بين الصين . تشارية مشتركة للتعاون االقتصادي والتجاري وبدء العمل باآلليات االس

 . 2003دوالر عام  ارملي 16.9 إلى 1991دوالر عام  ارملي 1.5ومجلس التعاون الخليجي بشكل كبير من 

 وذلك 2002مقارنة مع المستوى المسجل في عام % 46 مرات و زيادة قدرها 10مع ارتفاع بأكثر من 

 - قطر - عمان - الكويت -البحرين ( س التعاون الخليجي ولقد أصبح مجل. حسب البيانات الصينية 

وسوف . ثامن أكبر شريك تجاري للصين من بين كل دول العالم )  اإلمارات العربية المتحدة -السعودية 

 الكهربائية الطاقةتشجع االتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي على االستثمار في الصين خاصة في مجاالت 

إن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي ستكون .  النقل واالتصاالت -ة والتعدين  الطاق-المائية 
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االتفاقية الثانية للصين مع المجموعات اإلقليمية بعد االتفاقية التي تناقشها الصين مع مجموعة دول اآلسيان 

)ASEAN. (  

 الدولية المفاوضات مشاركة سورية في  4-3

 ة إلى منظمة التجارة العالمية انضمام سوري4-3-1

 بشكل رسمي إلى المؤتمر  طلباً للعضوية إلى المجلس العام ووصل الطلب2001 في العام ةقدمت سوري

.  تم التأكيد على الطلب بشكل رسمي 2004وفي شباط .  2003في أيلول  في كانكون الوزاري الذي عقد

 .يانات المتعلقة بالدخول إلى المنظمة إعداد البفي لحكومة السورية الحالي لمل ويتمثل الع

 الخطوات األساسية في عملية الدخول للمنظمة

أي بلد أو منطقة تتمتع باستقالل كامل في إدارة تجارتها "  من وثائق تأسيس المنظمة فإن 12طبقاً للبند 
جراءات التي سيتم إللله الحق بالدخول إلى المنظمة وفقاً  الخارجية و االتفاقات المتعددة األطراف األخرى

الدخول إلى المنظمة يعني تبني القواعد والتدابير المتعلقة باالتفاقيات التجارية التي يمكن أن  " عليهاالتفاوض 

يكون لها تأثير على السياسات التجارية للبلد ، أي بلد يطبق ما سبق فهو يتعهد بقبول كافة التشريعات 

تفاوض حول تطبيق االتفاقيات على أوضاعه المحلية وله الحق كذلك واالتفاقيات المتعلقة بها وله الحق بال

 .بإعادة التفاوض للحصول على شروط أفضل بعد أن يكون قد حصل على وضعية العضو الكامل 

 : يمكن تلخيصها كما يلي الدخول إلى المنظمة يمثل عمالً متطلباً يتألف من خطوات عديدة إن 

ية إلى المدير العام للمنظمة والمجلس العام ثم يتم تأسيس فريق العمل واختيار  للعضويقدم البلد طلباً : أوالً

وجدول تعريفاته الخارجي رئيس له ، ضمن هذه الخطوة أيضاً يقدم البلد مذكرة تصف نظامه التجاري 

 .وكذلك القوانين المتعلقة بالموضوع ، يتم فحص المذكرة من قبل فريق العمل مع جميع األعضاء 

 يبدأ فريق العمل بالتفاوض حول تحرير دخول السوق للبضائع والخدمات ، تكون المفاوضات ثنائية : ثانياً

فة وااللتزامات الخاصة بدخول يألن البلدان المختلفة لها اهتمامات تجارية مختلفة ، تتم مناقشة معدالت التعر

 .السوق والسياسات األخرى حول البضائع والخدمات

 .وجدوالً نهائياً للتعهدات ) بروتوكول الدخول(العمل مسودة قرار  يعد فريق :ثالثاً 

المؤتمر الوزاري فإذا صوتت أغلبية /الوثائق إلى المجلس العام للمنظمةمجموعة  يقدم فريق العمل :أخيراً 

ثلثي األعضاء لمصلحة الطلب فإن البلد يصبح حراً بتوقيع البروتوكول والدخول إلى المنظمة ، بعد قرار 

بعد مصادقة لتنفيذ ، ل قابالًفإن برتوكول الدخول يصبح الوثائق المؤتمر الوزاري بتبني /لمجلس العاما
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 على  يوماً من التصديق30ة العضوية في المنظمة بعد تصبح الدولة كامللالبرلمان أو المجلس التشريعي 

 . االتفاقية

وقد بدأ قسم التجارة  . 2004 األولكانون قد شكلت بعد حتى الخاصة بسورية لم تكن مجموعة العمل 

والسياسات التجارية في المركز بالعمل بمساعدة الفاو على توضيح اإلجراءات وتحديد القضايا األكثر أهمية 

 . في عملية االنضمام مع األخذ بعين االعتبار تجارب الدول العربية األخرى 

 هل الدخول إلى المنظمة فرصة أم مشكلة ؟

ا دخول  لالستفادة من الفرص التي يوفرها لهاالمزايا حسب قابليتهالعدد من حصل على ت أنلدولة ما يمكن 

 :المنظمة 

في مجال تجارة البضائع الخارجية فرص تجارية جديدة من خالل دخول أسهل لألسواق  •

 .  التي تستفيد من التفضيالت الممنوحة للدول األعضاء والخدمات

رة العالمية على إنشاء مناخ أعمال يسهل التنبؤ يشجع االلتزام بقواعد منظمة التجا •

 .  والنمو االقتصادي و التصديروالتسويق 

االستفادة من آلية نظام حل الخالفات لضمان التطبيق الفوري لجميع قوانين المنظمة من  •

 . قبل الدول األعضاء 

ةً بالدول  التي توفر معاملة تفضيلية مقارنتمييزية للدول الناميةالخاصة والمعاملة ال •

أكثر من ثلثي تشكل النامية وفي هذا الخصوص من الجدير بالذكر أن الدول . المتقدمة 

الدول األعضاء في المنظمة ، ومن المتوقع أن تلعب هذه المجموعة دوراً متزايد األهمية 

نظراً لكبر عددها ولتأثيرها الضمني على االقتصاد العالمي ، لكن المنظمة تميز أن هذه 

وباإلضافة إلى المعاملة الخاصة لتلك الدول ضمن  لها احتياجاتها الخاصة الدول

االتفاقيات فيمكنها أيضاً الحصول على المساعدة الفنية المقدمة من قبل أمانة سر 

 . المنظمة

  : من جهة أخرى فإن لدخول المنظمة السلبيات التالية

  .  الخاصةخسارة الحكومة لالستقاللية في تصميم سياساتها التدخلية •

  .الكلفة المرتفعة جداً لتعديل السياسة لضمان االنسجام مع المنظمة •

 . تحديث االقتصاد المحلي بطريقة تسمح بتعظيم فوائد العضوية  •

ومن األمثلة على تلك التكاليف التي تترتب بشكل خاص على الدول النامية في ضمان  •

ق الملكية الفكرية ستزيد تكلفة حقوق التجارة المتعلقة بحقوالتوافق مع المنظمة اتفاقية 

 . النشر في الدول النامية
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وبشكل عام فإذا كانت منظمة التجارة العالمية تعيق مجموعة السياسات التي يمكن استخدامها من قبل أية 

حكومة فإنها تفسح مجاالً كبيراً من الحرية أمام الدولة إلدارة سياساتها الخاصة وخاصةً التعريفة الجمركية 

على السلع الحساسة و إجراءات الحماية واإلنفاق الحكومي على الزراعة ومستوى معين من الدعم المحلي 

 . لبرامج السلع 

 تجنب الصعوبات

  : وأهمهامؤخراً إلى المنظمةالمنضمة  من تجارب الدول مستقاة الدروس ال من أن تستفيدةيمكن لسوري

ج إعداداً جيداً ومفاوضين مؤهلين قادرين مفاوضات الدخول للمنظمة معقدة ومرهقة وتحتا •

 .على الموازنة بين االلتزامات المقدمة والمزايا المتحصلة 

يجب أال يعتبر الدخول إلى المنظمة هدفاً بحد ذاته ولكنه وسيلة لالستفادة من الفرص  •

المتوفرة من خالل دخول السوق وذلك عن طريق تعزيز الصادرات الوطنية في مجالي 

 الخدماتالبضائع و

أثبتت األدلة التجريبية أن الدول الداخلة حديثاً قد ُألزمت بتقديم التزامات أكبر مما قدمته  •

 .تلك التي دخلت قبل جولة األوروغواي 

والوقت المطلوب بما للحصول على صفقة أفضل ينصح بعدم التقليل من تقديرات العمل  •

لبدائل التفاوضية واتخاذ اإلجراءات في ذلك الفعاليات التمهيدية لتطوير المعرفة ووضع ا

تأمين التمويل المطلوب من وكذلك فإن . الالزمة لضمان التوافق مع قوانين المنظمة 

تمويل وكذلك لفريق العمل الميزانية الحكومية أو من المصادر الخارجية بهدف تدريب 

مر جهوداً في ويتطلب هذا األ. ذات العالقة الدولية المفاوضات والفعاليات لمشاركة في ا

 . حشد الموارد المحلية والخارجية الكافية 

  واالتفاقيات البيئية متعددة األطرافةسوري 4-3-2

وقّعت سوريا أكثر االتفاقيات البيئية متعددة األطراف أهمية ، فهي عضو في اتفاقيات األخوات الثالث، 

 لم تنضم بعد إلى بروتوكول هالكنو). CBD(وانضمت كذلك إلى األخت الرابعة معاهدة التنوع البيئي 

 ، لحماية طبقة األوزون إلى معاهدة فيينا ة انضمت سوري1992في عام و. قرطاج حول األمن البيئي بعد 

وقعت معاهدة باسل للتحكم و ، 1996كما انضمت إلى المعاهدة اإلطارية لألمم المتحدة للتغيرات المناخية في 

 لذلك  إضافةً. عبر الحدود ومعاهدة األمم المتحدة لمكافحة التصحر التخلص منهابحركة الفضالت الخطرة و

اإلطارية لمساعدة حماية إلى معاهدة حماية الطيور المهاجرة والمعاهدة ) 2002( مؤخراً ةفقد انضمت سوري

 بعض االتفاقيات البيئية الهامة مثل – دون أن تنضم – ةمن جهة أخرى فقد وقعت سوريو . المدنيةالحياة 
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اهدة روتردام لإلعالم عن اإلجراءات المسبقة حول الكيميائيات الخطرة والمبيدات في التجارة الدولية مع

 . ومعاهدة ستوكهولم حول الملوثات العضوية المقاومة

  سورية والشراكة المتوسطية4-3-3

لمفاوضات  حيث استغرقت ا1998بدأت سورية المفاوضات الرسمية مع االتحاد األوربي في شهر أيار عام 

وقد كانت المفاوضات الزراعية معقدة من .  2003 كانون األول 9أجري أخرها في ،  جولة 12الفنية 

ومع ذلك فقد ساعدت الرغبة المشتركة جميع األطراف على استكمال . الناحيتين الفنية و السياسية 

 تشرين األول 19ة في سورية والمفوضية األوروبيتم توقيعها باألحرف األولى من قبل النصوص التي 

 .  والتصديقالتوقيع  وهي اآلن بانتظار 2004

سوف تؤدي اتفاقية الشراكة إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين سورية واالتحاد األوروبي كما أنها سوف 

ن سورية من االلتزام بعملية تحقيق التنسيق بين قوانينها المحلية والمواصفات والمقاييس العالمية مما كتم

ومن ناحية أخرى فإن االتحاد األوروبي ملتزم . ل على المنتجات السورية اختراق األسواق الخارجية يسه

و تشمل االتفاقية مجموعة من . بتقديم المساعدة المالية لتسهيل عملية التكيف مع اتفاقية التجارة الحرة 

ي كال الطرفين للقواعد الفنية القضايا التي تتجاوز تحرير التجارة مثل تحرير المشتريات الحكومية وتبن

 تحقق فلذا فسو. والمواصفات والمقاييس وإجراءات منح الشهادات دون التزامات تفصيلية بشأن التواريخ 

 . االتفاقية تكامالً إقليمياً عميقاً من خالل المساعدة األوروبية وااللتزامات المحدودة 

 وروبي الزراعة واتفاقية الشراكة األوروبية مع االتحاد األ

 .التكامل االقتصادي والتعاون الفني والعلمي :قسمين أساسيين تضمنت االتفاقية وفيما يخص الزراعة ،  فقد 

 التكامل االقتصادي

 وفيما .المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة واألسماك : يمكن تقسيم الشروط إلى ثالثة محاور 

 :  ن على النقاط التاليةتفق الطرفاا فقد المنتجات الزراعية الخاميخص 

 األكثر تفضيالً معاملة المنتجات الزراعية معاملة خاصة وذلك من خالل تخفيض الرسوم الجمركية 

 . من تلك المطبقة على الدول األكثر رعاية 

الستمرار بإعفاء المنتجات الزراعية السورية التي كانت معفاة بموجب اتفاقية سابقة من كافة ا 

 .الجمركية عند تصديرها إلى االتحاد األوربي الرسوم 

 .إعفاء العديد من المنتجات من الرسوم الجمركية لتسهيل دخولها لالتحاد األوربي  

منح حصص للسلع الزراعية الحساسة بالنسبة لسورية معفاة من الرسوم الجمركية وأهمها زيت  

 .رها الزيتون والحمضيات والعنب والتفاح والبطاطا والبندورة وغي
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تقديم تسهيل للمنتجات األوروبية من خالل إزالة الرسوم الجمركية السورية الموجودة حاليا تدريجياً  

وسوف تستفيد مجموعة من المنتجات من اإلزالة الفورية للرسوم الجمركية . خالل فترات مختلفة 

لجمركية بموعد بينما ستخضع مجموعة أخرى من المنتجات للتخفيض التدريجي للرسوم ا. الحالية 

وستمنح االتفاقية أيضاً إعفاءاً من الرسوم الجمركية لكميات محددة من  . 2015أقصاه عام 

 .    المنتجات األوروبية بشرط أن ال تكون أسعار هذه المنتجات أقل من أسعارها في السوق المحلية 

 :التالية في هذا الشأن ، اتفق الطرفان على النقاط  : المنتجات الزراعية المصنعة

ل من معاملة الدولة األكثر معاملة المنتجات الزراعية المصنعة السورية معاملة خاصة وبشكل أفض -

 .رعاية

تم إعفاء العديد من المنتجات الزراعية المصنعة السورية المنشأ من كافة الرسوم الجمركية عند  -

 .ن اتفاقيات التعاون السابقةاً ضمتصديرها لالتحاد األوربي ، العديد من هذه المنتجات معفى سابق

إعفاء معظم المنتجات المصنعة السورية من الرسوم الجمركية مع استمرار فرض الرسوم األخرى  -

  .) رسم السكر– رسم الطحين –الرسوم على الكمية (

 ) . سنة12(التزام االتحاد األوربي بتخفيض باقي الرسوم خالل الفترة االنتقالية  -

المياه ( لزراعية السورية حصصاً معفاة من الرسوم الجمركية مثل تم منح بعض المنتجات ا -

 ) . البسكويت وغيرها - المعكرونة - ت الحلويا- المشروبات الكحولية -المعدنية 

 سنة ، متضمناً اإلعفاء الحالي من 12التعهد بتخفيض الرسوم الجمركية من قبل سورية خالل فترة  -

 . الرسوم الجمركية لبعض المنتجات 

على حصص محددة من بعض المنتجات األوربية % 40تخفيض الرسوم الجمركية السورية بمقدار  -

 ) . التبغ - المشروبات الكحولية -المياه المعدنية ( مثل 

 : اتفق الطرفان على النقاط التالية :األسماك 

 .ية معاملة قطاع األسماك السوري معاملة خاصة وبشكل أفضل من معاملة الدولة األكثر رعا 

إزالة كافة الرسوم الجمركية الحالية على صادرات سورية من منتجات األسماك البحرية وأسماك  

 % ) .6الرسم الجمركي حالياً ( المياه العذبة إلى الصفر 

في % 80و تفاقيةاالفور نفاذ % 60وتخفض رسومها بمعدل % 6بالنسبة لباقي الرسوم ستصبح  

ثانية أي التبقى رسوم جمركية على األسماك في حال خالل السنة ال% 100السنة األولى و

 .تصديرها من سورية بعد السنة الثانية 

تفكيك الرسوم الجمركية السورية على بعض األنواع فور نفاذ االتفاقية و الباقي على فترات متباينة  

ي بحيث ينتهي التفكيك لألنواع التي تفرض عليها سورية رسوماً جمركية مرتفعة بشكل تدريج

 .خالل الفترة االنتقالية 
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 التعاون الفني والعلمي

. سوف تشجع اتفاقية الشراكة التعاون بين االتحاد األوروبي وسورية والذي كان وارداً في برنامج ميدا 

وقد . وسوف يقوم االتحاد األوروبي بتقديم المساعدة لعملية اإلصالحات التي تجري في االقتصاد السوري 

مركز األعمال السوري األوروبي ويشكل  . 2000برنامج ميدا للتعاون في تموز انضمت سورية إلى 

. أمثلة عن المشاريع التي تم البدء بها ضمن هذا البرنامج التطوير المؤسسي والتحديث القطاعي مشروع و

فاق ونظراً ألن سورية هي الشريك المتوسطي األخير الذي صدق على االتفاقية اإلطارية لميدا فلم يتم إن

 16.1وبشكل إجمالي فإن اإلنفاق على برنامج ميدا كان يعادل  . 2000مبالغ كبيرة منه حتى نهاية عام 

 ) .  مليون يورو181(من إجمالي االلتزامات % 10 حيث لم يتجاوز 2003مليون يورو حتى نهاية عام 

 واالجتماعية والبيئية وتعزيز وسوف تعزز اتفاقية الشراكة التعاون الفني والعلمي في السياسات االقتصادية

االستثمارات الخاصة والتدريب المهني والبحوث الزراعية والتقانات الحديثة وإجراءات الصحة والصحة 

 . النباتية وتحديث البنية التحتية والتنمية الريفية و تحسين الخدمات األساسية 

على تحديث قطاع الصحة واإلدارة العامة ) 1-4 الجدول(تركز البرامج الحالية الممولة ضمن برنامج ميدا و

 مليون 55 تم تخصيص مبلغ 2004وفي عام . والتعليم العالي واألقسام االستراتيجية من القطاع الخاص 

يورو لتحديث التعليم المهني والتدريب واإلدارة المحلية وتحديث وزارة المالية وقطاع المصارف وبرنامج 

Tempus)  حيث أن البرنامج ) دول االتحاد األوروبي ودول المتوسط الشريكةتعاون جامعي بين برنامج

كما يتضمن برنامج ميدا التمويل المقدم من قبل بنك .  قيد اإلعداد 2006-2005الوطني التأشيري للفترة 

 . االستثمار األوروبي والذي يوجه في سورية بشكل رئيسي إلى البنية التحتية في مجال الطاقة الكهربائية 
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 المشاريع الرئيسية الممولة من خالل برنامج ميدا  1-4 دولالج

 ) مليون يورو14(إدارة األعمال  • التعاون االقتصادي والتجاري

 مليون 18 (2مركز األعمال السوري األوروبي  •

 )يورو

 ) مليون يورو30(تحديث القطاع الصحي  • التنمية االجتماعية والبشرية 

 ) مليون يورو21(التحديث المؤسسي والقطاعي  • أخرى 

قرض ميسر من مصرف (نقل الكهرباء  •

 ) مليون يورو11.6() االستثمار األوروبي

 ) مليون يورو11(خطة عمل قطاع الطاقة  •

 ) مليون يورو11(برنامج دعم قطاع الكهرباء  •

 ) مليون يورو10(برنامج دعم قطاع االتصاالت  •

 9.6(مشروع توفير المياه في حماه والبصيرة  •

 )مليون يورو

 8(توفير المياه لمخيمات الالجئين الفلسطينيين  •

 )مليون يورو

 ) مليون يورو3(برنامج تطوير السياحة الثقافية  •

   هيئة تخطيط الدولة:المصدر 

 النتائج الرئيسية 

 من 2004تم التوصل إلى مرحلة رئيسية من المفاوضات الزراعية متعددة الجهات في تموز  •

 . مة التجارة العالمية حول الزراعةشاء آليات التعديل في اتفاقية منظخالل االتفاقية اإلطارية إلن

أدت مباحثات كانكون إلى ظهور قوة تفاوضية جديدة هي مجموعة العشرين وهي مجموعة من  •

وتسعى هذه المجموعة إلى تحدي الحماية . الدول النامية تقودها الصين والهند والبرازيل 

 . تقدمة الزراعية التي تطبقها الدول الم

التي تدعو إلى إنهاء الدعم المقدم من قبل " مبادرة القطن"قامت أربعة دول أفريقية بما يسمى  •

 تم إصالح سياسات القطن في االتحاد 2004وفي نيسان . الدول النامية إلى منتجي القطن 

 . األوروبي من أجل فك االرتباط الجزئي مع اإلنتاج 
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التأكيد الرسمي نضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتم  تقدمت سورية بطلب اال2001في عام  •

  . 2004 الطلب في شباط على

إلى تحويله إلى أهم شريك تجاري للمنتجات الهامة ) 2004أيار (أدى توسع االتحاد األوروبي  •

ومع ذلك فإن التوسع يحد بشكل كبير من المساعدات المالية المقدمة من قبل االتحاد . لسورية 

 . ي األوروب

وهي عضو في أهم االتفاقيات وقعت سورية على أهم االتفاقيات البيئية متعددة األطراف  •

كما أنها عضو في ميثاق التنوع . المتعلقة بالسالمة الغذائية والصحة الحيوانية واإلنتاج النباتي 

 . الحيوي 

ين سورية  التوقيع باألحرف األولى على اتفاقية الشراكة ب2004 تشرين األول 19تم في  •

دعماً كبيراً لعملية تحديث الشراكة السورية األوروبية وسوف تمثل اتفاقية . واالتحاد األوروبي 

 . االقتصاد السوري 
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 السياسات التجارية والمحلية في الدول –الفصل الخامس 

 المتقدمة

وضمن إطار عملية . تغيرت السياسات التجارية حول العالم بشكل دراماتيكي في السنوات القليلة الماضية 

التحرير العالمي التي شجعت عليها مفاوضات منظمة التجارة العالمية اتخذت الكثير من الدول المزيد من 

في هذا السياق تم تكريس هذا الفصل لتقديم نظرة عامة و.  تعديل سياساتها االقتصادية والتجاريةالخطوات ل

حلية في كل من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن التطورات األخيرة في السياسات التجارية والم

. االتحاد األوربي والواليات المتحدة األمريكية : وعلى وجه الخصوص في القوتين التجاريتين الرئيسيتين 

سوف تشكل محدداً رئيسياً للتوازن الدول تلك في الجارية عملية تعديل السياسات الزراعية وفي الواقع فإن 

بما المشاركة في التجارة العالمية بالنسبة للدول النامية  أثر كبيرله األسواق العالمية وهو أمر  في واالتجاهات

 . فيها سورية 

 OECD(25( تطور السياسات في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 5-1

ول باتجاه مقاييس انخفض المستوى العام لدعم المنتجين في الدول المتقدمة مع التحخالل السنوات الماضية 

وقد دعمت هذه العملية أسسها باتفاقية .  تتصف بإنتاج أدنى وتشويه أقل للتجارة  التي وإجراءات السياسات

، والمبادرات األولية 2001إن انطالق برنامج عمل الدوحة التنموي في عام . جولة األوروغواي للزراعة 

المزيد  يشير إلى الحاجة تحقيق OECDول منظمة الـالجارية في مجال السياسات المحلية في العديد من د

كما أن المزيد من التوجه نحو السوق والسياسات األفضل .  السياسات المحلية والتجارية من إصالحات

توجيهاً يعتبر خطوةً ضرورية لتحقيق المزيد من اندماج األسواق الزراعية على المستويين المحلي والعالمي  

غط البيئي وتحقيق أهداف متعددة ومحددة في مجال السياسات ، بما في ذلك تحويل مع إمكانية تخفيض الض

 . الدخل إلى المزارعين 

تتابع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حجم وأشكال التحويالت من المجتمعات االقتصادية الصناعية إلى 

لى مفهوم تقديرات دعم المنتج  قد بنيت عOECDإن معظم تقديرات الـ. مقابالتها من القطاع الزراعي 

 ) .1-5أنظر اإلطار (وهو المفهوم األكثر إثارة للجدل والذي يشكل أداة لمتابعة تطور الدعم الزراعي 

                                                            
السياسات الزراعية في دول منظمة التعاون " يتضمن هذا القسم ملخصاً لنتائج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول - 25

 " . 2003المتابعة والتطور لعام " "تنميةاالقتصادي وال
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  ملخص لتعريف المؤشرات المختلفة للدعم 1-5اإلطار 

ئب للمنتجين الزراعيين ، القيمة المالية إلجمالي التحويالت من المستهلكين ودافعي الضرا ) :PSE(تقديرات دعم المنتج 

المحسوبة عند مستوى باب المزرعة ، والناشئة من إجراءات السياسات التي تدعم الزراعة ، بغض النظر عن طبيعتها أو أهدافها 

وتتضمن دعم سعر السوق والدفعات من الموازنة مثل التحويل اإلجمالي من دافعي . أو تأثيراتها على إنتاج المزرعة أو الدخل 

عدد الحيوانات / المساحة المزروعة –اإلنتاج الحالي : ائب للمنتجين الزراعيين الناشىء من إجراءات السياسات المبنية على الضر

 التحويالت كنسبة PSEوتقيس النسبة المئوية للـ.   الدخل المزرعي اإلجمالي – محددات مدخالت اإلنتاج – استخدام المدخالت –

  .   من إجمالي ما تستلمه المزرعة

ودافعي الضرائب للمنتجين الزراعيين  القيمة المالية السنوية إلجمالي التحويالت من المستهلكين) : MPS(دعم سعر السوق 

الناشئة من إجراءات السياسات التي تحدث فجوة بين أسعار السوق المحلية واألسعار الحدودية الخاصة بسلع زراعية محددة 

 .محسوبة عند باب المزرعة 

 القيمة المالية السنوية للتحويالت اإلجمالية للخدمات العامة المقدمة للزراعة بشكل ) :GSSE(رات دعم الخدمات العامة تقدي

 -جماعي الناشئة من إجراءات السياسات التي تدعم الزراعة بغض النظر عن طبيعتها أو أهدافها أو تأثيراتها على إنتاج المزرعة 

 .  عة  استهالك منتجات المزر–الدخل 

 القيمة المالية السنوية للتحويالت اإلجمالية من دافعي الضرائب والمستهلكين الناشئة من إجراءات ) :TSE (تقديرات الدعم الكلي

السياسات التي تدعم الزراعة ، الصافية من استالمات الموازنة الموحدة بغض النظر عن  أهدافها أو تأثيراتها على إنتاج المزرعة 

 التحويالت الكلية من السياسات الزراعية كنسبٍة مئوية من إجمالي الناتج المحلي TSEوتقيس النسبة المئوية للـ. أو الدخل 

)GDP . ( 

 .http://www.OECD.org/agr/policyستخدام في تقييم السياسات ، منهجية قياس الدعم واال) OECD) 2002: المصدر 

 :نقاط التالية  يمكن طرح ال2002-2000بالتركيز على الفترة 

 2001 مقارنةً مع عام 2002لم يتغير دعم المنتجين في عام ) : PSE%(دعم المنتجين  - أ

واستمرت الدفعات المبنية على المخرجات مجتمعةً مع دعم % . 31حيث بلغت حصته حوالي 

 . لتبلغ أكثر من ثلثي الدعم الكلي لكل منتجي المنظمة – الدعم المرتبط باإلنتاج –سعر السوق 

 ويعتبر عامالً هاماً في تشجيع اإلنتاج المحلي وتشويه :المستوى الحالي من حماية السوق  - ب

وعلى المدى الطويل انخفضت حماية . التجارة وتراجع األسعار العالمية للسلع الزراعية 

من مستوياتها % 57أعلى بنسبة ) بالمتوسط(السوق حيث كانت األسعار في األسواق المحلية 

  . 2002وعلى أي حال كان مستوى دعم السوق في عام  . 88-1986في الفترة 

أعلى من استالمات المزرعة فيما لو كانت  : 2002-2000إجمالي استالمات المزرعة خالل  - ت

التحول في السنوات األخيرة بعض فقد كان هناك  مع ذلكو.  %46األسواق بال دعم بنسبة 

وق ودفعات مرتبطة باإلنتاج ودفعات مرتبطة ودعم سعر الساألكثر تشويهاً لدعم ان أشكال ع

 .بمدخالت اإلنتاج 
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 بقيت النسبة المئوية لتقديرات دعم :المستويات المختلفة من الدعم والحماية بين الدول  - ث

 أيسلندا - في كل من اإلتحاد األوربي OECD أعلى من متوسط الـ2002المنتجين في عام 

 وقد كان متوسط تقديرات دعم المنتج للفترة . سويسرا - النرويج - كوريا - اليابان -

 -في كندا % 25في كل من أستراليا ونيوزيلندا وأقل من % 5 أقل من 2000-2002

 الواليات - تركيا - جمهورية سلوفاكيا - بولندا - المكسيك - هنغارية -جمهورية التشيك 

 -أكثر في أيسلندا أو % 6في االتحاد األوربي و% 35وكانت حوالي . المتحدة األمريكية 

أظهرت الدول التي تمتلك مستوى عالياً من الدعم .  سويسرا - النرويج - كوريا -اليابان 

أعلى درجات حماية السوق وأدنى درجة من توجيه السوق وأعلى مستوى من الضريبة 

وقد وجد أن كالً من األسعار التي يتلقاها المنتجون وتلك . المفروضة على المستهلكين 

األسعار العالمية ، وكانت تعادل ضعف دفوعة من قبل المستهلكين كانت بالمتوسط الم

تقريباً منها فيما لو كانت ناتجة تماماً في أسواق ة أضعاف استالمات المزرعة أيضاً أعلى بثالث

 .بدون دعم 

 ، كان دعم 2002-2000خالل الفترة : المستويات المختلفة من الدعم والحماية بين السلع  - ج

للذرة % 35-20 الدواجن ، وبين - البيض -لكل من الصوف % 20منتجين أقل من ال

 36 لحم الخنزير ، وبين - لحم الغنم -لحم العجل  لحم البقر و- البذور الزيتية -الصفراء 

وبينما استفاد كل من . للرز % 80 الحليب وأكثر من - السكر -لكل من القمح % 50و

لعالية للدعم في معظم دول المنظمة فإن الرز والذي ينتج الحليب والبيض من المستويات ا

كل من في بشكل نسبي في عدد قليل من دول المنظمة ، استفاد من الدعم العالي بشكل أساسي 

وكانت األسعار التي يتلقاها المنتجون وتلك التي يدفعها المنتجون بالمتوسط . اليابان وكوريا 

 مرتين من مستوى أسعار السوق العالمية لكل من  أعلى بحوالي2002-2000خالل الفترة 

 . السكر والحليب ، وبحوالي خمس مرات من األسعار العالمية للرز 

كانت نسبة  : عاليةفي السنوات األخيرة انخفضت أشكال الدعم األكثر تشويهاً ولكنها بقيت  - ح

 2002-2000خالل الفترة % 67دعم سعر السوق والدفعات المرتبطة باإلنتاج معاً حوالي 

وكانت الحصة الموحدة لهذه % . 9بينما كانت حصة الدفعات المرتبطة بمدخالت اإلنتاج 

تحفيز وتتمتع هذه األشكال من الدعم بالتأثيرات األكبر في %  76المكونات الثالث من الدعم 

 . الضغط على البيئة تزيد اإلنتاج واستخدام مدخالت اإلنتاج التي تشوه التجارة و

كان االنخفاض في معظم أشكال الدعم المشوهة في بعض : كال الدعم األخرى أشازدادت  - خ

كانت نسبة الدفعات و. إلى حد ما هاً يقل تشواألالدول مترافقاً مع تقديم أشكال أخرى من الدعم 

من دعم المنتجين خالل الفترة % 13المعتمدة على المساحة المزروعة أو عدد الحيوانات 

وكانت هذه الدفعات مهمة بالتحديد  . 1988-1986في الفترة % 7  مقارنة مع2000-2002

 االتحاد األوربي -) PSEمن تقديرات دعم المنتجين % 39(لكل من جمهورية سلوفاكيا 
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الدفعات المعتمدة على تم تقديم لقد ) . PSEمن % 17( جمهورية التشيك -) PSEمن % 27(

 الدعم - اإلنتاجية -س الحيوانات وؤ عدد ر-ساحة الم( بناء على المقاييس التقليدية االستحقاق

من دعم المنتجين في الفترة % 5 وتمثل حوالي 1993ول مرة في عام أل) أو المبالغ المسلمة

) PSEمن% 18(استخدمت هذه الدفعات بشكل رئيسي في الواليات المتحدة  . 2000-2002

بعض الدول أيضا وتستخدم ) . PSEمن % 16(والمكسيك ) PSEمن % 17(وسويسرا 

لإلنتاج تشويهاً األقل الدفعات المعتمدة على الدخل المزرعي الكلي ، والذي يميل إلى أن يكون 

 وتعتبر هذه الدفعات اإلجراءات األكثر تأثيراً في تحويل .البيئة واألقل ضغطاً على لتجارة وا

 PSEمن الـ% 14 حوالي 2002-2000شكلت هذه الدفعات في الفترة قد و. الدخل للمنتجين 

 .في الواليات المتحدة % 6 وكندا واأستراليفي 

المقاس  ازداد الدعم المقدم للخدمات العامة للقطاع الزراعي :دعم الخدمات العامة للزراعة  - د

ولكنه بقي % 17 إلى حوالي 2002-2000في الفترة حسب دعم الخدمات العامة للزراعة 

يمكن للخدمات العامة التي تطال كل من الخدمات . دعم المنتجين مع منخفضاً نسبياً مقارنةً 

على المدى أن تحسن اإلنتاجية و خدمات التفتيش - البحوث والتنمية - التدريب -االستشارية 

فإنها  وبنفس الوقت يةوالحيوانوأن تضمن المحافظة على الصحة النباتية والبشرية  –الطويل 

فة لهذا، ربما تكون اإلجراءات البيئية المستهدفة باإلضا. لمستهلكين والمنتجين تحقق الفائدة ل

 والمقدمة بالتحديد لكل من البحوث ونظام المعلومات GSSEالمطبقة من خالل مقاييس الـ

  .PSEتكلفة في تحقيق أهداف بيئية محددة من مقاييس الـأقل والتعليم أكثر فعالية و 

= تقديرات الدعم الكلي (: كما يلي  ويقاس : كبيراً انخفض الدعم الكلي للزراعة ولكنه بقي - ذ

وبلغت ) دعم المستهلكين+ تقديرات دعم الخدمات العامة للزراعة  + تقديرات دعم المنتجين 

وبالرغم من  . 2002من الناتج المحلي اإلجمالي في عام % 1.2أو   مليار دوالر318قيمته 

المقدم للزراعة استمر بالتدفق رات التي طالت بنية الدعم فإن ثالثة أرباع الدعم الكلي يالتغي

في % 90أكثر من (، واستمر المستهلك بدفع أكثر من نصف ) PSE(للمنتجين بشكل فردي 

 .       هذا الدعم من خالل أسعار أعلى للمواد الغذائية) كوريا واليابان

 اإلصالح الزراعي في الدول المتقدمة 

وجود  ، على الرغم من تهالدعم وتحسن طفيف في تركيبمستوى كما ذكرنا سابقاً فإن الدول المتقدمة خفضت 

التي ال يزال حوالي ثلث استالمات المزرعة يشكل  الدعم والزال. الدعم بين السلع   توزيعطفيف فيتباين 

مع تباين واسع في مستويات الدعم بين  تشويهاً ،الدعم أشكال خالل أكثر من أكثر من ثالثة أرباعها ينتج 

مع أنه تم إنجاز تحسن في تخفيض على سبيل المثال في كندا و. بين الدول فاوت كبير وجود تالسلع مع 

تخفيض في قد كان هناك تقدم أقل فألشكال األكثر تشويهاً من الدعم ، وفي استخدام االمستوى اإلجمالي 

تم  وفي نيوزيلندا . إلنتاج الحليبالكبير الذي اليزال يقدم الدعم مما يعكس حجم  التباين في الدعم بين السلع
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، وكان هناك أيضاً  )نخفضاً نسبياً في األساسالذي كان م(مستوى الدعم اإلجمالي بشكل كبير تخفيض 

 .في تباين الدعم بين السلع ملحوظ انخفاض 

.  كل من االنخفاض في مستوى الدعم والتحسن في بنية الدعم هامشيانوفي الواليات المتحدة األمريكية كان 

التقدم في تخفيض التباين في الدعم بين السلع وخصوصاً في منتجات الحبوب في النصف بعض إحراز وتم 

خفيض الدعم بشكل هامشي مع تقدم أكبر في تخفيض توفي دول االتحاد األوربي تم . الثاني من التسعينات 

السلع ازداد نتيجة الدعم بين مستوى تباين مع ذلك فإن و) .  أدناهأنظر(األشكال األكثر تشويهاً من الدعم 

لم يكن هناك تخفيض كبير في وفي اليابان . المنتجات الحيوانية مقارنةً مع دعم الحبوب للتخفيض األكبر ل

  .المستوى العام للدعم أو تخفيض األشكال األكثر تشويهاً من الدعم بينما ازداد التباين في دعم السلع 

اسات الزراعية في كل من االتحاد األوروبي والواليات وفي جوهر التطورات األخيرة التي طرأت على السي

وتم تعريف الدفعات غير المرتبطة بعدة . المرتبط باإلنتاج الدعم غير المتحدة األمريكية كان هناك مفهوم 

 ) . 2-5اإلطار أنظر  (OECDالخاص بالـهو التعريف التعريف األكثر تداوالً يكون طرق ولكن ربما 

  المرتبطة  غيردفعاتتعريف ال 2-5اإلطار 

 المرتبطةغير تعريف الدفعات 

ه في الملحق الثاني من اتفاقية ؤ العام الذي تم إنشااإلجراءويعتمد هذا المفهوم على . هي مفهوم عام أخذ من مناقشة السياسات 

 .  وتطبق على السياسات التي ليس لها أي تأثير على التجارة أو اإلنتاج) الصندوق األخضر(األوروغواي 

وتكون السياسة المتبعة غير مرتبطة بشكل كامل إذا لم تؤثر .  a)1997(رسمي أخذ من كاهيل   وهو مفهوم:الكامل  فك االرتباط

وهكذا فإن فك االرتباط الكامل . على قرارات اإلنتاج للفالحين الذين يتلقون الدفعات ، وإذا سمحت بتحديد أسعار السوق بشكل حر 

وهو مفهوم يركز على عملية التعديل . ي الطريقة التي يتخذ فيها كل من الفالحين والمستهلكين قراراتهم يتطلب عدم التغيير ف

وبعد تقديم سياسة الدفعات غير المرتبطة بشكل كامل فإن كالً من ) . سعر التوازن للعرض والطلب(وليس فقط على قيم التوازن 

 .شكل وموقع منحنى العرض والطلب يجب أن ال يتغير 

 
a حساب معدالت الدفعات غير المرتبطة للمحاصيل المدرجة تحت السياسات الزراعية العامة لالتحاد ) "1997. (ا. كاهيل ، س

-349الصفحة ) 3 (48مجلة االقتصاديات الزراعية ، العدد " إصالح قطاع البذور الزيتية)/ السياسات الزراعية العامة (األوربي 

378.   

  )2002(ون االقتصادي والتنمية ، قسم األغذية والزراعة وصيد األسماك منظمة التعا: المصدر

   آخر التطورات في السياسات الزراعية العامة في دول االتحاد األوربي5-2

هناك معارضة تقليدية لتغيير السياسات الزراعية العامة في االتحاد األوربي حيث أنها قد أحدثت منذ كان 

 اعتمد دعم الدخل بشكل : أوالً. لك فقد تحركت بشكل بطيء بثالث اتجاهات حوالي أربعين سنة ، ومع ذ

 إن الزراعة األوربية اآلن أكثر : ثانياً. متزايد على الدفعات المباشرة مع تركيز أقل على تدخالت السوق 

ل ما انفتاحاً على المنافسة الخارجية منها في الماضي ، على الرغم من أن الحماية الحدودية بقيت بشك

 إن دعم المزرعة أكثر اعتماداً على التوافق مع الطلب االجتماعي الحديث : ثالثاً. مرتفعة لبعض المنتجات 
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 2000يمثل إصالح ماك شاري وبرنامج عمل . العائد المتعلق بالنوعية واألمن الغذائي والمخاوف البيئية 

قية التي أقرها المجلس الوزاري في حزيران وقد أبقت االتفا. المعلم الرئيسي في هذا المنحى من اإلصالح 

وعرف هذا اإلصالح بشكل واسع باسم المراجعة متوسطة المدى .  على التوجه ذاته 2003من عام 

)MTR ( المراجعة المتوسطة المدى وقد أثبتت  2006عام حتى الفترة الذي سيغطي  2000لبرنامج عمل

السياسات (سياسات الزراعية العامة لالتحاد األوربي بأنها ستكون أكثر من كونها مجرد تعديل بسيط لل

 ) .الزراعية العامة 

ولقد قدم المقترح التشريعي في  . 2002في تموز من عام ) فيشلر(تم تقديم األسس التي يقوم عليها إصالح 

وتضمن اإلصالح مجموعة واسعة  . 2003 وصدق االتفاق النهائي في حزيران من عام 2003كانون الثاني 

) CAP( على الرغم من أنه وكما هي العادة في تاريخ السياسات الزراعية العامة  ،ن إجراءات السياساتم

يمكن . لم تتأثر كافة المنتجات بنفس الطريقة وتعرضت العديد من البنود األولية للقيود خالل عملية التفاوض 

السياسات ي ربما تنتهي بتركيز طويلة من اإلصالح الذبار اتفاقية فيشلر خطوة واحدة ضمن عملية اعت

 . على أهداف التنمية الريفيةالزراعية العامة 

السياسات وضمن إطار إصالح .  هي الكلمة المفتاحية األولى من إصالح فيشلر 26"فك االرتباط"إن 

ة تعني تحويل الدفعات المباشرة التابعة لمخططات مختلفة في دفعات موحدة بحيث تبقى ثابتالزراعية العامة 

ويعني فك االرتباط انخفاض اعتماد دعم . بالوقت وليست مرتبطة بتوزيع األرض بين الزراعات المختلفة 

 المنافسة الدخل على تشوهات األسعار مما سيفسح المجال أمام المزيد من االنفتاح لألسواق األوربية على

م فك االرتباط الخاص باالتحاد  وعملياً ، هناك العديد من المالحظات يمكن طرحها حول مفهو.الخارجية 

مثالً القمح القاسي (إن فك االرتباط هو مفهوم جزئي و سيبقى عدد قليل من المنتجات فقط  : أوالً. األوربي 

 سوف يسمح للدول األعضاء في االتحاد األوربي بالمحافظة :ثانياً . يتلقى دفعات خاصة بالمنتج ) والرز

) 2000ولتكن المعمول بها حسب جدول أعمال (المباشرة الحالية على نسبة مئوية محددة من الدفعات 

وقد حدد هذا من قبل بعض الدول األعضاء التي كانت قلقة من التأثيرات . كدفعات محددة مرتبطة باإلنتاج 

ليس من الواضح بعد إلى أي حد يمكن : ثالثاً . المحتملة للتخلي عن األراضي كنتيجٍة لفك االرتباط الكامل 

من قبل األعضاء في منظمة التجارة العالمية كانتقال مقنع من  تكون مقبولة عات الفردية الجديدة أنللدف

إلى )  األوروغواييسمح بالدفعات المباشرة ضمن القواعد الحالية التفاقية(الصندوق األزرق لالتحاد األوربي 

 . الصندوق األخضر 

                                                            
 . لمزيد من المعلومات عن التعريف انظر إلى القسم السابق من هذا الفصل - 26
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 في دول االتحاد األوربي ) قترنةغير الم(نظام الدفعات غير المرتبطة  3-5اإلطار 

 في دول االتحاد األوربي) غير المقترنة(نظام الدفعات غير المرتبطة 

وبالتالي فإن القسم األكبر من . ستحل دفعة مزرعية واحدة محل الدفعات التي كانت تقدم في ظل تنظيمات السوق العامة المتعددة 

تلك الدول التي تعتقد بأنه من الضروري لها أن تقلل إن . تكون مرتبطة باإلنتاج الدفعات المباشرة في االتحاد األوروبي سوف لن 

القطاع لكل هكتار ضمن لإلنتاج الحالي  الدفعات العائدةمن % 25قدر اإلمكان من مخاطر ترك األراضي يمكنها إصالح حتى 

قطاع وفي حالة . اإلنتاج  على أساس ح القاسيالقم الدفعات اإلضافية من% 40فقد يستمر تقديم وبشكل بديل  . الصالح للزراعة

 : يلي بماالقيام  ربما تقرر الدول األعضاء لحم العجل

 الذبائح ، أو) استثناءات(من مكافآت % 40ألبقار المرضعة ولالحالية  الدفعات اإلضافية من% 100االحتفاظ حتى  -

 .من االستثناءات الخاصة للحيوانات المذكرة % 75تى من استثناءات الذبائح أو بشكل بديل ح% 100 االحتفاظ إما حتى -

  ذلك الدفعات التكميليةبما فيكحد أقصى ،  غنام والماعزأللمن الدفعات اإلضافية % 50اإلبقاء على االرتباط باإلنتاج لنسبة يمكن 

 .  في األراضي األقل تفضيالً

يكون إصالح منتجات األلبان بعد أن  2008عام ة ابتداء من  في دفعات المزرعة الفرديدفعات منتجات األلبانسوف يتم تضمين 

 .                النظام في وقت أبكر هذا الدول األعضاء تدخل وربما . قد طبق بشكل كامل 

 ) 2003(المديرية العامة للزراعة ، المفوضية األوربية : المصدر 

الذي يشكل عامالً مساعداً ” التعديل" العامة هي إن الكلمة المفتاحية الثانية في إصالح السياسات الزراعية

ويراد من التعديل أن ) . المعاصر(الشرعية في المجتمع األوربي الحديث للسياسات الزراعية المشتركة 

الدعامة (يصحح جزئياً التوزيع غير المتساوي للدفعات المباشرة وبنفس الوقت لمنح ودعم انتقال دعم الدخل 

 للدول األعضاء 2000وبينما يسمح جدول أعمال ) . الدعامة الثانية( التنمية الريفية إلى إجراءات) األولى

باالحتفاظ بجزء من الدفعات المباشرة وذلك بحسب شروط معينة مبنية على حجم المزرعة وقوة العمل فإن 

اد األوروبي وحسب تعديل فيشلر سوف يطبق االتح. تطبيق هذه اإلجراءات كان متبايناً بين الدول األعضاء 

 يورو مما سيترك عدداً ملحوظاً من 5000من الدفعات المباشرة مع إعفاء لمبلغ قدره % 5االحتفاظ بنسبة 

من الواضح أن هذا النظام سوف ينطوي على تأثيرات أقل على الدول التي . المزارع بعيدة عن التعديل 

.  خاص في الدول األوربية الجنوبية تمتلك حصة أعلى من المزارعين دون هذا الحد ، ويطبق هذا بشكل

، فإنه من غير الواضح أن التعديل % 20بينما يهدف المقترح األولي إلى تطبيق نسبة تعديل أقصاها حتى 

 مليار يورو في العام 1.2حتى (من جهة أخرى فإن التوفير الناتج عن التعديل . سيحقق تأثيراً توزيعياً حقيقياً 

دة األموال المرصودة للتنمية الريفية ، ولكنها سوف تبقى ولحد بعيد في بلدانها سوف يؤدي إلى زيا) الواحد

بوجود التزامات أكثر ) MTR(تتنبأ المراجعة المتوسطة للسياسات الزراعية في اإلتحاد األوربي . األصلية 

محاسبي تشدداً للفالحين لتبني ممارسات زراعية جيدة ، بما في ذلك االلتزام اإلجباري للمزارعين و

وتصبح هذه االلتزامات وسيلة لنقل روح .  يورو كدفعات مباشرة 15000المزارعين الذين يتلقون أكثر من 

 . ستقدم في السنوات القادمة للسياسات الزراعية المشتركة بقايا الدفعات المباشرة 

ومنذ منتصف . لعامة الكلمة المفتاحية الثالثة في إصالح السياسات الزراعية ا" التنمية الريفية"تعتبر 

السياسات التسعينات كانت التنمية الريفية تشكل جوهر تعديالت السياسات في الموجة الحالية من إصالحات 

 بعض الخطوات في هذا االتجاه ، ولكن بقيت قيمة العمود 2000تضمن جدول أعمال . الزراعية العامة 

من إنفاق % 10السياسات الزراعية العامة ازنة نسبة منخفضة من موللسياسات الزراعية المشتركة الثاني 
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سيشارك التعديل بشكل جزئي لجعل العمود الثاني ) . 2006-2000خالل الفترة السياسات الزراعية العامة 

باإلضافة لهذا سوف تقدم التدابير الجديدة الحوافز للمزارعين الذين يرغبون بالمشاركة في خطط . أقوى 

راعية وتسهيل االلتزام بمقاييس حماية الحيوان والمقاييس البيئية واستثمارات تطوير نوعية المنتجات الز

 . التمويل المشترك المنفذة من قبل المزارعين الشبان 

 لالتحاد األوربي في سياق اإلصالح المستمر السياسات الزراعية العامة 5-2-1

ولم تتضمن . غيير في السنوات القادمة  خاضعاً للتالسياسات الزراعية العامة من المحتمل أن يكون موضوع 

 الخضروات -الفواكه (تغيرات مهمة خاصة بالمنتجات المتوسطية ) MTR(اتفاقية المراجعة متوسطة المدى 

تم إجراء ولكن . مما أدى إلى إطالة فترة تطبيق نظام الدعم الحالي )  التبغ- القطن - زيت الزيتون -

النظام تمديد في مجال زيت الزيتون كان .   التبغ– القطن -لزيتون  كل من زيت اات التالية علىصالحاإل

تقدماً يذكر في الكميات المسجلة من زيت الزيتون تحرز أية دولة  ألنه لم 2003المطبق ضرورياً حتى عام 

وفيما يخص التبغ، فقد كان الضغط شديداً من كل من . المخاطرة بفقد التخفيض اآللي للدعم ما يؤدي إلى م، 

 تمديد العمل بالنظام القائم بشكل ايجابي في ذلك الوقت تم تلقيالبرلمان األوربي وبعض الدول األعضاء و

بي العديد من الضغوط الخارجية و االتحاد األورواجهفي مجال القطن وأخيراً ، . من كل الدول المنتجة 

 ولكن تعديل نظام ) .الفصل الرابع (العالمية الجديدةلتتواءم مع السياسات لتعديل سياساته في مجال القطن 

 . زيت الزيتون والقطن والتبغ سيأتي الحقاً 

 االتفاق تم إبراماإلصالح ذو العالقة بالقطن وزيت الزيتون والتبغ وتمت مناقشة  ، 2003وخالل عام 

، سيتم وبناء على نتيجة هذه المفاوضات  . 2004النهائي من قبل مجلس وزراء الزراعة في نيسان من عام 

تقدم من خالل مرتبطة من الدفعات الحالية المرتبطة باإلنتاج إلى دفعات فردية غير هام تحويل جزء 

وقبل فك االرتباط الكامل للتبغ ربما تقرر الدول األعضاء المحافظة ) . MTR(المراجعة متوسطة المدى 

تخدم جزء من الدفعات الحالية سوف يس. خالل فترة انتقالية مدتها أربع سنوات  على العناصر المرتبطة

زيت الزيتون وفيما يخص  . 2010الخاصة بالتبغ لتمويل برامج إعادة الهيكلة في الدول المتأثرة ابتداء من 

وبالنسبة للقطن فقد ) . 4-5اإلطار % (40احتمال المحافظة على الدفعات المقترنة حتى نسبة قرر المجلس 

% 35 وسوف يتم اإلبقاء على .حاالت الدعم من % 65 فك ارتباطبء الدول األعضااتفق الوزراء على قيام 

  . 2006اإلصالحات اعتباراً من عام تنفيذ تلك وسيتم البدء ب. هكتار ات على الكدفع
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 إصالح قطاع زيت الزيتون في دول االتحاد األوربي  4-5 اإلطار

 2004إصالح قطاع زيت الزيتون كما تم االتفاق عليه في نيسان 

 إلى 2002-2000من متوسط الدفعات الحالية المرتبطة باإلنتاج خالل الفترة المرجعية % 60 يتم تحويل حد أدنى مقداره سوف

ومن أجل إجراء الحسابات للكمية الخاصة بكل من مزارعي .  ضمن مخطط الدفعات الفردية لألراضي المستأجرة مخصصات

 0.3 سيتم فك االرتباط بشكل كامل لدفعات المزارع ذات المساحة دون  .2003-1999الزيتون ستتضمن الفترة المرجعية الفترة 

كإجراء وطني لمنح % 40ويمكن للدول األعضاء أن تحافظ على المساعدة المدفوعة المتبقية بمقدار  . 2006هكتار ابتدء من عام 

من مكونها الخاص بزيت الزيتون % 10 وربما تستعمل الدول األعضاء حتى. المنتجين دفعات إضافية خاصة بمزارع الزيتون 

ولتفادي عدم توازن السوق يجب أن يبقى الحصول على نظام الدفعات . من السقف الوطني لتستخدم لإلجراءات الخاصة بالنوعية 

من البرامج  وللزراعات الجديدة التي تم القيام بها ض1998 أيار 1الفردية محدوداً للمناطق التي تزرع زيت الزيتون المتواجدة قبل 

  .     2004/2005سيستمر النظام الحالي بالعمل حتى السنة التسويقية . المصدق عليها من االتحاد األوربي 

   int.eu.europa.www: موقع االتحاد األوربي على شبكة االنترنيت : المصدر 

ازنة الخاصة بالمنتجات  الزراعية العامة تعديالت جوهرية على المولن يتضمن إصالح السياساتبشكل عام 

اإلجراءات غير المشوهة ، ولكن هناك عزم بأن يتم توجيه الميزانية الموجودة بشكل أكبر نحو المتوسطية

وفي مجال زيت الزيتون ، سوف تمنح حصة الموازنة الكلية التي ستبقى مرتبطة .  وتحسين النوعية للتجارة

وستقدم . تاج كدفعات لكل هكتار حسب مقاييس محددة يتم إعدادها من قبل حكومات الدول المنتجة باإلن

الطريقة التي سيتم بها فك االرتباط في قطاعي زيت الزيتون والقطن حافزاً أقل لمنتجي االتحاد األوروبي 

ة للدول المصدرة التي تهدف  أخباراً جيدالسياسات الزراعية العامة لهذا يمثل إصالح . لزيادة اإلنتاجية 

للمنافسة في األسواق العالمية والتي تواجه حالياً المنافسة غير العادلة التي سببها السياسات المشوهة للتجارة 

ومع السياسات الجديدة لكل من القطن وزيت الزيتون ، يواجه . لبعض الدول الرئيسية في السوق العالمية 

إلى التوازن الصحيح بين مستوى الدعم المباشر للمنتج والقدرة على تأمين اإلتحاد األوربي الحاجة للوصول 

إن حقيقة أن المبلغ اإلجمالي ثابت تشير إلى أن تقديم دعم أكبر للمنتج يعني . التمويل لتعديل كال القطاعين 

 . دعماً أقل إلجراءات التنمية الريفية 

. مجرد الضغط المعروف إللغاء الدعم المرتبط باإلنتاج  ليست فقط  الرئيسيةوفيما يخص التبغ ، فإن المسألة

في مثل هذا المناخ فإن فك . وحتى بدون هذا الضغط فإن هذا القطاع يتعرض النخفاض على المدى الطويل 

مثالً ربط الدعم (عوامل خارج نطاق سيطرتهم سوف يخفض اعتماد دخل مزارعي التبغ على ارتباط للدعم 

سوف تفقد الموثوقية التي يحققها ارتباط من جهة أخرى ، فإن عملية التصنيع ) . خينبالحمالت المضادة للتد

على القدرة وإنما على سوف لن يظهر فقط على الكميات المصنعة ، وأن األثر الناتج باإلنتاج الدعم المقدم 

 . أيضاً المفاوضة على سعر المنتج 

مكونات السكر بالنسبة لمنتجي المواد الغذائية في أخيراً فيما يخص السكر ، يمكن أن يتم تخفيض أسعار 

 على نظام السكر الذي يتلقى انتقادات عميقةبة حيث تتضمن مسودة مقترح المفوضية إجراء تغيرات وأور

دافعي السكر سوف يكون أيضاً لمصلحة المستهلكين وتخفيض أسعار من خالل إن إلغاء دعم السكر . كبيرة 

 مليار يورو على دعم منتجي السكر 1.3وينفق االتحاد األوروبي حالياً .  اميةالدول النمنتجي الضرائب و

 مليون 674 ما قيمته  فقد استورد2000وبما أن االتحاد األوروبي هو أكبر مستورد للسكر في عام . لديه 



2004التجارة الزراعية السورية   

 

 110

 –ليابان  ا–يورو من الدول النامية ، وهي أكبر من الكمية المشتركة المستوردة من قبل الواليات المتحدة 

وفي الواقع فقد قدر أن سدس المصنعين . وسوف يكون الخاسر الرئيسي مصنعي السكر .  كندا –استراليا 

وحسب مسودة مقترح مقدمة  . 2003 مليون يورو في عام 819الكبار قد حصلوا على دعم تصديري يعادل 

الذي يبلغ سعره ثالثة (وروبي من قبل المفوضية األوروبية في بروكسل فإنه يجب تخفيض أسعار السكر األ

وقد أشار بعض % . 16و أن يتم فرض حصة تعادل % 40أضعاف األسعار العالمية بنسبة تزيد على 

المحللين أن المسودة المقترحة التقتصر على إجراء تخفيض أكبر من المتوقع ولكن أيضاً سيتم تطبيقها في 

 سنوات بينما تدل المسودة 6 إلى 5ات خالل فترة ومن المتوقع أن تحدث تلك التخفيض .إطار زمني أقصر 

 2005على أن المفوضية األوروبية تريد أن تدخل هذه التخفيضات حيز التنفيذ في وقت مبكر مثل تموز 

 . وتسعى إلى إلغائها خالل ثالث سنوات 

  آخر التطورات في السياسات الزراعية األمريكية5-3

وخالل . تاجر بها الواليات المتحدة بمقدار كبير من التدخل الحكومي تنتج السلع الزراعية الرئيسية التي ت

جربت الحكومة األمريكية عشرات الطرق الهادفة إلى إدارة األسعار والتحكم بها الخمسين سنة الماضية ، 

 دفعات -الحصص واألسعار الدنيا  - معدالت القروض غير المرتبطة بالموارد -مثل األسعار  الموجهة 

والتي الجهود المبذولة للتوافق مع الماضي التزال .  األرضالتخلي عن زراعة  –العينية  الدفعات -العجز 

عكس ت) FAIR(1996إصالح وتطوير الزراعة االتحادي الصادر في عام قانون في تتضح بشكل أكبر 

الحصص بينما ال يقة فبعضها ينتج بطرالدعم بنفس السلع تحظى جميع ال . مثل هذه البرامج المتعددةتاريخ 

 .ن أكثر من نصف المزارعين غير مؤهلين ألي من البرامج الحكومية كما أ.  ض اآلخر أي دعمعيتلقى الب

المزارعين  قد أسس إطار عمل جديد لدعم 2001لعام ) FSRI(إن قانون أمن المزرعة واالستثمار الريفي 

ل هو واأل.  تم تصور ثالثة مصادر للدعم ومن خالل قانون الزراعة هذا . 2007-2002األمريكيين للفترة 

أو دعم السعر ، والثاني هو عقد مرونة اإلنتاج والمتمثل بدفعات مباشرة " معدالت اإلقراض"الذي يعتمد على 

 عندما االعكسية التي يتم تفعيلتهالدائرية ما المصدر الثالث هو الدفعات أ  .الحاليةبالمراديد لكنها غير مرتبطة 

  . الموجه سعرالر دون تنخفض األسعا
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 قانون الزراعة األمريكي  5-5اإلطار 

 ملخص تاريخي للسياسات الزراعية األمريكية

وقد استخدمت سياسات دعم دخل المزارعين منذ عام .   الزراعية تاريخ طويل في الواليات المتحدة األمريكيةلسياساتإن ل

1924. 

 بشكل أساسي من الجمع بين دعم األسعار ونظام إدارة 1996-1933 خالل الفترة تكونت السياسات االتحادية الزراعية األمريكية

مع   الزراعيةات النقاش الدائر حول أدوات السياسحجر الزاوية فييشكل و ال يزال هذا الجمع بين النظامين . المخزون الزراعي 

 المزارعون مدعومين من  و بشكل عام فقد كان.لوقت لهاتين األداتين و آلية تطبيقهما قد تعدلت مع مرور النسبية األهمية اأن 

  .27"دفعات العجز" بـ يسم خالل ما

 ومع ذلك – ومدفوعات عجز الدخل - التحكم باإلنتاج - على الجمع بين دعم األسعار 1990 و 1985حافظ قانونا الزراعة لعام 

وقد زادت تلك التعديالت توجه . نة التخطيط فقد تم إدخال بعض التعديالت عليها مثل تخفيض دعم األسعار وزيادة مرو

 أزال القانون االتحادي لتطوير و إصالح 1996في عام . المزارعين نحو السوق وطورت فرص تصدير المنتجات الزراعية 

االرتباط بين مدفوعات دعم الدخل و األسعار الزراعية من خالل تأمين سبع دفعات سنوية ثابتة و لكن ) FAIR(الزراعة 

 حيث يستلم المزارعون مدفوعات الحكومة المستقلة بشكل كبير عن األسعار  " مدفوعات عقود مرونة اإلنتاج"باسم اقصة سميت متن

مرتبطةً بشكل كبير مع أسعار المنتجات الزراعية وبمعدالت " مدفوعات العجز"و هذا يعكس ما كان سائداً في الماضي حيث كانت 

 لذلك اعتمد المزارعون بشكل متزايد على إشارات السوق كمرشد ونتيجةً. تلف المحاصيل األسعار ومن توزيع األرض على مخ

 حيث كانت المدفوعات ثابتةً وغير من المخاطردخل المزارعين لمزيد فقد تعرض في اتخاذ قرارات اإلنتاج و من ناحية أخرى 

 . مرتبطة بأسعار السوق

كما يعدل . 2007-2002ة للزراعة خالل الفترة البرامج االتحادي) FSRIA ("األمن الزراعي واالستثمار الريفي" قانون ينظم

برنامج المدفوعات الزراعية و يقدم برنامج المدفوعات المقابلة لدعم الدخل ويوسع برامج الحفاظ على األرض الزراعية و يؤكد 

ض ليزيد قدرة المزارعين على الحصول و يحسن قواعد الحصول على القرو. البيئة " صديقة"على تبني الممارسات الزراعية 

 ؛ و يقدم مقترحات حول 28"البطاقة التموينية"على قدرة المهاجرين الشرعيين على الحصول على ويحافظ  على مساعدات التمويل

 المحافظة على -السلع الزراعية : و قد صنفت التصورات التي يقدمها القانون ضمن عشرة برامج هي . الثروة الحيوانية 

 . التحريج والغابات والطاقة وغيرها - البحث العلمي وما يتعلق به - التنمية الريفية - التمويل - التغذية - التجارة -مصادر ال

التي حيث يحتوي على مجموعة من البرامج  . 29أكثر عناوين قانون الزراعة الجديد أهمية هو العنوان المتعلق ببرامج السلعإن 

 – محددات الزراعة المتبقية – الدفعات الدائرية العكسية –بما في ذلك الدفعات المباشرة لمختلفة تعلق بمجموعة من السلع ات

 .  برامج األلبان –معدالت قروض السلعة 

) 2001-1998إلى المزروعة فعلياً في الفترة (المساحات المؤهلة للدفعات المباشرة يتيح قانون الزراعة األمريكي الجديد تحديث 

ويؤدي هذا التحديث . للدفعات الدائرية المعاكسة ) 1998/2001من مراديد % 93.5إلى (يث المراديد المؤهلة ويسمح بتحد

 .الدائرية المعاكسة في تكلفة الميزانية للمدفوعات الثابتة ومستدامة للمساحات واإلنتاجية إلى زيادة 

                                                            
 –هي دفعات مباشرة تقدمها الحكومة للمزارعين الذين يشاركون في برنامج السلعة السنوي لسلع مثل القمح "  العجزدفعات "- 27

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

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

 .المزرعة 
  .  المواد الغذائيةوفير الدعم للفقراء لشراء إلى تالبطاقة التموينية يهدف نظام - 28

  UDSD  (GOV.USDA.ERS.WWW(  للمزيد من التفاصيل حول برامج السلع أنظر موقع الـ-29 
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األسعار عند مستوياتها الحالية بافتراض استمرار الر سنوياً  مليار دو19.5-17قدر المحللون التكلفة اإلجمالية للقانون بحوالي 

الحجم إن . )  مليار دوالر لبرنامج القروض8-6، و الدائرية المعاكسة  مليار دوالر للمدفوعات الثابتة والمدفوعات 11-11.5(

 ) . من الدعم% 47من المزارعين سوف يحصلون على % 8(األكبر األكبر من هذه التكلفة سوف يذهب إلى المنتجين 

-70 مليار دوالر على مدى عشر سنوات مما يعني زيادةً قدرها 180تقدر الميزانية الكلية لقانون الزراعة األمريكية بحوالي 

هذه الزيادة في الواقع أقل من الزيادة المتوقعة إذا أخذنا مع ذلك فإن و . 1996على ميزانية قانون الزراعة األمريكي لعام % 80

  . 1996دعم الزراعة في ظل قانون الزراعة األمريكي لعام بدالً من اإلنفاق المتوقع على عتبار اإلنفاق الفعلي االبعين 

 وتشير بعض التحاليل إلى أن الدفعات الثابتة . مليار دوالر  في العام AMS (19.1(يبلغ الحد الفعلي إلجمالي إجراءات الدعم 

دفعات غير منتظمة تقدم للمزارعين عند انخفاض األسعار والدخل بشكل كبير (عدلة وبرنامج القروض والدفعات الدورية الم

إذا بقيت و. تنخفض في فئة إجمالي إجراءات الدعم على أنها دفعات خاصة بالمحصول ) للمحافظة على مستوى معين من الدخل

  . مليار دوالر 19.1ات المتحدة فقد يتجاوز مبلغ الدعم في الوالياألسعار بحدود أو أقل من المستويات الحالية 

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

ة قد كما أن الواليات المتحد. طرح أية إصالحات على السياسات الزراعية ضمن مفاوضات منظمة التجارة العالمية حول الزراعة 

 .تواجه صعوبات في قبولها تخفيضات إضافيةً على أشكال الدعم المشوهة لإلنتاج 

  . www.usda.gov وزارة الزراعة األمريكية على شبكة اإلنترنيت موقع: المصدر 

الترخيص للعمل ببرنامج تعزيز الصادرات إعادة األوروغواي أقر التشريع األمريكي لتطبيق اتفاقية جولة 

ضمن هذا البرنامج تمنح . ، محدداً استخدامه للمساعدة في تطوير سوق الصادرات ) EEP (األمريكية

السلع المدعومة من قبل مؤسسة تمويل السلع الحكومية ببيع الحكومة األمريكية المصدرين الزراعيين الحق 

. إلغراقبدوره على امما يشجع  ة المحليةإلى بلدان معينة بسعر أقل من األسعار الشائعة في السوق األمريكي

 478بحد أقصى قدره ) EEP( التوزيع لبرنامج تشجيع الصادرات 2002أعد قانون الزراعة األمريكي لعام 

 . مليون دوالر في العام الواحد 

 أن األسعار المحلية 30وفي تقرير تم نشره مؤخراً من قبل مركز تحليل السياسات الزراعية في جامعة تينيسي

تتبع من قبل كل المصدرين ) وحتى القطن - البذور الزيتية - الرز -الحبوب (بوب األمريكية لكل الح

إن . ألسعار العالمية للحبوب ا صانعةإن الواليات المتحدة هي ف بمعنى آخراآلخرين في لسوق العالمية ، و

إلغاء جت من حالة هبوط أسعار الحبوب التي تنتجها المزارع األمريكية ، وكذلك األسعار العالمية ، قد نت

التخفيف من المساحات :  وهي 1996 الرئيسية منذ قانون الزراعة في عام ةالثالثإجراءات العرض 

آلية معدالت الفائدة على بالمرتبط ) الحكومي( للمخزون العام -) غير المزروعة(الزراعية المتروكة 

لمزارعين تسديدها نقداً  وهي القروض التي ال يتوجب على اnon recourse" loan rate ("-القروض 

تستقبل ") . مدخرات المزرعة("ودعم مخزون القطاع الخاص )  وإنما من خالل تسليم المحصول المنتج

وتخزن المحصول بدالً من إعادة الدفعات الخاصة بالقرض عندما تبقى ) USDA(وزارة الزراعة األمريكية 

                                                            
اسات الزراعية األمريكية ، تايلر ، إعادة التفكير في السي. ف.ديال توري يوغارت ، وكيلي . راي ، دانيل ج . ي . داريل   -  30

، جامعة تينيسي ، أيلول ) APAC(مركز تحليل السياسات الزراعية . تغيير الطريقة إلى معيشة أكثر أماناً للفالحين حول العالم 

2003) www.apacweb.ag.utk.edu ( 
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القرض بسعر تسديد قيمة  للمزارعين هذا يمكن بدالً من: أسعار السوق دون معدالت الفائدة على القرض 

المزارعين وحتى ) LDP ،" دفعات عجز القرض(" األسعار لمستوى متدني طالسوق الشائع ، وبقدر ما تهب

رق بين معدالت الفائدة على القرض وسعر السوق ا على القروض يحق لهم الحصول على الفنالذين يحصلو

 8قيمة الدفعات الخاصة بمعدالت القروض عن سبب زيادة  هذا يفسرو  ") .أرباح القرض التسويقي("األدنى 

أن ) 2003(راي بين  . 2001 و2000 مليارات في  كل من عامي 7 وعن 1999مليارات دوالر في عام 

إعادة تطبيق إجراءات إدارة العرض في السياسات الزراعية األمريكية سترفع من أسعار محاصيل الحبوب 

إن جوهر المناقشات حول ) . بالنسبة للذرة% 37(في المدى المتوسط % 40 إلى 20 بين بشكل كبير يتراوح

مفاوضات التجارة متعددة األطراف هو الدفعات المباشرة للمزارع في أمريكا تحت قانوني الزراعة لعامي 

طوارىء  ، باإلضافة إلى الدفعات التي تقدم ضمن الفواتير التكميلية المخصصة ألغراض ال2002 و 1996

اقترحت الحكومة األمريكية أن الدفعات المباشرة هي غير مقترنة بمعنى أنها ضمن اتفاقية الزراعة لمنظمة . 

يتم الدفع للفالحين ضمن قانون .  تشويهاً للتجارةلالتجارة العالمية فإنها غير مرتبطة باإلنتاج ، وبذلك التمث

اإلنتاجية وليس بناءاً على ما ينتجونه في السنة التي  حسب المساحة خالل سنة ماضية و2002الزراعة لعام 

حسب األسعار التي تدفع ولكن الدفعات الدورية المعدلة تتغير من سنة إلى أخرى . يدفع لهم فيها 

إن أخذ هذا الدعم بعين االعتبار في إجراءات الدعم الكلي لمنتجات محددة سوف يعني أن . للمزارعين

 .لتزامات إجراءات الدعم الكلي اإلجمالية تتجاوز الواليات المتحدة ا

طلبت الواليات المتحدة أيضاً بأن يتم تحميل الدفعات الدورية المعدلة الموجودة منذ قانون الزراعة لعام 

 إلى مقاييس الدعم التجميعي غير المخصص لمنتجات محددة ، وعليه ستحصل الواليات المتحدة على 2002

تقترح نصوص المفاوضات الزراعية لمنظمة التجارة العالمية التي تمت . دنى الحد األ) اتفاقية(ميزة شرط 

حيث سيتضمن ) طرح أيضاً من قبل الواليات المتحدة( بديالً آخر 2004 و2003مناقشتها خالل عامي 

حصلت . من مساحة فترة األساس وذلك ضمن الصندوق األزرق % 85دفعات دورية معدلة تمنح فقط على 

التي طرحتها الواليات المتحدة على موافقة أعضاء منظمة التجارة العالمية في تموز من عام خطة اإلصالح 

 مليارات دوالر ضمن دعم 10 و سوف تحصل الواليات المتحدة على الموافقة األولية لتقديم حوالي 2004

 .نالصندوق األزرق للمزارعين األمريكيي

ة في أمريكا مثل مؤسسة السياسات التجارية والزراعية طالبت بعض األصوات من مؤسسات السياسات القائم

)IATP (القيام بإصالح شامل للسياسات الزراعية األمريكية مبرزةً أن برامج الدعم الحالية تتضمن إغراق ب

لوائح منظمة التجارة العالمية مثل الئحة القطن المقدمة من قبل البرازيل وقد تتطلب . األسواق العالمية 

مزيداً من التعديالت في قانون الزراعة األمريكي لالستجابة للقواعد )  الرابع من هذا التقريرأنظر الفصل(

 . الدولية 
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 النتائج الرئيسية 

إن التحويالت الزراعية في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المتعلقة بالسياسات  •

 .  مليار دوالر يومياً 1الزراعية التزال تشكل حوالي 

عديل الزراعي في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تسير باتجاه تغيير طرق إن الت •

 . الدعم بدالً من إجمالي معدالت الدعم 

تعكس الدفعات المباشرة للمزارعين في الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي الفجوة  •

 التجارية األكبر وعدم توفر بين أشكال الدعم المقدم للقطاع الزراعي في الدول ذات القوة

 . الموارد لالقتصاديات الريفية في القسم األكبر من الدول النامية 

تتعرض برامج الدعم األمريكي للتحدي في منظمة التجارة العالمية بشأن إغراق األسواق  •

 . العالمية 

وة الدافعة في االتحاد األوروبي يعمل التوسع الذي حدث مؤخراً و معوقات الميزانية عمل الق •

 . باتجاه المزيد من التعديالت للسياسات الزراعية العامة 

تستقطب السياسات الزراعية العامة سياسات الحصة األكبر من اإلنفاق في االتحاد األوروبي  •

  . 2003حتى بعد مراجعة نصف الفترة التي تمت في منتصف تموز 

 زيت الزيتون والقطن لتعديالت خضعت بعض المنتجات ذات األهمية التصديرية لسورية مثل •

ومع ذلك فإن إجمالي . كبيرة في االتحاد األوروبي وشكلت جزءاً هاماً من دعم المزرعة 

 . الدعم اليزال كبيراً 

 في الواليات المتحدة األمريكية تخفيضات كبيرة في معدل 2002لم يمثل قانون المزرعة لعام  •

 . الدعم الزراعي 
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 ات التجارية السورية  السياس–الفصل السادس 

  السياسات االقتصادية العامة ذات العالقة بالتجارة 6-1

تتضمن هذه الفقرة لمحة عن التغيرات التي طرأت مؤخراً على السياسات الشاملة والتي ال تتعلق بشكل 

  . وبشكل أكثر خصوصية على التجارة الزراعيةالتجاري خاص بالتجارة وإنما لها أثر مباشر على األداء 

 فعلى الصعيد المحلي تم البدء شهدت السنوات األخيرة العديد من اإلجراءات لمواجهة التحديات المختلفة

أدت إلى نشاط تشريعي لم يسبق له مثيل التي  و2000التي بدأت في عام بالكثير من اإلصالحات االقتصادية 

 على إصالح تم اتباعهد المنهج الذي واعتم.  بهدف تعديل عدد من نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية

 : وتضم عملية اإلصالح ناحيتين . بعض النواحي االقتصادية التي يمكن أن يتم تسريعها خالل الفترة القادمة 

 .  القطاع العام إصالح التغيرات اإلدارية التي تهدف إلى تحديث و - أ

 .قتصاد إصالحات السوق التي تهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في اال - ب

وقد تم التحول بشكل تدريجي عن استراتيجية استبدال االستيراد التي كانت تنطوي على قدر كبير من الحماية 

 . التجارية وبدأ السعي إلى التوجه نحو التصدير 

تتضمن الصفحات التالية لمحة عن التغيرات المؤسسية ذات األهمية الخاصة لقوانين التجارة السورية 

 والتي تتمثل في السياسات النقدية وتعديل القطاع 2001كثر أهمية التي حدثت منذ عام والتعديالت األ

المصرفي وتطور أسعار الصرف وقوانين استخدام القطع وكذلك تبسيط القوانين والمؤسسات التي تتعامل مع 

 . التجارة الخارجية 

 السياسات المالية  6-1-1

مجلس النقد تفعيل  تم 2002وفي آذار . ل العقدين الماضيين كانت السياسات المالية مستقرة نسبياً خال

مجلس النقد والتسليف ويسعى ) . 23القانون رقم ( لإلشراف على السياسات النقدية  وتعزيز مهامهوالتسليف

أنظر تقرير (فريق عمله من ممثلين عن الوزارات المختلفة ويتكون للمساعدة في عملية تعديل القطاع المالي 

وتخضع القوانين المتعلقة بأسعار الصرف والتعامل بالقطع األجنبي لمجلس النقد ) . 2003ة الزراعية التجار

تم تخفيض أسعار  2004وبداية عام  2003 عام  نهايةوفي.  والتسليف وخاصةً وزارة االقتصاد والتجارة

) أنظر أدناه(لمصارف الخاصة ويساهم إنشاء ا.  السورية كمحاولة لتشجيع االستثمار المحلي االسميةالفائدة 
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تتمكن الوقت قبل أن للمزيد من الجهد والقروض بالرغم من أن هناك حاجة المتعلقة بالمعوقات تخفيف في 

 . القروض من االستفادة من التحسن الكبير في الحصول على الشركات الصغيرة والمتوسطة 

  الخاصة المصارف 6-1-2

وتشمل األحكام بعض . قطاع المصرفي بشقيه العام والخاص الجديد  أيضاً مع ال23يتعامل القانون رقم 

كما محاسبة وتقديم البيانات المالية القضايا مثل التراخيص و رأس المال واالحتياطيات والتشغيل والنسب وال

 . أنه يتعلق أيضاً بعمل مصارف القطاع العام 

أنظر اإلطار (ي إلنشاء المصارف الخاصة  اإلطار التشريع2002 لعام 28ويحدد المرسوم التشريعي رقم 

 ثالثة منها العمل بشكل باشر 2004وفي أوائل عام .  وقد تم الترخيص لخمسة مصارف مشتركة) . 6-1

يمكن للمستثمرين األجانب العمل في قطاع و . 2004مصرف رابع في حزيران إنشاء كما تم . فعلي 

من % 51الملكية السورية عن  على أن ال تقل المصارف من خالل المشاركة في المصارف المشتركة

وسوف يسمح للمصارف بشكل أولي العمل في قطاع التجزئة ، وال يزال اإلطار . رأسمال المصرف 

القانونية ليات والتعزيز كما هو الحال في اآلالقانوني واإلجراءات اإلدارية بحاجة للمزيد من التوضيح 

 .  سترداد الديونال

  ار القانوني للمصارف الخاصة في سوريةاإلط 1-6اإلطار 

 

 

 

 

 

 

 

 2002 لعام 28المرسوم التشريعي رقم : المصدر 

 أسعار الصرف و استخدام النقد األجنبي 6-1-3

مطبقة على األنماط المختلفة من  وأسعار متعددةتتميز بوجود أسعار الصرف السورية كانت قوانين 

 وتلك الرسميةتؤدي إلى تباين بين أسعار الصرف تلك القوانين انت كو. والتقييم المحلي للواردات  المعامالت

الماضي اتخذت الحكومة مجموعة من الخطوات لتبسيط قوانين استخدام وخالل العقد   .السائدة في السوق

وتتماشى هذه التغيرات . القطع األجنبي وتوحيد أسعار الصرف عند معدل قريب من ذلك السائد في السوق 

 سمحت الدولة للمصرف 2001في أوائل عام . في سورية القطع األجنبي لموجودات اإليجابي واقع المع 

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  -

 % . 5ال يمكن أن تزيد ملكية أي فرد في أي مصرف عن نسبة  -

 مليار ليرة سورية على الموافقة الصريحة من 1.5يجب أن يحصل أي مصرف جديد ال يقل رأس ماله عن  -

 . المصرف المركزي ووزارة االقتصاد والتجارة ورئاسة مجلس الوزراء 

 . لمصرف ويصادق على مجلس اإلدارةنشطة اأيقوم 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 أو عاملي الدولة الذين 

 . ليات تنظيمية للمصارفويتمتعون بمسؤ
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) المصرف الوحيد المخول بالتعامل بالقطع األجنبي باإلضافة إلى المصرف المركزي(التجاري السوري 

ار أسععدد من  تم توحيد 2002وفي حزيران . دوالر /س. ل50بتنفيذ بعض المعامالت الصغيرة بحوالي 

وفي خطوة إضافية تم إلغاء لقسم كبير من حسابات العمالء الجارية " سعر الدول المجاورة"الصرف عند 

وقد ألغى هذا القرار ) . 2003أنظر تقرير التجارة الزراعية (التزام تمويل الواردات من عائدات االستيراد 

ومع  . )CoBS (ف التجاري السوريالتزام المصدرين ببيع عائدات التصدير من القطع األجنبي إلى المصر

أنظر اإلطار (أنه ليس هناك توقعات تسمح بتعويم الليرة السورية فقد تابعت الدولة تعديالت أسعار الصرف 

 2004وتم تخفيض سعر صرف الدول المجاورة الرسمي المطبق في القطاع العام في أوائل عام ) . 6-2

سعر السوق والسعر المطبق من حيث أصبح قريباً ) ةسعر صرف معامالت الدول(والر د/س. ل48.5إلى 

وقد ) . سعر صرف القطع األجنبي الحر(من قبل مستوردي القطاع الخاص على القسم األكبر من المعامالت 

 وهو يتحدد من قبل المصرف التجاري 2004-2003دوالر خالل /س. ل53 – 51تراوح هذا السعر بين 

إن . مركزي على أساس سعر الصرف المسجل في بيروت وعمان السوري بالتعاون مع مصرف سورية ال

لتسديد دوالر وهو يستخدم ألغراض محاسبية /س. ل11.25السعر الرسمي الوحيد المطبق حتى اآلن هو 

 . بعض الديون الخارجية القديمة 

  أسعار الصرف المطبقة حالياً 2-6اإلطار 

دوالر للمبيع ويطبق حالياً /س. ل11.25دوالر للشراء و /س. ل11.20عند المثبت منذ أوائل التسعينات : سعر الصرف الرسمي 

 . فقد ألغراض تسديد المديونية الخارجية 

 2004 كانون الثاني 3 للمبيع وهو مثبت منذ 48.65دوالر للشراء و /س. ل48.5 : سعر صرف عمليات الدولة والقطاع العام

ويطبق هذا السعر .  للمبيع 46.5دوالر للشراء و /س. ل46يده سابقاً بـ ليحل محل سعر صرف الدول المجاورة الذي يتم تحد

 : على المعامالت الحكومية 

سعر "حيث حل محل مجموعة الرسوم المحددة سابقاً والمعروف باسم (احتساب الرسوم الجمركية بالنسبة للواردات  -

 ). أدناه1-3-4 أنظر الفقرة –" صرف الدوالر الجمركي

 بي الناجم عن تصدير منتجات القطاع العام والمتنازل عنها إلى المصرف التجاري السوري قيم القطع األجن -

 .فتح االعتمادات المستندية لمستوردات القطاع العام  -

 .التحويالت اإلدارية الجارية بين مؤسسات وشركات القطاع العام والقطع األجنبي المحسوب في الموازنة العامة للدولة  -

 52عند وتراوح هذا السعر .  الذي حل محل سعر صرف الدول المجاورة للمعامالت غير التجارية :سعر الصرف الحر 

 ويتم تحديده من قبل المصرف التجاري السوري بالتعاون مع المصرف المركزي على أساس سعر 2003دوالر خالل عام /س.ل

 : ة ويطبق هذا السعر على المعامالت التالي. الصرف المسجل في بيروت وعمان 

 .شراء القطع األجنبي من المواطنين المقيمين في الخارج  -

 .شراء القطع األجنبي من المصدرين  -

 .حصيلة إيرادات المنشات السياحية المسددة إلى المصرف التجاري  -

 .بيع القطع األجنبي إلى أصحاب المنشات الصناعية لتسديد قيم مستورداتهم من المواد األولية -

لكن بما ال ولمسافرين إلى الخارج ألسباب عالجية أو ألداء فريضة الحج وكذلك ألغراض السياحة بيع القطع األجنبي ل -

 .سنوياً دوالر للشخص 2000يتجاوز 

 2003 تقرير التجارة الزراعية :المصدر 
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 التبسيط المؤسسي  6-1-4

ؤسسات التي تتعامل  بهدف تحقيق تنسيق أفضل بين الم2003تم تنفيذ عدد من التعديالت اإلدارية في عام 

 20 تم إنشاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بموجب المرسوم التشريعي رقم 2003ففي آذار . بالتجارة 

أنظر تقرير التجارة الزراعية ( المؤسسات الست التي كانت تعمل سابقاً في مؤسسة واحدة دمجحيث تم 

د والتجارة لتحل محل وزارة االقتصاد والتجارة  تم إنشاء وزارة االقتصا2003وفي تشرين األول . ) 2003

وتقوم وزارة االقتصاد والتجارة ) . 69المرسوم التشريعي رقم (الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية 

 . بمهام الوزارتين السابقتين باستثناء اإلشراف على المصارف والتأمين اللذين تم نقلهما إلى وزارة المالية 

 ات االستثمار سياس 6-1-5

لتشجيع االستثمار الخاص وذلك من خالل اإلطار العام  1991في أيار الصادر  10القانون رقم تضمن 

وقد نجح .  إعفاءات ضريبيةتخفيض القيود على تدفقات رأس المال وتقديم امتيازات للرسوم الجمركية و

ت التي تشمل الزراعة واألغذية الزراعية القانون بشكل أولي في اجتذاب االستثمارات إلى العديد من المجاال

ديل الصادر عتعزيز القانون من خالل بعض التعديالت مثل التوتم . والنقل والسياحة والصناعات الخفيفة 

. وتبسيط اإلجراءات اإلدارية   المزيد من اإلعفاءات للمستثمرينذي تضمن ال2000 لعام 7المرسوم رقم ب

المسؤوليات المالية  2003الذي تم إصداره في تشرين الثاني ديد كما وضح قانون ضريبة الدخل الج

 يمكن أن ألخرى التيومن اإلجراءات ا.  سوريةلمشاريعهم في  المكونات المختلفة للمستثمرين األجانب على

 المطبقة على إنشاء شركات تعديل القوانينوالتي يتم اتخاذها حالياً االستثمار الخارجي والمحلي تسهل 

 . األسهم

 ضريبة الدخل  6-1-6

كانت معدالت ضريبة الدخل المفروضة على الشركات مرتفعة جداً مقارنةً بالدول المجاورة حيث كانت 

وباإلضافة إلى هذه الضريبة المرتفعة . بعد المليون األول من األرباح بالليرة السورية % 63تصل إلى 

وقد خفض . ة باإلضافة إلى ضريبة المجهود الحربي فيتوجب على المنتجين أيضاً دفع ضريبة اإلدارة المحلي

وتحسب معدالت الضريبة بشكل تصاعدي حيث .  المعدالت العليا بشكل كبير 2003 لعام 24القانون رقم 

لصافي األرباح الذي يتجاوز % (35إلى ) س. ل200000لصافي األرباح الذي يقل عن % (10تتراوح بين 

 مثل أرباح المشاريع الزراعية والنقل الدخلليات معفاة من ضريبة كما أن بعض الفعا) . س. ل3000000

 سنوات ومؤسسات التعليم الوطنية 3يزيد عمرها عن  الجوي أو البحري والمؤسسات الصناعية التي ال

من األرباح % 10يتجاوز  بما ال(وفنادق الدرجة الدولية واالستثمارات الهادفة إلى توسيع األعمال الصناعية 

 في توضيح بعض المسائل القانونية المتعلقة 2004 خالل عام 24وقد ساهم تنفيذ القانون رقم ) . ةالسنوي

 الذي يشكل خطوة 25وترافقت تخفيضات ضريبة الدخل مع إصدار القانون رقم .  السابق بالقانون المالي

 . أساسية في تحسين مصداقية النظام الضريبي 
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  السياسات التجارية العامة 6-2

  سياسات االستيراد 6-2-1

 : تخضع سياسات االستيراد في سورية إلى المؤشرات التالية 

 : يسمح باستيراد  •

 .  و التجهيزات الالزمة لإلنتاج الزراعي والصناعي ماليةرأسالبضائع ال -1

 . التجهيزات العلمية والطبية  -2

كما . بالسلع المنتجة محلياً بما فيها السلع المستوردة التي يمكن استبدالها بعض السلع تحدد واردات  •

االجتماعية واالقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى تعريفات جمركية تخضع الواردات لالعتبارات 

 . أعلى على السلع الكمالية 

للمواد % 1تخضع السلع المسموح باستيرادها لمجموعة كبيرة من رسوم االستيراد تتراوح بين  •

 . لبعض سلع الرفاهية % 250 الخام و

الوثائق من غرفة التجارة والسفارات مثل تصديق مختلفة تبع العمليات االستيرادية إجراءات إدارية ت •

 . السورية في بلد المنشأ 

 عدد من التعديالت التي تتمثل في تغيرات السياسات على عدد من المجاالت تم تنفيذالمؤشرات ضمن هذه 

 . مثل تبسيط التعريفة واإلجراءات الجمركية 

 يط التعريفة الجمركية تبس

 الجمركية بما يتماشى مع المقاييس الدولية لتعريفة النظام المنسق لتصنيف ا2001تبنت سورية في عام 

 . مما سيسهل تنفيذ االتفاقيات التجارية )  للمزيد من التفاصيل2003أنظر تقرير التجارة الزراعية (

 336المرسوم رقم  (2002يط التعريفة المنفذ في عام كما تم تعزيز شفافية قوانين االستيراد من خالل تبس

وقد دمج هذا التعديل مختلف التعريفات الحالية التي كانت مطبقة بموجب النظام ) .  أيلول28الصادر في 

وكما هو مشار إليه سابقاً فقد تم تطبيق القيمة الموحدة ) . التعريفة النظامية(السابق في جدول تعريفة واحدة 

 الذي 31)المسمى اآلن بسعر صرف معامالت الدولة(رية على جميع السلع المستوردة باستخدام لليرة السو

 . كان مطبقاً سابقاً على مختلف أنواع السلع بناء على اعتبارات اقتصادية واجتماعية 

                                                            
  . 2003 التجارة الزراعية السورية  للمزيد من المعلومات حول كيفية حساب التعريفة الجمركية الموحدة يمكن مراجعة تقرير- 31
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  في النظامين القديم والجديد لبعض السلع الزراعية ومنتجاتاالسمية تعريفة القيمة 4-6يتضمن الجدول 

ففي . األغذية الزراعية المختارة وكذلك أسعار الصرف التي كانت مطبقة سابقاً ألغراض التقييم الجمركي 

التي كانت قيمتها (النظام القديم كانت إجمالي التعريفات الجمركية هي عبارة عن إضافة التعريفة الجمركية 

ي كانت تهدف لتمويل بعض الفعاليات الت(والضريبة الموحدة ) تعتمد على اعتبارات اجتماعية واقتصادية

 ) . العامة مثل المدارس والبلديات والموانئ وغيرها

 نظم التعريفة الجمركية القديمة والجديدة  1-6الجدول 

 التعريفة القديمة
 المنتج

 الضريبة الموحدة تعريفة االستيراد

 
معدل سعر الصرف 

 الجمركي السابق
 التعريفة النظامية

 102 46.5 27 75 الموز
 11.5 11.25 17 30 دقيق الشعير
 1.7 11.25 6 1 الشعير الناشط

 35 23 21 50 البسكويت
 1.7 11.25 6 1 المواشي
 23.5 23 17 30 السجائر

 11.5 11.25 17 30 البن و البن مع القشر
 5 11.25 13 7 نشاء القمح
 11.5 11.25 17 30 طحين الذرة

 5 11.25 13 7 منتجات الحليب
 23.5 23 17 30 الفلفل

 50.5 23 27 75  المصنعةهالشوكوال
 5 11.25 13 7 السكر الخام

 7 11.25 14 15 السكر المكرر
 5 11.25 13 7  زيت السمسم

 5 11.25 13 7 الرز المقشور وغير المقشور
 1 11.25 0 1 فول الصويا
 5 11.25 13 7 زيت الصويا

 5 11.25 13 7 بذور عباد الشمس
 29 46.5 14 15 )غنم-خنزير(شحوم مختلفة 
 1.7 11.25 6 1 دقيق القمح

 2003تقرير التجارة الزراعية : المصدر 

 من التبسيط الجوهري في نظام التعريفة ، يجب مالحظة أن االستيراد ما يزال يخضع لضرائب مالرغعلى 

 ) . 3-6اإلطار (استيراد أخرى 
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 مليات االستيرادالرسوم المفروضة على ع 3-6اإلطار 

من قيمة المستورد سواء إلى السفارات السورية في بلد المنشأ % 1يجب أن تدفع جميع الواردات رسماً لتصديق وثائقها يبلغ  •

 . أو إلى وزارة المالية عند دخول البضائع إلى سوريا وذلك في حال عدم وجود سفارة 

 15للمؤسسة السورية للتأمين عندما يكون عمر البواخر أكثر من من قيمة المستورد كتأمين % 1يجب أن يدفع المستورد  •

 ) . المؤسسة السورية للتأمين(سنة 

 ) . وزارة المالية(من قيمة المستورد % 8ضريبة دخل االستيراد وتعادل  •

ؤسسة الحصول على إجازة من موحالياً البد من مؤسسات القطاع العام بصورة سابقاً ح البضائع المستوردة م بعضكانت •

 :التجارة الخارجية على أن تدفع عمولة للمؤسسة كما يلي 

 . من قيمة المستورد لبعض السلع الغذائية كالرز والسكر % 1.5 •

  . للمركبات اتمن قيمة المستورد% 2 •

 . من قيمة المستورد للفلزات والخيوط النسيجية % 2.5 •

 . من قيمة المستورد للمواد الطبية والحليب % 3 •

 المستوردة إلى رسم اإلنفاق  الزراعية  تخضع الكثير من السلع2004 لعلم 61وبناءاً على المرسوم التشريعي رقم  إضافة لهذا •

 :االستهالكي كاآلتي

 ) . الذرة- نوى النخيل- جوز الهند- عباد الشمس-ثمرة النخيل-فول الصويا(على بعض الزيوت النباتية % 33 •

 .من الحيواني والمرغرين والزبدة على الزيوت النباتية المهدرجة والس% 10 •

 )نسكافة( البن وروح البن على% 5 •

 .عل المتة بمختلف أنواعها % 2 •

 .على البهارات والتوابل % 10 •

  .على الفطر % 10 •

  .على الشاي% 2 •

 .على المشروبات الغازية % 10على المشروبات الكحولية و% 35 •

 .ى الكاكاو وعجينة ومسحوق الكاكاو على الشوكوال والمحضرات الغذائية التي تحتوي عل% 5 •

 .على السكر بأنواعه المختلفة % 4 •

 .على الملح بأنواعه المختلفة % 5 •

 .على الموز % 5 •

  .على عصائر الفواكه والخضر وخالئط العصائر عدا المواد األولية المكثفات المعدة للصناعة% 5 •

  والتجارةوزارة االقتصاد: المصدر

 رىتشريعات االستيراد األخ

بالنسبة للبضائع المسموح باستيرادها فيجب على المستورد أن يحصل على إجازة استيراد صادرة عن وزارة 

 تقرير يتعلق بمقاطعة –ويتطلب االستيراد عدداً من الوثائق منها شهادة استيراد صالحة  .  والتجارةاالقتصاد

كل هذه الوثائق يجب أن تصدق من قبل  .  تقرير حول ما إذا كان للمصدر وكالة في سورية أم ال–إسرائيل 

غرفة التجارة وتحفظ نسخة في السفارة السورية في بلد المنشأ حيث تقدم الوثائق هناك لجعل العملية قانونية 

وتمنح الشركات التي تحصل ) . تعتمد رسوم التصديق على نوع الوثائق المقدمة والقيمة اإلجمالية للمستورد(
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ن االستثمار امتياز اإلعفاء من الرسوم على اآلالت و المعدات الالزمة للمشروع على اإلجازات تحت قانو

وقد كثفت وزارة االقتصاد . ويجب أن يرفق طلب ترخيص االستيراد بفاتورة مسبقة . بما في ذلك المركبات 

 2002ول وفي أيل. جهودها لتشجيع المزيد من التجارة والتنمية وتذليل العقبات في وجه العمل والتجارة 

بإدخال ألغت الوزارة حق الوكالة الحصرية لالستيراد ، وهي خطوة يجب أن تسمح لتجار القطاع الخاص 

وباإلضافة إلى ذلك فقد تم تبسيط اإلجراءات اإلدارية المطبقة . البضائع ذات الماركات األجنبية إلى القطر 

 التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل كبير على عمليات االستيراد من الدول العربية في ظل اتفاقية منطقة

 ) . 7أنظر الفصل (وذلك بموجب التزام سورية بإلغاء جميع القيود غير الجمركية 

  سياسات التصدير 6-2-2

التي تتالءم مع تطبيق إصدار التشريعات حيث يتم  السوري تعديالت جديدة االقتصادييشهد المناخ 

إن تصدير المنتجات السورية ال يتطلب إجازة  . د استراتيجية التصديرتم إعداكما . االتفاقيات الدولية 

خاصة، ومع ذلك فيتوجب على المصدرين التسجيل لدى غرفة التجارة ويتوجب عليهم تقديم فاتورة مصدقة 

أما الصادرات المصنعة بالكامل في . من غرفة التجارة المحلية وشهادة منشأ وبيان جمركي وتعهد مصرفي 

كما . يجب أن تحمل لصاقات توضح اسم الشركة المصنعة وعنوانها وجميع مكونات المادة ونسبها سورية ف

  . 32"معد للتصدير"يجب أن تحمل هذه اللصاقة عبارة 

المتعلقة بتعزيز قدرة سورية على المنافسة في األسواق العالمية فقد تم اتخاذ قوانين التبسيط ونظراً ألهمية 

 : الل السنوات الماضية مجموعة من اإلجراءات خ

 القاضي بإعفاء جميع أنواع الصادرات 2001 تموز 3 تاريخ 15المرسوم التشريعي رقم  -

 .  عند التصدير من ضريبة اإلنتاج) الزراعية(

للمصدرين باالحتفاظ بأرباح التصدير وكذلك  أعاله فقد تم السماح 1-6كما هو مبين في الفقرة  -

 . وري بسعر الدول المجاورة على المعامالت غير التجارية بيعها إلى المصرف التجاري الس

تم اإلعفاء من الحصول على مجموعة من الوثائق كما تم إلغاء عموالت المؤسسات العامة على  -

 .  تصدير بعض السلع مثل البسكويت والشوكواله والصوف والمعكرونة

 : نقل كما يلي اتخذت الحكومة السورية بعض اإلجراءات لتشجيع تخفيض تكاليف ال -

o  1998في عام ) التير(انضمت سورية إلى اتفاقية النقل الدولي .  

o  السماح للشاحنات التركية واألجنبية الفارغة بدخول األراضي السورية 2001تم في أيلول 

 . لتسهيل النقل إلى أوروبا 

o  المرسوم رقم ( سمح للمستوردين من القطاع الخاص بموجب شروط معينة 2002منذ

  .  الستخدامها في التصديرباستيراد الشاحنات المبردة المستخدمة) 2002 لعام 672

                                                            
 " .  للتصديرمعد" النسيج المصدر معفى من وضع اسم المعمل وعنوانه وعبارة - 32
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ومع ذلك فإن الصادرات إلى . في التكامل مع االقتصاد العالمي رغبة التشكل تعديالت التصدير مؤشراً على 

راك األسواق التي تدفع أسعاراً مرتفعة ال تزال تتعرض لمعوقات صغر حجم الشركات السورية وعدم إد

كما أن هناك وعياً متزايداً بأن تشجيع التصدير ال يتطلب فقد سياسات خاصة . النوعية متطلبات أهمية 

توفر القروض لألعمال الصغيرة كتلك المطلوبة لتعزيز وإنما التعديالت االقتصادية الشاملة بالمنتج 

 . وضمان توفر الخدمات واإلطار القانوني المالئم . والمتوسطة 

  جارة الزراعية وسياسات السوق  الت6-3

  سياسات االستيراد6-3-1

 تدريجياً إلغاء معوقات االستيراد غير الجمركية على السلع الزراعية ، حيث تم إلغاء تراخيص االستيراد يتم

لجميع السلع باستثناء القمح والدقيق والشعير والعدس ) سابقاً(المطلوبة من وزارة التموين والتجارة الداخلية 

ويتضمن إلغاء ) . 12/12/2002 تاريخ 1515 القرار رقم –وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية (والحمص 

فعلى . التي كانت محصورة سابقاً بالدولة القطاعات من القطاع الخاص في أكبر معوقات التصدير مشاركة 

أن كانت د الحبوب بعد  السماح للقطاع الخاص باستيرا2002تم في الربع األخير من عام سبيل المثال 

 أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تشريعات بشأن 2002وفي عام .  الدولةمحصورة بمؤسسات 

 تم السماح للقطاع الصناعي 2004وفي عام ) . 4-6أنظر اإلطار (استيراد القطاع الخاص للحبوب والعدس 

 ) . 4-6اإلطار (الخاص باستيراد دقيق القمح في ظل ظروف معينة 

 تم بذل جهود عديدة لدعم التحرير التجاري وخاصةً بين الدول األعضاء في منطقة التجارة 2004وفي عام 

العربية الحرة الكبرى وتسهيل القيود التجارية من خالل إلغاء التعريفة الجمركية وتخفيض قائمة السلع 

) 2004 لعام 353القرار رقم ( العسل ومن األمثلة على ذلك استيراد . 33الزراعية الخاضعة لحظر االستيراد

 ) . 2004 لعام 309القرار رقم (رخويات وال) 2003 لعام 1342القرار رقم (واألسماك 

                                                            
 . قائمة بالمواد الممنوع استيرادها ...  يتضمن المرفق - 33
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  القرارات المتعلقة باستيراد الحبوب 4-6اإلطار 

ت القطاع  اللذين يحددان الشروط الناظمة لعمل شركا11/11/2002 تاريخ 74 والقرار رقم 9/10/2002 تاريخ 9القرار رقم 

 : الخاص في استيراد الحبوب في سورية 

 .  أيلول والتي تمثل فترة ذروة اإلنتاج 1 – أيار 1يتم إيقاف استيراد القمح والشعير والعدس في الفترة الواقعة مابين  -

تقديم وثيقة يطلب من مستوردي القمح إيداع مبلغ بالليرة السورية يعادل قيمة القمح المستورد على أن يتم استرداده عند  -

 . تثبت بأن القمح المستورد قد تمت إعادة تصديره أو طحنه محلياً وبيعه لالستهالك المحلي 

  . 34يجب أن يتم تلوين الشعير المستورد لتمييزه عن الشعير المحلي -

تيراد الدقيق  تم السماح للقطاع الخاص باس1999كما كانت تجارة القمح ودقيق القمح في السابق محصورة بالدولة وفي عام 

وتم )  الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة319القرار رقم  (2004واعتباراً من آذار . لتصنيع المعكرونة وتصديرها فيما بعد 

  .توسيع شمولية هذا القرار ليشمل الشركات المتخصصة بإنتاج البسكويت

لسلع الزراعية المصنعة والمستلزمات أما المجاالت األخرى التي خضعت للتعديالت التجارية فهي استيراد ا

ومن األمثلة على هذا إمكانية استيراد بعض مركزات . التي تقوم الدولة بتحريرها بشكل تدريجي الزراعية 

 الصادر عن وزارة االقتصاد 2003 لعام 7207القرار رقم (الفواكه المدارية التي كانت ممنوعة سابقاً 

 وزارة االقتصاد والتجارة  محصورة بمؤسساتولفترة طويلة تي كانت وتحرير تجارة األسمدة ال) والتجارة

ومنذ .  حيث كانت الدولة تستورد الكميات الالزمة للمصرف الزراعي التعاوني لتوزيعها على المزارعين

باستثناء السوبر فوسفات الذي تتمتع فيه سورية ( تم السماح للقطاع الخاص باستيراد األسمدة 2004آذار 

 السماح لمستوردي 2004 لعام 8أما بالنسبة للسلع الرأسمالية فقد تم بموجب القرار رقم ) . اء الذاتيباالكتف

  . 35القطاع الخاص باستخدام اآلليات الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب شروط معينة

  والصحة النباتية الصحةإجراءات 

ة االلتزام بضوابط الصحة والصحة النباتية من تخضع المستوردات الزراعية لشرط الحصول على شهاد

ويلخص اإلطار ) .  للمزيد من التفاصيل2003تقرير التجارة الزراعية (وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

 فهو يشير إلى المتطلبات البيطرية 6-6 متطلبات الصحة والصحة النباتية الرئيسية ، أما اإلطار 6-5

وسوف يحقق انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية التزام . السماد الطبيعي الرئيسية للحيوانات الحية و

سورية بسياسات الصحة والصحة النباتية بما يتوافق مع القوانين العالمية وخاصةً اتفاقية الصحة والصحة 

 ) . 4أنظر الفصل (النباتية 

                                                            
وعالوةً .  غير الملون  حيث تم السماح باستيراد الشعير14/11/2002 بتاريخ 74 تم تعديل شرط التلوين بموجب البالغ رقم - 34

 الشروط المطلوبة لألعالف المستوردة بما فيها الشعير ولم يذكر شرط تلوين 1/7/2004على ذلك فقد حدد القرار الوزاري رقم 

 . الشعير 
باستيراد خطوط التعبئة )  عن وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1999 شباط 28 الصادر في 323رقم ( سمح قرار سابق - 35

 . ودفع قيمتها من عوائد تصدير الخضار والفواكه بالقطع األجنبي )  سنوات4التي ال يتجاوز عمرها عن (لتشميع المستخدمة وا



2004التجارة الزراعية السورية   

 125

جراءات الحجر على النباتات والحيوانات وتقوم سورية بتنفيذ تشريعات الصحة والصحة النباتية بما فيها إ

ويتوجب أن يكون أي منتج زراعي أو غذائي أو عضوي مرفقاً . والمواد العضوية األخرى المستوردة 

 : بشهادتين 

 . شهادة صحية أو صحية نباتية مصدقة من بلد المنشأ أو من السفارة السورية  •

 .  من بلد المنشأ شهادة تثبت أن المنتج خاٍل من التلوث النووي مصدقة •

وهناك عدد من حاالت الحظر المتعلقة باعتبارات الصحة والصحة النباتية مثل الحظر الكامل على 

كما أن أية مواد نباتية مرافقة للتربة . مستوردات التربة الزراعية واألسمدة العضوية والبقايا النباتية 

كما تتعلق بعض حاالت .استيراد شتول الفواكه كما تم إيقاف منح تراخيص . الزراعية محظورة االستيراد 

الحظر ببعض المنتجات من بعض الدول مثل حظر استيراد أشجار النخيل وأجزائها من دول المغرب 

وتضع وزارة االقتصاد . واستيراد األغنام والضأن من كامل أنحاء العالم باستثناء ثمانية دول محددة 

ويمكن تغيير هذه القائمة من خالل تعاميم صحية اب زراعية أو بسقائمة الدول الموبوءة إما ألوالتجارة 

  .  المستندة إلى تقارير المكتب الدولي لألوبئةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

وبشأن المنتجات المحورة وراثياً فإن سورية تطبق سياسة عامة تحظر استيراد أي نوع من أنواع البذار 

 .المحورة وراثياً 

  متطلبات الصحة النباتية 5-6اإلطار 

ت /21 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 1960 لعام 237لقانون التشريعي رقم ب اسيمكن تلخيص متطلبات الصحة النباتية ح

 :1991 لعام

  : لشروط التاليةحسب ا يسمح لإلرسالية الزراعية المستوردة بالدخول إلى القطر  -1

 لمسموح بهاصابة عن النسب ا أال تزيد نسبة اإل-

% 1 ال تزيد عن أنغرام بذار و وحدى أطوارها الحية في كل كيلإصابة عن حشرة حية واحدة أو  أال تزيد نسبة اإل-

 )باستثناء الطحين( رسالية المعدة للتصنيع أو االستهالكلبقية اإل

 رسالية الخضار والفواكهإل% 2ابة عن ص أال تزيد نسبة اإل-

 -بيض( ابة الحية أو العث أو أطوار الفيروسصخاص لالستهالك شرط أال تزيد نسبة اإل يسمح باستيراد الطحين ال-

 . غرام كيلو 50 حشرة حية في 15عن )بالغة - عذراء – يرقة

 : ليما يالوثائق المرفقة باإلرسالية الزراعية المستوردة أن تضم يجب  -2

  . منشأالمفوضة من بلد ال شهادة منشأ صادرة عن المؤسسات الرسمية -

 المعتمدة في معاهدة ةشهادة صحة زراعية صادرة عن المؤسسات الرسمية في بلد المنشأ ومتوافقة مع االتفاقية الدولي -

 . 1952روما للحماية النباتية في 

فات ذا كانت معدة للزراعة وخلوها من اآلإ يجب أن تذكر الشهادة خلو اإلرسالية من األمراض السارية -
  .زة االستيرادجاإالواردة في 

  .  من تاريخ الشحناً يوم15ذا مضى على تحريرها أكثر  من إادة 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 -
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بقة مع النموذج المعتمد تبعا لمعاهدة اتصدير على شهادة صحة زراعية متطرسالية مرخصة للإ يجب أن تحصل كل -

  .1952روما للوقاية الزراعية لعام 

 * :المنتجات التالية دخال 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 – ا بكتري-

  سماد عضوي طبيعي-

 ذا كانت ممزوجة بتربة زراعية صعبة الفصل إ شحنة زراعية مزروعة -

  متطلبات الصحة الحيوانية 6-6اإلطار 

  ت/60تحدد الشروط الناظمة الستيراد الحيوانات والمواد الحيوانية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 

 :  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 الزراعيالصحية الصادرة عن موافقة الالتجارة بوالقتصاد وزارة اإعالم  -

 . ثالثة أشهر وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لمدةالصحية الصادرة عن وافقة الميعمل ب -

هورية  ترفق الحيوانات المستوردة والمواد الحيوانية بشهادة صحية بيطرية دولية و مصدقة من قبل سفارة الجمنأ -

  .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

تي تحدد إدخال الطيور  ال2004ن أجل حماية الطيور والمحلية والصحة الحيوانية تم تطبيق بعض القيود في عام م -

  ) .19/5/2004 تاريخ 881القرار رقم (
  2003من تقرير التجارة الزراعية : المصدر 

  سياسات التصدير 6-3-2

فمنذ .  بشأن سياسات التصدير على المنتجات الزراعية أيضاً 2-2-6تنطبق المالحظات الواردة في الفقرة 

لذا ففي . إصالحات محددة بهدف تسهيل تصدير المنتجات النقدية بداية العقد بدأت الحكومة السورية بتنفيذ 

بموجب  (36 تم إلغاء الرسوم المطبقة على بيع القطع األجنبي الناجم عن تصدير الخضار والفواكه2001عام 

وفي قطاع زيت الزيتون تم إلغاء ضريبة الدخل على معامل زيت ) . 2001 لعام 15المرسوم التشريعي رقم 

بعض التدخالت الحكومية واليزال هناك .  طن من زيت الزيتون يومياً 2تي تقل إنتاجيتها عن الزيتون ال

  ) 7-6أنظر اإلطار  ( بهدف حماية هذا المنتج وتأمين حاجة االستهالك المحليالقطاع الحيواني صادرات ىعل

 قوانين التصدير التي صدرت مؤخراً بشأن قطاع الثروة الحيوانية 7-6اإلطار 

                                                            
س . ل0.1دوالر ومن ثم تم تخفيضها إلى /س. ل0.05 كانت ضريبة بيع القطع األجنبي الناجم عن تصدير الخضار والفواكه - 36

 . الدوالر وتم مؤخراً إلغاؤها /
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أقل وخاصة بعد إلغاء ز الثروة الحيوانية بتجارة نشطة مع قدر كبير من صادرات الحيوانات الحية المترافقة مع استيراد كميات تتمي

 نتيجة زيادة الصادرات وقلة الواردات وعليه أسعار اللحوم زيادة كبيرة شهدت 2004وخالل عام  . ربط االستيراد بالتصدير

 تم إصدار حيث . لألسعارى التصدير وذلك للحد منه وبالتالي الحد من االرتفاع الكبير لجأت الحكومة إلى فرض ضريبة عل

  . غنامرأس على صادرات األ/س. ل100 المتعلق بفرض ضريبة تعادل 2004 شباط 14 بتاريخ 18المرسوم التشريعي رقم 

يد موعد لبدء تصدير ذكور أغنام العواس  بشأن تحد2004 حزيران 2 تاريخ 20مجلس الوزراء القرار رقم قرار ر اصدإ كما تم

 ويتم إعداد تقرير شهري عن حركة األغنام لتحديد  كغ38ولكن في ظل ظروف معينة على أال يتجاوز وزنها ) 1/6/2004من (

  . اإلجراءات المستقبلية 

  سياسات األسواق الزراعية 6-3-3

القمح والقطن والشعير والشوندر السكري   (  للمحاصيل االستراتيجيةسياسات األسواق التجاريةل بالنسبة

تقوم الدولة بالتدخل في بعض سياسات األسواق بالنسبة للمحاصيل االستراتيجية ) والعدس والتبغ والحمص

ويكمن الهدف من التخطيط . في حين يسيطر العرض والطلب على األسواق بالنسبة للمنتجات األخرى 

وتشجيع  من القمح االكتفاء الذاتيوراتيجية مثل األمن الغذائي الحكومي الزراعي في تحقيق أهداف است

وتتدخل الدولة في القطاع الزراعي من خالل التخطيط المادي للمساحات المزروعة بمحاصيل . التصدير 

التي االستراتيجية معينة والتأثير على أسعار المستلزمات والمنتجات ، حيث تحدد الدولة أسعار المحاصيل 

أساس توصية من لجنة   علىبناء على تقدير تكاليف اإلنتاجسسات الحكومية بدفعها للمزارعين تقوم المؤ

تضم ممثلين عن وزارة الزراعة والمالية واالقتصاد ومكتب الفالحين القطري و اتحاد التي التكاليف حساب 

 من المحاصيل ويتم تحديد األسعار على أساس وسطي تكلفة اإلنتاج المحلية لكل محصول. الفالحين 

 أدناه أسعار الشراء الرسمية للمحاصيل االستراتيجية 2-7ويتضمن الجدول . باإلضافة إلى هامش ربح 

  باستثناء بعض التغيرات الخاصة بدرجة1996منذ عام وقد بقيت األسعار دون تغير  . 2003/2004للسنة 

 . الحالوة بالنسبة للشوندر السكري

. ري والتبغ فإن المؤسسات الحكومية هي المشتري الوحيد باألسعار الرسمية لقطن والشوندر السكبالنسبة ل

وال تدخل . أما بالنسبة للقمح والشعير والعدس والحمص فيمكن للمزارعين البيع إلى القطاع الخاص أيضاً 

 . الدولة في تسعير المحاصيل األخرى مثل الفواكه والخضار التي تباع بأسعار السوق 
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  2003/2004سعار شراء المحاصيل االستراتيجية  أ2-6الجدول 

غ.ك /س.أسعار الشراء ل المحاصيل  

 10,30 القمح الطري
 11,30 القمح القاسي

 7 الشعير
 16 العدس األحمر
 17 العدس األبيض

 17,80 الحمص

  الخاصة بمحاصيل معينةالسياساتمالحظات حول 

 القمح

 باألسعار لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة لوزارة االقتصاد والتجارة يتم تسويق القمح من قبل المؤسسة العامة

 مع )كغ للقمح الطري/س. ل10.30كغ للقمح القاسي و /س. ل11.30 (1996 منذ عام الرسمية المحددة

في نفس الوقت الذي ال توجد فيه عوائق تجاه و جودة المنتج ونسبة اإلجرام والشوائب االعتباراألخذ بعين 

تقوم المؤسسة ووفقاً لسياسة الدولة ببيع القمح إلى شركة المطاحن التي تبيعه بدورها الداخلية بالقمح، التجارة 

أسعار الخبز والطحين األساسيين مدعومة وقد بقيت لتوزيعه بهدف تأمين مادة الخبز، للشركة العامة للمخابز 

حن التي تبيع الطحين األساسي للشركة الدعم ينفد حصرأ بواسطة الشركة العامة للمطاوكان لسنوات عديدة 

غير مدعومة بشكل فهي بينما أسعار الطحين والخبز عاليا الجودة . مدعوم بالسعر الرسمي الالعامة للمخابز 

القطاعين العام كالً من مخابز وتبيع . العاديين هي تعادل أكثر من ضعفي أسعار الطحين والخبز وصريح 

 كان آخر تغيير لهذه و ليرات للكيلو 8الثابت وهو الرسمي وهو  بالسعر من المخبزالعادي والخاص الخبز 

تقوم المؤسسة أيضاً بتصدير الفائض من ،  عندما ارتفعت من خمس ليرات للكيلو 1994األسعار في عام 

إلكثار البذار بشراء الكميات الالزمة لها من الفالحين وحسب من جهة أخرى تقوم المؤسسة العامة . القمح 

 محصور بالدولة أما  القمحفإن تصديرالخارجية ، بالنسبة للتجارة   .صناف المرغوبة والمحددة مسبقاٌاأل

استيراده فهو غير مسموح إال من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ماعدا تلك الكميات المستوردة 

 .لصالح المطاحن ومعامل المعكرونة 

 الشعير 

الشعير من المنتجين للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التي تقوم بدورها تحدد الدولة أسعار شراء 

إن . ببيعه إلى المؤسسة العامة لألعالف لتوزيعه على الثروة الحيوانية بعد إضافة تكاليف النقل والتخزين 

يه االتجار بالشعير مسموح وفي حال عرضه على المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب فإنها تشتر

 توقفت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب عن استالم الشعير إلفساح 2004 عام األسعار المحددة وفي



2004التجارة الزراعية السورية   

 129

وبالتالي أصبحت المؤسسة العامة . المجال بشكل أكبر أمام مساهمة القطاع الخاص باالتجاه بهذه المادة 

 لألعالف تؤمن حاجتها من الشراء المباشر من األسواق 

 العدس والحمص 

لمزارعون بيع اإلنتاج إما إلى القطاع الخاص أو إلى المؤسسة لحيث يمكن إن تسويق هذين المحصولين حر 

إلى القطاع البيع  ونعادة يفضلولكنهم  .التي تلعب دور المشتري األخير لتجارة وتصنيع الحبوب العامة 

في السنوات األربع و.  العام الخاص بما أنهم يستطيعون بذلك تحقيق ربح أعلى مما يحققونه لدى القطاع

 وفي السنوات األخيرة .العدس والحمص من قبل القطاع الخاص تصدير كامل كميات صادرات األخيرة تم 

األسعار بهدف تشجيع القطاع الخاص على التجارة بالمادتين وتأمين حاجة السوق المحلي لم تزيد الدولة 

 .وتصدير الفائض 

 القطن 

بالمؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان التابعة لوزارة االقتصاد التي تشتري إن تسويق القطن محصور 

 إلغاء ضريبة اإلنتاج 2000 وقد تم اعتباراً من عام المنتج وفق أسعار محددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء

لم تتغير ، وتقوم المؤسسة بحلج القطن وتسويقه داخلياً وخارجياً  . الزراعي على صادرات القطن ومنتجاته

 : للمساحات المرخصة وهي على النحو التالي1996األسعار المحلية لمحصول القطن المحبوب منذ عام 

o كغ/س. ل30.75 بقيمة 15/11 تسليم لغاية ىالشريحة األول.  

o  كغ /س. ل26.25 بقيمة 31/11-16الشريحة الثانية تسليم من. 

o كغ /س. ل19.75قيمة الشريحة الثالثة تسليم بعد التاريخ المذكور أعاله ب. 

 عن 60 القرار رقم صدر 2002في عام شارة على وجود تسعيرة خاصة للمساحات المخالفة للخطة وإلمع ا

خارج األراضي مقابل الكميات التي تنتج السعر العالمي للقطن القاضي بدفع المجلس األعلى الزراعي 

ار بتخفيض المساحات المخطط زراعتها بالقطن القرترافق هذا والمخططة والمشار إليها في الخطة الزراعية 

وتشجيع إنشاء المزيد من معامل التصنيع بهدف تخفيض تصدير القطن الخام والحصول على حصة أكبر من 

قبل و. ومن الجدير بالذكر اإلشارة إلى أنه لم يتم استالم أية كمية وفق السعر المخفض . القيمة المضافة 

ثالثة فهناك اآلن سورية تابعة للقطاع العام ، أما انت جميع معامل الغزل في  ك1991 للعام 10القانون رقم 

. معامل غزل خاصة كما أن تصدير جميع المنتجات النسيجية مسموح سواء للقطاع العام أو الخاص 

%) 15(وعلى الغزل %) 30(من خالل رسوم االستيراد على ألياف القطن ة يوتحظى السوق المحلية بالحما

وعلى جميع المنتجات األخرى كالبطانيات وأغطية %) 75(وعلى الثياب %) 59-15(لقماش وعلى ا

استيراد مثل هذه األلياف ة كما أن ال يوجد إنتاج لأللياف الصناعية في سوريو. %) 50-30(الطاوالت 

 .فقط % 1يعادل رسم استيراد يخضع ل
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  السكر

 يتم . هي المشتري الحصري والمصنِّع للشوندر السكري المؤسسة العامة للسكر التابعة لوزارة الصناعةإن 

 السعر الذي يدفع إلى المزارعين على ويعتمد. تسويق المحصول إلى المؤسسة وفق خطة محددة ومدروسة

س للطن .ل2250 بقيمة 1996فقد تم تحديد أسعار الشوندر السكري منذ عام محتوى السكر في الشوندر 

س . ل25س عن كل درجة حالوة زيادة وتخفيض . ل110زيادة مبلغ و% 16 وعلى أساس درجة حالوة

 مع 2002/2003اعتباراً من موسم % 14عن كل درجة نقص ، ولكن تم تخفيض درجة الحالوة إلى 

 فقد حدد 2003/2004أما بالنسبة لموسم .  المحافظة على قيمة الزيادة والنقص الذي كان متبعاً في السابق

 150مع زيادة أو نقصان % 14الوزراء احتساب نفس السعر للطن بدرجة حالوة قرار السيد رئيس مجلس 

 المحصول الذي تقل درجة حالوته عن استالمس عن كل درجة حالوة تزيد أو تنقص عن ذلك وعدم .ل

 بأن يتم رفع درجة الحالوة إلى 2004/2005 كما تضمن القرار بالنسبة لموسم وبيعه بسعر التفل% 10

 استالمس للطن على كل درجة حالوة تزيد أو تنقص عن ذلك وعدم . ل250 نقصان وزيادة أو% 15

  % .11المحصول الذي تقل درجة حالوته عن 

السكر بعض كميات باستيراد المؤسسة العامة للسكر  تقوم بينما،  فقط  المحلياالحتياجمن % 20لسد إنتاج السكر المحلي يكفي 

السكر المنتج محلياً أو المنتج من تكرير وتباع كامل كميات . معملي حمص أو الغاب المكرر أو السكر الخام وتكريره في 

لجميع المواطنين  بسعر التكلفة مضافاً إليه هامش ربح ليتم توزيعه االستهالكيةالعامة إلى المؤسسة مستوردات السكر الخام 

 أما كميات السكر التي يتم .كغ /س. ل9ر مخفض يعادل  كغ شهرياً للفرد و بسع1.5بموجب البطاقة التموينية وبمعدل السوريين 

بيعها خارج نطاق البطاقات التموينية للمستخدمين الصناعيين أو من خالل تجارة المفرق فتباع بأسعار السوق التي تتراوح بين 

 . كغ /س. ل15-20

  التبغ

 لتصنيع السجائر في كل معاملا إنتاجهم إلى المؤسسة العامة للتبغ والتي لديهببيع كامل المزارعون يلتزم 

معظم اإلنتاج في السوق المحلية مع وجود نسبة يتم ويتم استهالك .  دمشق – حلب – حماه –الالذقية : من

 .وسجائر أحياناً تصديرها على شكل أوراق تبغ 
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 نتائج رئيسية 

ادي والتجاري وهي قامت سورية بتنفيذ عدد من اإلصالحات الهامة في الكثير من نواحي نظامها االقتص •

 . العالمي تعزيز الكفاءة وتكامل االقتصاد الوطني مع االقتصاد تسعى بشكل عام إلى 

 : تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق المزيد من االنفتاح في األسواق السورية مثل  •

 تبسيط نظام التعريفة الجمركية  

 إنشاء المصارف الخاصة  

 بسيط قوانين القطع األجنبي وتالتوحيد الكبير ألسعار الصرف  

 إلغاء االلتزام بتمويل الواردات من عوائد التصدير  •

 .تم تسهيل اإلجراءات اإلدارية لعمليات استيراد السلع من دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى •

ة وطلب من المتوقع أو تؤدي منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واتفاقية الشراكة السورية األوروبي •

االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية والمشاركة في االتفاقيات الدولية إلى تعزيز قدرة سورية على 

 . التكامل التنافسي مع االقتصاد العالمي 
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منطقة التجارة العربية الحرة :  الفصل الخاص –الفصل السابع 

 الكبرى 

 مع التركيز على القضايا الزراعية رة الكبرى التجارة العربية الحستعرض هذا الفصل لمحة عن منطقةي

 200437على العمل الذي قام به المركز في عام وهو يعتمد . العربي الزراعي المتعلقة بعملية التكامل 

أوالً : وكونها منطقة تكامل فإن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى هامة بالنسبة لسورية لسببين رئيسيين 

ية وتوسع ب االقتصادية كونها اتفاقية إقليمية ، أي أنها ستزيد كفاءة الزراعة السورأنها سوف تحقق المكاس

 فإن تلك االتفاقية تسهل تنوع العالقات التجارية السورية وتساعد على تجنب وثانياً. سوق المستهلكين 

التجاري متعدد لتحرير التجارة مع االتحاد األوروبي والتحرير  ة مكملتعتبرو. االعتماد على شريك واحد 

ويستخدم تحليل التبادالت التجارية الذي . منظمة التجارة العالمية الجهات الذي ينطوي عليه االنضمام إلى 

تنفيذ االتفاقية خالل السنوات األربعة األولى تجربة يتضمنه هذا الفصل الدالئل الكمية والنوعية لتقييم 

)1999-2001 . ( 

 العربي  المحاوالت السابقة للتكامل 7-1

يمثل التكامل العربي عنصراً هاماً لنجاح المنطقة بكاملها ويرجع ذلك إلى أنه يمكن أن يخلق اقتصاديات 

وفي . كبيرة تعوض عن صغر حجم األسواق المحلية الفردية ويشجع على تبادل االستثمارات في المنطقة 

وهذا منطقة في تطوير التجارة اإلقليمية إمكانيات الالسابق واجهت الدول العربية صعوبات في االستفادة من 

  . 38عدد من المحاوالت في تشجيع التحرير التجاري اإلقليميما ظهر من خالل 

وفي الواقع فقبل منطقة التجارة العربية الحرة كان هناك مجموعة من اتفاقيات التجارة والتعاون بين الدول 

واتفاقية تسهيل وتطوير التجارة العربية البينية ) 1964(العربية وهي تشمل اتفاقية السوق العربية المشتركة 

                                                            
حالة : تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى " الصادرة عن المركز الوطني للسياسات الزراعية 8 أنظر ورقة العمل رقم - 37

 " .سورية
دول  فإن التجارة اإلقليمية بين )FEMISE( المتوسطي للمؤسسات االقتصادية –السنوي للمنتدى األوروبي تقرير ال كما أشار - 38

حيث أن الصادرات أقل من الواردات من أوروبة بسبع مرات و : اء في االتحاد األوروبي ال تزال هامشية المتوسط غير األعض

 حول تطور بنية FEMISEأنظر تقرير  . 2000 للواردات مقارنةً مع التجارة مع االتحاد األوروبي في عام 12.6أقل بنسبة 

 ) . 2002( لالجتماع الوزاري في توليدو FEMISEتقرير " متوسطيينالتجارة واالستثمارات بين االتحاد األوروبي والشركاء ال
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ومن الجدير بالمالحظة أن هذه االتفاقيات التجارية لم تحقق التحرير التجاري الكامل ويرجع ذلك ) . 1981(

 . إلى تركيزها على مجموعات محدودة من السلع وبمعدل منخفض من االلتزام من قبل الدول الشركاء 

والت األولى للتكامل العربي شجع بعض الدول على تجربة التجمعات اإلقليمية األصغر إن عدم نجاح المحا

 : حجماً مثل 

 من قبل البحرين والكويت وعمان وقطر 1981مجلس التعاون الخليجي الذي تم إنشاؤه في عام  •

 . والسعودية واإلمارات العربية المتحدة 

 1989اليمن في عام مجلس التعاون العربي بين مصر والعراق واألردن و •

 1998االتحاد العربي المغاربي الذي ضم الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس في عام  •

 وبقي نمو التجارة العربية البينية محدوداً في المنطقة العربية وذلك نتائج أفضلإن هذه التجمعات لم تحقق 

 : بسبب عدد من العوامل مثل 

 . ي إلى محدودية التكامل بين بنى اإلنتاج الوطني التشابه في اإلنتاج الذي يؤد -1

 مثل إجراءات التخطيط الدولالتي ال تزال مطبقة في الكثير من الحكومية اإلجراءات صرامة  -2

 . المركزي 

 . زيادة التحول إلى استراتيجية التصنيع  -3

 . ئمة تعقيد سياسات التجارة الوطنية واإلجراءات الناجمة عن القيود غير الجمركية القا -4

وبشكل عام فإن مستوى الرغبة السياسية في تحديد ومتابعة تحقيق األهداف المشتركة ومعالجة الصعوبات 

بشكل منتظم أثبت فعاليته في مواجهة التحديات التي تنطوي عليها عملية التحرير التجاري والتكامل 

 . االقتصادي 

 التجارة العربية الحرة الكبرى منطقة  إنشاء 7-2

 في تاريخ التكامل التجاري اإلقليمي في قرار المجلس االقتصادي االجتماعي لجامعة نقطة االنعطافتتمثل 

 والقاضي بإنشاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى خالل عشر سنوات 1997في عام تم الدول العربية 

لجمركية واإلجراءات ذات ويقضي القرار باإللغاء التدريجي للرسوم ا . 1998 كانون الثاني 1ابتداء من 

 قرر المجلس االقتصادي االجتماعي العربي 2002وفي عام . األثر المماثل على التجارة العربية البينية 

  . 2007 عام بداية بدالً من 2005تسريع تنفيذ هذه االتفاقية من خالل إنهاء المرحلة االنتقالية في بداية عام 

ربية الحرة الكبرى استجابةً لقرار القمة العربية المنعقدة في القاهرة في ويمثل قرار إنشاء منطقة التجارة الع

 والذي طلب من المجلس االقتصادي االجتماعي لجامعة الدول العربية تسريع اتفاقية عام 1996حزيران 

 التجارة وكانت هذه االتفاقية تعتبر بمثابة إطار إلنشاء منطقة.  لتسهيل وتطوير التجارة العربية البينية 1981
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وكانت الدول . العربية الحرة التي تضم الدول العربية بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية 

األعضاء في المرحلة األولى سورية و اإلمارات العربية المتحدة واألردن ولبنان وتونس والعراق والبحرين 

وريتانيا والسودان فهما تستكمالن إجراءات أما م. والسعودية وقطر وعمان والكويت ومصر والمغرب وليبيا 

وقد تم السماح لليمن . كما انضمت دولتان أخريان للمنطقة وهما اليمن والسلطة الفلسطينية . االنضمام حالياً 

وبالنسبة  . 2010والسودان اللتان تصنفان بمرتبة الدول األقل تطوراً باستكمال المرحلة االنتقالية في عام 

 . نية فقد تم إعفاؤها من تخفيضات التعريفة الجمركية نظراً لوضعها الخاص للسلطة الفلسطي

ومع توقيع اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى أصبحت الدول األعضاء ملتزمة بتحقيق األهداف 

 : التالية 

 . زيادة التجارة العربية البينية  •

 . ن الدول العربية االعتماد على الميزة النسبية في توزيع اإلنتاج بي •

 . البنى التحتية تشجيع االستثمار المحلي في الفعاليات التصديرية وتطوير  •

 . تطوير النوعية  •

 . تطوير السياسات النقدية والمصرفية لتمويل الفعاليات التجارية  •

  البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 7-3

. ماعي االقتصادي البرنامج التنفيذي والجدول الزمني إلنشاء المنطقة  تبنى المجلس االجت1997في عام 

وبموجب ذلك البرنامج يجب أن تحظى المنتجات التي يتم تبادلها بين الدول العربية بنفس معاملة السلع 

كما يتم . الوطنية من حيث قواعد المنشأ والمقاييس والمواصفات الصحية والضرائب والرسوم المحلية 

التدريجي من خالل الروزنامات الزراعية التي تسمح ببعض االستثناءات من تخفيض التعريفة ء اإللغا

 . الجمركية خالل الفترة االنتقالية لمجموعة من المنتجات الحساسة ولعدد محدد من األسابيع 

ى شكل مجموعات تبادل االمتيازات التجارية إما علللمجموعات بوشجع البرنامج التنفيذي على تنفيذ االتفاقية 

وقد سمح هذا لسورية بعقد اتفاقيات ثنائية للتحرير التجاري مع . أو بشكل ثنائي بهدف التنفيذ المبكر لالتفاقية 

ومن ناحية أخرى فقد سمح . ) 1-7أنظر اإلطار (لبنان و السعودية واإلمارات العربية المتحدة واألردن 

زمة في أنماط الركي بشكل يسمح بالتعامل مع التعديالت الالبرنامج التنفيذي للدول بتطوير التحرير الجم

 . اإلنتاج الزراعي 
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 الموقعة ضمن إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى االتفاقيات الثنائية ملخص ألهم  1-7اإلطار 

 
  االتفاقية الثنائية مع لبنان -1

ي بين البلدين وذلك ضمن إطار اتفاقية األخوة والتعاون الموقعة  سورية ولبنان تسريع عملية التحرير التجارت قرر1998في عام 

 اتفقت الدولتان على إلغاء جميع التعريفات الجمركية والرسوم ذات األثر المماثل المفروضة على 1999وفي عام  . 1991في عام 

سوم الجمركية ومن ثم التخفيض السنوي من الر% 50 منتجاً حيث تم منح تخفيض بنسبة 21المنتجات النباتية والحيوانية باستثناء 

  . 2004سنوياً إلى أن يتم التحرير الكامل في عام % 10بنسبة 

  االتفاقية الثنائية مع األردن -2
 بروتوكوالً تجارياً من أجل تطوير التجارة الزراعية وتبسيط اإلجراءات الجمركية 1999وقعت سورية واألردن في عام 

ة أعدت اللجنة العليا السورية األردنية روزنامة زراعية تتعلق بالمعاملة التفضيلية المتوافقة مع أحكام وفي نفس السن.  والحدودية

 بدأ تنفيذ تلك الروزنامة التي تسمح 2000وفي عام . اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشأن الروزنامات الزراعية 

لبعض المنتجات الواردة في الفترات المحددة بالروزنامة ) ون الحاجة لتراخيص استيراداالستيراد أو التصدير د(بالتجارة المفتوحة 

  .  39مع الحد من تلك الكميات في الفترات المتبقية

 اجتمع وزيرا الزراعة في البلدين لمناقشة قضايا التعاون المختلفة في المجال الزراعي والروزنامات الزراعية 2003وفي آب 

وفي هذه المناسبة فقد أكد الوزراء على الحاجة إلى تسهيل تجارة السلع ذات النوعية الجيدة ومتابعة  . 2004 و 2003لعامي 

كما تم االتفاق على تبادل خضار وفواكه معينة دون رسوم جمركية أو أية ضرائب أخرى . وتطوير التكامل التجاري بين الدولتين 

 . فق عليها ذات أثر مماثل وذلك حسب الفترات والكميات المت

  االتفاقية الثنائية مع اإلمارات العربية المتحدة -3
 التوقيع على اتفاقية منطقة تجارة حرة بين سورية واإلمارات العربية المتحدة وذلك بهدف تحرير تجارة السلع 2000تم في عام 

سوم الجمركية والضرائب األخرى ذات األثر الزراعية السورية واإلماراتية ومنتجات الثروة الحيوانية ذات المنشأ الوطني من الر

 . المماثل مع أخذ الروزنامة الزراعية المتفق عليها بعين االعتبار 

تم إلغاء  و2002 كانون الثاني 1في % 70 و 2001 كانون الثاني 1في % 50وقد وصلت تخفيضات الرسوم الجمركية على 

  . 2003 كانون الثاني 1الرسوم الجمركية بالكامل في 

  االتفاقية الثنائية مع المملكة العربية السعودية -4
 إنشاء منطقة تجارة حرة بين سورية والمملكة العربية السعودية على أساس االتفاق الموقع في شباط 2003 كانون الثاني 1تم في 

لقيود على تبادل السلع والمنتجات وتدعم هذه االتفاقية العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين من خالل إلغاء جميع ا . 2001

وتعامل هذه االتفاقية السلع والمنتجات المتبادلة على . الوطنية وإلغاء جميع التعريفات والضرائب األخرى على المنتجات الزراعية 

 .   وطنيةاًأنها سلع

  االتفاقية الثنائية مع مصر -5
من خالل التحرير التدريجي للزراعة كما يلي شاء منطقة تجارة حرة  االتفاق بين مصر وسورية على إن2000تم في تشرين الثاني 

 : 

. من االتفاقية ) ب(و ) أ(والمبينة في القائمتين 1991متابعة االستثناءات والتسهيالت الواردة في اتفاقية عام  - أ

تم تحقيق وفي هذا الشأن فيحق للجنة المشتركة التي تم إنشاؤها فيما بعد مراجعة هاتين القائمتين بحيث ي

 . التحرير التجاري الكامل 

يتم التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب المشابهة على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني  - ب

 و 2001 كانون الثاني 1اعتباراً من % 50تخفيض بنسبة  من خالل غير الواردة في القائمتين المذكورتين

 .  2005 كانون الثاني 1في % 100

 ) . بما في ذلك العبور بالشاحنات(تقدم الدولتان التسهيالت الالزمة لتسهيل عبور البضائع وةً على ذلك وعال

                                                            
 .  تم عقد اجتماعات منتظمة للتحقق من تنفيذ الروزنامة ومتابعتها - 39
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من السمات الهامة للبرنامج التنفيذي مشاركة القطاع الخاص في متابعة االتفاقية من خالل اتحاد غرف 

ي مجموعات العمل مع الخبراء وفي المرحلة التمهيدية تشارك الغرف ف.  واتحاد غرف الزراعة ةالتجار

وفي سورية تشارك عدد من الجهات المعنية في تحضير وتنفيذ . الحكوميين لدراسة البرنامج التنفيذي 

ومتابعة تنفيذ االتفاقية من بينهم الجهات الحكومية مثل هيئة تخطيط الدولة ووزارة الزراعة واإلصالح 

 . الية والمديرية العامة للجمارك الزراعي ووزارة االقتصاد والتجارة ووزارة الم

  التجارة الزراعية العربية مع الدول األعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 4-7

  االتجاهات العامة 7-4-1

تقارن هذه الفقرة بين اتجاهات التجارة السورية ضمن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واتجاهاتها مع 

أنماط التجارة قبل و بعد بداية تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة إن المقارنة بين . بقية دول العالم 

الكبرى تسمح بتوفير بعض المالحظات حول تطور التجارة السورية وذلك نتيجةً لعملية التكامل اإلقليمي مع 

 . تيراد أنها ال تسمح بتقييم انعكاس تغيرات السياسات الفردية مثل إلغاء حظر االس

 ويمكن الحصول على 2001 و 1996/1997 أرقام التجارة السورية في الفترتين 1-7الجدول يتضمن 

 : النتائج التالية 

مقارنةً بالزيادة الوسطية الملحوظة في التجارة اإلجمالية %) 0.6(كان نمو التجارة البينية قليالً  •

 %) . 3.7(السورية 

وعلى وجه الخصوص الواردات %) 3.7(ادة كبيرة أظهرت الواردات من دول المنطقة زي •

 %) . 6.2(الزراعية 

بينما انخفضت %) 0.3زيادة طفيفة تعادل (كان إجمالي الواردات من بقية دول العالم مستقراً نسبياً  •

 % . 1.3الواردات الزراعية بنسبة 

في % 47. باإلضافة إلى زيادة بنسبة% 1ازداد إجمالي الصادرات إلى دول المنطقة بنسبة  •

 . صادرات سورية إلى األسواق العالمية 

بما يتماشى مع اتجاه % 3.7انخفضت الصادرات الزراعية إلى دول المنطقة بمعدل وسطي قدره  •

 %) . 4-(الصادرات الزراعية إلى العالم 

سواق سورية يمكن ربط مثل هذه االتجاهات بتنفيذ سورية للبرنامج التنفيذي لالتفاقية وهو قد يعكس انفتاحاً أل

وتعكس زيادة الواردات السورية من دول المنطقة تطوراً في السياسات . على الدول العربية الشريكة 

وبالتأكيد فقد انفتحت سورية على الواردات من دول المنطقة . التجارية السورية باتجاه المزيد من االنفتاح 

أو كان دخولها غير مربح ) حظر االستيراد(في بعض القطاعات التي كانت سوقها المحلية مغلقة سابقاً 

التي يتم مؤخراً " المنتجات الجديدة"كما ينعكس هذا في عدد كبير من ) . التعريفة الجمركية المرتفعة(
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ومع ذلك فإن الحقيقة القائلة بأن الواردات ) . 2-4-7أنظر الفقرة (استيرادها من الدول الشركاء في االتفاقية 

وهو أمر يختلف عما % 1.3والواردات الزراعية بنسبة % 0.3لم انخفضت بنسبة السورية من دول العا

و % 3.7حدث مع الدول األعضاء في اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي ازدادت بنسبة 

ة مما يوفر بعض الدالئل على أن آثار خلق التجارة مع دول االتفاقية قد ترافقت مع أثر تحول التجار% 6.2

 . مع بقية دول العالم وخاصةً في مجال الواردات الزراعية 

 %)س و .مليون ل (التجارة السورية اإلجمالية والزراعية مع دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى و العالم 1-7الجدول 

 مع بقية دول العالم مع منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى

 المواد

قبل االتفاقية 

96/97 

بعد االتفاقية 

2001* 

معدل النمو 

السنوي بين 

وسطي 

96/97-2001 

قبل االتفاقية 

96/97 

بعد االتفاقية 

2001* 

معدل النمو 

السنوي بين 

وسطي 

96/97-2001 

 3.7 112,615 97,218 0.6 13,209 12,911 إجمالي التجارة

     11.7 13.3 العالم/ المنطقة 

 2.7- 17,870 19,953 2.4- 5,936 6,545 التجارة الزراعية

     33.2 32.8 العالم/ المنطقة 

 7.4 59,209 44,420 1.0- 8,487 8,821 الصادرات

     14.3 19.9 العالم/ المنطقة 

 4.0- 9,024 10,617 3.7- 4,975 5,789 الصادرات الزراعية

     55.1 54.5 العالم/ المنطقة 

 0.3 53,406 52,798 3.7 4,722 4,089 الواردات

     8.8 7.7 العالم/ المنطقة 

 1.3- 8,846 9,336 6.2 961 756 الواردات الزراعية

     10.9 8.1 العالم/ المنطقة 
 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  . 2000قيمة التجارة محسوبة باستخدام سعر الصرف القديم قبل عام 

انخفضت فبعد السنوات األربعة األولى من تنفيذ االتفاقية ، . دير إن الوضع صعب من ناحية التص

% 7.4مقابل زيادة بنسبة % 1الصادرات إلى الدول األعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بنسبة 

يمكن القول بأن هذا االتجاه قد تبع نموذج وفي هذا الخصوص . من الصادرات إلى األسواق العالمية 

ومن األكثر أهمية تناقص توجه الصادرات . النفط الموجهة إلى الدول غير األعضاء في االتفاقية صادرات 

ففي الواقع كانت حصة الصادرات الزراعية إلى دول االتفاقية من إجمالي . الزراعية إلى دول المنطقة 

ادرات الزراعية وقد فشلت الص . 97-1996 تعادل حصتها في 2001الصادرات الزراعية السورية في عام 

السورية في متابعة النمو مثل الواردات مع أن األرقام المتوفرة تظهر بعض مؤشرات التنوع في بنية 

 ) . 2-4-7أنظر الفقرة (الصادرات 



2004التجارة الزراعية السورية   

 139

وقد تتضمن تلك . الصادرات الزراعية السورية مقارنةً بالواردات تطور أسباب البطء في ويجب دراسة 

الجمركية التي تطبقها الدول األعضاء و عدم توفر القدرة التنافسية للحصول استمرار القيود غير األسباب 

أو االنفتاح الكبير نسبياً للشركاء التجاريين السوريين قبل بداية تطبيق على حصص في األسواق الخارجية 

من الجدير بالمالحظة أن الصادرات الزراعية السورية كانت متخصصة وفي هذا الخصوص . االتفاقية 

أسواق المنطقة حتى قبل توقيع االتفاقية ، وهكذا فإن حصة الصادرات إلى الدول العربية من إجمالي ب

بشكل يفوق حصة الواردات من ) 2001في عام % 55حتى (الصادرات السورية كانت مرتفعة منذ البداية 

 ) . 2001في عام % 11 إلى 1996/97في الفترة % 8من (الدول العربية 

وخالل  . رة إلى أن الفترة الزمنية للتحليل تغطي السنوات األربعة األولى من تنفيذ البرنامججب اإلشاكما ت

ونظراً . % 40لم تتجاوز نسبة تخفيض الرسوم الجمركية بينما  تلك الفترة كان قد تم إلغاء حظر االستيراد

رنةً بالتصدير في السنوات ألهمية حظر االستيراد كإجراء حدودي فقد يكون هذا اإلجراء شجع االستيراد مقا

األولى من التطبيق بينما قد تزداد المكاسب التي ستحققها سورية مع المزيد من تخفيض التعريفة الجمركية 

  . 2001على االستيراد التي يطبقها الشركاء العرب بعد عام 

  بنية التجارة 7-4-2

 بنية الواردات 

 العربية الحرة الكبرى على بنية التجارة الزراعية السورية مع اليزال من المبكر تقييم انعكاس منطقة التجارة

وتشير االتجاهات األخيرة إلى عدم وجود نمط موحد لتطور المنتجات المستوردة في . المنطقة العربية 

 المحضرات الغذائية –الحبوب (فقد أظهرت بعض الواردات زيادة تدريجية منذ توقيع االتفاقية . سورية 

بينما أظهرت بعض )  محضرات اللحم والسمك– محضرات الفواكه والخضار –لبذور الزيتية  ا–المختلطة 

أو )  الدهون والزيوت النباتية والحيوانية– السكر –مخلفات التصنيع الغذائي (المنتجات األخرى أداء متغيراً 

 ) . الفواكه والخضار واللحم و دقيق الحبوب (2001زيادة كبيرة في عام 

وفي . وات األربعة األولى من التنفيذ ال تزال بنية الواردات متركزة في عدد محدود من المواد وبعد السن

 كانت حصة أربعة مجموعات من المنتجات المستوردة من إجمالي الواردات الزراعية 2001عام الواقع ففي 

لمواد هي الحبوب وهذه ا . )2-7الجدول (من حيث القيمة % 65من الدول األعضاء في االتفاقية حوالي 

والخضار القابلة %) 22(والزيوت والدهون النباتية والحيوانية ) من قيمة الواردات من دول المنطقة% 31(

 %) . 5(ومحضرات الحبوب والدقيق %) 7(لألكل 

ولم يظهر تركز بنية الواردات السورية من الدول األعضاء في المنطقة مؤشرات على المزيد من التنوع في 

 شكلت الفصول العشرة األكثر 2001وفي عام ) . 2000-1998(بعد ثالث سنوات من تنفيذ االتفاقية البنية 

ومع ذلك ففي عام %) . 64 (1996/97من إجمالي قيمة الواردات وهي نسبة أعلى من نسبة % 82أهمية 

وقد شكلت . ة  ماد45 منتجاً جديداً قائمة المنتجات المستوردة بينما خرجت منها 103 دخلت حوالي 2001
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% 24) مثل الرز المقشور وعجينة استخالص زيت الزيتون والباذنجان والبسكويت الحلو(المنتجات الجديدة 

وفي السنوات القادمة ومع تقدم تنفيذ االتفاقية فإن هناك . من الواردات السورية الزراعية من دول المنطقة 

 . مجال للمزيد من التطورات في بنية الواردات السورية 

  (%)دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى حسب مجموعات المنتجات الواردات الزراعية السورية من 2-7الجدول 

 السنوات
 المجموعة

 *2001 *2000 1999 1998 97-96وسطي 

 31 32 22 32 29 الحبوب 

 2 1 0 1 0 البن والشاي والمتة والتوابل 

 7 2 0 0 0 الخضار والجذور الصالحة لألكل 

 4 4 1 1 6 الفواكه

 3 3 3 2 3 محضرات مختلفة صالحة لألكل 

 5 2 1 0 0 محضرات من الحبوب أو الدقيق أو النشاء

محضرات من الخضار أو النباتات أو الفواكه الصالحة 

 لألكل 
0.0 0.0 0.1 0.9 1.4 

 3 0 2 1 1 مخلفات وبقايا الصناعات الغذائية 

 3 1 0.4 0.0 4 ة السكر والمنتجات السكري

 2 1 0 0 1 التبغ

 22 27 29 28 20 الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

 83.4 73 58 65 64 إجمالي المجموعة
 16.6 27 42 35 36 المنتجات األخرى غير الواردة في هذه المجموعات

 100 100 100 100 100 إجمالي التجارة الزراعية 
 ز الوطني للسياسات الزراعية قاعدة بيانات المرك: المصدر 

 بنية الصادرات 

فال يزال الوقت مبكراً على تقييم االنعكاس الحقيقي لمنطقة التجارة العربية كما هو الحال بالنسبة للواردات 

ومرة ثانية فليس هناك نمط موحد لتطور الصادرات يمكنه تمييز الفترة . الحرة الكبرى على بنية الصادرات 

ففي بعض : د سجلت بعض المنتجات السورية زيادة في صادراتها إلى المنطقة العربية وق . 1998-2001

وفي بعض الحاالت األخرى كان هناك ) الخضار الطازجة ومحضراتها(الحاالت كان هناك زيادة تدريجية 

 –ائي  بقايا التصنيع الغذ– دقيق الحبوب – المحضرات الغذائية المختلطة – اللحم –القطن (زيادة كبيرة 

وتظهر المنتجات األخرى أداء مختلفاً ) .  الزيوت والدهون النباتية والحيوانية–منتجات صناعة الطحن 

 – النباتات الحية – الشمع –المشروبات (أو اتجاهاً منخفضاً )  الصوف– التبغ – الجلود –الحيوانات الحية (

 ) .  المنتجات الحيوانية األخرى– البذور الزيتية –الدقيق 

ومنتجات التصنيع ) الخضار والفواكه(ومع ذلك فإن هناك مؤشرات على أن المنتجات ذات القيمة المرتفعة 

وفي الواقع فإن الخضار والفواكه الطازجة . الغذائي قد تستفيد من الفرص التي يوفرها توسع السوق العربية 
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د بقيت هيكلية الصادرات متمركزة وق.  من قيمة إجمالي الصادرات الزراعية% 59والمصنعة تمثل حالياً 

ومع ذلك فإن هناك بعض المؤشرات على المزيد . خالل السنوات األخيرة حتى بشكل يفوق بنية الواردات 

فإن حصة الفصول التصديرية السورية الثمانية األولى في الفترة في الواقع و. من التنوع في بنية الصادرات 

 2001في عام وعالوةً على ذلك ف . )3-7 الجدول( 97-1996 كانت أقل منها في الفترة 1998-2001

 genus أو genus capsicumمثل الخضار من صنف ( منتجاً جديداً قائمة التبادل المتبادلة 256دخلت 

pimentoمن القائمة 102وخرجت )  وكسبة الزيت وزيت بذور القطن وغيرها  . 

حسب مجموعات  األعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى الصادرات الزراعية السورية إلى الدول 3-7الجدول 

 (%)المنتجات 

 مجموعات السلع  السنوات

 *2001 *2000 1999 1998 97-96وسطي 

 0 0 0 2 17 الحبوب 

 9 3 5 2 1 البن والشاي والمتة والتوابل 

 13 9 2 4 5 القطن

 27 26 33 45 26 الخضار والجذور الصالحة لألكل 

 26 23 33 21 24 لفواكها

 7 24 12 12 14 الحيوانات الحية  

 1 1 2 2 2 النباتات الحية واألزهار 

محضرات من الخضار أو النباتات أو الفواكه الصالحة 

 لألكل 
5 6 5 5 6 

 83 91 92 88 94 إجمالي المجموعة

 17 9 8 12 6 المنتجات األخرى غير الواردة في هذه المجموعات

 100 100 100 100 100 لتجارة الزراعية إجمالي ا
 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  الدول الشريكة الرئيسية في التجارة الزراعية 7-5

إن التخصص الجغرافي للواردات الزراعية السورية من المنطقة العربية يعكس بعض التغيرات ضمن 

 شكلت خمسة من الدول 2001ففي عام . التبادل التجاري مع الدول المجاورة المنطقة العربية باتجاه زيادة 

وهي مصر واإلمارات . من إجمالي الواردات الزراعية السورية من دول االتفاقية % 95األعضاء حوالي 

وتعتبر مصر أكثر تلك الدول أهمية حيث  . )1-7 المخطط(العربية المتحدة والسعودية والمغرب ولبنان 

أما الدولة التي تحتل المرتبة الثانية فهي  . 2001في % 41 و 1997-1996في % 34مساهمتها على تزيد 

أما  . 1997-1996 كانت مماثلة تقريباً لحصتها في 2001اإلمارات العربية المتحدة مع أن حصتها في عام 

 فقد 2001ترة في الف% 17 إلى 1997-1996في الفترة % 31المغرب فمع أن مساهمتها قد انخفضت من 

إلى % 8وانخفضت مساهمة السعودية أيضاً من  . 1999في عام % 35سجلت حصة ملحوظة وصلت إلى 
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بالرغم خالل الفترة السابقة % 10إلى % 5وأخيراً فقد سجل لبنان حصة متزايدة من . في نفس الفترة % 5

تطورات الهامة األخرى ومن ال. ) 1-7المخطط ( 2000 و 1999 و 1998من األرقام المسجلة في عام 

في % 4 إلى 97-1996في الفترة % 2تزايد أهمية األردن كشريك تجاري مما يوضحه زيادة حصتها من 

تعكس انعكاسات اتفاقيات ) لبنان واألردن(وهكذا فيبدو أن التجارة السورية مع الدول المجاورة  . 2001

يين الرئيسيين المصدرين إلى سورية قد تغير وفي الواقع فإن ترتيب الشركاء الزراع. التحرير التجاري 

 تبادلت اإلمارات العربية والمغرب 97-1996 ومقارنة بالفترة 2001ففي عام . مابين قبل وبعد االتفاقية 

 . المواقع بينما احتلت لبنان مكان السعودية حيث حلت في المرتبة الرابعة بين المصدرين إلى سورية 

 (%)) 2001-96/97(% دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى لزراعية السورية من منشأ الواردات ا 1-7المخطط 
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 المديرية العامة للجماركبيانات : المصدر 

فمن . الواردات عن نمط في الصادرات الزراعية السورية إلى دول االتفاقية ويختلف نمط التخصص 

بينما ازدادت ) لبنان واألردن(د انخفضت  أن صادرات سورية إلى دول المنطقة المجاورة قالمالحظ

 ) . السعودية(صادراتها إلى الدول األكثر بعداً 

-7أنظر المخطط (من الصادرات السورية % 99 شكلت ستة من الدول األعضاء حوالي 2001وفي عام 

لكويت ،  هي السعودية ولبنان واألردن وا1996/97وكانت الدول الشركاء األربعة الرئيسية في الفترة ). 2

وكما هو مبين أعاله فإن .  اإلمارات - لبنان – مصر –السعودية :  فكانت تلك الدول 2001أما في عام 

 كانت 2001ففي عام . مرتبة الدول المستوردة الرئيسية للمنتجات الزراعية تغيرت قبل االتفاقية وبعدها 

بينما ) من إجمالي الصادرات الزراعية% 40(تزال تحتل المرتبة األولى من حيث االستيراد  السعودية ال

من إجمالي الصادرات % 10و % 15( غير واردتين في تلك القائمة 1996/97كانت مصر و اإلمارات في 

كما انخفضت أهمية لبنان أيضاً بين الدول . ولم تعد األردن والكويت بين األربعة األوائل ) . الزراعية

 ) . عيةمن إجمالي الصادرات الزرا% 12(األربعة 
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إن نمط تصدير المنتجات السورية األكثر أهمية قد تأثر بالمواسم بشكل يفوق تأثره بوجود روزنامات 

لذا . التي تشابه مواسمها المواسم السورية وهذا األمر يتمتع بأهمية خاصة بالنسبة للبنان واألردن . االتفاقية 

وقد يفسر هذا زيادة مساهمة السعودية . مالً أكثر إلى األسواق التي تظهر تكاتتوجه الصادرات السورية ن فإ

ويبين المخطط التالي حصة الدول الرئيسية في المنطقة من الصادرات . ومصر واإلمارات المتزايدة 

 . الزراعية السورية 

 ) (%2001-96/97إلى دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى لصادرات الزراعية السورية الوجهات التصديرية ل 2-7المخطط 
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 المديرية العامة للجماركبيانات : المصدر 

  انعكاسات إلغاء القيود غير الجمركية 7-6

إلغاء جميع التزام الدول األعضاء بفي برنامجها التنفيذي أكدت اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 

 القيود غير الجمركية لدى الدول األعضاء ل واسع إللغاءا أن هناك مجيالحظو. أنواع القيود غير الجمركية 

أما بعضها اآلخر فيعكس القيود . في االتفاقية وتتعلق بعض القيود باألشكال المنظمة مثل حظر االستيراد 

غير الرسمية أو غير المنظمة بما فيها مجموعة واسعة من الممارسات من تفتيش الشاحنات إلى اإلجراءات 

وقد وجدت الدراسة أن الواردات السورية قد استجابت بشكل . ف المعامالت الطويلة التي تزيد من تكالي

وعالوةً على ذلك فقد ازداد االستيراد بشكل كبير في ) . مثل البسكويت الحلو(إيجابي إللغاء حظر االستيراد 

لقيود غير ويبدو أن تخفيض ا) . مثل الفول السوداني(السلع التي لم تكن مستوردة أو محظورة قبل االتفاقية 

 . السورية في الواردات زيادة تحقيق الجمركية على التجارة المطبق قبل االتفاقية قد لعب دوراً هاماً في 

مثل حظر لقيود غير الجمركية فمن المالحظ أنها قد تكون ناجمةً عن إلغاء االسورية بالصادرات وفيما يتعلق 

 دليل واضح يسمح بالربط بين قفزة معينة في ومع ذلك فليس هناك. االستيراد الشركاء في المنظمة 

ها قد تكون أيضاً من آثار تخفيض التعريفة الجمركية إلى الحد الصادرات قبل إلغاء القيد غير الجمركي بما أن

 . الذي ال يمنع االستيراد 
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  انعكاسات الروزنامات الزراعية 7-7

السلبية لتحرير التجارة على قطاعاتها الزراعية كانت الكثير من دول المنطقة العربية تخشى من االنعكاسات 

على نظم ومن أجل تخفيف االنعكاسات السلبية المحتملة من زيادة المنافسة في األسواق المحلية . المحلية 

لكل دولة من الدول األعضاء بقائمة من المنتجات المستثناة من البرنامج التنفيذي فقد سمح اإلنتاج المحلية 

وقد حل البرنامج التنفيذي هذه المسألة من خالل السماح للدول األعضاء . لتعريفة الجمركية برنامج تخفيض ا

الفترات المحددة بالروزنامات الزراعية باإلبقاء على تطبيق الرسوم الجمركية على التجارة الزراعية حسب 

نامات في الموعد النهائي شريطة أن ينتهي العمل بتلك الروز) مع تطبيق تخفيض التعريفات خالل بقية العام(

 . إلنشاء المنطقة 

 منتجات 10ال تتجاوز حماية لبعض المنتجات ويسمح برنامج المنطقة للدول األعضاء بأن تضع في قائمة 

 شهراً شريطة أن ال تتجاوز فترة الحماية للمنتج 45ولمدة أقصاها خالل فترات مختارة من العام حساسة 

 منتجات لكل 7 اتفقت الجامعة العربية على تخفيض تلك السلع لتصل إلى 2001وفي عام .  أشهر 7الواحد 

 8وتخفيض عدد السنوات اإلجمالي ليصبح   من الفترة الكلية المستثناة شهرا35ًوبحد أقصى ال يتجاوز دولة 

  ويسبقه تخفيض2005 سنوات أي يعتمد التحرير الشامل في األول من كانون الثاني عام 10سنوات بدالً من 

  .في السنتين األخيرتين % 20بنسبة 

 انخفضت 2001-2000فبين عامي . وعالوةً على ذلك فليس هناك نمط واضح لإللغاء بين الدول األعضاء 

 أسبوع وسورية 116 أسبوع إلى 180مثل المغرب من (فترة الحماية في القسم األكبر من الدول األعضاء 

من ( رفعت بعض الدول فترة الحماية وكان هذا حال لبنان وعلى العكس من ذلك فقد) . 140 إلى 180من 

فعلى سبيل .  أيضاً توقيت الحماية بعض الدولت لكما عد) . 92 إلى 80من (والكويت ) 140 إلى 104

 ولكنها 2000 تشرين الثاني في عام 30 تشرين األول إلى 1 البطاطا في الفترة الكويت تحمي المثال كانت

وهذا النوع من التغير هام جداً ألنه حتى  . 2001 نيسان في عام 30 – شباط 1ة أصبحت محمية في الفتر

 . ولو بقي عدد األسابيع ثابتاً فإن انعكاساته على التجارة يمكن أن تكون مختلفة 

كما أشرنا أعاله فإن الروزنامات الزراعية تشكل استثناء من تخفيضات التعريفة الجمركية وليس منعاً 

ولتقييم . ومع ذلك فإن الروزنامات تلعب دور المعوقات التجارية غير الجمركية إلى حد كبير . لالستيراد 

فقد تضمن البحث ) االستيراد والتصدير(انعكاسات الروزنامات على التبادل التجاري السوري باالتجاهين 

داخل  وتمت مقارنتها 2002المنفذ من قبل المركز متابعة للسلع المستوردة شهرياً لمجموعة مختارة في عام 

 . مع الكميات المستوردة بعد فترة الحماية بشهر وقبلها بشهر ) شهر في منتصف فترة الحماية(فترة الحماية 

  السورية  الروزنامة7-7-1

سجل القسم األكبر من المنتجات المدروسة انخفاضاً في الكميات المستوردة خالل فترة الحماية مقارنةً 

ومع ذلك فإن الروزنامات لم تؤد إلى إعاقة واردات بعض المنتجات .  قبلها أو بعدها بالكميات المستوردة
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فبالنسبة للبطيخ تغطي فترة الحماية األشهر بين أيار و آب و لكن في . بشكل كبير مثل البطيخ والبندورة 

أما . لبطيخ أيار و حزيران ليس هناك كميات كبيرة في سورية مما يترك المجال مفتوحاً أمام واردات ا

واردات البندورة فق انخفضت خالل فترة الحماية ولكن هذه الروزنامة تغطي الفترة بين آذار و حزيران 

وبعد فترة الحماية يدخل اإلنتاج . حيث ال يمكن تغطية االحتياج المحلي من إنتاج البيوت البالستيكية المحلية 

وهذه األمثلة توضح أن . ريفة الجمركية المنخفضة الصيفي المحلي السوق وينخفض االستيراد حتى مع التع

سلوك االستيراد خالل و خارج فترة الحماية ال يتأثر فقط بالتعريفة الجمركية و إنما أيضاً بموسمية اإلنتاج 

وحتى داخل فترة الحماية فإن نمط االستيراد يمكن أن يتباين كما هو الحال بالنسبة للبطاطا نتيجة . المحلي 

 . الثالث الربيعية والصيفية والخريفية ضمن فترة الحماية الحالية لمختلفة اللعروات 

 روزنامات الدول األعضاء  7-7-2

شهر قبل (صادرات سورية إلى الشركاء الرئيسيين ألهم المنتجات خالل فترات ثالث من خالل متابعة 

ادةً داخل فترة الحماية في أن الصادرات السورية تنخفض عظهر ) الروزنامة وشهر أثناءها وشهر بعدها

.  التحليل المنفذ في حالة الصادرات السورية إلى األردن 3-7 المخططالدول األعضاء األخرى ، ويبين 

ولكن أثرها لم يكن مماثالً ) البصل والعنب(وهو يبين األثر الهام للروزنامة الزراعية على بعض المنتجات 

اية ال تعني دائماً تخفيض الصادرات ففي حالة تصدير البرتقال إلى وفي الواقع فإن فترة الحم. على البرتقال 

األردن تتداخل فترة الحماية مع فترة ذروة الموسم في سورية عندما يباع البرتقال السوري بأسعار قادرة 

كما أن وضع صادرات البندورة إلى السعودية . على المنافسة بالرغم من تطبيق التعريفة الجمركية الكاملة 

 . التفاح إلى مصر مشابه لحالة البرتقال و

 )طن (2002 الصادرات الزراعية السورية إلى األردن قبل و أثناء و بعد الروزنامة الزراعية األردنية في عام 3-7المخطط 

0

1000

2000

3000

4000

5000

البطاطا 1 البطاطا 2 البصل البرتقال الليمون العنب التفاح

قبل فترة الروزنامة

خالل فترة الروزنامة

بعد فترة الروزنامة

 
  GDC: المصدر 



2004التجارة الزراعية السورية   

 

 146

 انعكاس الروزنامات على أسعار الجملة  7-7-3

فيمكن توقع أن أسعار السوق خالل السورية ة الحماية فيما يتعلق بأسعار الجملة السورية خالل و خارج فتر

ومع ذلك فال تستجيب جميع السلع الزراعية لهذا االفتراض حيث يبدو أن أسعار السوق . تلك الفترة قد تزداد 

. تاج المحلينمثل نظم التسويق و موسمية اإل) غير التعريفة الجمركية(تستجيب بشكل أكبر لعدد من العوامل 

ار التفاح والبندورة والبصل والبطيخ فقط عادةً خالل فترة الحماية السورية بينما أسعار الليمون ترتفع أسعو

إن كون أسعار بعض . والبطاطا والبرتقال فال يبدو أنها تستجيب للروزنامة كما يمكن أن يكون متوقعاً 

 فترة الموسم وهذا هو الحال المنتجات أعلى داخل فترة الحماية يرجع إلى أن الروزنامة تقع بشكل عام خارج

 . بالنسبة للبندورة السورية 

وفيما يتعلق بروزنامات الدول األعضاء فيمكن توقع أن أسعار الصادرات الزراعية السورية المحمية من قبل 

نتيجة النخفاض الصادرات من الدول األعضاء اآلخرين في االتفاقية يجب أن تنخفض خالل فترة الحماية 

ذلك فإن هذا السلوك يمكن أن يعكس تداخالً بين موسم اإلنتاج السوري مع روزنامات الدول ومع . سورية 

فإن هناك اتجاه وفي بعض الحاالت وكما هو الحال بالنسبة ألسعار البندورة السورية .  األعضاء األخرى

يس هناك دليل على فلعام بشكل .  نحو االنخفاض ولم تظهر االتفاقية أثراً إيجابياً على األسعار السورية

 . التأثير الواضح الستثناءات التحرير المطبقة ضمن االتفاقية على أسعار الجملة السورية 

 النتائج الرئيسية 

 نقطة انعطاف في التكامل التجاري 1997 تمثل اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى في   •

فاقية بزيادة التجارة العربية البينية واالعتماد على حيث التزمت الدول العربية عند توقيع االتاإلقليمي 

وتشجيع االستثمار المحلي في فعاليات التصدير الميزات النسبية في توزيع اإلنتاج بين الدول األعضاء 

وفي تطوير البنية التحتية الالزمة وتحسين النوعية وتشجيع السياسات النقدية والمصرفية وتمويل 

 . الفعاليات التجارية 

يتطلب البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى اإللغاء التدريجي لجميع الرسوم   •

 . 2005الجمركية واإلجراءات ذات األثر المماثل على الجارة العربية البينية وذلك بحلول عام 

لمقاييس وبموجب هذا البرنامج يجب أن تحظى السلع بالمعاملة الوطنية من حيث قواعد المنشأ وا

 . والمواصفات الصحية والضرائب والرسوم المحلية 

 يؤكد البرنامج التنفيذي لالتفاقية على التزامات الدول األعضاء في إلغاء جميع أنواع القيود غير  •

 . الجمركية على التجارة 

بعض  يتم تنفيذ التحرير التجاري الزراعي بشكل تدريجي من خالل الروزنامات الزراعية التي تسمح ب •

 .  لفترات زمنية محددة الحساسةالزراعية االستثناءات من تخفيض التعريفة الجمركية لعدد من السلع 
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أظهرت الواردات السورية من دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى زيادة كبيرة في السنوات   •

 فقد فتحت سورية أسواقها وفي الواقع. األربعة األولى من تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 

 . وذلك نتيجة إللغاء حظر االستيراد والقيود غير التجاريةالستيراد المنتجات الزراعية من دول المنطقة 

 وعلى العكس من ذلك و خالل فترة السنوات األربع لم يكن أداء الصادرات الزراعية السورية إلى  •

وقد يرجع هذا إلى استمرار القيود غير . ل العالم دول االتفاقية أفضل من أداء الصادرات إلى بقية دو

الجمركية على التجارة في أسواق التصدير كما أنه قد يرجع إلى أن الصادرات الزراعية السورية إلى 

وبشكل مماثل فإن القيود غير الجمركية على . دول االتفاقية كانت كبيرة حتى قبل البدء بتنفيذ االتفاقية 

 .  ية بينما سيتحقق أثر إلغاء القيود الجمركية بشكل كامل مع استكمال تنفيذ االتفاقيةالتجارة كانت أقل أهم

 وبعد أربع سنوات من تنفيذ االتفاقية فإنه ليس هناك نموذج موحد لتطوير المنتجات المستوردة  •

وعالوةً على ذلك فإن بنية الصادرات والواردات ال تزال متركزة في عدد . والمصدرة إلى سورية 

 .  التنويع محدود من المواد مما يفسح المجال أمام المزيد من

التخصص الجغرافي للواردات السورية من الدول العربية باتجاه زيادة التجارة مع الدول يتميز  •

 . المجاورة بينما يظهر العكس في الصادرات الزراعية 

لكبرى على التزام الدول األعضاء بإلغاء  يؤكد البرنامج التنفيذي التفاقية منطقة التجارة العربية الحرة ا •

 . جميع أنواع القيود غير الجمركية 

 . تلعب الروزنامات الزراعية دور القيود غير الجمركية على التجارة إلى حد كبير  •

 لم تؤد الروزنامات التجارية إلى إعاقة استيراد وتصدير العديد من المنتجات مما يؤكد على أن سلوك  •

 . رج االتفاقية ال يتأثر بالتعريفات فقط و إنما أيضاً بموسمية اإلنتاج والطلب السوق داخل و خا
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 المراجع

       أزمة الدين وتطور أسواق رأس المال العالمية: ساي .ر. و أماندو ن أندريا باسكاتوري •
 . ، البنك الدولي )ورقة عمل(

      نظمة العربية للتنمية الزراعية ، المتقرير سنوي) : 2002(المنظمة العربية للتنمية الزراعية  •

 .السودان / ، الخرطوم ) 2002 و 1998العددين ( 

) 2 و 1العددين ( ، مصرف سورية المركزي نشريات دورية) : 2002(مصرف سورية المركزي  •

 .، دمشق،  سورية 

     ، المكتب المركزي لإلحصاءالنشرة اإلحصائية السنوية) : 2003(المكتب المركزي لإلحصاء  •

 .، دمشق  ) 2002 – 2001 – 2000 – 1995  - 1994 – 1993األعداد ( 

 دراسة حول وضع التجارة العربية المشتركة) : 2000(لجنة التخطيط في مجلس الشعب السوري  •

 .،  لجنة التخطيط في مجلس الشعب السوري ، دمشق ، سورية 

 عددة األطراف ومنظمة التجارة العالميةاالتفاقيات البيئية مت) : 2003(دونكان براك و كيفن غراي  •

 ، المملكة المتحدة ) تقارير برنامج التنمية المستدامة ، عدد أيلول(،  المعهد الملكي للشؤون الدولية 

 ، المديرية النشرة اإلحصائية السنوية عن التجارة الخارجية) : 2003( المديرية العامة للجمارك  •

 .، دمشق )2002 إلى 1993 األعداد من 0العامة للجمارك 

 ، منظمة األغذية البيانات اإلحصائية للفاو  قاعدة) :2004(منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  •

 .والزراعة لألمم المتحدة ، روما 

 اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة بعد أربع سنوات من التطبيق) :  2002(جامعة الدول العربية  •

 .ة ، القاهرة ، مصر ، جامعة الدول العربي

 ، وزارة الزراعة النشرة اإلحصائية الزراعية) : 2002(وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  •

 .، دمشق ) 2002عدد ( واإلصالح الزراعي 

   ، وزارة االقتصاد والتجارة القوانين والتشريعات) : 2004( وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية  •

 .، دمشق 

الملفات والتقارير الرسمية حول تطور تطبيق اتفاقية منطقة التجارة :  سورية وزارة التجارة في •
 .، وزارة التجارة ، دمشق الحرة العربية 

التكامل االقتصادي العربي ، اإلشارة إلى شروط نجاح التكامل ) : 2002(محمد غسان القالع  •
 . ، غرفة تجارة دمشق ، دمشق االقتصادي بين الدول العربية

اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية وتأثيرها على الصناعات ) : 2003 (  ان القالعمحمد غس •
 .، المؤتمر العربي الدولي للصناعات الغذائية ، دمشق ، سورية ) ورقة عمل(الغذائية العربية 
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تحرير التجارة الزراعية في سورية ضمن : ) 2002(المركز الوطني للسياسات الزراعية  •
   )ورقة عمل(  منظمة التجارة العالمية– منطقة التجارة الحرة العربية –تجارية الثنائية االتفاقيات ال

 . ، سورية  ، المركز الوطني للسياسات الزراعية ، دمشق

 ،  المركز الميزة النسبية لسالسل سورية مختارة) : 2004(المركز الوطني للسياسات الزراعية  •

 .سورية الوطني للسياسات الزراعية ، دمشق ، 

،  المركز الوطني للسياسات قاعدة بيانات المركز) : 2004(المركز الوطني للسياسات الزراعية  •

 .الزراعية ، دمشق ، سورية 

 ، 2003تقرير التجارة الزراعية السورية لعام ) : 2003(المركز الوطني للسياسات الزراعية  •

 .المركز الوطني للسياسات الزراعية ، دمشق ، سورية 

   السياسات الزراعية في بلدان المنظمة عام ) : 2003(مة التعاون االقتصادي والتنمية منظ •
 . ، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، باريس ، عرض وتقييم2003

 ، منظمة التعاون 2003التقرير السنوي للعام ) : 2003(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  •

 .االقتصادي والتنمية ، باريس 

         ، مجموعة عمل أكسفورد2003بزوغ سورية في عام ) : 2003(مجموعة عمل أكسفورد  •

 .، أكسفورد

المسح االقتصادي والمالي ( ، البنك الدولي الدين العام في األسواق الناشئة) : 2003(البنك الدولي  •

 .، واشنطن ) 2003النشرة االقتصادية العالمية لعام / العالمي 

  التقرير السنوي حول) : 2003 – 1998(عي واالقتصادي لجامعة الدول العربية المجلس االجتما •
جوالت (المجلس االجتماعي واالقتصادي لجامعة الدول العربية منطقة التجارة الحرة العربية ، 

 .، القاهرة ، مصر) مختلفة

 فيما الطريق) : 2003( واين غوردون – نيل أندروز – شيرشور هاغي هيراد –تروي بدبيري  •
         ، البضائع األسترالية المفاوضات الزراعية في منظمة التجارة العالمية/ بعد كانكون 

 .، ملبورن ) 2003 كانون األول للربع الخير من 4 عدد 10المجلد رقم (

 . ، منظمة التجارة العالمية ، جنيفالتقرير السنوي) : 2003(منظمة التجارة العالمية  •

 . ، منظمة التجارة العالمية ، جنيفالتقرير السنوي) : 2004(لمية منظمة التجارة العا •

 ، منظمة اتفاقية تطبيق المعايير الصحية الحيوانية والنباتية) : 2003(منظمة التجارة العالمية  •

  .التجارة العالمية ، جنيف

 المواقع •
 مواقع أمريكية 
http://www.state.gov • وزارة الزراعة األمريكية 

http://www.fb.com • المكتب المزرعي األمريكي 
http://www.cfbf.com • المكاتب المزرعية الفيدرالية األمريكية 
http://www.ofbf.org • المكتب المزرعي الفيدرالي األمريكي في أوهايو 
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http://www.bna.com 
 

ب ن ايه هي ناشر أمريكي مستقل لألخبار ومحلل ومرجع  •

إنتاجي تقدم تغطية مكثفة للتطورات القانونية والتشريعية 

 ب وتقارير يومية للمنفذين وتقارير يومية عن الضرائ
http://www.ictsd.org 
 

  الواليات المتحدة–المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة  •

 
http://www.terina.org •  معهد الطاقة والموارد في أمريكا الشمالية 
http://www.usdec.org 
 

تم تقديم المعلومات المتضمنة في هذا الموقع بدعم من بعثة  •

مجلس مصدري األلبان األمريكيين بهدف زيادة حجم وقيمة 

 الصادرات األمريكية من األلبان 
http://www.commondreams.org 
 

هي منظمة أهلية غير ربحية وطنية تعمل لتوحيد كومون دريم  •

 ؤية التقدمية للمستقبل األمريكي ن لتطوير الريجهود األمريكي
www.ers.usda.gov • وزارة الزراعة األمريكية 
 مواقع أوروبية 
http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/in
dex_en.htm 

اعية  يقدم الموقع  المديرية العامة الزر-المفوضية األوروبية  •

 معلومات حول الشؤون الزراعية 
http://www.europa.eu.int/comm/trade/index_e
n.htm 

 المديرية العامة الزراعية  يقدم الموقع -المفوضية األوروبية  •

 معلومات حول شؤون التجارة الخارجية
http://www.euractive.com •  األخبار االقتصادية –المفوضية األوروبية  
http://www.rec.org 
 

 المركز البيئي اإلقليمي لوسط وشرق أوروبا  •

www.oxfordbusinessgroup.com •  تقارير مؤسسة بريطانية متخصصة في االقتصاد وطباعة

تقديم االستشارة حول األسواق  ودورية عن بعض الدول

 الناشئة في الشرق األوسط 
  شرق آسيويةمصادر 
http://www.tdctrade.com 
 

  غ كونغمجلس تطوير تجارة هون •
 

http://www.manilatimes.net •  مانيال تايم(موقع لصحيفة فيليبينية( 
 منظمات دولية 
http://www.fao.org 
 

  موقع منظمة األغذية والزراعة •

 
http://www.oecd.org •  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
http://www.wto.org 
 

 منظمة التجارة العالمية •

 
www.biodiv.org 
 

 اهدة التنوع البيئي مع •

 
http://www.oie.int/eng/en_index.htm 
 

 معاهدة الوقاية الصحية الحيوانية  •

http://www.iatp.org •  معهد السياسات التجارية والزراعية 
 http://www.intracen.org 
 

 مركز التجارة العالمي في جنيف  •

http://www.isdb.org •  البنك اإلسالمي للتنمية 
http://www.ippc.int/eng/en_index.htm • ي سي ، وهي إحدى األخوات الثالث منظمة اآلي بي س 
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http://www.aoad.org •  المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
 مواقع دولية 
http://www.thefactz.org 
 

هذا الموقع يتضمن مجاالت متعددة ، بما في ذلك التجارة  •

إلخ ، فلسفة الموقع تقوم على تقديم .. واالقتصاديات العامة 

معلومات موثوقة مبسطة وواضحة بصيغة سهلة الحفظ 

 واألرشفة ومتاحة للجميع 
http://www.arableagueonline.org • موقع جامعة الدول العربية 
http://www.econstrat.org 
 

هو مؤسسة في ) اي اس آي(معهد االستراتيجية االقتصادية  •

واشنطن خاصة وغير ربحية وغير حزبية تبحث في 

ة تعمل مع السياسات العامة وهي مكرسة للتأكد من أن العولم

قوى السوق للحصول على المنافع العظمى وليس لتشويه 

 األسواق وفرض التكاليف 
http://www.gdrc.org 
 

 االتحادات -مركز أبحاث التنمية العالمي ، يتعامل مع البيئة  •

  المعلومات - االقتصاد -الريفية 
http://www.eldis.org 
 

لمعلومات التنمية ، يتيح الوصول إلى مجال ) إلديس(بوابة  •

ات القيمة العالية بشكل حر واسع من المصادر الفورية ذ

 وسهل 
http://habitat.igc.org 
 
 

تسهيل هي ) هابيتات(مهمة المعلومات المقدمة من موقع  •

المشاركة العالمية في التحول إلى تأسيس علمي للمجتمعات 

واالقتصادات والبيئة بشكل سلمي وفعال ، و كذلك التحول إلى 

 مالم يتم الوفاء به بعد من الخطة األلفية التنموية
http://www.x-rates.com 
 

 أسعار الصرف للعمالت هذا الموقع يتعامل مع معدالت •

 العالمية والتي تجمع طبقاً لسعر بنك نيويورك 
 مواقع سورية 
http://www.cbssyr.org • ةموقع المكتب المركزي لإلحصاء في سوري 
http://www.cbs-bank.com •  موقع المصرف التجاري السوري 
http://www.syria-report.com • ت حول الشرق معد من قبل وكالة المعلومات واالتصاال

 )ميكا(األوسط 
http://www.iqtissadiya.com •  السورية) االقتصادية(موقع مجلة 
http://www.sana.org •  موقع الوكالة العربية السورية لألنباء 
http://www.doc-sy.com •  غرفة تجارة دمشق 

 



2004التجارة الزراعية السورية   

 153

 مرفق المنهجية

 لسنوي المئوية خالل فترة معينة يعرف على أنه التغير النسبي ا : (AGR)معدل النمو السنوي 

100*1
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YAGR 

YT   = قيمة السنة األخيرة 

Y0  = قيمة السنة األولى 

T  =  عدد السنوات 

يمثل التغيرات في كميات المنتجات المتبادلة بين الدول والمثقلة : ) QI) (االستيراد(رقم كمية التصدير 

 ) . أي أنها رقم السبيريس القياسي(وحدة في سنة األساس وتمثل التثقيالت قيم ال. حسب األسعار 

100*
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=

i

i
t

qp

qp
QI 

po =  وسطي قيمة الوحدة ) 1991-1989(فترة األساس 

qt  =  الكمية الحالية 

qo =  وسطي الكمية ) 1991-1989(فترة األساس 

محسوباً على أساس تسليم ظهر أي  (f.o.bيمثل التغير في قيمة الصادرات :  (EV)الرقم القياسي للتصدير 

 ) .1991-198وسطي فترة السنوات الثالث (بالنسبة لفترة األساس ) الباخرة
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i   =  الرقم القياسي للسلعة 

pt  = السعر الحالي 

po  =  سعر فترة األساس 
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po  = الكمية الحالية 

qo  = كمية سنة األساس 

) أي متضمنة التكاليف والتأمين والشحن (c.i.fيمثل تغير قيمة الواردات :  (IV)الرقم القياسي للواردات 

 . لفترة األساس 

100*
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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
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i = الرقم القياسي للسلعة 

pt – =سعر الوحدة الحالي 

po =  وسطي قيمة الوحدة) 1991-1989(فترة األساس 

qo =  وسطي الكمية) 1991-1989(فترة األساس 
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  (RUV)قيمة الوحدة النسبية 

يتم حساب قيمة الوحدة النسبية لكل منتج على أنها نسبة وسطي قيمة وحدة الصادرات السورية إلى وسطي 

المنتج في سورية  قيمة وحدة (1قيمة الوحدة النسبية هي والنقطة المرجعية أو وسطي . 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" فعندئذ تقوم سورية بتصدير منتجاتها 1

 . ة األعلى على أنها تعكس نوعية أعلى وهي التشكل مؤشراً على القدرة التنافسية الضعيفة للسعر الوحد

iwiw

isis

QE
QERUV = 

i   = الرقم القياسي للسلعة 

Eis =  قيمة صادرات السلعةi لسورية  

Qis =  كمية صادرات السلعة iلسورية  

Eiw =  قيمة صادرات السلعةiللعالم  

Qiw =  صادرات السلعة كميةiللعالم  

  (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 _ وإذا كان للمنتج حصة مرتفعة من األسواق العالمية. في األسواق العالمية 

 . ميزة نسبية فعندئذ يقال بأنها تظهر _  السورية في األسواق العالميةللصادرات

ws

iwis

EE
EERCA= 

i   = الرقم القياسي للسلعة 

Eis = المنتج(قيمة صادرات السلعة (iلسورية  

Es =  قيمة إجمالي الصادرات السورية 

Eiw = المنتج(قيمة صادرات السلعة (iللعالم  

Ew= ادرات العالمية قيمة إجمالي الص 
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 (ToT) حدا التجارة

 يعرف على أنه النسبة بين األرقام القياسية لسعر وحدة الصادرات والواردات 

I

E

UV
UVToT = 

 وحدات القياس 

رة تكاليف التأمين والشحن إال إذا تمت اإلشا (CIFو قيم االستيراد ) تسليم ظهر الباخرة( FOBتم حساب قيم التصدير على أساس 

 . إلى غير ذلك 
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الحصة من التجارة العالميةالتغير السنوي %قيمة التجارة في 2002قيمة التجارة في 2001المنطقة

12,302.212,782.53.9100.0العالم

5,067.75,316.14.941.6أوروبا الغربية

2,875.03,078.27.124.1آسيا

0.918.6-2,398.02,377.0أمريكا الشمالية

3.45.5-725.4700.7أمريكا الالتينية

555.0613.110.54.8أوروبا الشرقية والوسطى ودول البلطيق والدول المستقلة

411.4422.12.63.3الشرق األوسط

269.9275.32.02.2أفريقيا

www.wto.org المصدر: موقع منظمة التجارة العالمية على شبكة اإلنترنت

الجدول 1-1 التجار الرئيسيين في العالم حسب المناطق خالل عام 2002 (مليار دوالر أمريكي)



الجدول 1-2 صادرات العالم حسب المنطقة خالل الفترة 1994-2002 (مليار دوالر ، %)

199419951996199719981999200020012002

4,202.95,017.55,237.75,416.35,345.65,555.66,265.66,020.66,272.35.14.2العالم 

1,843.42,249.32,330.82,314.42,403.92,412.02,508.62,511.92,657.34.75.8أوروبا الغربية

1,105.51,302.91,311.11,382.81,298.21,393.91,652.71,501.01,620.24.97.9آسيا

4.5-678.0777.0826.8903.2896.5931.31,057.8990.7946.34.3أمريكا الشمالية

187.5228.5255.7284.2281.3300.0360.7348.6350.38.10.5أمريكا الالتينية 

155.9197.5214.9223.7216.1215.5272.1286.0313.99.19.8أوروبا الشرقية والوسطى ودول البلطيق والدول المستقلة

0.2-135.9150.4173.4180.9144.5186.2267.2244.7244.37.6الشرق األوسط

96.7111.8125.0127.1105.2116.6146.7137.7140.14.71.7أفريقيا

199419951996199719981999200020012002

--100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0العالم 

0.41.5-43.944.844.542.745.043.440.041.742.4أوربة الغربية

0.23.6-26.326.025.025.524.325.126.424.925.8آسيا

8.3-0.8-16.115.515.816.716.816.816.916.515.1أمريكا الشمالية

3.5-4.54.64.95.25.35.45.85.85.62.8أمريكا الالتينية 

3.73.94.14.14.03.94.34.75.03.85.4أوروبا الشرقية والوسطى ودول البلطيق والدول المستقلة

4.2-3.23.03.33.32.73.44.34.13.92.4الشرق األوسط

2.3-0.4-2.32.22.42.32.02.12.32.32.2أفريقيا

www.wto.org المصدر: موقع منظمة التجارة العالمية على شبكة اإلنترنيت

مالحظة : تتضمن واردات دول االتحاد األوربي الخمسة عشر الواردات الداخلية والخارجية

نسبة التغير 

(2002/2001)
المنطقة

وسطي معدل النمو 

% (1994-2002)

(مليار دوالر أمريكي) القيمة الحالية

وسطي معدل النمو الحصة من إجمالي الواردات العالمية

% (1994-2002)

نسبة التغير 

(2002/2001)
المنطقة



الجدول 1-3 واردات العالم حسب المنطقة خالل الفترة 1994-2002 (مليار دوالر ، %)

199419951996199719981999200020012002

4,303.75,134.55,381.85,563.85,513.65,749.26,517.66,281.66,510.25.33.6العالم 

1,832.72,229.82,294.52,286.52,413.32,453.62,615.22,555.82,658.94.84.0أوروبا الغربية

1,025.11,259.01,319.41,323.41,088.01,202.31,483.81,374.01,458.04.56.1آسيا

844.9939.9997.81,100.61,151.11,280.41,504.91,407.31,430.76.81.7أمريكا الشمالية

7.0-223.7252.5275.5327.9346.1332.4384.8376.8350.45.8أمريكا الالتينية 

153.9197.1230.7247.0241.2212.6242.3269.0299.28.711.2أوروبا الشرقية والوسطى ودول البلطيق والدول المستقلة

117.1129.6138.6145.9141.0140.0157.1166.6177.85.46.7الشرق األوسط

106.2126.6125.2132.5133.0127.7129.6132.1135.13.12.3أفريقيا

199419951996199719981999200020012002

--100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0العالم 

0.50.4-42.643.442.641.143.842.740.140.740.8أوربة الغربية

0.82.4-23.824.524.523.819.720.922.821.922.4آسيا

1.9-19.618.318.519.820.922.323.122.422.01.4أمريكا الشمالية

10.3-5.24.95.15.96.35.85.96.05.40.4أمريكا الالتينية 

3.63.84.34.44.43.73.74.34.63.27.3أوروبا الشرقية والوسطى ودول البلطيق والدول المستقلة

2.72.52.62.62.62.42.42.72.70.03.0الشرق األوسط

1.3-2.1-2.52.52.32.42.42.22.02.12.1أفريقيا

www.wto.org المصدر: موقع منظمة التجارة العالمية على شبكة اإلنترنيت

مالحظة : تتضمن واردات دول االتحاد األوربي الخمسة عشر الواردات الداخلية والخارجية

وسطي معدل النمو 

% (1994-2002)

وسطي معدل النمو 

% (1994-2002)

نسبة التغير 

(2002/2001)

الحصة من إجمالي الصادرات العالمية

(مليار دوالر أمريكي) القيمة الحالية

نسبة التغير 

(2002/2001)

المنطقة

المنطقة



الجدول 1-4 التجار الرئيسيين في العالم حسب الدولة خالل عام 2002 (مليار دوالر أمريكي و %)

الحصة من التجارة العالمية (%)قيمة التجارة (مليار دوالر أمريكي)الدولة

10125.0100.0العالم *

1896.318.7الواليات المتحدة األمريكية

1872.918.5االتحاد األوروبي (15)

753.97.4اليابان

620.86.1الصين

479.94.7كندا

408.34.0هونج كونج

314.63.1جمهورية كوريا

333.83.3المكسيك

241.62.4سنغافورا

247.72.4تايبيه

173.11.7ماليزيا

171.51.7سويسرا

167.41.7روسيا االتحادية

137.71.4أوستراليا

133.61.3تايالند

110.11.1البرازيل

106.31.0المملكة العربية السعودية **

105.81.0الهند

* تقديرات أمانة السر 

** تتضمن آميات إعادة التصدير أو االستيراد إلعادة التصدير 

المصدر : موقع منظمة التجارة العالمية



الجدول 1-5 الدول المصدرة الرئيسية خالل الفترة 2001-2002 (مليار دوالر أمريكي و %)

20012002200120022001200220012002

874.1939.818.419.01.01.00.57.5االتحاد األوروبي (15) *

5.1-6.4-730.8693.915.414.02.02.0الواليات المتحدة األمريكية

15.83.3-403.5416.78.58.43.03.0اليابان

266.2325.65.66.64.04.06.822.3الصين

2.9-6.1-259.9252.45.55.15.05.0كندا

5.75.3-191.1201.24.04.16.06.0هونج كونج

12.78.0-150.4162.53.23.38.07.0جمهورية كوريا

4.71.3-158.5160.73.33.27.08.0المكسيك

17.110.3-122.5135.12.62.79.09.0تايبيه

11.62.8-121.8125.22.62.510.010.0سنغافورا

2.33.6-103.1106.92.22.211.011.0االتحاد الروسي

10.46.1-87.993.31.91.912.012.0ماليزيا

82.187.91.71.813.013.00.77.1سويسرا

12.18.4-68.273.91.41.514.014.0المملكة العربية السعودية **

5.75.7-65.168.91.41.415.015.0تايالند

0.82.6-63.465.01.31.316.016.0أوستراليا

58.260.41.21.217.017.05.73.7البرازيل

43.649.30.91.018.018.02.912.9الهند

5.04.4---4,738.04,946.0100.0100.0العالم (بدون التجارة البينية لالتحاد األوربي)***

المصدر : موقع منظمة التجارة العالمية

مالحظة : تتضمن صادرات االتحاد األوربي (15) الصادرات الخارجية فقط 

المصدرون
نسبة التغير السنويالحصة من التجارة العالميةالقيمة الترتيب



الجدول 1-6 الدول المستوردة الرئيسية خالل الفترة 2001-2002 (مليار دوالر أمريكي و %)

20012002200120022001200220012002

6.31.9-1,180.21,202.423.523.21.01.0الواليات المتحدة األمريكية

4.42.2-912.8933.118.218.02.02.0االتحاد األوروبي (15)*

3.4-8.0-349.1337.27.06.53.03.0اليابان

243.6295.24.95.74.04.08.221.2الصين

7.20.1-227.2227.54.54.45.05.0كندا

5.62.6-202.0207.24.04.06.06.0هونج كونج

1.7-3.6-176.2173.13.53.37.07.0المكسيك

12.17.8-141.1152.12.82.98.08.0جمهورية كوريا

13.80.4-116.0116.42.32.29.09.0سنغافورا

23.35.0-107.3112.62.12.210.010.0تايبيه

0.5-84.183.71.71.611.011.00.6سويسرا

9.97.8-74.179.91.51.512.012.0ماليزيا

10.713.8-63.972.71.31.413.013.0أوستراليا

62.164.71.21.214.014.00.24.3تايالند

53.960.51.11.215.015.019.812.4روسيا االتحادية

3.314.1-49.656.61.01.116.016.0الهند

14.7-0.5-58.349.71.21.017.017.0البرازيل **

31.232.30.60.618.018.03.33.5المملكة العربية السعودية **

4.63.2---5,020.05,179.0100.0100.0العالم (بدون التجارة البينية لالتحاد األوربي)***

المصدر : موقع منظمة التجارة العالمية

 تضمن واردات االتحاد األوربي (15) الواردات الخارجية فقط 

المستوردون
نسبة التغير السنويالحصة من التجارة العالميةالقيمة الترتيب



الجدول 1-7 شبكة تجارة البضائع العالمية حسب المنتجات والمناطق خالل الفترة 1999-2002 (مليار دوالر أمريكي و %)

الوجهة التصديرية

1999200119992001199920011999200119992001199920011999200119992001السنوات

المنطقة 

العالم

(1) 548.0582.575.982.628.630.8256.3260.123.028.818.921.120.622.6121.3132.1المنتجات الزراعية

91.097.6..................438.7468.456.564.024.226.3209.0212.6الغذاء

30.434.6..................109.3114.119.418.74.44.547.347.4المواد الخام

5,548.06,272.01,203.61,336.3295.6314.52,363.62,548.6200.9282.3118.7132.7140.9168.81,159.11,390.9إجمالي صادرات البضائع

أمريكا الشمالية

(2) 98.8101.431.834.013.014.814.013.21.31.23.13.12.82.232.532.8المنتجات الزراعية

931.6946.3369.2381.7145.4152.3180.5169.86.17.111.011.722.219.9196.9203.6إجمالي صادرات البضائع

(1) من (2) 18.017.441.841.145.448.25.55.15.64.116.214.613.89.926.824.8حصة

أمريكا الالتينية

(3) 60.667.517.718.410.410.518.519.21.92.71.72.62.13.38.110.6المنتجات الزراعية

298.8350.3179.3214.750.354.141.144.22.63.42.84.42.84.518.623.4إجمالي صادرات البضائع

(1) من (3) 11.111.623.322.336.434.07.27.48.19.59.012.310.014.86.78.0حصة

أوروبا الغربية

(4) 241.6248.712.214.13.43.4186.2189.310.012.57.58.16.35.414.414.4المنتجات الزراعية

2,409.52,657.3232.0270.255.254.71,675.41,787.4120.6167.962.166.259.068.1178.1208.0إجمالي صادرات البضائع

(1) من (4) 44.142.716.017.012.011.172.772.843.643.439.938.330.824.011.910.9حصة

CEEC/BS/CIS

(5) 22.128.00.70.90.10.19.111.17.39.20.50.80.71.23.34.4المنتجات الزراعية

215.0313.910.514.24.55.9117.9176.456.479.93.23.84.37.415.724.3إجمالي صادرات البضائع

(1) من (5) 4.04.80.91.10.30.43.54.331.931.92.63.73.55.12.73.3حصة

أفريقيا

(6) 21.522.11.01.10.30.211.511.30.60.62.82.91.21.33.84.5المنتجات الزراعية

116.6140.117.623.83.64.659.971.30.90.911.011.42.33.219.323.5إجمالي صادرات البضائع

(1) من (6) 3.93.81.31.31.10.74.54.32.52.215.113.85.75.73.13.4حصة

الشرق األوسط

(7) 7.48.60.30.30.10.12.11.80.40.30.20.33.24.30.70.9المنتجات الزراعية

184.6244.327.437.82.33.436.440.01.62.07.39.413.117.383.8115.8إجمالي صادرات البضائع

(1) من (7) 1.41.50.30.40.30.30.80.71.51.01.21.215.519.10.60.7حصة

آسيا

(8) 96.0106.212.413.91.31.714.814.21.62.33.03.44.34.858.564.6المنتجات الزراعية

1,391.81,620.2367.7394.034.239.4252.5259.612.821.121.325.937.348.5646.7792.3إجمالي صادرات البضائع

17.518.216.316.84.55.45.85.56.88.016.115.920.721.448.248.9حصة (8) من (1)

المصدر : موقع منظمة التجارة العالمية

* أوربة الوسطى والشرقية ودول البلطيق و مجموعة الدول المستقلة

آسيا الشرق األوسطأفريقياCEEC/BS/CIS*أوربة الغربيةأمريكا الالتينية أمريكا الشماليةالعالم



الوارداتالصادراتحصة المنتجات الزراعية من إجمالي تجارة البضائع 

9.39.3العالم

10.76.2أمريكا الشمالية

19.39.8أمريكا الالتينية

9.410.2أوربة الغربية

8.910.2أوروبا الشرقية والوسطى ودول البلطيق والدول المستقلة

15.815.9أفريقيا

3.513.4الشرق األوسط

6.69.5آسيا

الوارداتالصادراتحصة المنتجات الزراعية من إجمالي المواد األولية

42.542.5العالم

59.935.1أمريكا الشمالية

48.747.4أمريكا الالتينية

57.648.5أوروبا الغربية

22.143.0أوروبا الشرقية والوسطى ودول البلطيق والدول المستقلة

22.359.5أفريقيا

4.769.0الشرق األوسط

48.136.0آسيا

   المصدر : موقع منظمة التجارة العالمية

   الجدول 1-8 حصة المنتجات الزراعية من المنتجات اإلجمالية واألولية حسب المنطقة خالل عام 2002 (%)



الجدول 1-9 الدول المصدرة الرئيسية للمنتجات الزراعية خالل عام 2002 (مليار دوالر أمريكي و %)

الترتيب

19902001200219902001200220021990/20022001/2002

1.8-0.9-77.770.068.814.312.811.81الواليات المتحدة األمريكية

59.257.863.510.910.610.920.59.8االتحاد األوروبي (15)

3.0-29.233.632.65.46.15.630.8كندا

12.818.419.42.43.43.343.35.5البرازيل

13.216.618.82.43.03.252.813.0الصين

15.216.617.12.83.02.960.93.0أوستراليا

9.812.212.21.82.22.271.70.0األرجنتين *

4.0-10.212.111.61.92.22.081.0تايلند

5.47.09.01.01.31.594.028.5أندونيسيا

0.724.6-9.87.29.01.81.31.510ماليزيا

1.5-4.59.18.90.81.71.5115.4المكسيك

7.88.08.41.41.51.4120.65.9نيو زيالندا

5.4--1.51.313.0-8.27.7-االتحاد الروسي **

المصدر : موقع منظمة التجارة العالمية

* 2001 بدالً من 2002

** يتضمن التقديرات اإلدارية

النسبة المئوية للتغيرالحصة %قيمة الصادرات
الدول



الجدول 1-10 الدول المستوردة الرئيسية للمنتجات الزراعية خالل عام 2002 (مليار دوالر أمريكي و%)

الترتيب

19902001200219902001200220021990/20022001/2002

63.279.871.511.713.511.411.04.6الواليات المتحدة األمريكية

73.468.483.413.511.513.321.04.2االتحاد األوروبي

3.4-0.2-56.856.955.110.59.68.83اليابان

17.920.121.83.33.43.541.68.6الصين

14.015.616.32.62.62.651.24.8كندا *

11.712.513.42.22.12.161.06.9جمهورية كوريا

8.111.411.91.51.91.973.010.6االتحاد الروسي **

12.6-10.612.811.22.02.21.880.4المكسيك

2.3--9---11.110.8-هونج كونج

7.27.07.21.31.21.2100.03.0تايبيه

5.35.76.01.01.01.0111.06.7سويسرا

5.25.05.51.00.80.9120.59.1السعودية

1.5-2.65.45.30.50.90.813.05.6أندونيسيا

المصدر : موقع منظمة التجارة العالمية

* قيمة الواردات على سطح السفينة

** يتضمن التقديرات اإلدارية

النسبة المئوية للتغيرالحصة %قيمة الواردات
الدول



الجدول 1-11 التجارة الزراعية في الشرق األوسط خالل الفترة 2000-2002 (مليار دوالر أمريكي و %)

200020012002200020012002العالم

147.3157.0168.8267.2244.7244.3إجمالي الصادرات

21.0321.5722.567.237.868.60المنتجات الزراعية

%14.313.713.42.73.23.5

20.220.319.942.840.637.8إجمالي الصادرات

3.072.712.240.250.290.29المنتجات الزراعية

%15.213.311.30.60.70.8

3.03.94.53.23.13.4إجمالي الصادرات

2.072.803.330.070.070.08المنتجات الزراعية

%69.272.773.72.22.32.4

58.763.268.149.641.940.0إجمالي الصادرات

5.945.445.411.901.811.84المنتجات الزراعية

%10.18.67.93.84.34.6

5.26.47.41.71.92.0إجمالي الصادرات

0.760.931.150.220.270.30المنتجات الزراعية

%14.514.615.513.314.414.7

3.53.13.210.59.59.4إجمالي الصادرات

1.461.351.290.240.230.25المنتجات الزراعية

%41.543.840.82.32.42.7

14.515.617.314.515.617.3إجمالي الصادرات

3.263.914.313.263.914.31المنتجات الزراعية

%22.525.025.022.525.025.0

42.244.548.5127.1115.2115.8إجمالي الصادرات

4.484.434.830.820.740.86المنتجات الزراعية

%10.610.010.00.60.60.7

المصدر : موقع منظمة التجارة العالمية

* أوربة الوسطى والشرقية ودول البلطيق و مجموعة الدول المستقلة

الشرق األوسط

آسيا

 تجارة الشرق األوسط

أمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية

أوروبا الغربية

الصادراتالواردات

C./E. Europe/Baltic States/CIS *

أفريقيا



الجدول 1-12 واردات المنتجات الزراعية إلى بعض الدول العربية - 1995 ، 200-2002 (مليون دوالر و نسبة مئوية)

حصة المنتجات الزراعية من 

إجمالي الواردات (%)

19952000200120022002

583,000552,240547,460582,5279.3العالم

3,2122,5642,6123,03630.8الجزائر

3,3643,8993,5603,68830.6مصر

80784084283219.7األردن

1,2091,1061,08277916.0الكويت

1,1751,0881,2141,05918.7لبنان

1,8251,6681,6691,74017.7المغرب

8421,0571,2871,25721.4عمان

4,4825,2904,6395,11117.0السعودية

78085863469822.3سوريا

1,0757568461,02213.6تونس

2,4202,6712,8093,14610.5اإلمارات العربية المتحدة

المصدر : موقع منظمة التجارة العالمية

القيمة (مليون دوالر أمريكي)
الدولة



الجدول 1-13 واردات وصادرات العالم من القمح (مليون دوالر أمريكي)

 متوسط (2002-2001)200020012002 متوسط (94-93)19931994السنة
(01-02) 93 ) -متوسط

متوسط - (94
2001-20002001-2002

2.83.4-17,03715,62716,33216,79016,32316,87916,6010.2الواردات

15,08413,81914,45114,15614,60715,46415,0350.63.25.9الصادرات
المصدر : قاعدة بيانات الفاو ستات

الجدول 1-15 مستوردي القمح الرئيسيين خالل عام 2002 (مليون دوالر و%) الجدول 1-14 مصدري القمح الرئيسيين خالل عام 2002 (مليون دوالر و%) 

%2002%2002الدول

15,46410016,879100العالم

3,63223.51,72110.2الواليات المتحدة األمريكية

1,1216.6اليابان2,25014.5أوستراليا

9465.6الجزائر1,96412.7كندا

(15) 8785.2البرازيل1,2237.9االتحاد األوروبي

8164.8مصر1,0977.1األرجنتين

6253.7أندونيسيا7735.0االتحاد الروسي

5433.2جمهورية كوريا6834.4أوكرانيا

5293.1المغرب4843.1كازاخستان

4993.0إيران3622.3الهند

4872.9الفليبين1250.8بلغاريا

4852.9المكسيك1190.8هنغاريا

3522.1نيجريا1160.7سوريا

المصدر : قاعدة بيانات الفاو ستاتالمصدر : قاعدة بيانات الفاو ستات

معدل النمو السنوي

(15) االتحاد األوروبي

العالم

الدول



الجدول 1-16 واردات وصادرات العالم من الرز (مليون دوالر أمريكي)

2002-20002001-2001 متوسط ( 1993-1994) - متوسط (2002-2001) متوسط (2002-2001)200020012002 متوسط (94-93)19931994السنة

11.41.6-5,8117,2376,5247,3066,4716,5766,5230.0الواردات

6.6-5,1846,2585,7216,5267,0146,5546,7842.57.5الصادرات
المصدر : قاعدة بيانات الفاو ستات

الجدول 1-18 مستوردي الرز الرئيسيين الجدول 1-17 مصدري الرز الرئيسيين 

%2002%2002الدول

6,576100العالم6,554100العالم

3775.7أندونيسيا1,63224.9تايالند

3725.7االتحاد األوروبي1,21218.5الهند

3244.9السعودية77511.8الواليات المتحدة األمريكية

2573.9نيجيريا6109.3فييتنام

2373.6إيران4607.0باكستان

2223.4اإلمارات العربية المتحدة3926.0الصين

(15) 2143.2اليابان1422.2االتحاد األوروبي

2123.2الفيليبين1412.2األورغواي

1642.5السنغال1121.7بلجيكا

1622.5الواليات المتحدة األمريكية1071.6كمبوديا

1462.2بنغالديش1061.6مصر

1422.2ماليزيا861.3أوستراليا

المصدر : قاعدة بيانات الفاو ستاتالمصدر : قاعدة بيانات الفاو ستات

مليون دوالر أمريكي ونسبة مئوية - 2002 

الدول

معدل النمو السنوي

مليون دوالر أمريكي ونسبة مئوية - 2002 



الجدول 1-19 واردات وصادرات العالم من الذرة (مليون دوالر أمريكي)

2002-20002001-2001 متوسط ( 1993-1994) - متوسط (2002-2001) متوسط (2002-2001)200020012002 متوسط (94-93)19931994السنة

0.89.6-10,0999,8519,97510,25210,17111,14310,6570.9الواردات

8,7138,6468,6808,7698,8709,8519,3611.11.211.1الصادرات
المصدر : قاعدة بيانات الفاو ستات

الجدول 1-21 مستوردي الذرة الرئيسيين الجدول 1-20 مصدري الذرة الرئيسيين 

%2002الدول%2002الدول

11,143100العالم9,851100العالم

1,99317.9اليابان5,12852.1الواليات المتحدة األمريكية

9828.8جمهورية كوريا1,16711.8الصين

6696.0المكسيك9259.4األرجنتين

5925.3الصين2682.7البرازيل

5925.3مصر2102.1هنغاريا

4804.3االتحاد األوروبي (15)1351.4جنوب أفريقيا

4283.8كندا660.7االتحاد األوروبي

2632.4ماليزيا660.7تشيلي

2502.2كولومبيا460.5أوكرانيا

2372.1الجزائر410.4كندا

1451.3السعودية280.3تايالند

1391.2إيران270.3المكسيك

المصدر : قاعدة بيانات الفاو ستاتالمصدر : قاعدة بيانات الفاو ستات

معدل النمو السنوي

مليون دوالر أمريكي ونسبة مئوية - 2002  مليون دوالر أمريكي ونسبة مئوية - 2002 



الجدول 1-22 واردات وصادرات العالم من القطن (مليون دوالر أمريكي)

2002-20002001-2001 متوسط ( 1993-1994) - متوسط (2002-2001) متوسط (2002-2001)200020012002 متوسط (94-93)19931994السنة

19.7-1.0-2.6-7,0778,9698,0237,4907,4195,9606,689الواردات

9.6-0.3-1.8-5,8828,3557,1196,5836,5625,9326,247الصادرات
المصدر : قاعدة بيانات الفاو ستات

الجدول 1-24 مستوردي القطن الرئيسيين الجدول 1-23 مصدري القطن الرئيسيين 

%2002%2002الدول

5,960100العالم5,932100العالم

79013.3االتحاد األوروبي2,04934.5الواليات المتحدة األمريكية

70511.8أندونيسيا73212.3أوزبكستان

5108.6الصين68011.5أوستراليا

4938.3تركيا3305.6مصر

(15) 4627.8تايالند2033.4االتحاد األوروبي

4577.7المكسيك1873.1سوريا

3716.2جمهورية كوريا1722.9الصين

2534.2الهند1352.3ساحل العاج

2504.2اليابان1302.2تركمانستان

2273.8باكستان1272.1بنين

1302.2بنغالديش1151.9مالي

1242.1فييتنام941.6البرازيل

المصدر : قاعدة بيانات الفاو ستاتالمصدر : قاعدة بيانات الفاو ستات

مليون دوالر أمريكي ونسبة مئوية - 2002 مليون دوالر أمريكي ونسبة مئوية - 2002 

الدول

معدل النمو السنوي



الجدول 1-25 واردات وصادرات العالم من زيت الزيتون (مليون دوالر أمريكي)

2002-20002001-2001 متوسط ( 1993-1994) - متوسط (2002-2001) متوسط (2002-2001)200020012002 متوسط (94-93)19931994السنة

2.815.6-1,5401,9481,7442,3272,2612,6132,4374.9الواردات

6.413.0-1,4971,8501,6742,1912,0512,3182,1843.9الصادرات
المصدر : قاعدة بيانات الفاو ستات

الجدول 1-27 مستوردي زيت الزيتون الرئيسيين الجدول 1-26 مصدري زيت الزيتون الرئيسيين 

%2002%2002الدول

2,613100العالم2,318100العالم

(15) 43716.7الواليات المتحدة األمريكية86737.4االتحاد األوروبي

1023.9اليابان431.9تركيا

692.6أوستراليا391.7تونس

642.4االتحاد األوروبي (15)170.7األرجنتين

582.2البرازيل100.4سوريا

582.2كندا60.3الواليات المتحدة

341.3سويسرا20.1السعودية

240.9ليبيا10.1قبرص

220.8المكسيك10.1فلسطين

160.6الصين10.1األردن

130.5السعودية10.1لبنان

130.5سيشيل10.0المغرب

المصدر : قاعدة بيانات الفاو ستاتالمصدر : قاعدة بيانات الفاو ستات

مليون دوالر أمريكي ونسبة مئوية - 2002 مليون دوالر أمريكي ونسبة مئوية - 2002 

الدول

معدل النمو السنوي



   الجدول 2-1 الميزان التجاري السوري خالل 1993\95-2002 (ماليين الدوالرات , ماليين الليرات السورية ,%)

022000/20012001/2002-95/00-93 200020012002وسطي 00-02وسطي 95-93

(E) 3,5625,618216,188243,150315,91957.712.529.9إجمالي الصادرات

(I) 3.017.76.8-4,7614,617187,535220,744235,754إجمالي الواردات

(E-I) 21.8257.8-183.5-1,1991,00128,65322,40680,165-الميزان التجاري

(E+I) 8,32410,235403,723463,894551,67323.014.918.9إجمالي قيمة التجارة

31.9200.9-167.9-14.49.87.14.814.53-الميزان التجاري القياسي (%)

المصدر : المكتب المركزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - أعداد مختلفة 

القيمة 
معدل النموماليين الليرات السوريةماليين الدوالرات



   الجدول 2-2 مؤشرات التجارة السورية الكلية حسب الشركاء التجاريين خالل عام 2002, (ماليين الليرات السورية و%)

الميزان القياسيالميزان التجاريحجم التجارةالصادراتالوارداتالدول

58,585182,485241,070123,9000.5االتحاد األوربي (15)

0.4-8,573-14,3425,76920,112الواليات المتحدة األمريكية

8,27525,18733,46216,9120.5المملكة العربية السعودية

0.8-11,511-12,8131,30214,115كوريا الجنوبية

9,35123,36432,71614,0130.4تركيا

3,8607,86111,7214,0010.3لبنان

3,2335,5028,7352,2690.3ماليزيا

2,3524,2276,5781,8750.3األردن

0.3-2,232-4,5422,3106,852مصر

0.5-2,573-3,9301,3585,288رومانيا

0.2-698-2,1671,4693,636سويسرا

1.0-12,220-12,28867.98612,356الصين

0.8-10,690-11,8401,15012,990أوكرانيا

0.9-7,189-7,6474588,104اليابان

0.8-5,037-5,6646266,290روسيا االتحادية

المصدر : المديرية العامة للجمارك



الجدول 2-3 الصادرات السورية حسب القطاع خالل الفترة 1993\95-2002 (ماليين الدوالرات, ماليين الليرات السورية ,%)

200020012002وسطي 00-02وسطي 95-93

1,9663,744147,693170,391198,614التعدين والصناعات االستخراجية

61775026,55527,61249,284الزراعة والصيد واألسماك

23243715,39317,18827,757الفحم ومنتجات تكرير النفط

33224313,1618,33012,106النسيج

1381123,7795,5416,080المنتجات الغذائية والمشروبات

2773329,60714,08822,079أخرى

3,5625,618216,188243,150315,919اإلجمالي

55.266.668.370.162.9التعدين والصناعات االستخراجية

17.313.312.311.415.6الزراعة والصيد واألسماك

6.57.87.17.18.8الفحم ومنتجات تكرير النفط

9.34.36.13.43.8النسيج

3.92.01.72.31.9المنتجات الغذائية والمشروبات

7.85.94.45.87.0أخرى

100.0100.0100.0100.0100.0اإلجمالي

المصدر : المكتب المركزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - أعداد مختلفة 

ماليين الليرات السوريةماليين الدوالرات

النسبة

القطاع



الجدول 2-4 الصادرات السورية الكلية حسب المنطقة خالل الفترة 1993\95-2002 (ماليين الدوالرات, ماليين الليرات السورية, %)

200020012002وسطي 00-02وسطي 95-93

2,0563,474140,452156,497182,485االتحاد األوربي

8691,00834,97737,37166,738الدول األوربية األخرى

16058523,26827,28630,204الدول العربية

982965,20612,39123,216الدول اآلسيوية

71952,8063,5946,728الدول األمريكية 

3081609,4796,0116,548باقي دول العالم

3,5625,618216,188243,150315,919العالم

57.761.865.064.457.8االتحاد األوربي

24.417.916.215.421.1الدول األوربية األخرى

4.510.410.811.29.6الدول العربية

2.75.32.45.17.3الدول اآلسيوية

2.01.71.31.52.1الدول األمريكية 

8.72.84.42.52.1باقي دول العالم

100.0100.0100.0100.0100.0العالم
المصدر : المكتب المركزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - أعداد مختلفة 

ماليين الليرات السوريةماليين الدوالرات

النسبة

المنطقة



الجدول 2-5 الوجهات التصديرية الرئيسية للصادرات السورية الكلية خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية , %)

النسبةالصادراتالدولة

182,48557.8االتحاد األوربي (15)

25,1878.0المملكة العربية السعودية

23,3647.4تركيا

7,8612.5لبنان

6,7862.1الجزائر

5,7691.8الواليات المتحدة األمريكية

5,5021.7ماليزيا

5,2151.7قبرص

4,2271.3األردن

4,1651.3الكويت

3,6261.1العراق

2,3100.7مصر

2,1600.7ليبيا

1,6730.5بلغاريا

1,5920.5قطر

1,4690.5سويسرا

1,3580.4رومانيا

1,3020.4كوريا الجنوبية

1,2850.4اليمن

1,2690.4باكستان

27,3169دول أخرى

315,919100العالم

المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء- المجموعة اإلحصائية 2003



الجدول 2-6 الواردات السورية حسب القطاع خالل الفترة 1993\95-2002 (ماليين الدوالرات, ماليين الليرات السورية ,%)

200020012002وسطي 00-02وسطي 95-93

73889732,69945,07047,390التبغ والمنتجات المصنعة األخرى

57281835,50936,81941,812المنتجات الكيماوية

98375827,69737,96240,066اآلالت 

59262523,40031,75031,989المعادن األساسية

60448521,65120,97624,974المنتجات الغذائية والمشروبات

60432210,85014,94519,071السيارات والقاطرات

31135716,76816,03516,937الزراعة والصيد والغابات

25226513,41815,0128,515النسيج

105905,4432,1754,999المنتجات األخرى (بما فيها صيد األسماك والتعدين)

4,7614,617187,535220,744235,754اإلجمالي

15.519.417.420.420.1التبغ والمنتجات المصنعة األخرى

12.017.718.916.717.7المنتجات الكيماوية

20.616.414.817.217.0اآلالت 

12.413.512.514.413.6المعادن األساسية

12.710.511.59.510.6المنتجات الغذائية والمشروبات

12.77.05.86.88.1السيارات والقاطرات

6.57.78.97.37.2الزراعة والصيد والغابات

5.35.77.26.83.6النسيج

2.22.02.91.02.1المنتجات األخرى (بما فيها صيد األسماك والتعدين)

100.0100.0100.0100.0100.0اإلجمالي
المصدر : المكتب المركزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - أعداد مختلفة 

القطاع
ماليين الليرات السوريةماليين الدوالرات

النسبة



 الجدول 2-7  الواردات السورية الكلية حسب المنطقة خالل الفترة 1993\95-2002 (ماليين الدوالرات, ماليين الليرات السورية, %)

200020012002وسطي 00-02وسطي 95-93

       1,7281,34355,71972,97558,585االتحاد األوربي

       86674231,88433,24538,334الدول اآلسيوية

       70263325,75934,25528,251الدول األوربية األخرى

       32249620,18720,75528,229الدول العربية

       44143217,19019,31623,809الدول األمريكية 

       70397236,79640,19858,546باقي دول العالم

4,7614,617187,535220,744235,754العالم

36.329.129.733.124.9االتحاد األوربي

18.216.117.015.116.3الدول اآلسيوية

14.713.713.715.512.0الدول األوربية األخرى

6.810.710.89.412.0الدول العربية

9.39.49.28.810.1الدول األمريكية 

14.821.019.618.224.8باقي دول العالم

100.0100.0100.0100.0100.0العالم
المصدر : المكتب المركزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - أعداد مختلفة 

ماليين الليرات السوريةماليين الدوالرات

النسبة

المنطقة



    الجدول 2-8 أهم الدول الموردة للواردات السورية خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية , %)

النسبةقيم الوارداتالدولة

58,58524.9االتحاد األوربي (15)

14,3426.1الواليات المتحدة األمريكية

12,8135.4كوريا الجنوبية

12,2885.2الصين

11,8405.0أوكرانيا

9,3514.0تركيا

8,2753.5المملكة العربية السعودية

7,6473.2اليايان

5,6642.4روسيا اللتحادية

4,9242.1األرجنتين

4,5421.9مصر

4,4981.9الهند

3,9301.7رومانيا

3,9181.7فورموسا

3,8601.6لبنان

3,7481.6البرازيل

3,2331.4ماليزيا

2,8391.2اندونيسا

2,3521.0اليابان

2,1670.9سويسرا

54,93723.3دول أخرى

235,754100.0العالم

   المصدر : المكتب المركزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية 2003



(% , 2002 (ماليين الليرات السورية (صادرات وواردات) خالل عام 2-9 تمركز السوق للتجارة السورية الكلية    الجدول

االجمالي2002
حصة أول خمس 

دول
حصة أول عشرة دول

7886        315,919الصادرات الكلية

4762        235,754الواردات الكلية

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 2-10 التجارة وإجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية 1995/1993 - 2002 (مليون ل.س, %)

معدل النمو السنوي19981999200020012002وسطي 95-93

496,944790,444819,092903,944954,051999,45110.5إجمالي الناتج المحلي

140,651232,283199,415223,702247,698254,2178.8إجمالي الناتج المحلي الزراعي

1.5-282924252625إجمالي الناتج المحلي الزراعي/إجمالي الناتج المحلي 

93,46676,16881,890403,723463,893551,67328.9إجمالي التجارة (التصدير + االستيراد)

18.89.610.044.748.65516.6إجمالي التجارة / إجمالي الناتج المحلي

19,35020,30919,83474,99075,519100,76326.6التجارة الزراعية (التصدير + االستيراد)

1.8-20.726.724.218.616.318.3التجارة الزراعية / إجمالي التجارة

13.88.79.933.530.539.616.3التجارة الزراعية / إجمالي الناتج المحلي الزراعي

المصدر : المكتب المركزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائية - أعداد مختلفة 

أعلى عشرة دول

270,560                     

145,729                     

أعلى خمس دول

245,683                        

109,868                        



الجدول 2-11 التجارة السورية الكلية والزراعية خالل الفترة 1993\95-2002 (ماليين الليرات السورية, ماليين الدوالرات, %)

2001/20002002/2001(1)/(2)200020012002وسطي 00-02 (2)وسطي 95-93 (1)

االستيراد

3.017.76.8-4,761.54,616.7187,535220,744235,754إجمالي التجارة

3.415.3-10.2-958.6860.638,99337,65643,403التجارة الزراعية

18.07.9-7.4-20.118.620.817.118.4الزراعة / اإلجمالي

التصدير

3,562.45,617.8216,188243,149315,91957.712.529.9إجمالي التجارة

764.8950.935,99737,86357,36124.35.251.5التجارة الزراعية

6.516.6-21.2-21.516.916.715.618.2الزراعة / اإلجمالي

الميزان

21.8257.8-183.5-1,1991,00128,65322,40580,165-إجمالي التجارة

106.96,643.0-146.6-2,99620713,958-19490-التجارة الزراعية

الحجم

8,323.910,234.5403,723463,893551,67323.014.918.9إجمالي التجارة

1,723.41,811.574,99075,519100,7635.10.733.4التجارة الزراعية

12.412.2-14.5-20.717.718.616.318.3الزراعة / اإلجمالي

الميزان القياسي

31.9200.9-167.9-14.49.87.14.814.5-إجمالي التجارة

106.94,953.7-144.3-4.00.313.9-11.25.0-التجارة الزراعية

المصدر: المكتب المركزي لالحصاء

* 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 .

معدل النمو السنويالقيم المطلقة (ماليين الليرات السورية) القيم المطلقة (ماليين الدوالرات)



الجدول 2-12 تطور قيم األرقام القيلسية لوحدة الصادرات والواردات السورية خالل الفترة 2002-1994

199419951996199719981999200020012002سورية

92901051131221269113356الرقم القياسي لقيمة وحدة التصدير

114141140130156121102146113الرقم القياسي لقيمة وحدة االستيراد

0.810.640.750.870.781.040.900.910.50حدي التجارة

14611312511711312610690102الرقم القياسي لقيمة االستيراد

1201171351631451129694158الرقم القياسي لقيمة التصدير

127809089731041046290الرقم القياسي لكمية االستيراد

1281271261421158910269275الرقم القياسي لكمية التصدير
المصدر : قاعدة بيانات الفاو ستات

مالحظة: في تقرير التجارة الزراعية السورية 2003 , كان هناك قيم مختلفة لعام 2001 ولكنها تغيرت في مصدر البيانات



         الجدول 2-13 الصادرات الزراعية السورية حسب فصول التعرفة الجمركية خالل الفترة 1996\98-2002 (ماليين الليرات السورية, ماليين الدوالرات, %)

200020012002وسطي 00-02وسطي 96-98 2001/20002002/2001(1)/(2)200020012002وسطي 00-02 (2)وسطي 98-96 (1)

64.0860.17.017.213.04.428.2-65.50163.254,6751,68416,170149.2الحيوانات الحية1

27.927.228.039.234.716.5-6.9-255.25265.8614,09613,1259,4674.2القطن 52

19.4086.081,6923,7146,474343.7119.474.32.19.14.79.811.3القهوة والشاي والمتة والتوابل9

8.822.314.517.617.610.6-33.95.0-209.24138.216,3416,6596,073الخضار والجذور والدرنات القابلة لألكل 7

71.823379.51381.816.94.70.01.010.1-158.6444.7023905,778الحبوب10

5.912.311.512.714.48.9-5.419.0-115.96109.734,5745,4455,124الفواكه والحمضيات وقشر البطيخ8

2.536.113.93.43.23.03.92.9-31.7130.901,0901,4841,690محضرات من الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل20

11.5620.498659311,03277.37.710.81.22.22.42.51.8الجلود (باستثناء الفراء)41

12.51.61.91.72.71.6-15.0718.386251,02089222.063.2الزيوت والدهون النباتية والحيوانية15

10.354.358.51.21.10.81.11.2-11.2510.10279431683البذور الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية12

10.791.70.81.01.00.81.1-7.539.3635832061424.4الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل4

24.60.00.90.01.70.9-0.048.36365649420251.520240.7النباتات األخرى14

9.758.50.90.80.90.80.8-6.7-8.547.97330298472السكر والمنتجات السكرية17

22.446.373.50.90.70.50.70.8-8.396.51179263456النباتات الحية ومنتجات زراعة األزهار6

36.4663.20.20.40.20.10.7-1.914.048655417111.8محضرات من الحبوب أو دقيق أو نشاء الحبوب 19

7.21659.10.10.30.10.00.6-1.372.68201933195.3المشروبات والكحول السائل والخل22

46.30.40.70.51.30.5-3.317.01194504270112.1160.0بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية23

29.761.70.30.50.70.40.5-3.154.8623616626954.4المنتجات الحيوانية األخرى5

35.525.234.20.50.30.30.40.3-5.103.28115144194الكاكاو ومحضرات الكاكاو18

0.182.29281091791174.8289.164.00.00.20.10.30.3محضرات مختلفة قابلة لألكل21

1.910.90.20.20.30.20.2-0.3-2.102.099492102الصوف والشعر51

24.40.50.20.20.40.2-47.659.0-4.442.3385135102التبغ24

72.30.00.20.00.50.1-0.072.0216206572938.11191.0منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء11

0.020.2488181183.05.6125.60.00.00.00.00.0اللحم وأألحشاء القابلة لألكل2

83.90.00.00.00.00.0-0.060.0948150.7120.7األسماك والقشريات والالفقاريات3

47.8126.30.00.00.00.00.0-48.3-0.060.03212الفصول األخرى-

939.82950.8835,99837,86457,3601.25.251.5100.0100.0100.0100.0100.0اإلجمالي

     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

النسبة المئوية معدل النموقيم مطلقة (ماليين الليرات السورية)قيم مطلقة (ماليين الدوالرات) رقم الفصل 

الجمركي
الفصول



     الجدول 2-14 أهم الصادرات الزراعية السورية خالل الفترة 1996\98-2002 (ماليين الليرات السورية, ماليين الدوالرات, %)

2001/20002002/20012000/2002(1)/(2)200020012002وسطي 00-02 (2)وسطي 98-96 (1)

69.7981.881.0-61.1152.14,5831,38815,016148.9األغنام

1.50.8-12.83.0-230.7201.19,1149,3919,253القطن المحلوج

14.779.61,5943,4305,964441.5115.273.993.4الكمون

-1289.8-63.3-114.842.103905,420قمح

12.0-12.6-11.4-61.569.33,5933,1842,78312.6البندورة

41.142.91,7651,8632,2874.25.522.813.8فواكه مختارة 

17.419.1-17.920.26731,15595412.971.6عنب

74.717.835.526.4-51.012.9471555752عدس

15.4-26.3-2.9-9.220.31,0411,011745120.8حمضيات 

21.3-23.4-19.3-56.5-42.118.31,042841645الفواكه غير المذكورة في مكان آخر

65.937.311.523.7-28.99.8348478533قمر الدين وملبن

22.222.5-8.392.9-11.410.4325628488زغب بذور القطن

22.17.684.140.7-7.96.2211227418زيت الزيتون

4.04.614316832715.017.594.451.1الجبن األبيض

27.2-55.920.1-17.4-8.16.7469207249بطاطا

73.6-43.5-87.7-59.9-5.92.42763419الحمص

10.95.5-232.1252.010,34812,91311,5078.524.8أخرى

942.6950.935,99737,86357,3610.95.251.526.2إجمالي الصادرات الزراعية

  المصدر : المديرية العامة للجمارك

تتضمن الفواكه المختارة كالً من التفاح-األجاص-المشمش-الدراق-الكرز-الخوخ . وتتضمن الخضروات الطازجة كالً من الفطر والكمأة والملفوف والقرنبيط والجزر واللفت والبصل والثوم واألرضي شوكي والفجل والفول والبازالء والخيار والكوسا والباذنجان والبامياء

معدل النموقيم مطلقة (ماليين الليرات السورية)قيم مطلقة (ماليين الدوالرات)

* 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

السلع



الجدول 2-15 حصة الصادرات الزراعية السورية الرئيسية في فترات مختارة 1993\2002-95 (%)

وسطي 00-19971998199920002001200202وسطي 95-93

9.54.45.26.912.73.726.216.0األغنام

29.523.929.119.725.324.816.121.2القطن المحلوج

2.41.61.22.74.49.110.48.4الكمون

1.318.410.13.10.01.09.44.4قمح

6.15.98.312.010.08.44.97.3البندورة

3.93.63.37.14.94.94.04.5فواكه مختارة 

2.32.11.94.21.93.11.72.1عنب

2.06.63.43.11.31.51.31.4عدس

0.80.61.13.52.92.71.32.1حمضيات 

10.04.07.03.62.92.21.11.9الخضار غير المذكورة في مكان آخر

3.12.13.21.01.01.30.91.0قمر الدين وملبن

1.21.11.20.70.91.70.91.1زغب بذور القطن

0.60.60.11.10.60.60.70.7زيت الزيتون

0.40.50.40.30.40.40.60.5الجبن األبيض

2.90.50.63.41.30.50.40.7بطاطا

2.10.01.71.50.80.10.00.3الحمص

22.024.022.126.228.734.120.126.5أخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0إجمالي الصادرات الزراعية

المصدر : المديرية العامة للجمارك
تتضمن الفواكه المختارة كال من التفاح-األجاص-المشمش-الدراق-الكرز-الخوخ . وتتضمن الخضروات الطازجة كال من الفطر والكمأة والملفوف والقرنبيط والجزر واللفت والبصل والثوم واألرضي شوكي و

والخيار والكوسا والباذنجان والبامياء

النسبة المئوية للصادرات
السلع



الجدول 2-16 الواردات الزراعية السورية حسب فصول التعرفة الجمركية خالل الفترة 1996\98-2002 (ماليين الليرات السورية, ماليين الدوالرات, %)

200020012002وسطي 00-02وسطي 96-98(2002/2001)(2001/2000)(1)/(2)200020012002وسطي 00-02 (2)وسطي 98-96 (1)

4.413.323.827.624.220.1-15.2-104.6204.910,7549,1208,71695.9الحبوب10

16.657.320.821.116.111.118.018.9-166.1138.54,3186,7918,206السكر والمنتجات السكرية17

2.411.210.38.712.010.2-0.232.9-88.688.43,4004,5184,411القهوة والشاي والمتة والتوابل9

38.269.43,0273,1543,50481.74.211.14.88.17.88.48.1البذور الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية12

21.029.87.87.88.57.07.9-61.367.33,3332,6333,4199.7بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية23

10.813.29.312.29.06.9-29.2-23.0-103.879.94,7673,3733,008الزيوت والدهون النباتية والحيوانية15

29.650.25.45.56.14.45.8-42.447.02,3751,6722,51110.7الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل4

11.728.68969452,154143.85.5128.01.53.32.32.55.0محضرات مختلفة قابلة لألكل21

19.68.33.34.35.04.23.9-25.837.31,9441,5641,69344.6الفواكه والحمضيات وقشر البطيخ8

40.0524.92.32.01.10.73.8-7.5-18.417.04452671,667التبغ24

45.18.64.42.84.02.22.1-32.0-34.923.71,541846919محضرات اللحوم واالسماك 16

5.90.91.50.91.91.6-7.012.634273068781.2113.2الخضار والجذور والدرنات القابلة لألكل 7

38.7237.60.50.90.80.51.4-4.27.929818361786.2محضرات من الحبوب أو دقيق أو نشاء الحبوب 19

50.442.55.11.01.40.70.9-78.6-40.58.7549272388الحيوانات الحية1

0.12.6253562,664.4146.07,465.20.00.30.00.00.8الكتان والقنب 53

1.93.98013832097.873.1132.00.20.40.20.40.7محضرات من الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل20

34.726.80.60.50.70.50.5-4.54.62601702163.8الكاكاو ومحضرات الكاكاو18

23.5147.90.50.30.20.20.4-44.2-4.22.49069171الجلود (باستثناء الفراء)41

48.80.20.40.20.60.3-1.93.18222911763.5179.9الصوف والشعر51

77.00.30.60.31.20.2-2.14.9130453104137.2248.7منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء11

4.041.60.30.20.20.20.2-26.1-2.41.87471101المشروبات والكحول السائل والخل22

26.912.30.20.10.10.10.1-24.0-1.31.0543944نباتات خام وعلكة وأصبغة 13

0.10.682842292.0263.149.60.00.10.00.10.1النباتات األخرى14

41.20.00.00.00.10.0-0.20.38211280.1154.8اللحم وأألحشاء القابلة لألكل2

45.90.10.00.10.10.0-16.09.8-0.50.4202212النباتات الحية ومنتجات زراعة األزهار6

90.454.50.00.00.10.00.0-0.10.33745131.0المنتجات الحيوانية األخرى5

99.20.70.40.40.90.0-36.6113.5-5.63.51573353القطن 52

69.40.00.00.00.00.0-73.9109.9-0.30.1362األسماك والقشريات والالفقاريات3

3.415.3100.0100.0100.0100.0100.0-788.3860.638,99337,65643,4039.2اإلجمالي

المصدر : المديرية العامة للجمارك

إن حصة الموز في فصل الفواكه محسوبة حسب معدل صرف مختلف بإعتبار معدل الصرف القديم إلستيراد الموز هو نفسه المعدل الجديد.

* 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

النسبة المئوية
الفصول 

رقم الفصل 

الجمركي

معدل النموقيم مطلقة (ماليين الليرات السورية)قيم مطلقة (ماليين الدوالرات)



الجدول 2-17 أهم الواردات الزراعية السورية خالل الفترة 1996\98-2002 (ماليين الليرات السورية, ماليين الدوالرات, %)

2001/20002002/20012000/2002(1)/(2)200020012002متوسط 00-02 (2)وسطي 98-96 (1)

12.153.94.226.7-138.8122.04,1086,3236,591السكر (مكرر وخام)

7.0-67.0162.0-67.379.25,0291,6614,35217.6الذرة الصفراء

3.8-29.230.5-47.652.22,7651,9592,5579.5كسبة الزيتون وغيرها

7.0-18.4-13.35.9-64.455.82,6652,8222,303الرز المقشور الملمع وغير المقشور

2.1-40.059.6-7.932.21,7541,0531,681307.4حليب األبقار المجفف المقشود

1.1-10.6-36.337.61,7071,8671,6693.59.4الشاي

29.2-65.445.1--0.038.32,8911,0001,451الشعير

13.06.0-11.524.81,0131,3081,138116.429.1بذور السمسم وعباد الشمس

3.5-9.93.4-5.020.81,022921952317.9الموز

23.5-52.924.3-34.1-34.522.71,540725901األسماك المعلبة

9.816.168070286864.53.223.713.0فول الصويا

39.720.0-32.3139.0-30.220.45901,410850القهوة الخضراء والمجففة

48.1-51.2-44.8-4.6-41.739.83,0491,684822الزبدة والمرغرين

4.543.817.2-41.1-17.210.1424405583السمنة

1.210.5479491497804.22.41.31.8المتة , خام , مع سوقها, مطحونة أو غير مطحونة

-32.5--0.05.70341452نخالة ونخالة جريش وغيرها

47.9-53.3-41.9-51.6-25.512.3930540252زيت البذور المختلفة

65.949.124.436.2-763.1260.08,34612,44415,484أخرى

3.415.35.5-811.0860.638,99337,65643,4036.1إجمالي الواردات الزراعية

المصدر : المديرية العامة للجمارك

** تم حساب الشعير من 1999 وحتى 2001

*** تم حساب فول الصويا من 1997 وحتى 2001

**** فيما يخص الموز فقد كان سعر الصرف القديم لوارداته مساوياً للسعر الجديد وهو 46.5ل.س للدوالر وعليه ف‘ن المقارنة هنا غير دقيقة

* 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

(ماليين الدوالرات) (ماليين الليرات السورية)قيم مطلقة معدل النمو السنويقيم مطلقة
السلع



الجدول 2-18 حصة الواردات الزراعية السورية الرئيسية في فترات مختارة 1993\2002-95 (%)

1993-95 وسطي 00-19971998199920002001200202وسطي

15.517.516.616.410.516.815.214.2السكر (مكرر وخام)

6.611.08.57.712.94.410.09.2الذرة الصفراء

4.07.45.84.27.15.25.96.1كسبة الزيتون وغيرها

5.111.25.55.16.87.55.36.5الرز المقشور الملمع وغير المقشور

2.21.42.63.54.52.83.93.7حليب األبقار المجفف المقشود

4.54.64.04.64.45.03.84.4الشاي

0.00.00.06.17.42.73.34.4الشعير

1.11.30.81.62.63.52.62.9بذور السمسم وعباد الشمس

0.62.82.32.52.62.42.22.4الموز

3.24.75.35.13.91.92.12.6األسماك المعلبة

0.00.92.61.41.71.92.01.9فول الصويا

3.53.53.92.91.53.72.02.4القهوة الخضراء والمجففة

1.90.30.40.47.84.51.94.6الزبدة والمرغرين

1.81.30.80.81.11.11.31.2السمنة

0.11.00.81.01.21.31.11.2المتة , خام , مع سوقها, مطحونة أو غير مطحونة

0.00.00.00.60.00.91.00.7نخالة ونخالة جريش وغيرها

3.33.52.52.52.41.40.61.4زيت البذور المختلفة

46.627.637.733.721.433.035.730.2أخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0إجمالي الواردات الزراعية
المصدر : المديرية العامة للجمارك , عدة مجموعات

النسبة المئوية للصادرات
السلع



   الجدول 3-1 الميزة النسبية الظاهرية للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل األعوام 1993 و2001 و2002 (ماليين الليرات السورية) 

العالمسوريةالعالمسوريةالعالمسورية

1745,88214.71576,2537.6186.55931.713.0لنت القطن

831,12236.65066222.7319.81073.4123.6األغنام

252,1705.73203,11530.954.23362.46.7البندورة

2775417.9149724.22.01213.70.7الخضروات الطازجة

234,1542.81575,2759.046.25748.03.3فواكه مختارة

0141.31914.910.63793.31.2الحمضيات 

215,0840.14014,5970.8115.715463.63.1القمح

71,6632.2602,5327.118.42696.02.8العنب

32685.64246227.76.2359.27.2العدس

201,2877.5421,4598.64.81613.01.2البطاطا

1.248,655.90.159,9340.26.910236.30.3الجبن (من حليب البقر)

4.656.240.72911973.610.272.158.9زغب بذور القطن

1418638.12546216.00.3328.30.4الحمص

01,4970.0482,0996.910.12318.21.8زيت الزيتون

قيمة إجمالي الصادرات السورية

قيمة إجمالي الصادرات العالمية
   المصدر : حسابات من الفاوستات

RCA=(Eis/Eiw)/(Es/Ew) Eis= iقيمة صادرات سورية من السلعة  Eiw= iقيمة صادرات العالم من السلعة   Es=قيمة إجمالي الصادرات السورية
Ew=قيمة إجمالي صادرات العالم 

السلع
19932001

القيمة
RCA

القيمة
RCA

  تتضمن الفواكه المختارة كالً من التفاح-األجاص-المشمش-الدراق-الكرز-الخوخ . وتتضمن الخضروات الطازجة كالً من الفطر والكمأة والملفوف والقرنبيط والجزر واللفت والبصل والثوم 

واألرضي       شوكي والفجل والفول والبازالء والخيار والكوسا والباذنجان والبامياء

441,143

2002
القيمة

RCA

1,063 682

339,317

1,369

412,176



2002 (مليون دوالر وطن متري) 1993 و 3-2 قيمة الوحدة النسبية للصادرات الزراعية السورية خالل عامي الجدول

19932002العالمسوريةالعالمسوريةالعالمسوريةالعالمسورية
174.25,881.6158,9235,155,985186.55931.7240,9445,923,7670.960.77لنت القطن

82.61,121.71,045,04421,643,152319.81073.42,720,17518,442,5961.522.02أغنام (رأس)

24.72,169.564,2552,951,35154.23362.4198,4344,239,1980.520.34بندورة

27.2753.538,0621,342,2362.01213.76,0452,292,2051.270.61خضار طازجة غير مذكورة في مكان آخر

23.34,154.133,1187,178,93646.25748.061,2469,392,6481.221.23فواكه مختارة

0.013.98823,84510.63793.326,7126,414,5090.680.67الحمضيات 

1.715,083.56,639107,523,353115.715463.6625,717121,370,4091.831.45القمح

7.41,662.611,7161,952,48618.42696.025,3172,710,3750.750.73العنب

3.0268.27,604693,4086.2359.210,6471,016,9001.021.65العدس

19.51,286.667,3657,595,6714.81613.014,6977,994,9601.711.62البطاطا

1.28,655.96842,272,0096.910236.32,5163,229,3950.480.87الجبن (من حليب البقر)

4.656.221,916166,36410.272.142,728185,9030.620.62زغب بذور القطن

14.2185.952,509541,5890.3328.3361735,8110.792.02الحمص

0.11,497.185619,04310.12318.24,3791,035,0450.681.03زيت الزيتون

RUV=(Eis/Qis)/(Eiw/Qiw)Eis=iقيمة صادرات سورية من السلعةEiw=iقيمة صادرات العالم من السلعة Qis=iكمية صادرات سورية من السلعة

Qiw=i كمية صادرات العالم من السلعة 

RUV

تتضمن الفواكه المختارة كالً من التفاح-األجاص-المشمش-الدراق-الكرز-الخوخ . وتتضمن الخضروات الطازجة كالً من الفطر والكمأة والملفوف والقرنبيط والجزر واللفت والبصل والثوم واألرضي شوكي 

والفجل والفول والبازالء والخيار والكوسا والباذنجان والبامياء

السلع

المصدر : حسابات من الفاوستات

القيمة
1993

الكميةالقيمة
2002

الكمية



الجدول 3-3 تنوع السوق للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية و%)

عدد الشركاء التجاريين(1)/(3) % (1)/(2) %حصة أهم عشرة دول(3) حصة أهم خمس دول(2)  قيمة الصادرات (1) السلع

9253.35542.27326.159.979.248القطن المحلوج

15015.814896.315007.999.299.9513األغنام الحية

2870.12693.72845.793.999.129البندورة

644.6598.5639.492.899.224خضار طازجة غير مذكورة في مكان آخر

2287.412052227989.799.619فواكه مختارة

745.3703.9741.494.499.517الحمضيات 

5420.35420.35420.31001004القمح

954873.5953.591.699.9518العنب

752.3735.9750.897.899.823العدس

248.6207246.583.399.221البطاطا

327.5321.9326.998.399.814الجبن األبيض

532.7466.4517.787.697.232قمر الدين وملبن

488.1475.8488.197.5100.09زغب بذور القطن

6027.63300.84463.154.874.064الكمون

428.5353401.582.493.738زيت الزيتون
المصدر: المديرية العامة للجمارك



      الجدول 3-4 تنوع السوق للواردات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية و%)

عدد الشركاء التجاريين(1)/(3) % (1)/(2) %حصة أهم عشرة دول(3) حصة أهم خمس دول(2)  قيمة الواردات (1) السلع

952.4916.600951.296.299.912الموز

1450.61442.51450.699.41006الشعير

821.7752.2795.991.596.918الزبدة والمرغرين

2,556.92556.92556.91001005لب و كسبة وبقايا استخراج زيت الزيتون والزيوت النباتية األخرى

900.8897.6900.899.610010األسماك المعلبة

863.6827.8862.495.999.912القهوة الخضراء

16811420159784.59522حليب األبقار المجفف المقشود

4352.24352.24352.21001005الذرة الصفراء

2302.62231.52302.096.999.9713الرز المقشور

632.2553.9630.587.699.714زيت البذور المختلفة

6590.76257.16590.794.910015السكر (مكرر وخام)

1669.41662.71669.499.61009الشاي

582.8556.1582.895.410010السمنة

452.2452.2452.21001002نخالة ونخالة جريش وغيرها

496.9496.9496.91001001المتة , خام , مع سوقها, مطحونة أو غير مطحونة

1137.6984.41131.386.599.413بذور السمسم وعباد الشمس

868.1868.1868.11001002فول الصويا
المصدر: المديرية العامة للجمارك

      بالنسبة للنخالة ونخالة جريش وغيرها: حسب بيانات المديرية العامة للجمارك فقد استوردت من جهتين إحداهما هي "بلدان أخرى" لذا فإن المؤشر هنا غير دقيق بالنسبة لهذه السلعة



2002 (طن) 3-5 الميزان السلعي للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام        الجدول

االكتفاء الذاتياالستهالك الظاهريالوارداتالصادراتاالنتاجالمنتجات

802,178254,7840547,394146.5القطن المحلوج

674874109,3374,666570,203118.4األغنام الحية

900,148218,37613,564695,336129.5البندورة

686,67847,49950,108689,28799.6خضار طازجة غير مذكورة في مكان آخر

434,57565,093545370,027117.4فواكه مختارة

746,10438,0191,286709,371105.2الحمضيات 

4,775,442626,2177,3704,156,595114.9القمح

341,88628,00394313,977108.9العنب

132,80527,6652,443107,583123.4العدس

513,15316,16218,934515,92599.5البطاطا

96,9432,6191194,334102.8الجبن األبيض

21.6-9,223-1,99111,30490قمر الدين وملبن

112.3-20,763-23,31444,0770زغب بذور القطن

88,7814568,02496,34992.1الحمص

96,65045,839750,818190.2الكمون

194,5593,6280190,931101.9زيت الزيتون

     المصدر: المديرية العامة للجمارك والمجموعة االحصائية الزراعية لوزارة الزراعة واالصالح الزراعي



      الجدول 3-6 القطن المحلوج (غير الممشط أو المكرود)

الصادرات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -148,4441931,303وسطي

02-00 -214,402201938وسطي

تركيا 29, إيطاليا 13.8, إندونيسيا 6.1, تايالند 5.6, الجزائر 5.6, اليابان 2000201,3521989849,1145.3

تركيا 18, إيطاليا 10, إندونيسيا 8, تايالند 5, بلجيكا 5, الباكستان 2001187,0692041,0919,3913

إيطاليا 15.6, باكستان 13.6, تايالند 12.2, تركيا 11.1, اندونيسيا 7.3, بلجيكا 6.3, الهند 2002254,7842017909,253.35
المصدر: المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-7 األغنام الحية

الصادرات

مليون ل.سمليون دوالرطن

-32,282621,926وسطي 95-93

-54,1781522,807وسطي 02-00

السعودية 75.7, قطر 14.9, الكويت 26.9 200042,3081002,3554,583

السعودية 85.4, قطر 12.7, الكويت 200110,889302,7711,3881.77

السعودية 77.6, الكويت 12.1, قطر 7, لبنان 2002109,3373262,98615,015.81.7

     المصدر: المديرية العامة للجمارك

السنوات
الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)
قيمة الوحدة  

دوالر/طن

السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

دوالر/طن
الوجهات التصديرية الرئيسية (%)



الجدول 3-8 البندورة

الصادرات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -76,77939.7517.1وسطي

02-00 -189,34069.3366وسطي

السعودية 69.4,  االتحاد الروسي 10.2, اإلمارات 7.3, الكويت 2000189,64878.1411.93,5934.9

السعودية 82.8,  االتحاد الروسي 3.5, اإلمارات 5, الكويت 2001168,13669.2411.73,1844.5

السعودية 71.5, السوق األوربية 8.2, اإلمارات 6.6, الكويت 5.3, االتحاد الروسي 2002218,37660.52772,7832.6
المصدر: المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-9 الخضروات الطازجة

الصادرات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -81,77668837.4وسطي

02-00 -44,91718407.8وسطي

السعودية 36.2, لبنان 20.7, الكويت 16.9, اإلمارات 200061,70523367.11042.16.4

لبنان 56, الكويت 14.4, السعودية 13.8, اإلمارات 7.4, األردن 200125,75218709.9841.1.7

لبنان 51.2, الكويت 14, اإلمارات 11.1, السعودية 11.1, األردن 5.5, قطر 200247,29414296.3644.62.9

المصدر: المديرية العامة للجمارك

السنوات
الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)
قيمة الوحدة  

دوالر/طن

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)السنوات
قيمة الوحدة  

دوالر/طن

الصادرات



      الجدول 3-10 الفواكه المختارة ( التفاح - الكرز - المشمش - األجاص - الخوخ - الدراق)

الصادرات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -40,64830736.3وسطي

02-00 -56,16043763.4وسطي

السعودية 54, مصر 15.1, اإلمارات 9.1, الكويت 8.3, لبنان 4.2, قطر 200053,12638722.41,765.2.3

السعودية 58.6, اإلمارات 9.3, مصر 8.5, الكويت 7.8, األردن 5.9, قطر 200150,26041805.91863.3.3

السعودية 56.5, اإلمارات 8.6, الكويت 8, األردن 6.2, مصر 5.7, لبنان 4.8, قطر 3.7, عمان 200265,09350763.92,287.43
المصدر: المديرية العامة للجمارك

   الجدول 3-11 الحمضيات (البرتقال - المندرين - الليمون)

الصادرات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -4,9965.11,015.2وسطي

02-00 -40,23420.3504.6وسطي

السعودية 69.5, الكويت 9.3, اإلمارات 9.1, قطر 200039,02122.6580.01,041.3.1

السعودية 54.9, األردن 15.8, الكويت 11.7, اإلمارات 6.9, قطر 200143,66222.0503.41,011.5.2

السعودية 44.6, األردن 25.9, الكويت 11.3, اإلمارات 7.3, قطر 5.5, عمان 200238,01916.2426.27452

   المصدر: المديرية العامة للجمارك

السنوات
الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)
قيمة الوحدة  

دوالر/طن

السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

دوالر/طن
الوجهات التصديرية الرئيسية (%)



الجدول 3-12 القمح

الصادرات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -25,5608.4327.2وسطي

02-00 -220,61142.1190.9وسطي

200000.00.00

الجزائر 60.5, أرمينيا 200135,6168.5238.039039.4

الجزائر 82.4, كوريا الجنوبية 13.4, مصر 4, األردن 2002626,217117.8188.25,420.30.08
المصدر: المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-13 العنب

الصادرات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -16,78615893.0وسطي

02-00 -26,56120759.0وسطي

السعودية 43.1, اإلمارات 22.4, الكويت 13, األردن 200021,20515690.06736.9

السعودية 43.9, اإلمارات 25.4, الكويت 13.2, األردن 200130,47525823.91,1556.5

السعودية 36.2, اإلمارات 20.3, األردن 14.8,الكويت 13 200228,00321740.6954

المصدر: المديرية العامة للجمارك

السنوات
الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)
قيمة الوحدة  

دوالر/طن

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

دوالر/طن
الوجهات التصديرية الرئيسية (%)



الجدول 3-14 العدس

الصادرات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -34,36913.0377.4وسطي

02-00 -21,64912.9595.2وسطي

تركيا 53.9, السعودية 26.5, األردن 9.2, لبنان 200016,45710.2622.24717.2

لبنان 4.2, السعودية 4, تركيا 2.9, األردن 200120,82412.1579.45551.35

العراق 82.4, بلدان أخرى 7.1, لبنان 3.2, تركيا 200227,66516.4591.2752.33.1
المصدر: المديرية العامة للجمارك

مالحظة: لم يتم األخذ بعين اإلعتبار صادرات العدس للبذار ولكننا ننوه بأنها تصدر بشكل كبير. 

الجدول 3-15 البطاطا

الصادرات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -53,77019352.7وسطي

02-00 -16,7967398.9وسطي

اليونان 54.4, اإلمارات 14.2, الكويت 7.5, السعودية 7.2, ألمانيا 200023,25810438.44696.9

اإلمارات 24.9, اليونان 21, الكويت 15.4, السعودية 13.8, ألمانيا 7.2, قطر 200110,9685410.32077

اإلمارات 24.1, السعودية 18.5, الكويت 17.3, اليونان 14.2, عمان 9.2, البحرين 6.6, قطر 200216,1625334.4248.66.4

المصدر: المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

دوالر/طن
الوجهات التصديرية الرئيسية (%)

السنوات
الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)
قيمة الوحدة  

دوالر/طن



الجدول 3-16 الكمون

الصادرات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -17,055181,066.2وسطي

02-00 -30,385802,620.4وسطي

اإلمارات 17.4, الواليات المتحدة األمريكية 16.3, البرازيل 10.9, السعودية 6.2,  المغرب 2.8, المكسيك 200020,782351,667.41,5942.9

اإلمارات 22.4, الواليات المتحدة األمريكية 11, السعودية 8.8, البرازيل 5.4,  المغرب 5.2, المكسيك 200124,535753,039.13,4305.2

اإلمارات 19.2, السعودية 10, ماليزيا 9.8, الواليات المتحدة 8.3, المكسيك 7.4, مصر 5.1, البرازيل 4.4, المغرب 200245,8391302,828.45,9643.6
المصدر: المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-17 زيت الزيتون

الصادرات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -1,9184.92,557وسطي

02-00 -2,3176.32,710وسطي

تركيا 38, السعودية 23.7, الواليات المتحدة األمريكية 9, الكويت 6.2, لبنان 20001,5974.62,8722112.4

السعودية 52.14, الكويت 13.6, تركيا 11, اإلمارات 5.5 20011,7274.92,857227

السعودية 41, تركيا 20.3, الكويت 11.8, اإلمارات 20023,6289.32,5684295.4

المصدر: المديرية العامة للجمارك

السنوات
الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)
قيمة الوحدة  

دوالر/طن

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

دوالر/طن
الوجهات التصديرية الرئيسية (%)



الجدول 3-18 زغب بذور القطن

الصادرات
مليون ل.سمليون دوالرطن

-13,2516.1458.7وسطي 95-93

-35,62310.4293.1وسطي 02-00

ألمانيا 39.8, اليابان 14.6, السويد 16.2, الواليات المتحدة 13.5, تركيا 6.9, السعودية 200027,3027.1259.1325.43.4

ألمانيا 43.5, اليابان 28.9, بلجيكا 11, تونس 4.3, الواليات المتحدة 3.9, مصر 200135,49013.6384.4627.62.5

ألمانيا 62.9, اليابان 25.5, مصر 4.5, السعودية 3.8, بلجيكا 200244,07710.6240.8488.11

المصدر: المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-19 قمر الدين وملبن

الصادرات

مليون ل.سمليون دوالرطن

-7,3687.3987.6وسطي 95-93

-8,9959.81,094.5وسطي 02-00

مصر 46.8, السعودية 29.7, الكويت 6, األردن 4, اإلمارات 3.6, تركيا 20006,4467.61,173.7348.03.2

مصر 57.7, السعودية 14.9, لبنان 6.5, األردن 4.5, مدغشقر 4, الكويت 3.8, اإلمارات 20019,23610.41,125.0478.03.5

مصر 41.6, السعودية 28.1, األردن 8.6, الكويت 5.5, العراق 3.8, اإلمارات 3.6, السودان 200211,30411.61,024.5532.72

المصدر: المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

دوالر/طن
الوجهات التصديرية الرئيسية (%)

السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

دوالر/طن
الوجهات التصديرية الرئيسية (%)



الجدول 3-20 الجبن األبيض

الصادرات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -1,7271.3755.5وسطي

02-00 -1,6254.62,851.4وسطي

لبنان 72.7, السعودية 13.6, اإلمارات 5.4, الكويت 20001,0053.13,101.8143.43.7

لبنان 79, السعودية 12, اإلمارات 5, الكويت 20011,2503.72,929.9168.42

لبنان 67.6, الكويت 12.5, اإلمارات 9.4, السعودية 7.5, قطر 20022,6197.12,717.8327.51.3
المصدر: المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

دوالر/طن
الوجهات التصديرية الرئيسية (%)



الجدول 3-21 الميزان السلعي ألهم الواردات الزراعية السورية خالل عام 2002 (طن)

االكتفاء الذاتياالستهالك الظاهريالوارداتالصادراتاالنتاجالمنتجات

1,028075,83576,8631.3الموز

919,51467,846368,0181,219,68675.4الشعير

6,01287420,29725,43523.6الزبدة والمرغرين

328,0002,789295,292620,50352.9لب و كسبة وبقايا استخراج زيت الزيتون والزيوت النباتية األخرى

0012,21612,2100.0األسماك المعلبة

0125,07625,0760.0القهوة الخضراء والمجففة

0014,84714,8470.0حليب األبقار المجفف المقشود

231,8881833,8791,065,76721.8الذرة الصفراء

00180,416180,4160.0الرز المقشور الملمع وغير المقشور

106,506022,279128,78582.7زيت البذور المختلفة

121,0000591,287712,28717.0السكر (مكرر وخام)

0022,22822,2280.0الشاي

19,3003954,20573,46626.3بذور السمسم وعباد الشمس

4,7120101,080105,7924.5فول الصويا

0013,81513,8150.0المتة , خام , مع سوقها, مطحونة أو غير مطحونة

13,60767,78421,38563.6السمنة

المصدر: المديرية العامة للجمارك والمجموعة االحصائية الزراعية لوزارة الزراعة واالصالح الزراعي



الجدول 3-22 السكر

الواردات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -360,596114317.5وسطي

02-00 -521,226123236.6وسطي

فرنسا 32.8, بلجيكا 26.5, إسبانيا 8.7, المكسيك 2000446,74088197.84,1086.8

بلجيكا 35.3, تركيا 24, فرنسا 21.9, البرازيل 5.3, إسبانيا 3.4, إيطاليا 2001525,650136258.76,3234

2002591,287143242.36,590.7EU 52.1, Brazil 22.5, Mexico 8.3, Thailand 3.6, USA 2.3

المصدر: المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-23 الموز

الواردات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -46,65514308.2وسطي

02-00 -69,31621302.7وسطي

اإلكوادور 78.2, كولومبيا 16.1, بنما 200068,73422319.81,0222.4

اإلكوادور 77.7, كولومبيا 8, لبنان 3.1, األرجنتين 2.7, بنما 200163,37820312.59212.8

200275,83521273.0952.4Ecuador 72.6, Colombia 13.9, Lebanon 6.7, Yeaman 1.5

المصدر: المديرية العامة للجمارك

السنوات
الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)
قيمة الوحدة  

دوالر/طن

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

دوالر/طن
دول المنشأ الرئيسية (%)



الجدول 3-24 الرز

الواردات

مليون ل.سمليون دوالرطن

-133,92949362.3وسطي 95-93

-207,91560289.9وسطي 02-00

مصر 53.2, تايالند 16.3, أستراليا 16, إيطاليا 2000161,55757354.72,6655.8

تايالند 41, مصر 29.4- أستراليا 12.6, الواليات المتحدة األمريكية 9.4, إيطاليا 2001281,77372255.83,3521.8

تايالند 50.8, مصر 35.8, اوستراليا 2002180,41650277.52,302.67

المصدر: المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-25 الذرة الصفراء

الواردات

مليون ل.سمليون دوالرطن

-354,73448136.0وسطي 95-93

-693,48480115.4وسطي 02-00

الواليات المتحدة األمريكية 77.9, األرجنتين 2000951,026108113.75,02914.1

الواليات المتحدة األمريكية 58.3, األرجنتين 2001295,54636120.91,66141.7

الواليات المتحدة 84.8, األرجنتين 11.2, االتحاد األوربي 3, بلغاريا 2002833,87995113.54,352.31

المصدر: المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

دوالر/طن
دول المنشأ الرئيسية (%)

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

دوالر/طن
دول المنشأ الرئيسية (%)



الجدول 3-26 الشعير

الواردات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -000وسطي

02-00 -433,7203989.2وسطي

فرنسا 27.6, ألمانيا 19.9, أوكرانيا 19.5, تركيا 2000588,36462105.72,89112.8

روسيا 8.4, تركيا 5.1, أوكرانيا 2001344,7792262.41,0004.4

دول أخرى 44.9, االتحاد الروسي 34.9, أوكرانيا 7.8, تركيا 2002368,0183285.71,450.67.2

المصدر: المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-27 الشاي

الواردات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -20,290331,624.6وسطي

02-00 -21,524381,765.3وسطي

سيريالنكا 94, مصر 200019,745371,859.21,7072.6

سيريالنكا 94.7, مصر 200122,599401,776.71,8672.10

سيرالنكا 97.7, الصين 200222,228361,632.71,669.40.7

المصدر: المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

دوالر/طن
دول المنشأ الرئيسية (%)

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

دوالر/طن
دول المنشأ الرئيسية (%)



الجدول 3-28 المتة - خام - مع سوقها - مطحونة أو غير مطحونة

الواردات

مليون ل.سمليون دوالرطن

-5,7937.61,308وسطي 95-93

-13,12610.5801وسطي 02-00

األرجنتين 95, بلغاريا 4.4, اإلآوادور 200012,02210.3858479.40.5

األرجنتين 97.4, البارغواي 200113,54210.6779490.72.6

األرجنتين 200213,81510.7774496.9100

المصدر : المديرية العامة للجمارك

3-29 نخالة ونخالة جريش وغيرها الجدول

الواردات

مليون ل.سمليون دوالرطن

-00.00وسطي 95-93

-98,6575.758وسطي 02-00

200000.000.0

بلدان أخرى 98, ألمانيا 1.2, بلغاريا 2001132,6607.355341.20.8

بلدان أخرى 99.7, آوريا الجنوبية 2002163,3129.759.5452.20.3

المصدر : المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

دوالر/طن
دول المنشأ الرئيسية (%)

مالحظة : في البيانات الجمركية تدعى نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول، وإن كانت 

بشكل كريات مكتلة من حنطة (قمح)

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دوالر/طن
دول المنشأ الرئيسية (%)



الجدول 3-30 الزبدة والمرغرين

الواردات

مليون ل.سمليون دوالرطن

-51,74941.7806وسطي 95-93

-56,72239.8702وسطي 02-00

ماليزيا 32.7, اإلمارات 28.2, تركيا 23.4, عمان 5.9, هولندا 3.7, الدنمرك 200098,84965.66633049.12.5

اإلمارات 36.5, ماليزيا 22.5, تركيا 19.8, هولندا 5.8, عمان 5.1, الدنمرك 3.3, اندونيسيا 200151,02036.27101683.62.7

اإلمارات 61.4, تركيا 13.9, هولندا 8.4, الدنمرك 5.9, األرغواي 1.8, نيوزيالنده 200220,29717.7871821.71.3

المصدر: المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-31 السمنة

الواردات

مليون ل.سمليون دوالرطن

-5,53310.61,916وسطي 95-93

-5,75210.11,760وسطي 02-00

هولندا 55.2, بلجيكا 23.7, فرنسا 11.1, نيوزيالنده 20005,0339.11,8134249.4

هولنده 54.5, بلجيكا 18.3, نيوزيالنده 11.9, بولنده 10.8, ماليزيا 20014,4408.71,9634052.8

هولنده 58.2, بلجيكا 16.1, نيوزيالنده 12.5, فرنسا 4.6, األرغواي 4, أوستراليا 20027,78412.51,610582.82.7

المصدر: المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

دوالر/طن
دول المنشأ الرئيسية (%)

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

دوالر/طن
دول المنشأ الرئيسية (%)



الجدول 3-32 الحليب المجفف

الواردات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -6,939162,306.9وسطي

02-00 -11,792332,757.8وسطي

هولنده 45.2, بولنده 18.1, بلجيكا 16.8, فرنسا 200011,670383,232.21,7547.5

هولندا 32, أوستراليا 21.4, بولندا 15.6, بلجيكا 11.6, فرنسا 3.8, أوكرانيا 3.2, الواليات المتحدة 20018,857232,555.71,0533.1

هولندا 43.5, بولندا 22.5, أوستراليا 11.7, فرنسا 7.1, إيران 6.9, بلجيكا 4.5, أوكرانيا 3.2, الواليات المتحدة 2.8, نيوزيالنده 200214,847372,461.41,681.02.6

المصدر: المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-33 القهوة الخضراء والمجففة

الواردات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -11,888262,168.2وسطي

02-00 -24,82221836.0وسطي

البرازيل 81, الهند 6.7, كولومبيا 200011,938131,062.95903.4

البرازيل 91.6, الهند 1.9, كولومبيا 1.3 نيكاراغوا 200137,45330809.61,4102

البرازيل 83.9, الهند 3.1, كولومبيا 5.3, فيتنام 1.9, لبنان 1.6, نيكاراغوا 200225,07619748.7863.61.2

المصدر: المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

دوالر/طن
دول المنشأ الرئيسية (%)

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

دوالر/طن
دول المنشأ الرئيسية (%)



الجدول 3-34 الزيوت النباتية (الذرة وعباد الشمس وفول الصويا)

الواردات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -32,39024.6758.4وسطي

02-00 -21,64815.2704.0وسطي

تركيا 75.5, قبرص 8.6, اإلمارات 200027,38220.0730.49303

تركيا 68, الواليات المتحدة األمريكية 4.6, قبرص 4.4, اإلمارات 200115,28411.6761.25414.3

تركيا 41.7, الواليات المتحدة 15.5, أوكرانيا 15.1, لبنان 7.8, االتحاد األوربي(15) 7.5, اإلمارات 200222,27913.7616.9632.26.7

المصدر: المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-35 لب و كسبة وبقايا استخراج زيت الزيتون والزيوت النباتية األخرى

الواردات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -127,39829231.4وسطي

02-00 -248,59453212.2وسطي

الواليات المتحدة األمريكية 71.5, األرجنتين 2000238,45659249.42,76527.7

األرجنتين 81.8, الواليات المتحدة 2001212,03342198.71,95918.2

األرجنتين 90.8, الواليات المتحدة 2002295,29256188.22,556.97.6

المصدر: المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

دوالر/طن
دول المنشأ الرئيسية (%)

السنوات
الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)
قيمة الوحدة 

دوالر/طن



الجدول 3-36 األسماك المعلبة

الواردات
مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -2,753238,447.9وسطي

02-00 -10,349242,301.2وسطي

المغرب 52.5, تايالند 20007,439334,452.01,54046.6

المغرب 73.6, تايالند 200111,393181,596.584625

200212,216191,585.9900.840.2 58.5, تايالند المغرب

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-37 بذور السمسم وعباد الشمس

الواردات

مليون ل.سمليون دوالرطن

-15,20611723.9وسطي 95-93

-48,97925511.7وسطي 02-00

السودان 56, نيجيريا 22, روسيا 5.1 , الباآستان  200044,75622486.81,0135

نيجيريا 34, السودان 28, الباآستان 17.7, روسيا 6.7, بلغاريا 5.5 200147,97628586.31,308

السودان 47.2, نيجيريا 20, الباآستان 8, فرنسا 6.2, روسيا اإلتحادية 200254,20525456.21,137.65.2

المصدر : المديرية العامة للجمارك

مالحظة : إن نسبة بذور السمسم منها خالل عام 2002 كانت 82.6% استوردت بشكل رئيسي من كل من السودان - نيجيريا - الباكستان

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 

دوالر/طن

السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

دوالر/طن
دول المنشأ الرئيسية (%)



الجدول 3-38 فول الصويا

الواردات

مليون ل.سمليون دوالرطن

95-93 -160.006366.7وسطي

02-00 -74,67716218.3وسطي

الواليات المتحدة األمريكية 76, األرجنتين 200068,67714.6212.968023

األرجنتين 93, الواليات المتحدة األمريكية 200154,27315.1278.27027

األرجنتين 63.8, الواليات المتحدة األمريكية 2002101,08019186.7868.136.2

المصدر: المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دوالر/طن
دول المنشأ الرئيسية (%)



    الجدول 3-39 الواردات والصادرات الزراعية السورية حسب مجموعات الدول 1996-2002 (ماليين الدوالرات و%)

199619971998199920002001200219961997199819992000200120021996199719981999200020012002

80.6-18-34-135-84-32-61-212.4213.4227.0254.0207.5169.3207.8151.7181.1143.2119.1173.5151.2127.2االتحاد األوربي (15)

1.5-57-590-2282-43.5141.397.4135.7103.9148.362.3144.7118.8179.076.9104.091.160.8101الدول األوربية األخرى

80.673.387.991.7111.2122.0117.3552.2642.6494.5474.9429.8457.7879.1472569407383319336761.8الدول العربية

17.3-60-74-73-59-56-131-272.7122.5160.3167.7129.1134.5147.8142.266.1101.394.655.574.6130.5الدول اآلسيوية

297.6-113-250-188-194-183-205-218.8194.8205.3215.8269.3143.0340.513.712.211.327.519.130.242.9الدول األمريكية 

51.3-88-18-16-10-1.00.911.616.218.588.857.719.716.61.90.50.61.06.41916بقية دول العالم

560313.6-88-829.1746.2789.5881.1838.6805.9933.41024.11037.3931.2793.5782.6805.71247.0195291142العالم

0.24-0.06-0.09-0.36-0.23-0.08-0.17-25.628.628.828.824.721.022.314.817.515.415.022.218.810.2االتحاد األوربي (15)

0.01-0.24-0.280.00-0.090.30-5.218.912.315.412.418.46.714.111.519.29.713.311.34.90.54الدول األوربية األخرى

9.79.811.110.413.315.112.653.961.953.159.854.956.870.50.750.800.700.680.590.580.76الدول العربية

0.06-0.29-0.40-0.28-0.23-0.30-0.31-32.916.420.319.015.416.715.813.96.410.911.97.19.310.5الدول اآلسيوية

0.78-0.65-0.87-0.77-0.90-0.88-0.88-26.426.126.024.532.017.736.51.31.21.23.52.43.73.4الدول األمريكية 

0.80-0.98-0.93-0.94-0.72-0.10.11.51.82.211.06.21.91.60.20.10.10.10.50.900.90بقية دول العالم

0.030.000.14-0.05-100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.110.160.08العالم

    المصدر : قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك

المجموعة

الميزان القياسي الصادرات% % الواردات

الميزان التجاري (ماليين الدوالرات) القيم المطلقة للصادرات (ماليين الدوالرات) القيم المطلقة للواردات (ماليين الدوالرات)



الجدول 3-40 أهم الشركاء التجاريين لسوريا حسب حجم التجارة الزراعية خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية و %)

النسبة من حجم التجارةالميزان القياسيالميزان التجاريحجم التجارةالصادراتالوارداتالدول

264.219,122.819,387.018,858.60.9719.2المملكة العربية السعودية

0.2515.4-3,798.3-9,647.45,849.115,496.5االتحاد األوربي (15)

0.826.7-5,508.9-6,110.9602.06,712.9الواليات المتحدة األمريكية

0.15,021.75,021.85,021.61.005.0الجزائر

0.994.1-4,096.1-4,117.921.84,139.7األرجنتين

836.72,904.83,741.52,068.10.553.7االمارات العربية المتحدة

0.823.3-2,746.5-3,043.8297.33,341.1البرازيل

744.32,576.73,321.01,832.40.553.3لبنان

29.03,207.13,236.13,178.10.983.2الكويت

0.232.9-687.1-1,822.01,134.92,956.9تايالند

1,377.81,505.82,883.6128.00.042.9مصر

1.002.5-2,506.1-2,506.10.02,506.1سيرالنكا

801.91,716.12,518.0914.20.362.5تركيا

264.62,154.52,419.11,889.90.782.4األردن

0.181.5-262.1-875.4613.31,488.7ماليزيا

0.0221.4-327.9-10,960.610,632.821,593.4دول أخرى

43,40357,360.7100,763.413,958.00.14100.0اإلجمالي

المصدر: المديرية العامة للجمارك



الجدول 3-41 التجارة الزراعية السورية حسب الدول خالل عامي 2000 و 2002 (ماليين الليرات السورية و %)

%مليون ل.سالدولة%مليون ل.سالدولة%مليون ل.سالدولة%مليون ل.سالدولة

19,122.833.3السعودية10,201.526.9المملكة العربية السعودية9,647.422.2االتحاد األوربي (15)10,135.426.9االتحاد األوربي (15)

5,849.110.2االتحاد األوربي (15)8,405.622.2االتحاد األوربي (15)6,110.914.1الواليات المتحدة األمريكية3,622.99.6األرجنتين

5,021.78.8الجزائر3,748.89.9تركيا4,117.99.5األرجنتين2,916.07.7الواليات المتحدة األمريكية

3,201.55.6الكويت2,081.55.5مصر3,043.87.0البرازيل2,763.07.3تركيا

2,876.25.0االمارات العربية المتحدة1,697.44.5االمارات العربية المتحدة2,506.15.8سيرالنكا2,385.76.3سيرالنكا

2,576.74.5لبنان1,714.64.5الكويت1,822.04.2تايالند2,233.35.9ماليزيا

2,154.53.8األردن1,431.93.8لبنان1,377.83.2مصر1,430.73.8االمارات العربية المتحدة

1,696.93.0تركيا1,029.72.7قطر875.42.0ماليزيا1,129.33.0االكوادور

1,505.82.6مصر845.62.2األردن836.71.9االمارات العربية المتحدة1,118.93.0المغرب

1,466.42.6قطر590.81.6اندونيسيا801.91.8تركيا1,043.22.8تايالند

1,265.92.2الباكستان565.41.5الجزائر792.11.8المغرب979.52.6السودان

1,134.92.0تايالند564.71.5اليابان744.31.7لبنان830.32.2البرازيل

890.81.6العراق544.61.4تايالند704.01.6االكوادور712.81.9رومانيا

758.11.3كوريا الجنوبية458.41.2روسيا االتحادية690.81.6السودان467.01.2بولندا

684.91.2أندونيسيا443.31.2الواليات المتحدة األمريكية587.41.4كولومبيا451.91.2تشيلي

613.31.1ماليزيا303.10.8المغرب580.51.3روسيا االتحادية414.21.1مصر

604.71.1الهند317.80.8عمان566.31.3المكسيك391.31.0المكسيك

601.71.0الواليات المتحدة األمريكية264.00.7رومانيا541.01.2استراليا376.61.0جمهورية إيران االسالمية

5,334.89.3دول أخرى2,650.47.0دول أخرى7,056.816.3دول أخرى4,255.111.3دول أخرى

57,360.7100.0اإلجمالي37,863.0100.0اإلجمالي43,403.0100.0اإلجمالي37,656.0100.0اإلجمالي

المصدر: المديرية العامة للجمارك وقاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية

صادرات عام 2002صادرات عام 2000واردات عام 2000 واردات عام 2002



2002 (ماليين الليرات السورية) 3-42 ميزان التجارة الزراعية السورية مع السعودية حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام        الجدول

الفصل

الجمركي
اسم الفصل

(مليون الصادرات

ل.س)

(مليون الواردات

ل.س)
الميزان التجاري

12353.22.812350.4الحيوانات الحية1

1.301.3اللحم وأألحشاء القابلة لألكل2

0.9-00.9األسماك والقشريات والالفقاريات3

64.82.162.8الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل4

11.40.011.3النباتات الحية ومنتجات زراعة األزهار6

2627.031.42595.6الخضار والجذور والدرنات القابلة لألكل 7

2221.326.32195.0الفواكه والحمضيات وقشر البطيخ8

700.60.0700.6القهوة والشاي والمتة والتوابل9

4.10.04.1الحبوب10

2.00.02.0منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء11

127.10.0127.1البذور الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية12

0.10.00.1نباتات خام وعلكة وأصبغة 13

18.40.018.4النباتات األخرى14

181.855.0126.8الزيوت والدهون النباتية والحيوانية15

82.76.975.8السكر والمنتجات السكرية17

53.80.053.8الكاكاو ومحضرات الكاكاو18

38.9-85.6124.5محضرات من الحبوب أو دقيق أو نشاء الحبوب 19

482.10.5481.5محضرات من الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل20

29.913.316.6محضرات مختلفة قابلة لألكل21

1.30.40.9المشروبات والكحول السائل والخل22

59.00.059.0بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية23

0.10.00.1الجلود (باستثناء الفراء)41

2.20.02.2الصوف والشعر51

12.30.012.3القطن 52

0.50.00.5الكتان والقنب 53

19122.8264.218858.5اإلجمالي

المصدر: المديرية العامة للجمارك 



       الجدول 3-43 ميزان التجارة الزراعية السورية مع دول االتحاد األوربي (15) حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية)

الفصل 

الجمركي
الميزان التجاريالواردات (مليون ل.س)الصادرات (مليون ل.س)اسم الفصل

114.4-8.6123.0الحيوانات الحية1

0.5-0.00.5اللحم وأألحشاء القابلة لألكل2

2.4-1.13.4األسماك والقشريات والالفقاريات3

1422.8-14.81437.6الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل4

237.00.4236.6المنتجات الحيوانية األخرى5

19.48.710.6النباتات الحية ومنتجات زراعة األزهار6

488.211.2477.0الخضار والجذور والدرنات القابلة لألكل 7

21.31.020.3الفواكه والحمضيات وقشر البطيخ8

619.21.5617.7القهوة والشاي والمتة والتوابل9

215.9-0.0215.9الحبوب10

74.0-0.074.0منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء11

584.0-133.3717.2البذور الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية12

16.8-0.016.8نباتات خام وعلكة وأصبغة 13

314.53.9310.7النباتات األخرى14

157.2-43.8201.0الزيوت والدهون النباتية والحيوانية15

0.8-0.00.8محضرات اللحوم واالسماك 16

4054.0-23.64077.6السكر والمنتجات السكرية17

78.6-0.579.2الكاكاو ومحضرات الكاكاو18

42.9-35.778.6محضرات من الحبوب أو دقيق أو نشاء الحبوب 19

53.5-57.4110.9محضرات من الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل20

1776.8-14.51791.3محضرات مختلفة قابلة لألكل21

56.3-0.456.7المشروبات والكحول السائل والخل22

21.1-0.121.2بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية23

506.6-98.9605.5التبغ24

951.06.8944.2الجلود (باستثناء الفراء)41

58.00.058.0الصوف والشعر51

2707.82.62705.2القطن 52

0.1-0.00.1الكتان والقنب 53

3798.2-5849.19647.4اإلجمالي

      المصدر: المديرية العامة للجمارك



الجدول 3-44 ميزان التجارة الزراعية السورية مع الواليات المتحدة حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية)

الفصل

الجمركي
اسم الفصل

(مليون الصادرات

ل.س)

(مليون الواردات

ل.س)
الميزان التجاري

3.40.03.4الحيوانات الحية1

1.3-0.01.3اللحم وأألحشاء القابلة لألكل2

43.3-9.152.3الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل4

14.6-9.724.3الخضار والجذور والدرنات القابلة لألكل 7

0.80.00.8الفواكه والحمضيات وقشر البطيخ8

535.60.0535.6القهوة والشاي والمتة والتوابل9

3979.5-0.03979.5الحبوب10

0.2-0.00.2منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء11

500.0-1.3501.3البذور الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية12

1.0-0.01.0نباتات خام وعلكة وأصبغة 13

94.9-7.2102.1الزيوت والدهون النباتية والحيوانية15

155.0-2.4157.5السكر والمنتجات السكرية17

0.90.10.8الكاكاو ومحضرات الكاكاو18

5.01.63.4محضرات من الحبوب أو دقيق أو نشاء الحبوب 19

21.4-21.643.1محضرات من الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل20

92.6-3.596.1محضرات مختلفة قابلة لألكل21

1.2-1.22.3المشروبات والكحول السائل والخل22

194.4-0.0194.4بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية23

953.5-0.0953.5التبغ24

5508.9-601.76110.6اإلجمالي

المصدر: المديرية العامة للجمارك



     الجدول 3-45 ميزان التجارة الزراعية السورية مع الجزائر حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية)

الفصل

الجمركي
اسم الفصل

(مليون الصادرات

ل.س)

(مليون الواردات

ل.س)
الميزان التجاري

2.70.02.7الحيوانات الحية1

3.40.03.4الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل4

0.50.00.5المنتجات الحيوانية األخرى5

6.30.06.3النباتات الحية ومنتجات زراعة األزهار6

4.60.04.6الخضار والجذور والدرنات القابلة لألكل 7

13.30.013.3الفواكه والحمضيات وقشر البطيخ8

196.60.0196.6القهوة والشاي والمتة والتوابل9

4730.90.04730.9الحبوب10

1.40.01.4منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء11

20.60.020.6البذور الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية12

0.10.00.1الزيوت والدهون النباتية والحيوانية15

8.70.08.7السكر والمنتجات السكرية17

0.30.00.3الكاكاو ومحضرات الكاكاو18

1.20.01.2محضرات من الحبوب أو دقيق أو نشاء الحبوب 19

1.10.01.1محضرات من الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل20

0.10.00.1محضرات مختلفة قابلة لألكل21

0.1-0.00.1المشروبات والكحول السائل والخل22

30.10.030.1القطن52

5021.70.15021.6اإلجمالي

    المصدر: المديرية العامة للجمارك



   الجدول 3-46 ميزان التجارة الزراعية السورية مع األرجنتين حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية)

الفصل

الجمركي
اسم الفصل

(مليون الصادرات

ل.س)

الواردات (مليون 

ل.س)
الميزان التجاري

17.1-0.017.1الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل4

623.3-21.8645.1القهوة والشاي والمتة والتوابل9

549.1-0.0549.1الحبوب10

553.8-0.0553.8البذور الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية12

1.8-0.01.8نباتات خام وعلكة وأصبغة 13

10.3-0.010.3الزيوت والدهون النباتية والحيوانية15

6.4-0.06.4السكر والمنتجات السكرية17

11.6-0.011.6محضرات مختلفة قابلة لألكل21

2322.6-0.02322.6بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية23

4096.0-21.84117.9اإلجمالي

 المصدر: المديرية العامة للجمارك



الجدول 3-47 أهم الصادرات الزراعية السورية للسعودية حسب السلع خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية و أطنان و %)

%القيمة (مليون ل.س)الكمية المصدرة (طن)اسم المنتجالكود الجمركي للمنتج

84720.311657.261.0األغنام الحية1041090

163491.72052.410.7البندورة الطازجة أو المبردة7020000

4892.8677.33.5غيرها من األغنام الحية والماعز1042090

4596.3606.83.2بذور الكمون9093000

10075.1345.61.8العنب الطازج8061000

7806.8342.71.8الكرز8092000

7054.7316.41.7األجاص8082010

6107.5218.71.1خوخ (برقوق) وخوخ السياج.8094000

6214.1208.01.1المشمش8091000

9569.2177.80.9ثمار فليفلة من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا طازجة أو مبردة.7096000

1474.5175.70.9زيت زيتون بكر (العصرة األولى) صالح لالستهالك البشري بحالته الراهنة.15091010

9365.7174.20.9البرتقال8051000

3095.3149.50.8قمر الدين وملبن20079910

6108.1139.50.7يوسفي "ماندرين" كلمنتينا ويلكينج  وغيرها من الحمضيات المهجنة8052000

4791.8127.40.7عدس للبذار (تقاوى).7134010

9749.5122.60.6بطيخ أصفر (شمام وقاوون).8071910

2606.5114.50.6دراق (خوخ) "برونوس بريسيكا" ( ما فيه الدّراق األملس "نكتارين").8093000

398265.619122.8100.0اإلجمالي

المصدر: المديرية العامة للجمارك



الجدول 3-48 أهم الصادرات الزراعية السورية لدول االتحاد األوربي(15) حسب السلع خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية و أطنان و %)

%القيمة (مليون ل.س)الكمية المصدرة (طن)اسم المنتجالكود الجمركي للمنتج

72,532.12,629.545.0قطن غير مسرح "غير مكرود" وغير ممشط (غيره)52010090

41120099
 جلود الماعز واألغنام والتي خضعت للمزيد من المعامالت بعد الدباغة مثل الصباغة أو الطباعة عليها 

(أخرى)
6,847.0902.015.4

4,523.9586.210.0بذور الكمون9093000

30,830.3314.55.4زغب بذور القطن14042000

11,887.4250.74.3بندورة طازجة أو مبردة7020000

623.0235.74.0مصارين.5040010

1,206.0158.32.7كبر (قبار) في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد أخرى بقصد الحفظ المؤقت فقط .7113010

906.098.91.7تبغ منزوع السويقات والعروق، كلياً أو جزئياً (ورق تبغ)24012010

901.259.31.0بصل مجفف7122000

662.646.50.8لب بذور المشمش12123010

1,260.045.70.8صوف منزوع دهنه وغير مكربن (غيره)51012990

394.438.80.7نباتات وأجزاؤها، (بما فيها بذور والثمار) (غيرها)12119099

2,160.335.70.6بطاطا طازجة أو مبردة (غيرها)7019000

291.027.00.5خبز و فطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوي على الكاكاو (غيرها)19059090

360.324.50.4جذور سوس (عرق سوس).12111000

149,100.05,849.1100.0اإلجمالي

المصدر: المديرية العامة للجمارك



الجدول 3-49 أهم الصادرات الزراعية السورية للجزائر حسب السلع خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية و أطنان و %)

%القيمة (مليون ل.س)الكمية المصدرة (طن)اسم المنتجالكود الجمركي للمنتج

520867.24465.988.9حنطة (قمح) قاسية (غيرها)10011090

67846.0265.05.3الشعير10030000

1446.5193.93.9بذور الكمون9093000

945.430.10.6قطن غير مسرح "غير مكرود" وغير ممشط (غيره)52010090

218.220.60.4نباتات وأجزاؤها، (بما فيها بذور والثمار) (غيرها)12119099

264.610.30.2تين في أغلفة اليزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد.8042010

95.68.70.2مصنوعات سكرية "سكاكر" (بما في ذلك الشوكوالته البيضاء) ال تحتوي على كاكاو (غيرها)17049090

2.34.10.1فسائل دون جذورها  وطعوم (غيرها)6021090

142.54.10.1فول عريض (فيشيا فابا من نوع ماجور) وفول صغير (فيشيا فابا من نوع إيكوينا وفيشيا فابا من7135090

7.53.40.1عسل طبيعي4090000

192.02.70.1األغنام الحية1041090

49.52.70.1بذور كراوية9094000

57.12.30.0تين (غيرها)8042090

0.71.40.0أزهار مقطوفة و براعم أزهار، للباقات أو للتزيين نضرة.6031000

592381.65021.7100.0اإلجمالي

المصدر: المديرية العامة للجمارك



   الجدول 3-50 أهم الصادرات الزراعية السورية للكويت حسب السلع خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية و أطنان و %)

%القيمة (مليون ل.س)الكمية المصدرة (طن)اسم المنتجالكود الجمركي للمنتج

13263.71824.257.0األغنام الحية1041090

12296.1152.64.8بندورة طازجة أو مبردة7020000

3638.2124.43.9العنب الطازج8061000

4393.0116.33.6خيار و قثاء وخيار صغير محبب.20011000

428.550.41.6زيت زيتون بكر (العصرة األولى) صالح لالستهالك البشري بحالته الراهنة.15091010

1116.248.71.5الكرز8092000

2446.045.11.4البرتقال8051000

2870.943.01.3بطاطا طازجة أو مبردة (غيرها)7019000

2257.742.81.3ثمار فليفلة من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا طازجة أو مبردة.7096000

920.040.81.3كمثرى (إجاص).8082010

310.240.81.3الجبن أبيض.4061010

4108.838.71.2خس (غيره)7051900

3923.135.51.1بطيخ أحمر "دالع".8071100

985.033.91.1خوخ (برقوق) وخوخ السياج.8094000

1511.133.01.0يوسفي "ماندرين" كلمنتينا ويلكينج  وغيرها من الحمضيات المهجنة8052000

74138.93201.5100.0اإلجمالي

المصدر: المديرية العامة للجمارك



الجدول 3-51 أهم الصادرات الزراعية السورية لإلمارات العربية المتحدة حسب السلع خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية و أطنان و %)

%القيمة (مليون ل.س)الكمية المصدرة (طن)اسم المنتجالكود الجمركي للمنتج

9379.51159.240.3بذور الكمون9093000

5644.2193.86.7العنب الطازج8061000

15388.1189.16.6بندورة طازجة أو مبردة7020000

1263.0176.16.1غيرها من األغنام الحية والماعز1042090

824.1103.73.6األغنام الحية1041090

2500.566.12.3خيار و قثاء وخيار صغير محبب.20011000

3940.659.92.1بطاطا طازجة أو مبردة (غيرها)7019000

1772.759.02.1قطن غير مسرح "غير مكرود" وغير ممشط (غيره)52010090

1270.555.41.9الكرز8092000

880.039.71.4األجاص (كمثرى)8082010

1030.836.81.3خوخ (برقوق) وخوخ السياج.8094000

3496.233.51.2خس (غيره)7051900

1781.933.41.2البرتقال8051000

2538.631.31.1بطيخ أصفر (شمام وقاوون).8071910

243.130.81.1الجبن األبيض4061010

69387.02876.2100.0اإلجمالي

المصدر: المديرية العامة للجمارك



الجدول 3-52 أهم الواردات الزراعية السورية من دول االتحاد األوربي(15) حسب السلع خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية و أطنان و %)

%القيمة (مليون ل.س)الكمية المستوردة (طن)اسم المنتجالكود الجمركي للمنتج

329,251.93,830.539.7سكروز نقي كيماوياً، بحالته الصلبة مصفى (مكرر) (غيرها)17019919

1,463.41,641.917.0محضرات غذائية غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر (غيرها)21069090

3,531.9635.86.6ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم  بنسبة تزيد عن %1.5 وز4022110

958.9598.66.2لفائف عادية "سجائر" محتوية على تبغ.24022000

5,944.1459.84.8السمنة4059010

59.1380.13.9بذور الخضار التي اليمكن استعمالها إال للبذار.12099110

14,339.4176.21.8غلوكوز وشراب الغليكوز، ال يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من %20 وزناً من الفركتوز17023090

25,315.0129.51.3ذرة صفراء10059010

66.2116.51.2ديوك و دجاجات من فصيلة غالوس دومستيكاس, بوزن اليزيد عن 185 غ (غيرها)1051900

1,500.093.61.0رقائق مستطيلة مصنوعة من دقيق البطاطا مملحة ومضاف إليها مواد حافظة، مجففة معدة لالستهال20052010

255.384.90.9بذور النباتات العلفية للبذار12091110

1,814.980.50.8الزبدة4051000

4,870.770.90.7بذور عباد الشمس وإن كانت مكسرة12060000

6,457.861.60.6خالصات الشعير الناشظ "مالت" محضرات غذائية من دقيق (طحين) أو جريش أو سميد أو النشاء أ19019090

429,429.19,647.4100.0اإلجمالي

المصدر: المديرية العامة للجمارك



الجدول 3-53 أهم الواردات الزراعية السورية من الواليات المتحدة حسب السلع خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية و أطنان و %)

%القيمة (مليون ل.س)الكمية المستوردة (طن)اسم المنتجالكود الجمركي للمنتج

698,454.93,689.460.4ذرة صفراء10059010

محتوية على تبغ24022000 "سجائر" 1,586.8953.515.6لفائف عادية

35,794.6314.35.1فول الصويا وإن كان مكسرا12010000ً

50,232.0254.14.2غيرها من الذرة الصفراء10059090

23040000
كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت  مجروشة أو مطحونة، أو بشكل كريات مكتلة

ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا
22,500.0194.13.2

103.6180.02.9بذور الخضار التي اليمكن استعمالها إال للبذار12099110

14,000.0154.82.5سكروز نقي كيماوياً، بحالته الصلبة مصفى (مكرر) (غيرها)17019919

(غيرها)21069090 196.693.01.5محضرات غذائية غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر

4,007.189.71.5زيوت خامية معدة للصناعة من بذور عباد الشمس15121111

4022110

ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم  بنسبة تزيد عن 

1.5% وزناً ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر لألطفال ضمن علب 

معدنية محكمة ال يتجاوز وزن محتواها الصافي 2500 غرام

152.452.30.9

800.040.50.7قبار محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة20059010

1,500.029.30.5أرز مضروب كلياً أو جزئياً، وإن كان ممسوحاً أو ملمعا10063000ً

يابسة مقشورة للبذار7131010 (بيسوم ساتيفوم) 82.511.40.2بازيال

7133310
بما فيها الفاصولياء البيضاء للبذار (فاسيولوس فولجاريس) لوبيا أو فاصوليا، عادية

(تقاوى)
49.09.10.1

من بذور عباد الشمس15121910 (غيرها) 244.78.40.1زيوت خامية

13.56.80.1ذرة صفراء للبذار10051000

12099910
التي ال يمكن استعمالها إال غيرها) بذور وثمار ونوى من األنواع المعدة للبذار (تقاوى) (

للبذار
4.16.40.1

830,174.46,110.6100.0اإلجمالي

المصدر : المديرية العامة للجمارك



الجدول 3-54 أهم الواردات الزراعية السورية من األرجنتين حسب السلع خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية و أطنان و %)

%القيمة (مليون ل.س)الكمية المستوردة (طن)اسم المنتجالكود الجمركي للمنتج

23040000
كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت  مجروشة أو مطحونة، أو بشكل كريات مكتلة ناتجة 

عن استخراج زيت فول الصويا.
268780.92322.656.4

65285.4553.813.4فول الصويا وإن كان مكسرا12010000ً

13815.4496.912.1متة (ماتية) ، خاما بشكل عيدان حتى ماكان منها مطحونا9030020ً

107067.6486.311.8ذرة صفراء10059010

2841.2147.63.6متة (ماتية) محضرة وجاهزة لإلستهالك9030010

10816.062.91.5غيرها من الذرة الصفراء10059090

361.611.60.3محضرات غذائية غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر (غيرها)21069090

4021090
ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر بشكل مسحوق أو 

حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي علىدسم بنسبة ال تزيد عن 15% وزنا (غيرها)
175.010.20.2

265.88.90.2زيوت خامية (غيرها) من بذور عباد الشمس.15121910

120.06.90.2زبدة4051000

165.05.00.1الكتوز وشراب الكتوز (غيرها)17021900

60.01.80.0عصارات (نسغ ) وخالصات نباتية من حشيشة الدينار.13021100

17021100
الكتوز وشراب الكتوز  محتوي  على %99 وزنا أو أكثر من الالكتوز، معبرا عنه بالالكتوز 

الالمائي ومحسوباً على أساس المادة الجافة
50.01.40.0

59.21.40.0دهون و زيوت نباتية وأجزاؤها , مهدرجة كلياً أو جزئياً وإن كانت مكررة (غيرها)15162019

469874.04117.9100.0اإلجمالي

المصدر: المديرية العامة للجمارك



   الجدول 3-55 أهم الواردات الزراعية السورية من البرازيل حسب السلع خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية و أطنان و %)

%القيمة (مليون ل.س)الكمية المستوردة (طن)اسم المنتجالكود الجمركي للمنتج

146724.81485.448.8سكروز نقي كيماوياً، بحالته الصلبة مصفى (مكرر) (غيرها)17019919

69041.4814.726.8سكر خام من أجل التكرير17011210

22327.2724.623.8بن غير محمص غير منزوع منه الكافيين9011100

103.013.90.5خالصات وأرواح ومركزات بن .21011100

28.02.20.1شموع نباتية.15211000

5391087.13043.8100.0اإلجمالي

المصدر: المديرية العامة للجمارك



الجدول 3-56 أهم الواردات الزراعية السورية من سيرالنكا حسب السلع خالل عام 2002 (ماليين الليرات السورية و أطنان و %)

%القيمة (مليون ل.س)الكمية المستوردة (طن)اسم المنتجالكود الجمركي للمنتج

21756.61633.765.2شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات أخر9024000

9023000
شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيا، معبأ مباشرة في عبوات اليزيد وزن محتواها عن 

3 كغ
8080.8800.131.9

723.024.81.0جوز الهند (نارجيل) ، مجفف.8011100

95.011.80.5شاي أسود9021000

668.810.80.4جوز الهند (نارجيل) (غيره)8011900

81.36.30.3كستناء (من نوع كاستانيا )8024000

58.25.10.2قاقلة (حب الهال).9083000

192.44.30.2قرنفل (كبوش "كاملة وبراعم" وسيقان  و ثمار).9070000

43.03.20.1 مغربية19024000

39.52.10.1فلفل من جنس (بيبر) غير مجروش والمسحوق9041100

37.01.60.1جوز الطيب9081000

5552410.92506.1100.0اإلجمالي

المصدر: المديرية العامة للجمارك



 






