




 

  شكر

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

ويشكل هذا . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي والمتخصص في التحليل االقتصادي للسياسات الزراعية قي سورية

  .ورية سنوية حول التجارة في المنتجات الزراعية التقرير العدد الرابع من سلسلة تقارير د

 ويمثل أحد أهم نتاجات التعاون الدولي طويل المدى الذي تم االنجليزيةإن هذا العدد من التقرير متوفر أيضًا باللغة 

المساعدة في بناء المقدرات من خالل تعزيز  "GCP/SYR/006/ITAتحقيقه في ظل المرحلة الثالثة من مشروع 

الممول من قبل الحكومة اإليطالية والمنفذ من قبل منظمة األغذية والزراعة " المرآز الوطني للسياسات الزراعيةتشغيل 

  .  لألمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

ن قبل المشروع وعلى وتود وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي أن تعبر عن شكرها العميق للمساعدة الدائمة المقدمة م

  . وجه الخصوص التدريب طويل المدى والمساعدة الفنية اليومية التي مكنت وساعدت على إنشاء المرآز وتشغيله 

ويود .ويشكر المرآز الخبراء واألساتذة الذين قدموا مقترحاتهم بناءًا على تجاربهم مع األعداد السابقة من هذا التقرير 

 العميق لمديريات وعناصر وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي و وزارة االقتصاد والتجارة المرآز أن يعبر عن امتنانه

ووزارة المالية والمديرية العامة للجمارك والمؤسسات األخرى وخاصًة المكتب المرآزي لإلحصاء لمساعدتهم التي 

عداد هذا التقرير وذلك من خالل قدموها للمرآز بشكل عام ولقسم السياسات التجارية بشكل خاص والتي ساعدت على إ

  . تسهيل الحصول على البيانات والمعلومات





 

 

  تمهيد

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

 لالنضمام إلى منظمة التجارة ولتحقيق هذا الهدف تقدمت سورية بطلب رسمي. االندماج التدريجي مع االقتصاد العالمي 

العالمية ووقعت باألحرف األولى اتفاقية الشراآة مع االتحاد األوروبي وهي تقوم بتطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة 

آما تقوم سورية بفتح . 2005التجارة العربية الحرة الكبرى حيث بدأت بالتطبيق الكامل لهذه االتفاقية منذ بداية عام 

ويترافق تعزيز التكامل مع النظام . يدة من خالل االتفاقيات الثنائية مع العديد من الشرآاء التجاريين األسواق الجد

مثل (ومن التطورات األخيرة تلك التي طرأت على السياسات المالية والنقدية . العالمي بالتحديث التدريجي للقطاع العام 

سياسات االستثمار ونظام الجمارك  وقطاع التأمين الخاص و) القطاع المصرفي وأسعار الصرف ونظام ضرائب الدخل

وغيرها من السياسات مما يمثل مراحل أساسية في عملية التحرير االقتصادي في إطار اقتصاد السوق االجتماعي الذي 

  . تبناه المؤتمر العاشر للحزب 

زراعي على مساندة تلك العملية من خالل يعمل المرآز الوطني للسياسات الزراعية التابع لوزارة الزراعة واإلصالح ال

توفير المعلومات والتحليالت الالزمة لصانعي السياسات والباحثين والقطاع الخاص والمهتمين ، ويشكل تقرير التجارة 

  .  جزءًا مهمًا من هذه المساعدة 2005الزراعية 

 يتضمن أيضًا أحدث البيانات 2005ر عام وآما هو الحال في األعداد السابقة من تقرير التجارة الزراعية فإن تقري

والمعلومات لتوثيق وتحليل تطور التجارة الزراعية السورية والعالمية والمفاوضات التجارية المتعددة األطراف 

  . والثنائية وتطوراتها في سورية وفي الدول األخرى 

 عملت مجموعة من حيثياسات الزراعية ويشكل هذا التقرير أحد نتاجات قسم السياسات التجارية للمرآز الوطني للس

 – السيد بشير الحموي السيد محمود ببيلي –الباحثين على إعداد هذا التقرير وهي مكونة من السيد عصام إسماعيل 

إسماعيل رئيس قسم السياسات التجارية بتنسيق عمل المجموعة بمساعدة عصام السيد ياسر العيسى، حيث قام السيد 

 خبير الفاو الدولي والمشرف –ل التوجيهات التي قدمها السيد خوسيه ماريا غارسيا ألفاريس آوآه مشروع الفاو من خال

وقد قام بتدقيق التقرير مدير . على عمل القسم وبمساعدة السيد هيثم األشقر معاون مدير المرآز لشؤون الدراسات 

 توماسو بيري رئيس المستشارين الفنيين بالوآالة المرآز الوطني للسياسات الزراعية السيد عطية الهندي و والسيد بيرو

. التقدير والشكر للجهود الكبيرة من قسم المعلومات واالتصاالت في المرآز وخاصة الفريق العامل في قاعدة البيانات 

والمساعدة .  مسؤولة العالقات العامة في المشروع مطرالآما وفر المشروع خدمات الترجمة من قبل السيدة أسماء 

  . وخدمات فريق العمل اإلداري والفني في المشروع اللغوية من قبل السيد دافيد منير نبتي 

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





 

 

 المصطلحات

AA اتفاقية الشراآة  

ACP  مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي 

AVE  السعري) المعادل(المكافىء 

AoA  االتفاقية الزراعية لمنظمة التجارة العالمية  

ASEAN اتحاد دول جنوب آسيا 

CAP السياسات الزراعية العامة لالتحاد األوربي 

CBS المكتب المرآزي لإلحصاء 

CCP المدفوعات العكسية لبرنامج الزراعة األمريكي 

CMC  لجنة النقد والتأمين 

CMO المؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان 

CoBS المصرف التجاري السوري 

COMs جمعيات السوق العامة في اإلتحاد األوربي 

CRP في قانون الزراعة األمريكيبرنامج اإلدخار للحفاظ على الموارد   

DD إعالن الدوحة 

DDA جدول أعمال الدوحة للتنمية  

EAFRD لريفية الصندوق الزراعي للتنمية ا 

EAGF صندوق الضمان الزراعي في االتحاد األوربي 

EBA  آل شيء ماعدا السالح 

EC  المفوضية األوربية 

EIB بنك االستثمار األوربي  

EMP الشراآة األوربية المتوسطية 

EPA  وآالة حماية البيئة في الواليات المتحدة األمريكية 

ESC  ة الدول العربيةالمجلس االقتصادي واإلجتماعي لجامع  

EU االتحاد األوربي 

EU-15  15دول االتحاد األوربي الـ  

EU-25  25دول االتحاد األوربي الـ  

FAO منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 

FAOSTAT قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 

FDA كيةإدارة الدواء واألغذية األمري 

FDI  االستثمارات الخارجية المباشرة  



 

 

FSRIA   2002عام لالقانون الخاص بسالمة المزرعة واالستثمار الريفي في الواليات المتحدة 

FTA منطقة تجارة حرة  

FY سنة مالية 

GAFTA  منطقة التجرة العربية الحرة الكبرى 

GATT االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة 

GC عام لمنظمة التجارة العالميةالمجلس ال  

GCM الشرآة العامة للمطاحن 

GDC المديرية العامة للجمارك 

GDP الناتج المحلي االجمالي 

GEC المؤسسة العامة االستهالآية 

GECPT المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب 

GEF المؤسسة العامة لألعالف 

GIs  المؤشرات الجغرافية 

GM ًاالمعدل وراثي 

GMO المواد المعدلة وراثيًا 

GOS المؤسسة العامة للسكر 

GSSE معادل دعم الخدمات العامة 

G10 مجموعة العشرة في منظمة التجارة العالمية 

G20 مجموعة العشرين في منظمة التجارة العالمية 

G33  بلدًا ناميًا تدعم مفهوم المنتجات الخاصة42مجموعة تتألف من  

G90 لتسعين في منظمة التجارة العالميةمجموعة ا 

HS النظام المنسق للتعريفة الجمرآية  

IBTF البنك الدولي للتجارة والتمويل في سورية 

IDB قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية  

IMF  صندوق النقد الدولي  

ISC هيئة الرقابة على التأمين 

LD  مرسوم تشريعي 

LDCs الدول األقل نموًا 

MA  دخول األسواق 

MAAR  وزارة الزراعة واالصالح الزراعي في سورية  

MCs الول المتوسطية  

ME الشرق األوسط 
MEDA متوسطية- هو الوسائل المالية التي يقدمها االتحاد األوروبي من أجل تطبيق الشراآة األورو  
MEFT  وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية 

MET رةوزارة االقتصاد والتجا  

MFN الدولة األآثر رعاية 



 

 

MPCs الشرآاء المتوسطيين 

MPS دعم أسعار السوق  

MTRs مراجعة نصف الفترة للسياسات الزراعية العامة في االتحاد األوربي  

NAFTA منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية 

NAMA دخول األسواق للسلع غير الزراعية 

NAPC راعيةالمرآز الوطني للسياسات الز  

NES غير مذآور في مكان آخر  

NTBs العوائق غير الجمرآية 

NTCs األمور غير التجارية 

OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

OIE المكتب الدولي لألوبئة 

OPEC منظمة الدول المصدرة للنفط 

PAP المنتجات الزراعية المصنعة  

PP فترة الحماية  

PSE معادل دعم المنتجين  

RCA الميزة النسبية الظاهرية  

RTAs إتفاقية تجارة إقليمية 

RUV القيمة النسبية للوحدة  

SCM اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالمساعدات واإلجراءات التعويضية 

SAC  المجلس الزراعي األعلى 

SARS مرض السارس  

SAT 2003  2003تقرير التجارة الزراعية لعام 
SAT 2004  2004تقرير التجارة الزراعية لعام 

SEBC مرآز األعمال السوري األوربي 

SFP في السياسات الزراعية العامة لالتحاد األوربيالمدفوعات الزراعية الخاصة   

SPS اتفاقية الصحة والصحة النباتية  

SSA اتحاد الروبيان الجنوبي 

SSG الحماية الخاصة  

SSM آلية الحماية الخاصة  

SP  ليرة سورية  

SPs سلع خاصة 

TRQ  المطبقة على أساس آمي(التعرفة الكمية( 

TSE معادل الدعم الكلي  

UAE اإلمارات العربية المتحدة 

UK المملكة المتحدة  

UN األمم المتحدة 



 

 

UNCTAD مؤتمر األمم المتحدة للتجارةوالتنمية 

UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

URAA الزراعية في جولة األرغواي لمنظمة التجارة العالميةاالتفاقية   

USA الواليات المتحدة األمريكية  

USDA  وزارة الزراعة األمريكية  

USITC هيئة المعامالت التجارية الدولية األمريكية 

WTO منظمة التجارة العالمية 
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  ملخص تنفيذي 

ذاب                      تثمار واجت ة االس خضع  االقتصاد السوري خالل السنوات القليلة األخيرة لعملية إصالح تدريجية بهدف تحسين بيئ

ءًا من الجوانب  المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة ، شملت هذه اإلصالحات آل القطاعات االقتصادية السورية بد      

د شهدت السياسات                 . التشريعية وصوًال إلى التغييرات الجزئية المحددة        المي فق دماج باالقتصاد الع اه االن و آخطوة باتج

ة     ارف الخاص داث المص رف و إح عار الص د أس ية آتوحي ة رئيس الحات هيكلي وريا إص ي س ة ف ادية العام االقتص

ن اإلجراءات األخرى والمصارف اإلسالمية و مؤسسات الصيرفة  باإل ر م ى الكثي ام . ضافة إل ة الع ع بداي  2005وم

ى       (GAFTA)بدأت سوريا بالتطبيق الكامل لمواد اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى             ة أثرت عل  ، هذه االتفاقي

ي                       ى األسواق السورية من دول أعضاء ف  من   (GAFTA)السوق المحلي للعديد من السلع الزراعية آمنتجات قادمة إل

ة أخرى                    ة  من جه ى األسواق العربي ة السورية إل ا حسنت من دخول المنتجات الزراعي ا وضع سوريا    . .جهة  آم أم

ة و    ورية األوروبي راآة الس ة الش ا اتفاقي رة وهم نوات األخي ر خالل الس م يتغي امتين ل اريتين ه اقيتين تج ى اتف بة إل بالنس

ارة العالمي  ة التج ى منظم وريا إل ام انضمام س ي الع اد  2003ة ، فف ع االتح راآة م ة الش وريا مفاوضات اتفاقي  أنهت س

ام   ي ع ى ف األحرف األول ا ب ع عليه م التوقي ي  وت ع2004األوروب ار التوقي ائي  وبانتظ ب  النه دمت بطل ا تق ا ، آم  عليه

ة القام                      ى اتفاقي د توصلت سوريا إل ع        االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، و في نفس الفترة فق ة تجارة حرة م ة منطق

دول األخرى    ع بعض ال ات م ع اتفاقي ل لتوقي ا يجري العم ي ، آم ان الترآ ن البرلم ا م ار المصادقة عليه ا وبانتظ ترآي

  .آروسيا و إيران 

ة             وطني للسياسات الزراعي يحتل قطاع الزراعة السورية أهمية بالغة في مجال التجارة الخارجية ، وعليه يقوم المرآز ال

ارة              ) SAT(لتقرير السنوي  حول  التجارة الزراعية السورية         بإصدار ا  ة التج ي حرآ ديم أحدث التطورات ف مكرس لتق

   .2004 و2003 و 2002 هو العدد الرابع بعد أعداد SAT (2005(السورية و السياسات المحلية و العالمية ، 

اهم          ينسجم مع العددين     2005إن بنية تقرير التجارة الزراعية السورية لعام         ي تس السابقين مع إجراء بعض التعديالت الت

ن الفصل   ل م ريس آ الي  تك دد الح ي الع م ف دة  ، وت ات الجدي اهيم والمعلوم ي توضيح بعض المف ن 5 و 1ف  و جزء م

ى     4الفصل  ة عل ات التجاري ة و االتفاقي ات الزراعي ة و السياس ارة العالمي ة التج ي حرآ ورات ف ر التط ي آخ   للبحث ف

 و جزء  6 و 3 و 2نائية و اإلقليمية و المتعددة األطراف بما في ذلك منظمة التجارة العالمية ، أما الفصول  المستويات الث 

ة السورية ، و خصص الفصل              4من الفصل    ة و السياسات التجاري ة و الزراعي  فهي تقدم عرضًا للتجارة السورية العام

  .موضوع اتفاقية الشراآة السورية األوروبية  لمواضيع مختلفة في آل عدد ، و سيقدم هذا العدد 7األخير 

إن بعض    ام و الخاص ف اعين الع ي القط ين  ف كل خاص للمهتم ة بش ون مهم د تك ي ق ات الت ديث المعلوم ب تح ى جان إل

ام أسعار الصرف                                ي نظ ر ف رًا للتغي ة و نظ ي البداي ابقين ، فف ددين الس ة بالع التغييرات قد طرأت على هذا التقرير مقارن



  2005التجارة الزراعية السورية 
 

ii 

ة                     2000 العام   الذي تم في   رة الزمني إن الفت دوالر األمريكي ، أيضًا ف ة بال  فهذا التقرير سيعرض معظم الجداول التجاري

ى قاعدة                     2004 إلى   1997-1995المدروسة ستشمل فترة     اد عل ا االعتم تم فيه ي ي ى الت  ، أخيرًا فإن هذه هي المرة األول

ة السورية            بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية بشكل آامل آمصد          ارة الزراعي ة التج ان حرآ د من      .ر لبي ، وال ب

المرآز و                     ات الخاصة ب التنويه إلى أن إجمالي قيمة التجارة الزراعية السورية قد تم احتسابها أيضًا بناًء على قاعدة البيان

ة                    -41-38-33-31(هي تتضمن منتجات لم يكن من المتوقع أن يتم اعتبارها مواد زراعية و توجد في الفصول الجمرآي

ية      –مثل األسمدة    ) 53- 44-45-51-52 وت األساس ة        – الزي وت العطري بية    – العطور و الزي  – بعض المنتجات الخش

  .  وألياف النباتية للمنسوجات– الغزل و المنسوجات –ألياف القطن 

د عل                        ة فصول تعتم اك ثالث ان هن ات ، و آ ات   اعتمد بناء هذا التقرير على العديد من مصادر المعلوم ى معلومات و بيان

ة   ارة العالمي ة التج ددة آمنظم ة متع ن مصادر عالمي ة م ع(مقدم اون االقتصادي ) الفصالن األول و الراب ة التع و منظم

ة  امس ) (OECD(والتنمي ل الخ ة  ) الفص ة و الزراع ة األغذي ن  ) (FAO(و منظم ول م ى 1الفص ية ) 3 إل و المفوض

ة  ول (األوروبي ذلك وزا) 7 و 5 و 4الفص ة  و آ ة األمريكي امس (رة الزراع ل الخ ن    ) الفص د م تخدام العدي م اس ، و ت

ع و السادس  داد الفصلين الراب ًا . المصادر السورية أيضًا إلع ة تغطي زمني ة و الدولي وافرة المحلي ات المت م البيان معظ

ام    ى ع ارة حت ة التج ة و    2004حرآ ة المحلي ات التجاري ن السياس ة ع ات المحدث من المعلوم ا تتض ر   بينم ة آخ  العالمي

   .2006التطورات في السياسات التجارية و االقتصادية الكلية السورية حتى بداية العام 

ي ملخص       SAT (2005(يقدم   ا يل ة ، و فيم  صورة شاملة عن تطورات التجارة و السياسات التجارية السورية و العالمي

  :لهذه التطورات حسب الفصول

ة   ات العام اخ   يصف الفصل األول االتجاه ى المن ز عل ع الترآي ة م ة و الزراعي ة اإلجمالي ارة العالمي ي التج ية ف الرئيس

رق      ة الش ى منطق ز عل ع الترآي ة م ة والزراعي ة العام ارة العالمي ي التج ية ف ات الرئيس المي و واالتجاه االقتصادي الع

  .األوسط و بعض السلع المعينة الهامة لسوريا 

المي     دل النمو التجاري الع ان مع ام  % 10.2آ ي الع ر من  2004ف ود أآث و للصين   % 20 و يع ذا النم ا حل    .من ه آم

دة          ) 15( االتحاد األوروبي   ات المتح الم ليحل محل الوالي ي الع ى ف ة األول ة     . دولة في المرتب ي المرتب ا ف وحلت أوروب

ة حيث بلغت حصتها              اد األ            (األولى آمصّدر للمنتجات الزراعي ة لالتح ارة الداخلي ك التج ي ذل ا ف ي بم من  % 47 )وروب

الي صادراتها         . التجارة الزراعية العالمية     و سجلت أمريكا الوسطى و الجنوبية أعلى نسبة للصادرات الزراعية من إجم

ة   واردات الكلي ي ال ة ف واردات الزراعي بة لل ى نس ا أعل ا سجلت إفريقي ة بينم م مصدر . الكلي دة أه ات المتح ت الوالي آان

  .بينما آان االتحاد األوروبي هو أول المستوردين للمنتجات الزراعية في العالم 

م         ي أه ا ه ت أوروب حًا ،  و آان وًا واض رة نم نوات األخي الل الس ط خ رق األوس ي الش ة ف ارة الزراعي م التج هد حج ش

ة للشرق األوسط                      د المنتجات الزراعي المستوردين للمنتجات الزراعية الشرق أوسطية ، أما أهم المناطق في مجال توري

ي ال ام ف يا 2004ع ت آس ت  ( فكان ي آان ا الت ان أوروب ذ مك ىلتأخ ام  األول ي الع ل ) . 2003ف ي الفصل األول بتحلي ينته

  .و القطن و زيت الزيتون )  الشعير– الذرة – الرز –القمح (للتطورات الخاصة بأهم السلع الزراعية آالحبوب 
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ام    ي الع ورية ف ارة الس ورات التج م تط اني أله ارة  2004يتعرض الفصل الث ورية و للتج ارة الس يًال للتج دم تحل  ، و يق

ى              ؤثرة عل ية لالقتصاد السوري  و العوامل الم الم الرئيس ق بالمع ا يتعل الي فيم ة السورية و يصف الوضع الح الزراعي

  .التجارة الزراعية و العامة السورية 

ام                 ذ ع ى من رة األول الي السوري للم ا في   (1999سّجل الميزان التجاري اإلجم نفط ه بم ادل    ) ال البة تع ة س ار  1.6قيم  ملي

ر    2004دوالر في العام     تيراد بشكل آبي ا   . ، و آان السبب الرئيسي وراء ذلك هو سياسات التحرير التي سمحت باالس آم

  .إجمالي الواردات التي أظهرت تنوعًا أآبرلبنية أظهرت الصادرات السورية درجة عالية من التمرآز خالفُا 

ين      آان معدل النمو ال    غ    2004 و   1997-1995سنوي للصادرات الكلية ب اد األوروبي الشريك       % 4.5 يبل ي االتح ، و بق

يوية                    % 53.8التجاري الرئيسي مستأثرًا بـ    دول اآلس ة و ال دول العربي ه ال الي الصادرات السورية تتبع ى   . من إجم و عل

ة  مستوى الدول آان المستورد الرئيسي للصادرات السورية الكلية هو االتحاد         األوروبي متبوعًا بالعراق فترآيا ثم المملك

  .العربية السعودية 

ين   نوي ب و واردات س دل نم وريا مع غ 2004 و 1997-1995سجلت س ادة % 5.9 يبل واردات زي الي ال ، و سجل إجم

ا      –آانت أهم مصادر الواردات     . 2003 مقارنًة مع    2004في العام   % 38.1ملحوظة تبلغ    ا – مرتبة حسب أهميته د االتح

ي  ا %) 16.3(األوروب ه أوآراني يا – الصين –تتبع عودية – روس ة الس ة العربي ا – المملك دة – ترآي ات المتح  – الوالي

  .آوريا الجنوبية 

ام             ي الع غ        2004وبالنسبة للميزان التجاري الزراعي السوري فقد سجل ف البة تبل ة س ون دوالر     264 قيم وأظهرت  .  ملي

نو  و س دل نم ة مع ين الصادرات الزراعي غ 2004 و 1997-1995ي ب ادل و  ،%3.4 يبل ذه الصادرات بالمتوسط تع ه

واد          % 20حوالي   ة للم د بقيت األولوي ة السورية فق من إجمالي الصادرات السورية ، و بالنسبة لبنية الصادرات الزراعي

ه الح   % 24الخام وحل القطن ومنتجاته أوًال بنسبة        الحبوب    من إجمالي الصادرات الزراعية السورية تتبع ة ف ات الحي يوان

  " .المشروبات والمشروبات الكحولية والخل"فالخضار ثم 

ادل     1391 قيمة قدرها  فقد سجلت    2004وفيما يتعلق بالواردات الزراعية في العام        ادة تع عن  % 28.1 مليون دوالر بزي

واردات الزرا            ة ال وب      السنة السابقة ، وتهيمن المنتجات الغذائية و السلع المصنعة على بني ة السورية حيث آانت الحب عي

بتها هي            م   % 21هي أآثر السلع المستوردة أهمية و نس ات    "ث م           " السكر و الحلوي ة ث ا و فضالت الصناعات الغذائي فبقاي

  .ثم البذور الزيتية و أخيرًا الزيوت و الشحوم النباتية و الحيوانية " القهوة والشاي والمتة والبهارات"

رحًا ل  ث ش ل الثال دم الفص ورية ،  يق ة الس ارة الزراعي ح التج تعرض أداءمالم ث يس ورية حي ة الس ارة الزراعي  التج

رآاء   ع الش ورية م ة الس ارة الزراعي ة السورية و وضع التج واردات الزراعي م الصادرات و ال ة أله ات العام واالتجاه

ي    التجاريين الرئيسيين ، آما يقّيم من خالل حساب المؤشرات المناسبة وضع بعض المنتجات    المستوردة و المصدرة الت

  .تم اختيارها بناء على حصتها من إجمالي حرآة التجارة الزراعية السورية 
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ة    ى بني ة عل راء إصالحات هيكلي م إج ة إذا ت ورية لتصبح صادرات هام ة الس ات الزراعي بعض المنتج وفر فرصة ل تت

رة     شكلت بعض  ا  . اإلنتاج الزراعي في إطار عملية إصالح االقتصاد السوري           -1999لصادرات السورية خالل الفت

دورة  :  صادراٍت تقليدية وهي    2003 رز   –البن يلم   – القطن  – المشمش و الك ذه السلع     – القمح والش ع ه  الشعير ، وجمي

أفضل أداء  . هي ذات حصة ثابتة في السوق العالمية على المدى البعيد و إن آانت تتفاوت في نمو حجم تجارتها العالمية      

  .من قبل البندورة ثم المشمش والكرز ثم القطن غير المكرود فالقمح والشيلم و أخيرًا الشعير تم تسجيله 

غ          2004استمرت الصادرات الزراعية السورية في العام        م خمس    % 89.5 بإظهار تمرآز آبير مع متوسط حصة بل أله

لعة            ى مستوى آل س بة     (شرآاء تجاريين عل ام     % 59.6آانت النس ي الع ر          ويمكن   ) 2003ف تثناء آال من القطن غي اس

ع   ز المرتف ذا التمرآ ارة من ه ه المخت ون و الفواآ ذور الكم رود و ب ام . المك ي الع ة 2004و ف واردات الزراعي  آانت ال

دل    ز بمع ديدة التمرآ ًا ش ورية أيض واردات     % 95.8الس م ال لعة أله ل س توى آ ى مس يين عل ة الرئيس رآاء الخمس للش

دره             الزراعية السورية ، و تم تسجيل    زًا ق منة حيث سجال تمرآ دة و الس ل للحليب المجفف و آل من الزب ز األق  التمرآ

  . على التوالي% 84و % 81

ة السورية بحصة بلغت                    % 68.2بالنسبة للصادرات الزراعية فقد آانت الدول العربية أهم مستوردي المنتجات الزراعي

ام    ي الع ة ف ادرات الزراعي ن الص ا ف 2004م ا بم ا أوروب ي   تتبعه اد األوروب ا االتح دول   . يه ت ال ام آان س الع ي نف وف

ة و           ا الجنوبي م أمريك ة ث دول العربي األوروبية بما فيها االتحاد األوروبي أآبر مصّدر للسلع الزراعية إلى سوريا تتبعها ال

ًا حو            ) باستثناء الدول العربية اآلسيوية   (أخيرًا آسيا    ة مع اطق المصّدرة األربع ذه المن من  % 86.2الي ، وتشكل حصة ه

ام   ي الع ورية ف ة الس واردات الزراعي ة     . 2004ال ي و بقي اد األوروب ن االتح ٍل م ع آ رًا م اري خاس زان التج ان المي آ

دا الصين  ا ع يويين م ريكيين و اآلس رآاء األم ام . الش ي الع ع  2004ف ح م اري زراعي راب زان تج وريا بمي  تمتعت س

رة           الشرآاء العرب الرئيسيين و ترآيا و الصين آ        ذ الفت ذلك من ام        1997-1995ما آان الحال آ ي الع  آانت   2004 ، و ف

ا                 بيًا بينم ة نس راق متوازن دة و مصر و الع ة المتح ارات العربي ة آاإلم دول العربي التجارة الزراعية السورية مع بعض ال

ين ، و       ات المتحدة واألرجنت م     آان العجز األآبر لسوريا في ميزانها التجاري الزراعي مع الوالي آانت السعودية هي أه

من إجمالي الصادرات الزراعية السورية     % 22.8المستوردين على اإلطالق للصادرات الزراعية السورية بنسبة بلغت         

ا            م ترآي ٍة واحدة      . يتبعها االتحاد األوروبي فمصر فاألردن فالعراق و أخيرًا لبنان ث ي آدول اد األوروب ا االتح وإذا اعتبرن

ام         ي الع ان ف ادل            2004فقد آ بة تع ى سوريا بنس ة إل ة مصدرة للمنتجات الزراعي م دول من واردات سوريا   % 20.8 أه

  .الزراعية تتبعه الواليات المتحدة فاألرجنتين فالبرازيل فمصر فالعراق ثم أوآرانيا وأخيرًا سيريالنكا 

ة                   ات التجاري ي االتفاقي ه يبحث آخر التطورات ف ع فإن ددة  (وباالنتقال للفصل الراب ة  –األطراف  متع ة – اإلقليمي )  الثنائي

ا          . وأهم نتائج المفاوضات الدولية حول المواضيع التجارية ذات الصلة           ومن المواضيع ذات األهمية للزراعة السورية م

ارة ووضع                     يتعلق  بنسب  التعريفة الجمرآية على المنتجات الزراعية وتعديل بعض التشريعات  التي تعتبر مشوهة للتج

ـ )WTO(أعضاء منظمة التجارة العالمية . وتجدر اإلشارة  إلى أن   . لية للدعم الزراعي    اآلليات العم  د توصلوا    149 ال  ق

ام                د ع ة ،            2013إلى اتفاق مهم في مؤتمر هونج آونج الوزاري مضمونه تحدي اء دعم الصادرات الزراعي  آموعد إلنه

ل     آذلك فإن تقريرًا نهائيًا لهيئة فض النزاعات في المنظمة ثّبت      ق . الحكم في قضية السكر لمصلحة البرازي اد  أطل  االتح
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ي                  " سياسة الجوار " برنامج   2003األوروبي في العام     ي المتوسطي ف لونة للتكامل األوروب ة برش ل  عملي اد تفعي آما أع

  )..بعد مرور عشر سنوات على اتفاق برشلونة (2005العام 

ة الكب             ة التجارة الحرة العربي ة منطق ام                 ) GAFTA(رى  بالنسبة التفاقي ة الع ع بداي ا م ق الكامل له دأ التطبي د ب  2005فق

ل          . بإلغاء الرسوم الجمرآية والروزنامة الزراعية       ا سورية مث ي وقعته ة الت ات الثنائي ويتطرق الفصل إلى بعض االتفاقي

ارة الحرة             اطق التج ل من ًا مث ا قريب وي توقيعه ي تن ك الت ا أو تل ع ترآي ل    إقامة منطقة التجارة الحرة م ع دول أخرى مث  م

ا آمرشح رسمي لعضوية         : وبالنسبة لالتفاقيات األخرى التي يتطرق لها هذا الفصل       . إيران وروسيا االتحادية   قبول ترآي

ام                        ة ع ي نهاي د أصبحت ف ة السعودية ق ة العربي إن المملك ارة         2005االتحاد األوروبي ، آذلك ف ة التج ي منظم  عضوًا ف

ة  ام . العالمي ي الع ت2004ف رة    أعلن ة الح ة التجاري ة المنطق ن اتفاقي يا األخرى ع وب آس تان و دول جن د و الباآس  الهن

  .والتي من المنوي أن تضم جميع دول المنطقة ) SAFTA(لجنوب آسيا 

ل دول     ة مث دول المتقدم ة لل ات التجاري ي السياس رة ف ورات األخي رس لعرض تفاصيل بعض التط امس مك الفصل الخ

ة  منظمة التعاون االقتصادي     ات المتحدة     ) OECD(والتنمي ي و الوالي اد األوروب ة    . واالتح ة الزراعي السياسات التجاري

ي                     ة ف ة العالمي في هذه الدول هي العامل األآثر أهمية في التأثير على األسواق العالمية آما أن إصالح السياسات التجاري

ن   تفادة م ة باالس دول النامي رة فرص ال ة آبي دد بدرج دول الصناعية يح ة ال ارة العالمي ر . التج ى تغيي ز عل ان الترآي وآ

  .الطريقة التي يتم فيها تقديم الدعم للمنتجين مع نقلة نوعية تمثلت في إجراءات الدعم المرتبطة باإلنتاج 

رتبط بالتجارة بشكل                            ي ال ت ي السياسات االقتصادية السورية الت م التطورات ف ويقدم الفصل السادس عرضًا آلخر وأه

ة خصوصًا        مباشر و لكن   ارة الزراعي ى      . ها تؤثر على األداء التجاري عمومًا و التج م اإلجراءات المتخذة عل إضافًة أله

ة ة والزراعي ورية الكلي ارة الس توى التج ة  . مس ل الحكوم ن قب ذة م راءات المتخ ول اإلج رحًا ح ا تضمن الفصل ش ، آم

ى المستوى اإلداري و مستوى السوق لتحديث             السورية والتي تم من خاللها المحافظة  على تسريع عملية اإلصالح             عل

ة االقتصادية                ي واجهت القطر          -القطاع العام و تشجيع القطاع الخاص على المشارآة في عجلة التنمي ديات الت رغم التح

دائل خالل السنوات القليلة األخيرة  ، آما  تم إنجاز خطوة متقدمة في السياسة التجارية باتجاه التخلي الكامل عن سياسة ب  

 .التي آانت مطبقة سابقًا والبدء باتخاذ إجراءات وسياسات تتضمن تشجيعًا للصادرات ) والحماية(الواردات 

ورية ،    ارة الس ة بالتج ا ذات عالق اتية آونه رات المؤسس ديم عرض للتغيي م تق ادس ت ن الفصل الس ة م ام التالي ي األقس ف

ق بالسياسات االقتص    ة مواضيع أخرى تتعل م تغطي ذلك ت رة    وآ ة األخي ي السنوات القليل ديلها ف م تع ي ت ية الت ادية الرئيس

ة   ة و المالي ات النقدي رفي (آالسياس اع المص رف–القط عار الص ة أس ديل  –)  سياس اتي التع ات – المؤسس  السياس

  . األسواق المالية و البورصة – قطاع التأمين –االستثمارية 

ورات الرئيس     ة التط ت مراجع د تم بق فق ا س افة لم ة      إض يل المتعلق ن التفاص د م ع مزي ام م اري الع ام التج ي النظ ية ف

و تم تقديم تأثيرات إصالح    . بالمواضيع الخاصة بالتجارة الزراعية بحيث يتم البحث في أداء سياسات األسواق الزراعية             

ى األ                ليط الضوء عل تم تس بية   التجارة الزراعية التي تأتي ضمن إصالح سياسات االستيراد و التصدير بحيث ي ة النس همي

  .إلعادة هيكلة القطاع الزراعي تدريجيًا 
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تم االنتهاء من المفاوضات حيث . على اتفاقية الشراآة السورية األوروبية ) الفصل الخاص(أخيرًا يرآز الفصل السابع 

فاقية لفرص ، و من المتوقع أن تقود بعض مواد االت 19/10/2004 والتوقيع باألحرف األولى في 2003الفنية في العام 

أفضل لبعض الصادرات السورية في األسواق األوروبية و لكن في نفس الوقت سيكون هناك المزيد من المنافسة 

 و أدت 1995 التي تأسست في العام –تم البحث في خلفية عملية برشلونة . للمنتجات السورية مع المنتجات المستوردة

 مع اإلشارة إلى تجارب بعض الدول التي وقعت –لدول المتوسطية إلى اتفاقيات شراآة بين االتحاد األوروبي و ا

  . وفي نهاية الفصل يتم عرض أهم بنود االتفاقية الزراعية بين سورية واالتحاد األوربي. االتفاقيات 

اني والثال              فيمايلي الجدول الخاص بمكونات آل     ي الفصلين الث ا ف تم التطرق له ي ي ث  من السلع المصدرة والمستوردة الت

ا      دة لمكوناته يم العائ ع الق ا بجم د قمن ون ق لع نك ذه الس ن ه رق ألي م دما نتط ورية ، فعن ة الس ارة الزراعي دين للتج العائ

   :المذآورة في العمود األخير من هذا الجدول

 الكود الجمرآي   حسب التصنيف الجمرآي المنسقالمكونات

 الواردة في اسم السلعة

الفصلين الثاني (التقرير 

  والثالث

 الصادرات الزراعية

 (0104.10.00) ضأن

 (0104.10.10) ذآر الضأن لإلنسال 

 (0104.10.20) غيرها من ذآور الضأن

  األغنام

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

 (1509.10.10) .صالح لالستهالك البشري بحالته الراهنة) العصرة األولى(زيت زيتون بكر 

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

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

 (1509.90.10) زيت زيتون وأجزاؤه، مكررًا

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

 (1509.90.90) )غيرها(زاؤه  أج-زيت زيتون 

 (1510.00.10) زيوت أخر وأجزاؤها مسـتحصل عليها من زيتون فقط ، مكررة

  زيت الزيتون

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

 (0713.40.10) ).تقاوى(عدس للبذار 

 (0713.40.90) )غيرها(عدس 
  العدس

  الشعير (1003.00.00)  .شعير

  بذور الكمون (0909.30.00) بذور آمون

 (1001.00.00) قمح وشيلم

 (1001.10.10) بذار الحنطة القاسية للزراعة

 (1001.10.90) )غيرها(قاسية ) قمح(حنطة 

 الكمِّيات المستوردة من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع - حنطة عادية 
 الحبوب للتموين الداخلي

(1001.90.12) 

وإعادة تصدير ) الطحن( الكميات المستوردة بقصد التصنيع - حنطة عادية 
 الكميات المعادلة من الدقيق

(1001.90.13) 

  القمح القاسي والطري
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   (1001.90.90) )غيرها(وخليط حنطة مع شيلم ) قمح(حنطة 

 (0808.10.00) .تفاح
 (0808.20.10) ).إجاص(آمثرى 
 (0809.10.00) .مشمش
 (0809.20.00) .آرز

 (0809.30.00) ").نكتارين"ما فيه الدّراق األملس " ( برونوس بريسيكا) "خوخ(دراق 
 sloes." (0809.40.00)"وخوخ السياج ) برقوق(خوخ 

  الفواآه المختارة

آسب وغيره من بقايا صلبة، وإن آانت  مجروشة أو مطحونة، أو بشكل آريات 
 .مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا

(2304.00.00) 

آسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن آانت مجروشـة أو مطحونة، أو 
بشـكل آريات مكتلة نـاتـجـة عـن إستخالص الزيوت والدهون النباتية،غير تلك 

 :23.05 أو 23.04الداخلة في البندين 
(2306.00.00) 

آسبة من فول الصويا 

  وبذور القطن

 أو بعد الدباغة والتجفيف  من الخراف جلود جرى عليها تحضير بعد الدباغة
  ) غيرها(مصبوغة أو محببة او منقوشة بالضغط أو مطبوعة ،وصغارها 

  الجلود (4112.00.99)

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

  زغب بذور القطن (1404.20.00)  زغب بذور القطن

 (0805.10.00) برتقال

والساتسوماس " Tangerins"بما فيها التانجرين   ("ماندرين"يوسفي 
"Satsumas(" ؛ آلمنتينا ويلكينج"Wilkings " وغيرها من الحمضيات

 المهجنة
(0805.20.00) 

 (0805.40.00) )بما فيه البوميلو" Grapefruit"غريب فروت (ليمون هندي 

سيتروس (وليم ) سيتروس ليمون ، سيتروس ليمونوم (ليمون حامض 
 )رانتيفوليا ، وسيتروس التيفوليا او

(0805.50.00) 

 (0805.90.10) .ليمون حلو

 (0805.90.90) )غيرها(حمضيات طازجة أو جافة 

  الحمضيات

  قمر الدين وملبن (2007.99.10)  قمر الدين وملبن

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

 (0406.10.10) .جبن أبيض

بما في ذلك جبن مصل ) غير مخثر أو غير مخمر" غير منضج("جبن طازج 
 )غيرها(اللبن، وجبن اللبن المخثر 

(0406.10.90) 

 جبن ولبن

 (1101.00.10) .دقيق الحنطة القاسية والطرية

 (1101.00.90) ).غيرها(أو دقيق خليط حنطة مع شيلم ) قمح(دقيق حنطة 
  الطين

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

 (0701.90.00) )غيرها(بطاطا طازجة أو مبردة 

 (0710.10.00) .مجمدة) بطاطس(بطاطا

 - بذور–طازجة (البطاطا 

  )مجمدة

  العنب الطازج (0806.10.00)  .عنب طازج

 (2201.10.00) مياه معدنية ومياه غازية غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكهة

مياه، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكهة؛ جليد وثلج 
 )غيرها(

(2201.90.00) 

مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو 
 .مواد تحلية أخر أو منكهة

(2202.10.00) 

أخـر أو منكهة، ومشروبات مياه، المحتوية على سكر مضاف أو مـواد تحلية 
 )غيرها(أخـرى غــيـر آحولية 

(2202.90.00) 

  ة والغازيةالمياه المعدني

 (0802.50.10) فستق ، بقشره

 (0802.50.20) فستق ، مقشر
  الفستق الحلبي 

  الواردات الزراعية
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 (1701.99.11)  )مكرر(سكر نبات مصفى 

 (1701.99.19) )غيرها) (مكرر(سكروز نقي آيماويًا، بحالته الصلبة مصفى 

 (1701.99.90) )غيرها(سكروز نقي آيماويًا، بحالته الصلبة 

 (1005.90.00)  ذرة صفراء لغير البذار 

 (1005.90.10)  ذرة صفراء

 (1005.90.90) ).غيرها(ذرة 

  السكر

  الشعير (1003.00.00)  الشعير

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

 (1006.10.90) ).غيرها) ( أرز بغالفه الزهري(ر مقشور أرز غي

 (1006.20.00) ).أرز أسمر(أرز مقشور 

 (1006.30.00) .أرز مضروب آليًا أو جزئيًا، وإن آان ممسوحًا أو ملمعًا

  الرز

 (0902.00.00) .شاي، وإن آان منكهًا

 3اها عن معبأ مباشرة في عبوات اليزيد وزن محتو) غير مخمر(شاي أخضر 
 آغ

(0902.10.00) 

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

وشاي مخمر جزئيًا، معبأ مباشرة في عبوات اليزيد وزن ) مخمر(شاي أسود 
  آغ3محتواها عن 

(0902.30.00) 

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

  الشاي

 (1507.10.10) .ه خام، وإن أزيل صمغه معد لصناعة الصابونزيت فول الصويا  وأجزاؤ

 (1507.10.90) )غيرها(زيت فول الصويا  وأجزاؤه خام، وإن أزيل صمغه 

زيت فول الصويا  وأجزاؤه، وإن آان مكررًا، ولكن غير معدل آيماويًا 
 )غيرها(

(1507.90.00) 

 (1511.10.10) وأآثر من الحموضة% 20زيت النخيل خام المحتوي على 

 (1511.10.21)  المعد للصناعة-من الحموضة % 20زيت النخيل خام المحتوي على أقل من 

 (1511.10.29) )غيرها(من الحموضة % 20زيت النخيل خام المحتوي على أقل من 

 (1511.90.00) )غيرها(زيت النخيل وأجزاؤه،  

 (1512.11.11) ن بذور عباد الشمسزيوت خامية معدة للصناعة م

زيوت خامية معدة للصناعة زيوت بذور عباد الشمس وبذور القرطم و بذور 
  غيرها - القطن، وأجزاؤها 

(1512.11.90) 

 (1512.19.10) .من بذور عباد الشمس) غيرها(زيوت خامية 

 (1512.21.00) . وإن آانت مكررة ولكن غير معدلة آيماويًا،زيت من بذور القطن وأجزاؤه

 (1512.21.10) زيت من بذور القطن وأجزاؤه معد لصناعة الصابون

 (1512.21.90) )غيرها(زيت خام من بذور القطن وأجزاؤه  

 (1512.29.00) )غيره(زيت من بذور القطن وأجزاؤه 

 (1515.21.10)  معد لصناعة الصابون، خام ،زيت الذرة 

 (1515.21.90) )غيرها (زيت الذرة  الخام وأجزاؤه

 (1515.29.00) )غيرها(زيت الذرة وأجزاؤه 

 زيوت من بذور مختلفة

آسب وغيره من بقايا صلبة، وإن آانت  مجروشة أو مطحونة، أو بشكل آريات 
 .مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا

(2304.00.00) 

يا صلبة أخـرى، وإن آانت مجروشـة أو مطحونة، أو آسـب وغــيـره مـن بقا
بشـكل آريات مكتلة نـاتـجـة عـن إستخالص الزيوت والدهون النباتية،غير تلك 

 :23.05 أو 23.04الداخلة في البندين 
(2306.00.00) 

آسبة من بقايا عصر 

 فول الصويا –الزيتون 

  وبذور أخرى
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آسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن آانت مجروشـة أو مطحونة، أو 
ـجـة عـن إستخالص الزيوت والدهون النباتية من بذور بشـكل آريات مكتلة نـات

 .القطن
(2306.10.00) 

آسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن آانت مجروشـة أو مطحونة، أو 
بشـكل آريات مكتلة نـاتـجـة عـن إستخالص الزيوت والدهون النباتية من بذور 

 .عباد الشمس
(2306.30.00) 

ايا صلبة أخـرى، وإن آانت مجروشـة أو مطحونة، أو آسـب وغــيـره مـن بق
بشـكل آريات مكتلة نـاتـجـة عـن إستخالص الزيوت والدهون النباتية من  جوز 

 " آوبرا" الهند أو من نوى جوز الهند 
(2306.50.00) 

آسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن آانت مجروشـة أو مطحونة، أو 
اتـجـة عـن إستخالص الزيوت والدهون النباتية من نبت بشـكل آريات مكتلة نـ

"germ "الذرة 
(2306.70.00) 

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

آسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن آانت مجروشـة أو مطحونة، أو 
 )غيرها(ص الزيوت والدهون النباتية بشـكل آريات مكتلة نـاتـجـة عـن إستخال

(2306.90.90) 

  

  فول الصويا (1201.00.00)  .فول الصويا وإن آان مكسرًا

ألبان وقشدة بشكل مسحوق أو حبيبات لألطفال ضمن علب معدنية محكمة 
  غرام2500اليتجاوز وزن محتواها الصافي 

(0402.10.10) 

ة على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر بشكل ألبان وقشدة، مرآزة أو محتوي
مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي علىدسم بنسبة ال تزيد عن 

 )غيرها(وزنا % 15
(0402.10.90) 

ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم  بنسبة 
 تحلية أخر ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد، وزنًا 1.5%تزيد عن 

 2500لألطفال ضمن علب معدنية محكمة ال يتجاوز وزن محتواها الصافي ،
 .غرام

(0402.21.10) 

ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم  بنسبة 
ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر ، وزنًا 1.5%تزيد عن 

 )غيرها(
(0402.21.90) 

بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم  بنسبة ألبان 
لألطفال ضمن علب معدنية محكمة ال يتجاوز ،غيرها ، وزنًا 1.5%تزيد عن 

  غرام 2500وزن محتواها الصافي 
(0402.29.10) 

ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم  بنسبة 
 غيرها،نًا  وز1.5%تزيد عن 

(0402.29.90) 

  الحليب المجفف

  الموز (0803.00.00)  .طازج أو مجفف") Plantains"البالنتان (موز بما فيه 

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

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

 (1604.20.00) . محضرة أو محفوظة أخرأسماك

  األسماك المعلبة

 (1206.00.00) .بذور عباد الشمس، وإن آانت مكسرة

 (1207.40.00) .بذور سمسم

بذور السمسم وعباد 

  الشمس

 (0903.00.10) محضرة وجاهزة لإلستهالك) ماتية(متة 

 (0903.00.20) ، خاما بشكل عيدان حتى ماآان منها مطحونًا) ماتية(متة 
  المتة

 (1517.10.10) .مرغرين باستثناء المرغرين السائل من أصل حيواني

 (1517.10.20) .مرغرين باستثناء المرغرين السائل من أصل نباتي
  المرغرين

 (0102.00.00) حيوانات حية من فصيلة األبقار 

 (0102.10.00) لإلنسال) عرق نقي(حيوانات حية من فصيلة األبقار أصيلة 

 (0102.90.00) )غيرها(نات حية من فصيلة األبقارحيوا

  األبقار

نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو 
 :البقول، وإن آانت بشكل آريات مكتلة 

(2302.00.00) 

وب أو نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحب
(2302.10.00) 

نخالة وجريش بقايا طحن 

  الحبوب
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 البقول، وإن آانت بشكل آريات مكتلة من ذرة
نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو 

 البقول، وإن آانت بشكل آريات مكتلة من أرز
(2302.20.00) 

نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو 
 )قمح(بقول، وإن آانت بشكل آريات مكتلة من حنطة ال

(2302.30.00) 

نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو 
 البقول، وإن آانت بشكل آريات مكتلة من حبوب أخر

(2302.40.00) 

و نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أ
 البقول، وإن آانت بشكل آريات مكتلة من بقول

(2302.50.00) 

  

 (0405.10.00) ةزبد

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

 (0901.11.00) بن غير محمص غير منزوع منه الكافيين

 (0901.12.00) بن غير محمص منزوع منه الكافيين

 (0901.21.00) ع منه الكافيينبن محمص غير منزو

 (0901.22.00) بن محمص منزوع منه الكافيين

 (0901.90.10) آسارات وقشور وغالالت بن وآذلك المحمص أو المطحون منها

 (0901.90.90) )غيرها(بن، قشور وغالالت من بن، أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة آانت 

  القهوة
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  1ة التجارة العالمي- الفصل األول

م  . يتحدث هذا الفصل عن االتجاهات الرئيسية في التجارة العالمية العامة والزراعية     اخ االقتصادي   1.1يتعلق القس  بالمن

المي                ى المستوى الع ة عل ى التطورات التجاري ة       2.1القسم   . العالمي وهو مخصص للوقوف عل  يصف االتجاهات العام

ة      إلجمالي التجارة العالمية بينما يبحث القسم األ    ى منطق ز خاص عل ع ترآي خير في اتجاهات التجارة العالمية الزراعية م

  . ةع معينة ذات أهمية بالنسبة لسوريالشرق األوسط  وعلى سل

   العامة لالقتصاد العالمياالتجاهات    1-1

امين     % 2بدأ االقتصاد العالمي يكتسب زخما خاصًة بعد أن حقق نموًا بأقل من              ر    ، 2002 و2001في آل من الع د م فق

ًا خالل النصف                 : 2003هذا االقتصاد بمرحلتين مختلفتين خالل العام        اك وضع اقتصادي ضعيف آلي في البداية آان هن

اني            د النكسة الناتجة عن التوقعات      . األول من السنة ثم تحسن الوضع بشكل أقوى مما آان متوقعًا خالل النصف الث فبع

ام           بعدم االستقرار نتيجة الحرب في العراق وان       ي الع ر ف و االقتصادي         2003دالع وباء السارس بشكل مبك دم النم د تق  فق

دار  2003في عدد متزايد من الدول بشكل آبير في النصف الثاني من السنة رافعًا الناتج العالمي خالل العام         %. 2.5 بمق

عامين الماضيين عندما فشلت حصة   إن األداء الحالي المتحسن والنظرة المستقبلية الجيدة ال يوازيان النمو المكبوت في ال            

ات المتحدة ولكن             إن . الفرد من الناتج العالمي بالزيادة    اتج بشكل رئيسي عن الوالي المي هو ن ي االقتصاد الع التحسن ف

  .   لعدد من االقتصادات األخرى أيضًاالمتسارعةتزداد أهمية المساهمة 

  2003خالل العام  االقتصاد العالمي ودورها في التحسن      لصين المتزايد بسرعة في   االملفت للنظر بشكل خاص هو وزن       

ا          تطورحافظ شرق آسيا على قوته مع وجود        لقد   ًا له ان متوقع اهم     في وضع اليابان التي أصبحت أقوى مما آ ا س ذا م  وه

ام الماضي                         ل من الع تمر وإن يكن بمستوى أق ابي المس ا اإليج ي  .في السماح آلسيا عمومًا أن تحافظ على معدل نموه  ف

ام   ة   تراجعت 2003الع ا الالتيني ددًا من دول أمريك ي آانت تواجه ع ذلك  بعض الصعوبات االقتصادية الت تحسنت وآ

ا    )على المدى القصير   (التوقعات   بة إلفريقي بة  .  بالنس ة     ل  بالنس ابق      (القتصادات التحويلي اد السوفيتي الس د  ف) دول االتح بع

وًا      فتها  السقوط المؤقت المرتبط بالتحول في اقتصاديا      اًً قد حققت نم ة      ملحوظ ى ال    لسنوات متعاقب ي    من  رغمعل اطؤ ف  التب

ة آانت مصدر ضعفٍ             و. المناطق األخرى  ا الغربي إن أوروب د           على العكس ف المي وق الي االقتصاد الع ى إجم ر عل دأ  أّث ب

ام  لقد آان   .  2003في نهاية العام    فقط  بالتبدد   دول   2003التحسن في النمو خالل الع ي ال ر ف دول      أآب ي ال ه ف ة من  المتقدم
                                                            

  :يسية لهذا الفصل هي المصادر الرئ 1
 2004نظرة مستقبلية على االقتصاد العالمي ، العدد  •
 2005 و2004الوضع االقتصادي العالمي والتوقعات، العددان  •
 2004إحصاءات التجارة العالمية  •
 التجارة الزراعية العالمية والدول النامية •
  قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية والفاو •
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 تباينآان هناك فقد لدول النامية   ل بالنسبة.  في دورة التحسن الحالي    بعدم تحقيق إنجاز ملموس   النامية التي استمر معظمها     

ام         ة             2002أقل بين المناطق الجغرافية قياسًا بالع ا الالتيني ود بشكل رئيسي ألن أمريك ذا يع اج      وه د عكست نقص اإلنت ق

  . 2002 خالل العام الذي عانت منه

ة        ف  ، رافقت التحسن ودعمته درجة من التحسن في التجارة والتمويل العالميين          ر النفطي ارتفعت األسعار العالمية للسلع غي

ل      (أيضًا  مع ارتفاع الطلب على الفلزات والمعادن وعلى البضائع الزراعية الخام            ان بدرجة أق رًا       )وإن آ مًا آبي  ولكن قس

دوالر     من ارتفاع تلك األس    وال الخاصة      . عار يعود إلى تخفيض سعر ال دفق رؤوس األم ان صافي ت ة    آ دول النامي ى ال إل

ام     % 50أآثر بحوالي     ي الع ام        2003ف ي الع ه ف ذا   2002 من اً  ، ولكن ه ان غالب دفقات     آ دفوعات والت  نتيجة تخفيض الم

نح          ، آانت  الخارجية ي           هي  االستثمارات األجنبية المباشرة والقروض الرسمية والم ة ف دفقات الداخلي د للت  المصدر الوحي

ة وآانت         2002غيير تقريبًا عن العام     تلم ت ف االستثمارات األجنبية المباشرة      أما هذه الدول  دول النامي  سواء عالميًا أو في ال

  .  2000 التي وصلتها في العام الدرجةأيضًا في آلتا الحالتين أقل بكثير من 

ويلي           ال تزال قوة التحسن الحالي تعتمد   نخفض وإجراءات التوسع التم دة الم دل الفائ افز مع ى سياسة ح ر عل .  بشكل آبي

إن                افز ت      وبينما يتباين المزيج المطلوب بين أمثال هذه السياسات من بلد إلى آخر ف ذا الح تمرارية ه ى حاسم   اس ة   ًةبق  لتغذي

ر لالقتصاد        . من البلدان  الممكنة في آثير     الكامنةالتحسن ألن الطلب الفعال والمستقل يبقى تحت حدوده          اك ضعف آبي هن

ن   المي يكم ي الع ي      ف ك ف ى ذل ة ، ويتجل ات العالمي ل للتوازن تالل هائ دة    اخ ات المتح خم للوالي ارجي الض ز الخ العج

ة      المصحوب ب  ارة            . تراآم الفوائض في اقتصادات أخرى قليل ي التج رًا ف تالًال آبي ط إخ المي ال يعكس فق ذا االختالل الع ه

ي النمو      العالمية وجريا  ة ف دان المختلف ل    –ن رؤوس األموال ولكن أيضًا التباين بين البل ى المدى الطوي اء   – عل ي البن  وف

 .  آذلك االقتصادي

ام              2003استمرارًا لالتجاه العام اإليجابي خالل النصف الثاني من العام           ي الع ان النمو االقتصادي ف د آ رًا   2004 فق  مثي

دي مزيجًا  من االتجاهات المادية طويلة األمد التي تقوم على إدارة أفضل لالقتصاد               لإلعجاب ، فقد عكس األداء االقتصا     

 1998-1997خرج شرق آسيا من أزمة . الكلي ومناخ استثمار محلي أفضل يتزامن مع تحسن دوري لالقتصاد العالمي      

ام     أآثر قوة وحيوية، وأما البلدان األوروبية والوسط آسيوية فقد أصبحت تقريبًا خارج س     نوات التحول الصعب عن النظ

ا   . االشتراآي وهي تنمو بسرعة أآبر       دة ، آم دول جنوب آسيا أيضًا تتابع اإلصالح بنفس قوة وتعطي نتائج اقتصادية جي

ا      2003 عامًا أفضل من 2004آانت السنة    ة والشرق األوسط وأمريك  بالنسبة لدول أمريكا الالتينية والصحراء اإلفريقي

مالية  ام وإجم. الش إن الع ون عام2004اًال ف ى ليك ود ًا يرق نوات خالل العق ون أحسن الس ا يك ة وربم دول النامي دًا لل  جي

االختالل                  . الثالثة األخيرة    ولكن بعض الدول لم تتمتع بثمار هذا التحسن ، وتستمر عدة عوامل بكبح النمو االقتصادي ، ف

وأم العج               اع ت ًا بارتف المي مقترن ي االقتصاد الع ا و األسعار                  2زالثابت ف ي أوروب أخر التحسن ف دة وت ات المتح ي الوالي  ف

المي وتبطئ مسار            المرتفعة والمتذبذبة للنفط والتساؤالت حول مسار االقتصاد الصيني تشكل مخاطر على االقتصاد الع

ات منظ        . النمو في الدول النامية على المدى المتوسط         تعادت محادث د اس ارة   على صعيد السياسات االقتصادية فق ة التج م

ة             (2004العالمية في آب   ال الدوحة للتنمي ق جدول أعم ًا لمواصلة تطبي دم قالب اق يق ى اتف ) عندما توصلت الحكومات إل

                                                            
  . حالة العجز في الميزانية الحكومية لبلد ما بالتزامن مع عجز في الحساب الجاري توأم العجز يعني  2
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ام            ة ، لكن القالب            2003سير العمل الذي آان قد توقف في أواخر ع ة التجارة العالمي وزراي لمنظم انكون ال اء آ د لق  بع

  . اقات الفعلية بعيدة المنال آان مجرد مخطط هيكلي وال تزال االتف

 التطورات في أسعار الصرف للعمالت الرئيسية  

ل     2003ففي العام . ترآت تطورات أسعار الصرف للبضائع آثارها على جريان التجارة العالمية      ي مقاب ورو ف ع الي  ارتف

دوالر           ة ال تمرة        ) 1.1الشكل   (معظم سالت العمالت بينما انخفضت قيم ة المس ان لألزم ى        ، وآ أثير مباشر عل العراق ت ب

د                           دوالر ق ة بال ة العالمي إن أسعار البضائع والخدمات التجاري ع ف ورو ، وفي الواق إضعاف الدوالر خالل فترة ارتفاع الي

دول            1995 منذ عام    2003سجلت الزيادة األعلى في العام        ، ومع استمرار ارتفاع اليورو مقابل الدوالر فإن العديد من ال

ى              . يًا بتحويل معامالتها التجارية إلى اليورو     المصدرة شرعت جد   الي إل دوالر الح ة بال ة البضائع التجاري لقد ارتفعت قيم

ورو % 10ما يزيد عن     ا   . وهذا أساسًا بسبب األسعار األآثر ارتفاعًا للبضائع وبسبب تخفيض الدوالر مقابل الي إضافة لم

د           ام              سبق فإن الواليات المتحدة آانت ما تزال تقوم بتخفيض مع ذ الع درج من وط مت ى هب افظ عل الت أسعار الصرف وتح

ة                           2000 ا يجعل السلع األجنبي ة آم ي األسواق العالمي ات المتحدة أرخص ف  ، فالدوالر الضعيف يجعل صادرات الوالي

ائع        ى البض المي عل ب الع يزيد الطل ذا س ي ؛ وه ن اقتصادي محل ى تحس اعد عل ا يس ة مم واق األمريكي ي األس ى ف أغل

ام        . ويشجع مبيعات الشرآات األمريكية     األمريكية   ذ منتصف الع اع من دوالر باالرتف د ثالث سنوات من     2004بدأ ال  بع

دارها  ادة مق جًال زي اض مس تمرة   % 12.4االنخف ادة المس و الزي ذا التحسن ه باب وراء ه م األس د أه ام، أح ك الع ي ذل ف

تمر لل     . لمعدالت الفائدة األمريكية   ة                 وبالمقابل فإن االرتفاع المس ية األوروبي درة التنافس ر للق دهور أآب ى ت د أدى إل ورو ق ي

 .على مستوى التكاليف 

  2004-2002 المعدل الربعي ألسعار الدوالر محسوبة باليورو ، 1-1الشكل 
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 x-rates بيانات موقع: المصدر

  سوق النفط الدولي

ة في فنزويال والتوقعات بعمل عسكري وشيك    تسببت االضطرابات المستمر2003بالنسبة ألسعار النفط ففي بداية العام   

ات      –في العراق بهبوط األسعار، ولكن آبار نفط العراق          ًا للتخوف د هبطت األسعار ،                – خالف الي فق دميرها وبالت تم ت م ي  ل
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م  ن ث اد الطلب  وم و ازدي ر ه د آبي ى ح ك إل دة وسبب ذل تويات جدي ى مس ددًا إل ك مج د ذل عار بع اع . ارتفعت األس ارتف

ة                 2005 في العام    األسعار ي حصلت خالل أزم  آان بشكل رئيسي نتيجة الخوف من نقص العرض بسبب األضرار الت

ى                   ى أدن بط إل ذي ه المي وال اطي الع ي االحتي ذلك بسبب االنخفاض ف ات المتحدة وآ وب الوالي ي جن دمر ف اإلعصار الم

ؤشر أسعار النفط الخام األمريكي والغاز الطبيعي       والواقع أنه بينما ازداد متوسط م     . مستوى له في العقود الثالثة األخيرة       

ي    2005على الترتيب فقد بقي الطلب األمريكي في نفس المستوى تقريبًا خالل العام       % 47و% 36  رغم تحسن نسبي ف

ي                     % . 3النمو االقتصادي بلغ     و الطلب ف اطؤ نم م تب ام رغ وبهذه الطريقة فقد ارتفعت أسعار النفط العالمية خالل هذا الع

  . يبين تقلبات أسعار النفط خالل السنوات الثالث األخيرة 1-2الشكل . لصين والواليات المتحدة ا

  .)برميل/ دوالر أمريكي(2005 - 2003 أسعار النفط خالل الفترة تقلبات 2- 1الشكل

  
 بيانات موقع بنك موريشيوس: المصدر

  االتجاهات العامة للتجارة العالمية    1-2

  مقدمة

ام          يتضح التحسن ف   المي خالل دورة الع ي        2003ي االقتصاد الع اج ، فف ارة السنوية ومؤشرات اإلنت  من مؤشرات التج

نوية خالل ثالث سنوات ، وازداد                   2003العام   دالتها الس  سجل إنتاج البضائع العالمي وتجارة البضائع العالمية أعلى مع

اج     % 4.5حجم تجارة البضائع بنسبة      ارب       أي بفارق جيد بالنسبة لنمو إنت نًا يق ذي سجل تحس المي ال . 3% 3 البضائع الع

ام             يا ، ولكن                    2003الحقيقة إن السبب األساسي لتحسن النمو خالل الع ات المتحدة وشرق آس ي الوالي و الطلب ف  هو نم

دل       2003رغم أن التجارة قد توسعت في العام         رًا من مع ل آثي ا بقيت أق د   % 6.5 قياسًا بالعام السابق إال أنه ان ق ذي آ  ال

ك              . ُسّجل في النصف الثاني من التسعينات        ة تل ى أساس سنوي ال تعكس حرآ ة عل إن الزيادة في تجارة البضائع الحقيقي
                                                            

  . التباين العالي في أسعار الصرف أدى إلى تقلبات سعرية لذلك فهناك فارق آبير بين تغيرات التجارة بالحجم وتغيراتها بالقيمة 3
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المي والنمو       2003الزيادة خالل دورة العام نفسه ، فبعد النمو الضعيف خالل النصف األول من العام                 تسارع اإلنتاج الع

دة         التجاري خالل النصف الثاني وذلك يرجع إلى ح      ات المتح يا والوالي ي شرق آس ى التطورات ف ر إل د سجلت   . د آبي لق

تقلة       (آسيا واالقتصادات التحويلية     دول المس اد ال ا    -) يقصد بها اتح ي       - آلتاهم ائض ف و تجاري ، وأدى الف وى حجم نم  أق

  .   إلى بناء احتياطي ضخم من العمالت األجنبية - وبشكل خاص في شرق آسيا -آسيا 

و التج  غ نم امي بل ين الع ة ب اط    % 10.2 2004 و2003ن ارة العالمي ناعي والنش اج الص ي اإلنت ريعة ف ادة س ًا زي عاآس

ام  2004االستثماري ، ويذّآر النمو في حجم التجارة خالل العام          ا يعكس   2000 بالزيادة التي آانت قد سجلت في الع  آم

اني م      ام  التحسن السريع في اإلنتاج الصناعي والذي بدأ منذ النصف الث ام    2003ن الع ي الع ر   . 2004 واستمر ف إن أآث

بة        % 20من   ي زادت صادراتها بنس ي   % 32من الزيادة في حجم تجارة البضائع العالمية آان عائدًا للصين الت عاآسة ف

دًا                  ة ج ي  وا(آن واحد التأثير اإليجابي لدخولها منظمة التجارة العالمية ومعدالت االستثمار والطلب االستهالآي المرتفع لت

ة ون دائم ن أن تك ة   ) . ال يمك ة الخامس يا المرتب جلت آس د س ارة فق ة التج ي قيم و ف بة للنم ت %) 24.9(بالنس ا احتل بينم

ة      ى والثاني رتبتين األول ا الم ة وأفريقي ادات التحويلي ب% 29.8و% 33.9(االقتص ن   ) . بالترتي ا م ة أفريقي ن حص ولك

ر                    مما يسمح باالس  % 2.5التجارة العالمية آانت فقط      و اآلسيوي أآث ى النم ود إل ة يع ي التجارة العالمي تنتاج أن التحسن ف

  .خالل العام األخير ) بالقيم( وضع التجارة العالمية انيشرح 1-3  الشكل. منه إلى النمو األفريقي 

   .)  %( 2004- 2003  نسبة التغير السنوي في تجارة المناطق عالميًا ، 1-3الشكل 
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  1-1  الجدول–جارة العالمية موقع منظمة الت: المصدر

ام  ي الع بة للتصدير ف بة 2004بالنس د ازدادت بنس ا ق ة وأوروب إن صادرات االقتصادات التحويلي % 19.2و% 36.5 ف

بة                               أخرًا بالنس ر ت مالية فكانت اآث ا الش ا أمريك الم ، أم ًا حوالي نصف صادرات الع على الترتيب ، وتشكل المنطقتان مع

فقط  ، آما تم تسجيل نمو آذلك في آل من أمريكا الوسطى والجنوبية   % 13.9دراتها بنسبة   للمناطق األخرى فزادت صا   

  ) .1-2 والجدول 1-4الشكل (والشرق األوسط وأفريقيا 
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   .)  %( 2004 - 2003  نسبة التغير السنوي في صادرات المناطق عالميًا  1-4الشكل 
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  1-2  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

د                  ا ق بخصوص االستيراد على مستوى المناطق ، فإن واردات االقتصادات التحويلية وأمريكا الوسطى والجنوبية وإفريقي

ي   2000لقد أظهرت التطورات منذ العام  . ازدادت ، ولكن االقتصادات التحويلية آانت األولى من بينها         ة ف  زيادة جوهري

و وارد    غ نم ة ، وبل ادات التحويلي ام   واردات االقتص ي الع ا ف ن  2004اته ر م طى   % 30 أآث ا الوس ا زادت أمريك بينم

ة واردات     –والجنوبي و ال ث نم ن حي ة م ة الثاني بة  – المنطق ا بنس مالية   % . 26.6 وارداته ا الش نت واردات أمريك تحس

  ) .1-3  والجدول  1-5الشكل % (16.5وسجلت زيادة بنسبة 

   .)  %( 2004 - 2003   عالميًا  نسبة التغير السنوي في واردات المناطق1-5الشكل 
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  1-3  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

  أهم الدول تجاريًا

ام             ى الع ام      2002الواليات المتحدة التي آانت الدولة التجارية األولى في العالم حت ة ع ة الثاني ي المرتب  2004 أصبحت ف

والي      ى الت اد األ       للسنة الثانية عل تمر االتح ا اس ي    بينم ز األول    ) 25(وروب ي المرآ ات     . ) 1-6الشكل    (ف د عانت الوالي وق

ذي يرافق          امي ال الي الضخم والمتن   الضخم الجاري الحساب  عجزالمتحدة خالل السنوات الثالث األخيرة من العجز الم
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امين             ا ارتفاعقد أضاف   و دوالر خالل الع بة لل ين بالنس ورو وال ذي نجم عن سياسة ضبط النق            2003-2002لي ي    وال د ف

ان ضغوضًا         ر                     االتحاد األوروبي والياب ك بتحري ة ذل ه يتطلب معادل دو أن ا يب ا ، مم اطق وخارجه ك المن ي تل ية ف انكماش

ة أخرى      .   والواقع إن دوًال مثل الصين واليابان تمثل جزءًا آبيرًا من العجز التجاري األمريكي             ،النقديةسياساتها   من جه

ا حلت         فقد تبادلت الصين واليابان درجتيهما       الم بينم آدول تجارية فأصبحت الصين الدولة الثالثة تجاريًا على مستوى الع

ة     4 وفي محاولة للحفاظ على المنافسة التصديرية تبدو دول شرق آسيا ،اليابان رابعًا    اوم تخفيض قيم ا تق  خصوصًا وآأنه

ة                 ي سوق العمالت األجنبي دخل واسع النطاق ف ة          يالحظ أن االتح    .  الدوالر من خالل ت الي قيم د زاد إجم ي ق اد األوروب

بة  ة بنس ه الخارجي ن% 20.4تجارت ام م ى 2003 الع نوية إل 2004 إل ادة الس ت الزي ا آان ارة ا، بينم الي تج ات جم لوالي

ارة          ولكن أعلى نسبة تغير تم تسجيلها آانت في الصين حيث             . أيضًا% 15.6المتحدة هي    الي التج ي إجم ادة ف سجلت زي

  .) 1-4الجدول  (%35.7بلغت 

رى            بة الكب ي صاحب النس على صعيد التصدير لم يتغير شيء في ترتيب الدول المصدرة الكبرى ، فبقي االتحاد األوروب

ان        % 18.1بنسبة  بين المصدرين    دة والياب ات المتح ا يشير الشكل      8.9 و 12.3بنسب   تتبعه الوالي ا الصين      1-6 آم  ، أم

ام              2003قياسًا على العام    % 19.9فزادت صادراتها بنسبة     ي الع ع ف ز الراب ذلك من المرآ ز   2003 فانتقلت ب ى المرآ  إل

  . لتحل محل اليابان 2004الثالث في العام 

  .)  %  (2004- 2003  حصص أهم الدول المصدرة من التجارة العالمية 6-1الشكل 
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   1-5  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 

تيراد    ع بة           فمن الواضح أن       لى صعيد االس ي زادت صادراتها بنس ام     % 36الصين الت ي الع وقًا       2004ف د أصبحت س  ق

 استمرت الحصة      بينما )1-6  والجدول 1-7الشكل  ( حلت الصين مكان اليابان      2003في العام   و  ،  لكثير من الدول   ًةواعد

ي   وتراجعتالعالمية لواردات الواليات المتحدة باالنحدار      ام      متخلبشكل طفيف  حصة االتحاد األوروب اه الع ة عن االتج ي

  . اإليجابي الذي آانت تتبعه 

                                                            
  . آاليابان والصين 4
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  % . ، 2004-2003حصص أهم الدول المستوردة من التجارة العالمية،  7- 1 الشكل 
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  1-6  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

ة الت             لألنواعأخيرًا وباستعراض سريع     دى منظم وفرة ل ات المت ة    المختلفة من البضائع فإن البيان ام    جارة العالمي  2003 لع

ارة                           ي حجم التج و ف وى نم رة أخرى أق ين  %) 5حوالي   (تشير إلى أن صادرات العالم من السلع المصنعة قد سجلت م ب

ة          ، جميع القطاعات  غ  النمو الحقيقي في التجارة بالمنتجات الزراعي ام    % 3 بل ي الع ا      2003ف ل مم ل بقلي رقم أق ذا ال  ، وه

ي     2003 ورغم أن التوسع التجاري الزراعي والصناعي في العام    ، إلى ذلك   آان عليه في العام السابق     ادة ف اق الزي د ف  ق

ام  .  االنتاج في القطاعين ولكن المدهش إلى حد ما هو أن الحالة آانت مخالفة في قطاع التعدين  ا   2004أما في الع د نم  فق

 %.3.5 بنسبة القطاع الزراعي فقطو% 5.5نما قطاع التعدين بنسبة و% 10حجم الصادرات الصناعية بمقدار 

  التجارة الزراعية العالمية    1-3

  مقدمة ونظرة عامة

ي االقتصاد                     ر تشوهًا ف لقد وصفت التجارة الزراعية العالمية بأنها غير قابلة للتفسير ومثيرة للحيرة آما أنها القطاع األآث

ة ، و                      دان الزراعي م للبل ة أخرى فهي قطاع مه ا من جه اج الطلب              العالمي ، ولكنه ا تجاوز اإلنت ة آلم ذه األهمي زداد ه ت

ي ام . المحل د ازدادت خالل الع دول المتطورة ق ن ال ام م ة الخ واد الزراعي ع أن صادرات الم ال 2003الواق ذلك الح  وآ

ر                                 د من السلع غي ي أسعار العدي ا فالملفت للنظر أن التحسن ف ي إفريقي ا ف بالنسبة للصين والدول اآلسيوية األخرى ، أم

ة      - نتيجة قوانين سابقة     -يتية  الز ة أخرى    .  ساهم في تحسين عوائد التصدير لمجموعة واسعة من السلع الزراعي من جه

ة           ام     –فقد فشلت أسعار السلع الغذائي دل ع ام    - آمع ي الع ا واآبت       2003 بالتحسن ف ة ، بينم ة السلع الزراعي ًا لبقي  خالف

ا السلع الزراع           وت آم ة والزي ى                      محاصيل البذور الزيتي ود بشكل رئيسي إل ك يع دًا وذل ًا متزاي ًا قوي ًا عام ام اتجاه ة الخ ي

  .الطلب المتزايد في الصين والتسارع اإلجمالي في نشاط االقتصاد العالمي 

ام         ي الع ة ف ام    2003من جهة أخرى فإن التحسن في أسعار السلع الزراعي ي الع ًا ف ي     2004 والحق ادل النكسة الت م يع  ل

إن         ) 2002-1980(دين من الزمن  عانت منها على مدى عق     بعض السلع خصوصًا ف بة ل وط األسعار ، و بالنس ّراء هب ج



2005التجارة الزراعية السورية   
 

9 

 بقي بعيدًا نسبيًا عن مستوى األسعار السابق ؛ فعلى سبيل المثال آان مؤشر األسعار                2004 و 2003التحسن في العامين    

إن          1995 العام   من مستواه في  % 20 أقل تقريبًا بـ   2004لجميع السلع الغذائية في نهاية العام        ذه المجموعة ف  ، وضمن ه

اً  ان ملحوظ كل خاص آ توائية بش عار المشروبات االس ي أس وط ف ي تصدر البضائع . الهب ة الت دول النامي إن ال ذا ف وهك

ارة                  الزراعية ما زالت تواجه أسعارًا تقل عن مستوياتها التاريخية ، آما أن بعض الزيادات األخيرة في األسعار آانت عب

  ) .2005الوضع االقتصادي العالمي والتوقعات ( لتخفيض الدوالرعن انعكاس

  االتجاهات اإلقليمية

ة            8.1آما يبين الشكل     ة المناطقي من   % 47 حيث بلغت حصتها    5 فإن أوروبا حلت أوًال على مقياس الصادرات الزراعي

ة         (التجارة الزراعية العالمية     ا تجارة داخلي ر منه بة   ) قسم آبي ذه النس د ازدادت ه دار  وق رة   % 1.3 بمق  -2002خالل الفت

ـ  ) أمريكا الشمالية( تقدمت آسيا على المنطقة المصدرة الزراعية الثانية      2004في العام    . 2004 من  % 18.3وساهمت ب

ا الشمالية                اهمة أمريك ا بلغت مس ة بينم ذلك            % 16.7صادرات العالم الزراعي ة وب ة العالمي ط من الصادرات الزراعي فق

بته  ا نس امين % 2.1خسرت م ين الع ن  2004 و2002ب ة م اهمتها العالمي زادت مس ة ف ا الوسطى والجنوبي ا أمريك ، أم

ى % 9.6 دار  % 10.2إل تها بمق ة حص رق األوسط  % 0.5وزادت االقتصادات التحويلي ا والش ا أفريقي وحافظت منطقت

   ) .1-7الجدول (على وضعهما السابق مع زيادة طفيفة للسابقة وانخفاض بسيط لألخيرة 

   .)  %( 2004 و2002الحصص اإلقليمية من الصادرات الزراعية العالمية،  8-1لشكل ا
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  1-7  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

بة    2004رغم حصتها الكبرى في التجارة الزراعية العالمية فإن أوروبا آانت في العام              ى أساس نس  المنطقة الخامسة عل

ة         % 9.4الي صادرات المنطقة حيث آانت       للصادرات الزراعية من إجم    لعًا زراعي ذا المجال      . من صادراتها س وفي ه

الي صادراتها                     ة من إجم ى فبلغت حصة الصادرات الزراعي ، %30فإن أمريكا الوسطى والجنوبية سجلت النسبة األعل

   .)1-9 الشكل (وتبعتها أمريكا الشمالية بفارق ملحوظ أما إفريقيا فكانت المنطقة الثانية 

                                                            
  .لية للمناطق هذه األرقام تتضمن أيضًا التجارة الداخ 5
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   .)  %( 2004حصة الصادرات الزراعية من إجمالي صادرات آل منطقة،  9- 1الشكل
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  1-7  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 

ت        ي بلغ ى الت ا الحصة األعل إن إلفريقي ة ف ل منطق ة لك الواردات اإلجمالي ًا ب ة قياس واردات الزراعي بة ال ال نس ي مج ف

ام محل  ، ) 1-10انظر الشكل % (14.5 ر االهتم كل يثي ة لتحل بش ة الثاني ي الدرج ة ف وأصبحت االقتصادات التحويلي

ة              ا الزراعي اس حيث شكلت وارداته ذا المقي ى ه رة عل % 6.2الشرق األوسط ، أما أمريكا الشمالية فكانت المنطقة األخي

  .فقط من إجمالي وارداتها 

  .)  % ( 2004 منطقة،  حصة الواردات الزراعية من إجمالي واردات آل1-10الشكل 
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  1-7  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

  الدول التجارية الرئيسية

بة للصادرات  ة حيث بلغت ) 1-11انظر الشكل (بالنس لع الزراعي دة هي المصدر األول للس ات المتح د آانت الوالي فق

ام            ، والمال  2004من صادرات العالم الزراعية في العام       % 10.2حصتها   ي الع  2004حظ أن حصة الواليات المتحدة ف

ام                                ذا الع ي ه ان ف ه آ دة سنوات ، ولكن ذ ع ه من ذي تسير علي ازلي ال اه التن ام      –قد حافظت على االتج ًا لع  – 2003 خالف
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ا حافظت       2004حافظ االتحاد األوروبي في العام      . متوقعًا بسبب ارتفاع سعر الدوالر     م مصّدر آم اني أه  على موقعه آث

ي      ) 1-9الجدول  % (3.1و% 10ن على المرآز الخامس وسجال على الترتيب        الصي وقد تراجعت حصة االتحاد األوروب

ام                  ي الع ورو ف ك     ) 1-1انظر الشكل      (2004من الصادرات الزراعية العالمية رغم انخفاض سعر الي ؛ يمكن تفسير ذل

ي االت     تفادة من         بكون اليورو هو العملة المفضلة للتجارة بين الدول األعضاء ف ه يضعف االس دو أن ا يب اد األوروبي مم ح

ورو            ي       . فرصة التجارة في األسواق العالمية حتى في حالة انخفاض سعر الي اد األوروب ا سبق ولكون االتح تكماًال لم اس

ا من المنتجات المحلي                تم توفيره ة ي ة الداخلي يين وألن االحتياجات األوروبي اريين رئيس ة والواليات المتحدة شريكين تج

  .بشكل مريح فقد تراجعت الصادرات األمريكية بالتوازي مع ارتفاع سعر الدوالر 

   .)  %( 2004-2003حصة الدول التجارية الزراعية الكبرى من صادرات العالم الزراعية،  11-1الشكل 
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  1-9  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

دة ا         ات المتح إن الوالي ام         بالنسبة للواردات ف ي الع ي آانت ف الم تابعت بشكل           2001لت ي الع تورد الزراعي األول ف  المس

ام  % 10.7 إلى   2002في العام   % 11.4ملفت للنظر تخفيض حصتها من الواردات الزراعية العالمية من            2003في الع

ي              2004في العام   % 10.5ثم إلى    اني ف ان المستورد الث ام   ، من جهة أخرى فإن االتحاد األوروبي الذي آ د  2001 الع  ق

ن   ته م ام  % 13.6خفض حص ي الع ى 2003ف ام  % 12.9 إل ي الع ين    2004ف دارة ب ز الص ى مرآ افظ عل ه ح  ولكن

ام                ذ ع وأه من ذي يتب ز ال يًال              . 2002المستوردين الزراعيين وهو المرآ بتها قل ا قلصت أيضًا نس ًا ولكنه ان حلت ثالث الياب

ا زادت الصين      % 0.3بمقدار   ع        –بينم ا هو متوق بة        – آم ة بنس ا الزراعي الي يوضح وضع         % 0.9 وارداته ، الشكل الت

  ) .1-10الجدول (المستوردين الزراعيين الرئيسيين في العالم 
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  % . ، 2004-2003 حصة الدول التجارية الزراعية الكبرى من واردات العالم الزراعية، 1-12 الشكل
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  1-10  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدرا

  ارة الشرق األوسطتج

واردات ،                 ى مستوى الصادرات أم ال رة سواء عل نوات األخي ي الس د ف ة للشرق األوسط تتزاي ما زالت التجارة الزراعي

الشكل   (2004-2002 بليون دوالر خالل الفترة     9.3 بليون دوالر إلى     8.2وزادت قيمة صادرات المنطقة الزراعية من       

ا شهدت            تمثل التجارة ا ) . 1-11والجدول  13-1 م أنه ة رغ ه الزراعي بة العظمى من تجارت ة للشرق األوسط النس لداخلي

ن       د زادت م ط ق رق األوس ن الش توردة م اطق المس ع المن ظ أن جمي رة ، والمالح نوات األخي ي الس تمرًا ف ًا مس انخفاض

بة لصادرات الشرق                        ة بالنس ر أهمي ة األآث ة هي المنطق ا الغربي ة     وارداتها الزراعية ولكن تبقى أوروب  األوسط الزراعي

  ) .باستثناء تجارة الشرق األوسط الداخلية(

  ) دوالرمليار (2004 - 2002    قيمة صادرات الشرق األوسط الزراعية حسب المناطق المصدر إليها1-13الشكل 
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  1-11  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

ة     من صادرات الشرق      % 16تمثل الصادرات الزراعية حوالي      ، ) 1-11والجدول  1-14انظر الشكل     (األوسط الداخلي

ام  ي الع ن ف والي  2004ولك ة ح ادرات الزراعي كلت الص د ش ط  % 23.6 فق رق األوس ادرات الش الي ص ن إجم م
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ة                الي    % 0.6لالقتصادات التحويلية مع وجود حصص أقل بالنسبة للمناطق األخرى ، وتشكل المنتجات الزراعي من إجم

  .من إجمالي صادراته إلى أمريكا الشمالية% 0.7 إلى آسيا ، وصادرات الشرق األوسط

  .) % ( 2004-2002    نسب الصادرات الزراعية من إجمالي صادرات الشرق األوسط1-14الشكل 
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  1-11  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 

د ازداد     رة   بنفس الطريقة فإن قيمة الواردات الزراعية إلى الشرق األوسط ق ار   20.9 من  2004-2002ت خالل الفت ملي

ا آمصدر                       .  بليون دوالر    27.2دوالر إلى    وق بأهميته ي تف يا الت ى الشرق األوسط هي آس زراعيين إل أهم المصدرين ال

ع    ) 1-15انظر الشكل  (حتى الشرق األوسط نفسه فضًال عن أوروبا، وسابقًا آانت أوروبا الشريك األهم   ذا الواق ، لكن ه

د يت واردات        الجدي اض ال ًا النخف ه خالف ر أن ت للنظ طية ، الالف يوية والمتوس دول اآلس ين ال ة ب ن العالق ع تحس ب م ناس

  .الزراعية الداخلية فقد زادت واردات الشرق األوسط الزراعية من آافة المناطق األخرى 

  ) دوالرمليار(  2004-2002 قيمة واردات الشرق األوسط الزراعية  1-15 الشكل 
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  1-11  الجدول– موقع منظمة التجارة العالمية :المصدر

ي واردات                    ة ف ا الوسطى والجنوبي ة للشرق األوسط هي حصة أمريك من الحقائق الملحوظة بخصوص التجارة الزراعي

ة     ط الزراعي رق األوس ر  (الش كل  اانظ والي  ) 1-16لش طى      % 74فح ا الوس ن أمريك ط م رق األوس ن واردات الش م

ثالث        والجنوبية آانت منتجات زرا    عية مثل الموز والبن والمتة ، باإلضافة لذلك فهذه النسبة بقيت تزداد خالل السنوات ال
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ولكن  % 32أفريقيا أيضًا لها حصة زراعية متميزة من إجمالي ما يستورده الشرق األوسط منها تراوح حوالي         . األخيرة

ة ن            ا فهي        آما سبق اإلشارة فإن إجمالي واردات الشرق األوسط من إفريقيا قليل ة من أوروب واردات الزراعي ا ال بيًا ، أم س

  ) .1-11الجدول (فقط % 7الحصة األقل وقد آانت في انخفاض مستمر خالل السنوات الثالث األخيرة ووصلت إلى 

   .)  %( 2004-2002   نسب الواردات الزراعية من إجمالي واردات الشرق األوسط1-16الشكل 
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  1-11  الجدول–المية موقع منظمة التجارة الع: المصدر

فيمكن اإلشارة إلى أن السعودية تمتلك الحصة      ) 1-17انظر الشكل   ( في منطقة الشرق األوسط      – منفردة   –بالنسبة للدول   

واردات                      ددة لل ًا مح دم أرقام ة ال تق ارة العالمي ة التج الكبرى من الواردات الزراعية في المنطقة ، ولكن إحصاءات منظم

ام   الزراعية السعودية في     ة السعودية             2004الع واردات الزراعي ة ال ام       6259 ، وآانت قيم ي الع ون دوالر ف  2003 ملي

ام        4400 مليون في نفس العام وبقيمة       3361بينما استوردت الجزائر بقيمة      ي الع ا أن   . 2004 مليون دوالر ف  لمصر  آم

  ) .1-12الجدول (ون دوالر  ملي3511 حوالي 2004حصة جيدة من الواردات الزراعية بلغت قيمتها في العام 

  . )مليون دوالر (2004  الواردات الزراعية لبعض دول الشرق األوسط 1-17 الشكل
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  1-12  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر
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  االتجاهات العامة لبعض السلع المنتقاة

وب        ي الفقرات التالية هناك عرض لألسواق العالمية الخاصة بمجموعة من السلع            ف المهمة للتجارة السورية تتضمن الحب

  .والقطن وزيت الزيتون )  الذرة– الرز – الشعير –القمح (

  الحبوب

ام                اني من الع وب خالل النصف الث رة            2003ارتفعت أسعار الحب ي النصف الشمالي من الك اج ف  بسبب انخفاض اإلنت

دول المنتجة             م ال المي        (األرضية نتيجة الظروف الجوية غير المؤاتية في أه ر االقتصاد الع ة     ) 2004تقري ، ولكن منظم

وب بحوالي           ) الفاو(األغذية والزراعة العالمية     اج الحب در إنت ام     1985التابعة لألمم المتحدة تق ي الع ون طن ف  2004 ملي

م ا           2003تقريبًا عن العام    % 5أي بما يزيد     اف   حيث أن الدول األوروبية المنتجة قد حققت زيادة في اإلنتاج بعد موس لجف

ام السابق          ي الع ى أسعار             . الذي أصابها ف اه التخفيض عل تمرار الضغوط باتج ع اس وب  يتوق ي ضوء            الحب ا ف ى حد م  إل

  ) .2005 –الوضع االقتصادي العالمي والتوقعات (النهوض في اإلنتاج العالمي والرآود في الطلب العالمي 

  القمح 

م          % 2ان أقل بمقدار     آ 2003قدر أن اإلنتاج العالمي من القمح في العام          ي حج ّدر االنخفاض ف منه في العام الفائت ، و ق

دار         ى                % 11إنتاج أقماح االتحاد األوروبي مثًال بمق ى المدى القصير عل لبية عل ار س اج آث ي اإلنت وط ف د يكون للهب ، وق

ي العرض أسواق القم               .  الصافية للغذاء    ةالدول النامية المستورد   ائض ف ع الف د طب ام    من جهة أخرى فق ي الع ه ف ح بطابع

ادة                                2004 ى زي ؤد إل م ي ر ل المي األخي ى أن التحسن االقتصادي الع ة الطلب حت  مترافقًا بمرونة دخل منخفضة من جه

ام   2004نوعية في الطلب ، لذلك فقد عانت أسعار القمح من االنخفاض خالل العام    ي الع ًا  2003 بعد سنة أفضل ف  وطبق

ه                    للفاو فإن استهالك الغذاء من الحب      ل من ى أق ع أن يبق وب سينمو بشكل أبطأ من نمو استهالك الغذاء من القمح بحيث يتوق

ي         1-14 و1-13 والجداول  1-18آما في الشكل  . على المدى الطويل ر مصدر للقمح ف دة آانت أآب ات المتح إن الوالي ف

الي الصادرات    % 30أي حوالي ( مليون دوالر  5200 صدرت الواليات المتحدة بقيمة      2004العالم ، ففي العام      من إجم

ابقًا          2004وتبعتها أستراليا التي أصبحت المصدر الثاني للقمح في العام          ) العالمية اني س  ، أما آندا التي آانت المصدر الث

  . فقد نزلت إلى المرتبة الثالثة 
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  . )مليون دوالر (2004 أهم مصدري القمح في العالم   1-18الشكل
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  1-14  الجدول–ة العالمية موقع منظمة التجار: المصدر

ي ، استوردت    ) 1-19انظر الشكل (على الجهة المقابلة فإن المستورد األول في العالم هو الصين           اد األوروب يتبعها اإلتح

 1453بينما استورد االتحاد األوروبي بقيمة      ) من االستيراد العالمي  % 10.3ما يمثل   ( مليون دوالر    1873الصين بقيمة   

  ) .1-15الجدول ) ( من الواردات العالمية%7(مليون دوالر 

  ).مليون دوالر (2004أهم مستوردي القمح في العالم   19-1الشكل 
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  1-15  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

  الشعير

ذرة البيضاء        (تشكل المحاصيل العلفية     ول الصويا وال رة من الزراعة ا    ) آالشعير و الذرة الصفراء وف ة  حصة آبي لعالمي

ع محاصيل        . آما أنها تشغل نسبة هامة من األراضي الزراعية في العالم          ع إن أرب ذرة  – األرز –القمح   (والواق ول  – ال  ف

ذرة   –الشعير  (من األراضي الصالحة للزراعة عالميًا بينما تحتل أربعة محاصيل أخرى      % 50تشغل تقريبًا   ) الصويا  ال

التأثيرات الضمنية لبرتوآول األمن       (إضافية من المساحة المزروعة     % 15 حوالي   ) الكانوال العلفية  – القطن   –البيضاء  



2005التجارة الزراعية السورية   
 

17 

ل القمح      -آان معدل نمو صادرات الشعير سلبيًا       ) . البيئي على تجارة السلع الزراعية     ر    - مث د األخي %) 0.7( خالل العق

ابقة     %12و% 20 حيث وصل معدل النمو السنوي إلى        2004 و 2003ولكنه آان جيدًا في العامين        6 قياسًا بالسنوات الس

ي ) 1-16الجدول ( اد األوروب ارة االتح تثناء تج دارة ) 25(وباس تكون بكل ج تراليا س إن اس ي اإلحصاءات ف ة ف الداخلي

  ) .1-20 الشكل  (7المصّدر األول للشعير في العالم

  . )مليون دوالر (2004 مصدري الشعير في العالم أهم 1-20 الشكل 
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  1-17  الجدول–ة التجارة العالمية موقع منظم: المصدر

 بالنسبة لمستوردي الشعير فإن السعودية هي بوضوح المستورد العالمي الرئيسي يليها الصين واليابان ، الشكل

  . يعرض قيم واردات الشعير ألهم المستوردين 1-18 والجدول21-1  

  . )مليون دوالر (2004  أهم مستوردي الشعير في العالم1-21 الشكل 
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  1-18  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

                                                            
  .ارتفاع الطلب على البروتين الحيواني بسبب النمو السكاني وآذلك ارتفاع الدخل آانا على األغلب وراء هذه القفزة  6
  . بأخذ التجارة األوروبية الداخلية بعين االعتبار فإن االتحاد األوروبي سيكون المصّدر األول 7
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  الرز

ة                  ( الرز هو أحد أهم الحبوب الغذائية في العالم          ارة العالمي ي التج ة ف ر حماي ة األآث لع الغذائي د الس ل  ) وهو أيضًا أح ويمث

ن  ر م ًا و% 20أآث تهلكة عالمي رات المس ن الحري ا % 92م دخل منه دول منخفضة ال ي ال ارة الز(ف ة التج ة العالمي راعي

ر                    ) 2005والدول النامية ،     ى الفق ر عل أثير آبي . لذلك فإن السياسات التي تؤثر على أسعار الرز أو إنتاجه أو تجارته لها ت

ة                        ة بسبب الضغوط الديموغرافي سوق الرز هو سوق متطور مع طلب ثابت في الدول المتطورة ومتزايد في الدول النامي

ط         أآثر مما هو بسبب نمو الدخل      ل فق من استهالآه ؛   % 6.5 ، ورغم أهمية الرز آسلعة رئيسية فإن التجارة العالمية تمث

و   . هذا يعني أن معظم الدول التي ترآز على استهالك الرز تحقق اآتفاًء ذاتيًا في اإلنتاج              دل نم في الحقيقة إن متوسط مع

البًا              ان صغيرًا وس ر آ ى ذ   ) 0.1(استيراد الرز خالل العقد األخي ار            ، إل ها آب رز هي نفس دول المنتجة لل ار ال إن آب ك ف ل

ي هي أضخم       –فالصين   ) 1-19الجدول   (الدول المستهلكة له وهي آذلك من آبار الدول المصدرة والمستوردة للرز              الت

ام               -منتج ومستهلك للرز     ي الع ة ف رز العالمي ه      2003 مثلت حوالي ثلث اقتصاديات ال ع ل ي  .  وإن آانت المصّدر الراب ف

د                – بشكل ملفت للنظر     – أصبحت الصين    2004م  العا ي تعتم د والت ان تايالن  المصّدر السادس ، أما المصدر األول فقد آ

  ) . 1-22انظر الشكل (_في تجارتها بشكل آبير على المحاصيل المعدلة وراثيًا 

  ).مليون دوالر (2004 أهم مصدري الرز في العالم، 1-22الشكل 
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  1-20  الجدول–ارة العالمية موقع منظمة التج: المصدر

ام        ى ع المي األول حت تورد الع ان المس ي آ اد األوروب إن االتح رز ف توردي ال بة لمس ه  2003بالنس دمت علي ث تق  حي

ام          )1-21 والجدول   1-23الشكل  ( 2004السعودية في العام     ا أصبحت     2003، أما اندونيسيا فكانت الثالثة في الع  ولكنه

ام       ي الع ى                         . 2004 الخامسة والعشرين ف د عل ا تعتم رًا منه نويًا ألن آثي ر س دول بشكل آبي ة تتقلب واردات ال ي الحقيق ف

اج                     ة اإلنت دم آفاي دورها بع يلة لسد الفجوات المرتبطة ب ة آوس واردات  هي             . األسواق العالمي يم ال إن ق ذلك ف باإلضافة ل

بيًا    -أصغر من قيم الصادرات ، وأسواق االستيراد هي           ًا م     - نس ر تفتت زة          أآث ًة بأسواق الصادرات المتمرآ الشكل  . قارن

  . يوضح الحصص الصغيرة جدًا لمستوردي الرز ضمن سوقه العالمية، ما عدا السعودية واالتحاد األوروبي 23.1
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   .)مليون دوالر (2004 أهم مستوردي الرز في العالم  1-23الشكل

0

100

200

300

400

500

600

700

السعودية االتحاد
األوروبي 25
(عدا التجارة

الداخلية)

اليابان اإلمارات
العربية

الصين نيجيريا إيران الواليات
المتحدة

  
  1-21  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

  الصفراءالذرة

ر                     د األخي الذرة الصفراء أقل أهمية في التجارة العالمية من القمح والرز ، وقد انخفضت تجارة الذرة الصفراء خالل العق

غ          نويًا يبل و صادراتها س لبي لنم دل الس ين متوسطي   % 1وآان المع ، ) 1-22الجدول   (2004-2003 و1996-1995ب

ة                   حقق معدل النمو السنوي لصادرات الذرة الصفر       ة عالي ة إيجابي رتين مسجًال قيم نتين األخي ًا خالل الس دمًا ملحوظ اء تق

ا  6138هذا وصدرت الواليات المتحدة بقيمة      . في العام الذي سبقه     % 5.7 و 2004في العام   % 12.8تعادل    مليون أي م

ة المصدرين     )1-24انظر الشكل (من صادرات الذرة في العالم % 64يعادل  الم ، حلت    مما يجعلها تتصدر قائم ي الع ف

ام  - مليون دوالر، والبلد الرابع آان الصين        1194األرجنتين ثانيًا حيث صدرت بقيمة        – 2003 الذي آان الثاني حتى ع

ة    ا          324فصدرت بقيم ة بصادرات قيمته ة الثالث ي المرتب ل ف ا أصبحت البرازي ون بينم ون دوالر  597 ملي         ملي

 ) . 1-23الجدول ( 

  . )مليون دوالر (2004 مصدري الذرة الصفراء في العالم أهم 1-24الشكل 
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   1-23 الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر
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ة    توردت بقيم ان فاس ذرة آانت الياب م مستوردي ال ة 2931أه ا بقيم ة آوري ا جمهوري ون دوالر تبعته ون 1432 ملي  ملي

ة    ) 1-24والجدول 1-25 ر الشكل انظ( مليون 910دوالر ، استورد االتحاد األوروبي بقيمة  ة مجتمع دان الثالث وهذه البل

  .من االستيراد العالمي % 42تشكل أآثر من 

  . )مليون دوالر (2004  أهم مستوردي الذرة الصفراء في العالم1-25 الشكل 
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  1-24  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

  القطن

م المحاصيل الصناعية          ى                القطن هو أحد أه وًا عل ل نم دول األق ر من ال ي آثي ة بشكل رئيسي ف د التنمي الم وتعتم ي الع  ف

ة خاصة لسوريا              ام لتجارة         . صادرات القطن ، آما أنه أيضًا ذو أهمي اه الع ان االتج اف آ د         ألي القطن منحدرًا خالل العق

ين متوسطي                 ا  2004-2002 و 1996-1995األخير وآان معدل النمو السنوي لصادرات القطن ب انظر  % (1-وي   يس

ى صادرات القطن              ) 1-25الجدول   د عل . األمر الذي يعكس التدهور المستمر في اقتصاديات الدول األآثر فقرًا التي تعتم

الم         % 45تمثل الواليات المتحدة وضعًا رائدًا في السوق يستحوذ على        ي الع اف القطن ف الي صادرات ألي ًا من إجم تقريب

ة   ث صدرت بقيم ون دوالر4251حي ة    ملي ي صدرت بقيم تراليا الت ا أس دس  714 تبعته ل س ا يمث ون دوالر أي م  ملي

والمالحظ أنه ال توجد دولة إفريقية واحدة بين الدول الست المصدرة الرئيسية للقطن رغم أن          . صادرت الواليات المتحدة  

ي  بعض الدول اإلفريقية تعتمد اقتصاديًا على صادرات القطن ، فالدولة اإلفريقية المصدرة األ         ولى آانت بورآينا فاسو الت

  ) .1-26 والجدول 26.1انظر الشكل (حلت في المرتبة السابعة على مستوى العالم 
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  . )مليون دوالر (2004  أهم مصدري القطن في العالم  1-26الشكل
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  1-26 الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

الم ويلي  ي الع تورد للقطن ف م مس اد  آانت الصين أه دول آاالتح ي، ومن الواضح أن وضع بعض ال اد األوروب ا االتح ه

يعكس األهمية المتزايدة للصناعات النسيجية     ) المستورد الثالث والرابع على الترتيب    (األوروبي وآذلك ترآيا واندونيسيا     

 ) .1-27 والجدول 1-27انظر الشكل (في هذه البلدان 

  . )مليون دوالر (2004  أهم مستوردي القطن في العالم1-27 الشكل
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  1-27  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

  زيت الزيتون

امين                      ي الع ر ف  ،  2004 و   2003آانت تجارة زيت الزيتون خالل الفترة السابقة في تزايد معتدل ولكنها قفزت بشكل آبي

ين  ون ب ارة زيت الزيت و لتج دل النم غ متوسط مع ارة  سجلت %. 4.8 2004-2003 و1996-1995بل ذه التج ن ه ولك

ي هو       ) . 1-28الجدول    (2004خالل العام   % 60.3 و 2003خالل العام   % 30.4معدل نمو يساوي     اد األوروب  –االتح

ة           ) 1-28انظر الشكل    ( أآبر مصدري العالم     -بشكل واضح    الي الصادرات العالمي ان إجم تثناء الصادرات    (حيث آ باس

ون  2716) األوروبية الداخلية  ة                 ملي ة بقيم ي الخارجي اد األوروب ا آانت صادرات االتح ون دوالر  1870 دوالر بينم  ملي
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ة   % 70يصدر أقل قليًال من  مما يعني أن االتحاد األوروبي ون العالمي ع   . من إجمالي صادرات زيت الزيت حصص جمي

ون                      تثناء ت ي باس اد األوروب ًا بحصة االتح دًا قياس ا         مصدري زيت الزيتون اآلخرين هي صغيرة ج إن ترآي ثًال ف  –س ، م

  ).1-29الجدول (فقط من إجمالي الصادرات العالمية % 5 تمثل –المصدر الثالث 

  . )مليون دوالر (2004   أهم مصدري زيت الزيتون في العالم1-28 الشكل
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   1-29  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

ات المت       إن الوالي ون ف واردات زيت الزيت ام       بالنسبة ل ي الع ي آانت المستورد األول ف دة الت تورد   2003ح  أصبحت المس

ـ       ) 29.1انظر الشكل    (2004الثاني في العام     ة     % 41.2حيث حل االتحاد األوروبي أوًال مستأثرًا ب واردات العالمي . من ال

ات                             ع الوالي ي جانب التصدير ، وتق ا هو الحال ف بيًا آم رة نس ين    الفروق بين الدول المستوردة ليست آبي ًا ب المتحدة ثاني

يتبعها المستوردون الرئيسيون اآلخرون    %) 27 مليون دوالر أي ما يعادل 747آانت وارداتها بقيمة    (مستوردي العالم   

  ) .1-30الجدول %) 4 مليون دوالر معادلة 109(وأستراليا %) 5.1 مليون دوالر أي ما يعادل 140(آاليابان 

  . )مليون دوالر (2004  في العالم أهم مستوردي زيت الزيتون 1-29 الشكل
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  1-30  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر
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  أهم النتائج

د عكس األداء     2004آان النمو االقتصادي العالمي في العام        • ة ، فق  جيدًا آمحصلة لنمو الدول المتطورة والنامي

ت           اخ اس ع تحسن دوري لالقتصاد            االقتصادي مزيجًا من إدارة أفضل لالقتصاد الكلي ومن ق م ثمار أفضل يتراف

 .العالمي 

ي تجارة السلع         % 20 ، ويعود أآثر من      2004في العام   % 10.2آان معدل نمو التجارة العالمية       • ادة ف من الزي

 .العالمية إلى الصين 

امين     الواليات المتحدة التي آانت سابقًا الدولة التجارية األولى في العالم نزلت إلى المرتبة الثاني              •  2003ة في الع

 .هو األول ) 15( بينما أصبح االتحاد األوروبي 2004و 

 لم يعوض النكسة التي عانت  2004 والحقًا في العام 2003التحسن في أسعار السلع الزراعية في أواخر العام      •

 .منها تلك األسعار خالل فترة هبوط األسعار السابقة 

 .من تجارة العالم الزراعية % 47يًا بحصة تبلغ أوروبا آانت المنطقة األولى المصدرة زراع •

ا    • اطق ، وإفريقي ين المن الي صادراتها ب ن إجم ة م لع زراعي بة س ى نس ة سجلت أعل ا الوسطى والجنوبي أمريك

 .سجلت النسبة األعلى من الواردات الزراعية ضمن وارداتها الكلية

ت  • ازع  آان ال من دة المصدر الزراعي األول ب ات المتح االوالي ان  بينم دول  آ ى راس ال ي عل اد األوروب االتح

 .المستوردة الزراعية 

ارة   • الي تج ن إجم ن حصتها م رة ولك نوات األخي ي الشرق األوسط خالل الس ة ف ارة الزراعي م التج ازداد حج

 .الشرق األوسط بقيت في انخفاض 

 .أوروبا آانت أهم مستورد خارجي للسلع الزراعية من الشرق األوسط  •

ام       أهم المناطق في م    • يا   2004جال التصدير الزراعي للشرق األوسط في الع ي     ( آانت آس ا ف ان أوروب آخذة مك

 .وفاقت بأهميتها المناطق األخرى حتى الشرق األوسط نفسه ) 2003العام 

 . بسبب انخفاض اإلنتاج في نصف الكرة األرضية الشمالي2003ازدادت أسعار الحبوب في العام  •

توردين ،                آانت الواليات    2004في العام    • م المس المتحدة على رأس مصدري القمح في العالم وآانت الصين أه

 . فكان االتحاد األوروبي هو أهم المستوردين 2003أما في العام 

 .أهم مصدري الرز في العالم هي تايالند التي تعتمد تجارتها بشكل آبير على المحاصيل المعدلة وراثيًا  •
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 .صادرات القطن العالمية من % 45تمثل حصة الواليات المتحدة  •

امين       • ي الع ر ف كل آبي د الماضي ازدادت بش الل العق ف خ كل خفي زداد بش ت ت ي آان ون الت ت الزيت ارة زي تج

   .2004 و2003
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   مالمح التجارة الخارجية السورية-لفصل الثاني ا

 التجارة الكلية والتجارة  ويقدم تقييما لكل من2004يعرض هذا الفصل التطورات الرئيسية للتجارة السورية حتى عام 

 يظهر 2-2 يستعرض أهم مالمح االقتصاد السوري و القسم 1-2القسم : الزراعية ووصفا للحالة الراهنة وفق مايلي

 يتضمن وصفا للتجارة الزراعية 3-2وأخيرا القسم . التطورات في التجارة السورية الكلية والعوامل المؤثرة فيها

الكلية إضافة إلى تفصيالت عن التجارة الزراعية بحسب السلع واألسواق يتضمنها الفصل السورية وأثرها على التجارة 

 . الثالث

 مالمح االقتصاد السوري   2-1

سنويا % 3.7 نسبة 2000 بلغ معدل النمو في االقتصاد السوري مقاسا بالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 

إال أن انخفاضا حادا حدث بعد ذلك % 5.9 وقدره 2002لى معدل نمو في عام وقد حقق أع. 2004-1997خالل الفترة 

 ليرة 57754 بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 2004في عام . فقط% 1.1 2003حيث بلغ معدل النمو عام 

مثبتا استمرار ) لجاريةباألسعار ا( من الناتج المحلي اإلجمالي% 23وقد بلغ الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي . سورية

 .انخفاض نسبة تمثيل قطاع الزراعة في االقتصاد الوطني إلى أدنى مستوى خالل العقد الماضي

 مليون نسمة وآان معدل النمو 17.8 حوالي 2004بحسب اإلحصاء السكاني الرسمي آان عدد السكان في سورية عام 

من إجمالي السكان والذين تقل أعمارهم % 61,6سنة نسبة  25يشكل السكان الذين تقل أعمارهم عن % . 2.45السنوي 

 مترافقا مع محدودية فرص العمل لسكانل يترآيب العمرالوهذا المعدل العالي لتزايد السكان و%. 51.2 سنة 20عن 

 و 8%11.8في آال القطاعين العام والخاص يظهر حساسية حالة البطالة التي تشكل بحسب األرقام الرسمية مابين 

.  ألف نسمة806 بمقدار 2005-2003 فقد زاد عدد السكان خالل الفترة   وهذا أصبح األمر الشاغل للحكومة12.3%9

في % 24 إلى 2003من إجمالي عدد السكان في عام % 25.5وقد أدى هذا إلى انخفاض ملحوظ في نسبة العمالة من 

 لكنها تراجعت لتصبح 2003الكلية في عام من العمالة % 26.2وقد ساهمت العمالة الزراعية بنسبة . 2004عام 

   .200410فقط في عام % 17.1

واتبعت برنامجا لتحرير التجارة أوال في إطار تنفيذ منطقة . بدأت الحكومة خطة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص

نتهاء المفاوضات مع التجارة الحرة العربية الكبرى ثم من خالل التوجه لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية وعلى اثر ا

  .االتحاد األوربي

                                                            
  2004, لسنويالتقرير ا,  المجلس الوطني لمكافحة البطالة 8
   هيئة تخطيط الدولة 9

  2005,  المكتب المرآزي لالحصاء 10
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وقد ساهم . تعتبر االستثمارات األجنبية مهمة لالقتصاد السوري لجذب رؤوس األموال الضرورية لتنمية االقتصاد

  . اإلصالح االقتصادي في سورية في زيادة االستثمارات األجنبية وتطوير التجارة وتحفيز القطاع الخاص

بعض اإلجراءات وإصدار بعض التشريعات بهدف زيادة االستثمارات من خالل تسهيل  اتخاذ 2000منذ العام وتم 

وبحسب المجلس األعلى لالستثمار فقد بلغ عدد المشاريع . االستثمارات الخاصة وجذب المستثمرين المحليين واألجانب

ت هيئة تخطيط الدولة أن وقدر.  مشروعا3550 حوالي 2006حتى بداية عام 1991 لعام 10المنفذة منذ صدور القانون 

 مليار دوالر في عام 8.1 و2004 مليار دوالر في العام 4.3قيمة المشاريع المرخصة استنادا إلى هذا القانون بحوالي 

وتبذل سورية آل الجهود الممكنة لتحسين فرص الوصول  . 11 مليار دوالر قيمة االستثمارات األجنبية1.5 منها 2005

ويع وتوسيع فرص االستثمار للمستثمرين وللوصول إلى هذا الهدف تم إنشاء سوق لألوراق إلى األسواق المالية وتن

 . المالية

 وتم توحيد سعر الصرف 12وقد أآدت الحكومة على اإلصالحات المالية واالقتصادية من خالل تخفيض سعر الفائدة

ل بحيث أصبحت أآثر عدالة ألصحاب آما تم تصحيح ضريبة الدخ. وجعله قريبا من السعر السائد في السوق الدولية

  .وتم تبسيط التشريعات التجارية وتخفيض معدالت التعريفة الجمرآية. الدخل المنخفض

 وفي 2003إضافة إلى ذلك سمح بالترخيص للمصارف الخاصة حيث رخصت الحكومة ثالثة مصارف خاصة عام 

 13. تم افتتاح مصرفين منها2004آانون الثاني عام 

 هو تخفيض التعرفة الجمرآية وإزالة مقدار آبير من القيود التجارية 2004-2003صالحات في الفترة وآان أحدث اإل

آذلك طبقت سورية إجراءات جمرآية وتعرفة مبسطة حيث خفضت معدالت التعرفة . على استيراد العديد من المنتجات

آما تبنت الحكومة قانون . ني العوائد الماليةوفق رؤية الستخدامها آأداة للتحكم باالستيراد أآثر من آونها وسيلة لج

 .2003وتم تطبيق قانون الضريبة الجديد في آانون األول . ضرائب جديد تحسب الضريبة فيه بناءا على مقدار الربح

 التجارة الكلية السورية   2-2

تها تجلى في الخطوات وقد التزمت سورية بتحرير مستمر لتجار. تعتبر التجارة مكونا هاما جدا لميزان المدفوعات

هذه التحرآات . المتقدمة لتحديث أنظمتها وبنية تشريعاتها فسمحت للقطاع الخاص بالمشارآة في النشاطات التجارية

وهناك . ترافقت مع عدد من االتفاقيات التجارية تم توقيعها مع البلدان المجاورة مثل االتفاقية الموقعة مع ترآيا

 . قيع اتفاقيات مماثلة إضافة إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىمفاوضات مع إيران وقبرص لتو

تظهر أهمية قطاع التجارة في االقتصاد الوطني من خالل مقارنة النسبة المؤية للتجارة الى الناتج المحلي اإلجمالي 

خالل الفترة  14%48.3بة بلغت هذه النس حيثحيث تشير االحصاءات الى حدوث زيادة في حجم التبادل التجاري 

                                                            
   يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن سياسات االستثمار في سورية في الفصل السادس 11
  2003في عام % 5.5إلى % 9 معدل الفائدة على الحساب الجاري تم تخفيضها من  12
   ثمانية مصارف2006هاء من إعداد التقرير عام  أصبح عدد المصارف المرخصة عند االنت 13
   مليون دوالر 1797,8 وحققت فائضا تجاريا يعادل 2002في عام % 54 وصلت نسبة التجارة الى الناتج المحلي اإلجمالي إلى  14
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 يالحظ انه في العقد األخير تطور حجم التجارة بمعدل 1-2وبالعودة إلى الجدول . 15)10-2الجدول ( 2000-2004

 وآان حجم التجارة في هذا 2004 مليون دوالر في عام 12446وبلغت قيمته اإلجمالية % 5.3سنوي متوسط قدره 

 ترافق مع ميزان تجاري سالب بعد 2004إال أن هذا اإلنجاز في العام .  السابقمقارنة بالعام%  14.7العام أعلى بمقدار 

أربع سنوات آان فيها الميزان التجاري موجبا حيث آانت نسبة المستوردات في هذا العام أعلى من الصادرات بمقدار 

30%.  

 )مليون دوالر (2004 - 2002 مؤشرات التجارة الكلية السورية 1-2الشكل 
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 سببه زيادة 2004 ويظهر نموا تجاريا استثنائيا في العام 2004-2002 يسمح بمقارنة األداء التجاري للفترة 1-2الشكل 

ويظهر أيضا تراجع الصادرات في . يون دوالر مل1619.3االستيراد الذي أدى إلى وجود ميزان تجاري سالب يعادل 

 6867.8ويالحظ أيضا هبوط الصادرات الحاد من أعلى مستوى لها قدره .  2002مقابل تزايد الواردات والذي بدأ عام 

والسبب الرئيسي لذلك هوانخفاض آل  2004 مليون دوالر في عام 5413.3 ليصل إلى 2002مليون دوالر في عام 

  وصادرات المعادن التي 2004 عام 772.4 الى 2002 مليون دوالر عام 1071.4اعية من معدل من الصادرات الزر

  .) 7-2 و 4-2 و 1-2الجداول  (2004 في عام 3001.7 الى 2002 في عام 4317.7يشكل النفط جزءا منها من 

 الذي بلغت 16هم االتحاد األوربي بالنسبة لحجم التجارة الكلية 2004آان الشرآاء التجاريون الرئيسيون لسورية في عام 

 %5  العراق،%5.4 ترآيا  ،%5.5 متبوعًا بالمملكة العربية السعودية  ،من إجمالي التجارة السورية% 32.6مساهمته 

 ) 2-2انظر الجدول . (  %4.1والصين % 4.6 أوآرانيا ،

لصادرات و بلغت الواردات منه من إجمالي ا% 53.8 بلغت الصادرات السورية إلى االتحاد األوربي 2004في عام 

 إلى 2004التجارة السورية مع االتحاد األوربي خالل العام ) حجم(وقد وصل إجمالي . من إجمالي الواردات% 16.3

 آانت قيمة التجارة الكلية مع المملكة 2004وفي عام %. 70 مليون دوالر شكلت الصادرات منها أآثر من 4060

                                                            
 المحلي اإلجمالي بعد تلك السنة في الجدول  حدث تعديل حاد في سعر الصرف وانعكس ذلك في قفزة في بيانات التجارة الكلية مقارنة بالناتج2000 في عام  15

  المذآور
   دولة15 آانت دول االتحاد األوربي حينها  16
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(  مليون دوالر359 مليون دوالر والصادرات 329والر شكلت المستوردات منها  مليون د687العربية السعودية 

 )المكتب المرآزي لإلحصاء

 541(وفيما يخص الميزان التجاري مع الشرآاء الستة األوائل المذآورين أعاله فقد آان سالبا مع آل من أوآرانيا 

تجاري موجبا مع االتحاد األوربي ومع معظم في حين آان الميزان ال)  مليون دوالر471(والصين ) مليون دوالر

)  مليون دوالر73 ولبنان - مليون دوالر 70 األردن - مليون دوالر 423العراق ( الشرآاء التجاريين من البالد العربية 

 آان سالبا أيضا مع أآثر الشرآاء التجاريين األقل 17لكن الميزان التجاري القياسي).  مليون دوالر67(ومع آرواتيا 

 . شريك تجاري وآانت سورية تقريبا مستوردة فقط من األرجنتين22 بلد من اصل 14أهمية حيث آان سالبا مع 

يتوقع أن يحقق التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ازدهارا لكل من المستوردات والصادرات 

 العربية األعضاء لم يتم نشرها بعد ولكن المؤشرات السورية حيث أن البيانات الخاصة بالتبادالت التجارية مع الدول

 . األولية تبين زيادة الواردات من الدول العربية مقارنًة بالفترة السابقة للتطبيق الكامل لالتفاقية 

  التصدير الكلي1-2-2

أن بدأت في يتوجب على سورية أن تقوم بتوسيع صادراتها للتمكن من تلبية حاجات االستيراد المتزايدة خاصة بعد 

لذلك اتخذت العديد من الخطوات الجادة . وقد أولت الحكومة مسألة زيادة الصادرات أهمية قصوى. تحرير االقتصاد

لتطبيق المعايير الضرورية لتحسين تنافسية صادراتها عبر العديد من األدوات مثل مشروع إحداث الهيئة العامة لتنمية 

 ) .انظر الفصل السادس للمزيد من التفصيل( اجه المصدرين الصادرات وإزالة بعض العقبات التي تو

%. 4.5 بلغ نسبة 2004 وحتى العام 1997-1995 أن معدل النمو السنوي للصادرات خالل الفترة 1-2يظهر الجدول 

 تظهر تأثر الصادرات سلبا بالظروف الخارجية التي 2004 وحتى العام 2002إال أن دراسة الفترة األخيرة من عام 

 مليون دوالر في عام 6867.8فبعد نمو غير مسبوق للصادرات وصل إلى . ببت هبوط الصادرات لسنتين متتاليتينس

%) 16.1بنسبة هبوط تعادل  (2003 مليون دوالر في العام 5661.7 تراجعت الصادرات وبلغت قيمتها 2002

زادت بنسبة (عني أن زيادة الواردات وهذا ي%). 6بنسبة هبوط  (2004 مليون دوالر عام 5413.3ووصلت إلى قيمة 

 .لم يصحبها نموأ في الصادرات) 2004 حتى العام 2003من العام % 38.1

وان . أثرت الظروف الخارجية غير المالئمة سلبا على الصادرات السورية مسببة هبوطها للعام الثاني على التوالي

بب العوائق التي تواجهها التجارة السورية عند دخول تباطؤ الصادرات يعود جزئيا إلى آساد التجارة العالمية وبس

  وقد عمل هذان السببان على تقليص الصادرات إلى بعض الشرآاء الرئيسيين في العامين . األسواق األجنبية

 .2004 و 2003

طق فيما  الشريك التجاري الرئيسي لسورية على مستوى المنا2004وآما ذآر سابقا فقد بقي االتحاد األوربي في العام 

في عام % 61.1هبطت من نسبة (من إجمالي الصادرات % 53.8يخص الصادرات حيث بلغت نسبة مساهمته 
                                                            

   انظر الملحق الخاص بالتعاريف لمعرفة تعريف الميزان التجاري القياسي 17
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 ثم البالد اآلسيوية بنسبة ،)2003في عام % 20.9ارتفعت من نسبة % ( 29.9 تليه البالد العربية بنسبة تعادل ،)2003

سورية إلى بقية بلدان العالم والتي ازدادت بما وأخيرا صادرات ) 2003في عام % 10.5انخفضت من نسبة % (9.9

  .)4-2الجدول  ( %0.5 وهي 2003عن نسبتها عام % 0.6يعادل 

. اآلسيوية لدانالب يظهر أن االتحاد األوربي و البالد العربية آانا الوجهة األساسية للصادرات السورية تليهما 2-2الشكل 

 على حساب 2004دادت خالل الفترة من منتصف التسعينات وحتى عام أمريكا الالتينية قد از بلدانويالحظ أن حصة 

  .حصة البالد األوربية األخرى وبقية دول العالم

  (%) الصادرات السورية الكلية بحسب المناطق 2-2الشكل 

 2004  - ب                                                          1995/1997 -آ

االتحاد 
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وقد تحسن متوسط الصادرات الكلية ) 4-2انظر الجدول . (تعتبر الدول العربية المجاورة أسواقا مهمة للمنتجات السورية

)  مليون دوالر1425الذي يعادل (  الصادرات السنوية وفي الواقع آان معدل قيمة. للبالد العربية خالل الفترة المدروسة

 مليون 918.5( 1997-1995من معدل قيمة الصادرات السنوية للفترة % 35.5 أعلى بمقدار 2004-2002في الفترة 

-1995للفترة % 23.1وقد ساهم ذلك في حدوث زيادة ضئيلة نسبيا في نسبة الصادرات السورية الكلية من ) دوالر

 .2004-2002للفترة % 23.7 إلى 1997

 ترآيا ،%9.6 العراق بنسبة:  بعد االتحاد األوربي آل من 2004بالنسبة للبلدان آانت أهم البلدان المستوردة في عام 

وآان العراق المستورد األول بين الدول العربية للصادرات %. 6.6و المملكة العربية السعودية بنسبة % 6.8

في هذا المجال أن الصادرات السورية للبلدان المستوردة آانت شديدة الترآيز تكاد ويالحظ ) 5-2الجدول (السورية

 ).9-2الجدول (من إجمالي الصادرات % 80تنحصر في الشرآاء الخمسة األوائل والتي تعادل أآثر قليال من نسبة 

انظر الجدول (فترة السابقة فيما يخص الصادرات بحسب الفصول بقيت بنية الصادرات السورية نفسها تقريبا مقارنة بال

% 60.8وفي الفترة األخيرة آانت صادرات المعادن والمقالع أعلى من بقية الصادرات حيث آانت نسبتها تعادل ) 2-3

 وهذا يعود 2002 ويالحظ انخفاض الصادرات المذآورة بعد العام 2004-2002من إجمالي الصادرات خالل الفترة 
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على % 27.9و % 30.5عادن والمقالع والمنتجات الزراعية التي هبطت بمقدار أساسا لتقلص صادرات منتجات الم

 . 2004-2002التوالي بين العامين 

 ويالحظ وجود زيادة مهمة في نسبة صادرات المنتجات 2004-2002 بنية الصادرات خالل الفترة 3-2الشكل يوضح و

  .الغذائية

  )من إجمالي الصادرات السورية  (% 2004-2002 الصادرات السورية بحسب القطاعات 3-2الشكل 
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 االستيراد الكلي 2-2-2

لماضية استمرت الواردات في النمو مدفوعة بطلب المستهلكين وآانت قد ازدادت بشكل ملحوظ خالل السنوات القليلة ا

 وقد تم تخفيف القيود على االستثمارات األجنبية المباشرة أيضا األمر الذي قاد إلى .نتيجة تخفيف القيود على االستيراد

زيادة نوعية في المشاريع وأدى لتزايد الحاجة إلى اآلالت والتقنيات ومدخالت اإلنتاج المختلفة والتي ال تتوفر غالبا في 

 .األسواق المحلية

الجدول %. (5.9 بمعدل سنوي وصل إلى 2004 وحتى العام 1997-1995اردات السورية الكلية خالل الفترة نمت الو

 ووصلت إلى أعلى مستوى حيث نمت 2003 مقارنًة بالعام 2004وقد سجلت الواردات زيادة ملحوظة في عام ) 2-1

 . مليون دوالر7032.7ووصلت قيمتها إلى % 38.1بمقدار 

 مليون دوالر تمثل 1858.9 أهم الموردين وبلغت قيمة وارداتها 2004 مثلت البالد اآلسيوية عام على مستوى المناطق

رداتها اوجاءت الدول العربية في المرتبة الثانية وبلغت قيمة و). 7-2انظر الجدول (من إجمالي الواردات % 26.4نسبة 

 وفي هذا دليل واضح  يرجح أن ذلك يعود من إجمالي الواردات% 16.5 مليون دوالر تمثل نسبة 1162.4لسورية 

- 1995للفترة % 8وقد زادت أهمية الواردات من الدول العربية من نسبة . لتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

 فان 2004-2002 و 1997-1995وفيما يخص متوسط الفترتين  .2004-2002خالل الفترة % 14.3 إلى نسبة 1997

لمنتجات رئيسية مثل السيارات واآلالت (  مؤخرا احتلت المرآز األول آمصدر للواردات السوريةالدول اآلسيوية فقط
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والمصدر الثالث الرئيسي وهو االتحاد األوربي آان مهما ) من الصين وإيران وآورية الجنوبية على سبيل المثال

 مع الزمن إال انه يبقى أآثر ثباتا من البالد تاريخيا وحاليا لسورية رغم انه من الواضح يفقد جزءا من توريده إلى سورية

 .العربية

ويالحظ أن . 2004 وحتى 1997-1995 يظهر بعض التغيرات الملحوظة في مناطق االستيراد خالل الفترة 4-2الشكل 

 في حين ارتفعت 2004حصة المستوردات من االتحاد األوربي الذي يعتبر اآبر مصدر لسورية قد تراجعت في عام 

  .بالد العربية والبالد اآلسيويةحصة ال

  (%) المستوردات السورية الكلية بحسب المناطق 4-2الشكل 
  2004 - ب                                                                1997-1995 - آ                       

االتحاد 
االوربي
32%

الدول 
االوربية 
االخرى
16%

البالد 
العربية 

8%

الدول 
االسيوية
16%

دول امريكا
11%

بقية دول 
العالم
17 %

بقية دول 
العالم
15%

دول امريكا
9%

الدول 
االسيوية
27 %

البالد 
العربية 
17 %

الدول 
االوربية 
االخرى
16%

االتحاد 
االوربي
16%

  
   7 -2   الجدول، المديرية العامة للجماركإحصاءات المكتب المرآزي لإلحصاء  لعدة سنوات وإحصاءات:المصدر

االتحاد : مرتبة بحسب أهميتها آما يلي 2004بالنسبة للبلدان آانت المصادر الرئيسية للواردات السورية في عام 

 روسيا االتحادية بنسبة  ،%7 الصين بنسبة  ،%7.9 أوآرانيا بنسبة ،من إجمالي الواردات% 16.3األوربي بنسبة 

% 4.2الجنوبية آوريا   ،%4.2 الواليات المتحدة األمريكية  ،%4.3 ترآيا  ،%4.7ة العربية السعودية  المملك،4.9%

   .)8 -2انظر الجدول (

برزت البالد العربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان والعراق آمصدر مهم للحاجات السورية المتزايدة من 

أنها قليلة الترآيز حيث بلغت نسبة مستورداتها من الشرآاء الخمسة األوائل وتتصف الواردات السورية ب. الواردات

 .) 9-2الجدول %  (58.6ومن الشرآاء العشرة األوائل % 40.7

 بقيت نسبة المنتجات ،2004 و 2002بين العامين ) 6 -2انظر الجدول (بالنسبة لمجموعات المنتجات المستوردة 

 %0.7والمعادن% 7.1جمالي المستوردات السورية تليها المنتجات الزراعية من إ% 90المصنعة ثابتة عند حوالي 

   .) للمزيد حول تفاصيل بنية المستوردات5-2انظر الشكل (
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  (%)2004 – 2002 المستوردات السورية الكلية السورية بحسب القطاعات 5-2الشكل 
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  6  -2   الجدول،المديرية العامة للجماركإحصاءات المكتب المرآزي لإلحصاء  لعدة سنوات وإحصاءات :المصدر

  التجارة الزراعية السورية   2-3

- 1995وقد تطورت التجارة الزراعية خالل الفترة . تتزيد أهمية التجارة الزراعية في االقتصاد السوري مع الزمن 

% 20الي وبلغت مساهمتها في المتوسط حو) 12-2الجدول % (3.8 وزادت بمعدل سنوي قدره 2004 وحتى 1997

 ) 10-2الجدول .(2004من إجمالي التجارة في عام 

 يؤآد وجود تأثير 6-2وان تشابه منحى الناتج المحلي الزراعي مع منحى الناتج المحلي اإلجمالي والمبين في الشكل 

  .متبادل لكل منهما في اآلخر ويبرز أهمية التجارة الزراعية في االقتصاد السوري

 )مليون دوالر (2004-1995/97 اإلجمالي والناتج المحلي اإلجمالي الزراعي خالل الفترة  الناتج المحلي6-2الشكل 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Av 
19

95
-9

7
19

98
19

99
2000

2001
2002

2003
2004

الناتج المحلي االجمالي

الناتج  المحلي  الزراعي

 
       10 - 2  الجدول،إحصاءات المكتب المرآزي لإلحصاء لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجمارك:المصدر

 لكنها استقرت عند مستوى العام 2002م سجلت مساهمة التجارة الكلية في الناتج المحلي اإلجمالي أعلى نسبة في العا

حيث يظهر انخفاض طفيف في مستوى مساهمة الناتج المحلي الزراعي في الناتج ) 7-2انظر الشكل ( بعد ذلك 2001
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ويمكن تفسير . 1998في عام % 29.4في حين آانت تعادل % 23 تعادل 2004المحلي اإلجمالي والتي آانت في عام 

  . عات األخرى مثل الصناعة والخدمات والسياحة في السنوات القليلة الماضيةذلك بزيادة مساهمة القطا

  . (%)2004- 2002   االتجاهات العامة، الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي- الناتج المحلي اإلجمالي 7-2الشكل 
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      10 -2 الجدول ،إحصاءات المكتب المرآزي لإلحصاء لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجمارك:المصدر

 عاد فأصبح سالبا بمقدار 2002بالنسبة للميزان التجاري الزراعي يالحظ انه بعد القيمة الموجبة العالية التي تحققت عام 

 . وهي اخفض قيمة تسجل لهذا المؤشر خالل الفترة المرجعية2004 مليون دوالر في عام 263.6

  حدا التجارة السورية الزراعية 1-3-2 

هو مؤشر على آمية السلع المستوردة التي يمكن الحصول عليها من وحدة من السلع " حدا التجارة"المصطلح 

 الصادرات وقيمة وحدة الواردات واستخدم في  قيمة وحدةوتعرف شروط التجارة على أنها النسبة بين. المصدرة

ويالحظ صعود منحنى ) 13-2دول الج(تحديدها بيانات منظمة األغذية والزراعة للمستوردات والصادرات السورية 

 والذي انخفض بعدها نتيجة انخفاض قيم وحدة 1999-1995للفترة ) 8-2الذي يظهر في الشكل (مؤشرات التجارة 

الصادرات المتزايد إلى اقل من وحدة المستوردات وأدى بالتالي إلى هبوط مؤشرات التجارة بصورة أآثر مع انه آان 

يمكن تفسير ذلك جزئيا بحدوث انخفاض في أسعار عدد  ( 2003-2002لمستوردات للفترة بطيئا بسبب زيادة قيم وحدة ا

 فقط 2004وقد سجل في عام ) من المنتجات المصدرة الرئيسية السورية آالقطن وزيادة المنتجات المستوردة آالسكر 

  .انتعاش طفيف
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    2004- 1995 حدا التجارة الزراعية السورية خالل الفترة 8-2الشكل 
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  أرقام أولية             * 3  -2   الجدول،منظمة األغذية والزراعةإحصاءات :المصدر

   مفهوم حدي التجارة1-2الصندوق 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   طباعة جامعة أآسفورد،)kA) 1995ج  وآريستال . مؤلفه ليبسي ر،نقال عن آتاب االقتصاديات االيجابية: المصدر

  حدا التجارة

وتحسب من نسبة سعر الصادرات. حدة من السلع المصدرةتقيس مؤشرات التجارة آمية السلع المستوردة التي يمكن الحصول عليها بو

 .إلى سعر المستوردات

أي انه يتوجب بيع صادرات أآثر لشراء( يشير ارتفاع سعر المستوردات وعدم تبدل سعر الصادرات إلى هبوط في مؤشرات التجارة 

عار المستوردات بشير إلى ارتفاع مؤشراتوبصورة مشابهة فان ارتفاع أسعار الصادرات وعدم تبدل أس) نفس آمية المستوردات

وبالتالي فان نسبة هذه األسعار تقيس آمية المستوردات التي) أي انه يتطلب بيع صادرات اقل لشراء نفس آمية المستوردات( التجارة 

مؤشرات التجارة لبلد ماوحيث أن التجارة الدولية تشمل بلدانا عديدة ومنتجات عديدة فان . يمكن تحصيلها بوحدة من السلع المصدرة

  .تحسب على أساس رقم قياسي

  .100*الرقم القياسي ألسعار المستوردات/ الرقم القياسي ألسعار الصادرات= مؤشرات التجارة 

ويعني التبدل المفضل انه يمكن استيراد أآثر من قبل بوحدة سلع. ويشير ارتفاع الرقم القياسي إلى تبدل مفضل لمؤشرات التجارة للبلد

110 إلى 100 وارتفع الرقم القياسي لسعر المستوردات من 120 إلى 100مثال إذا ارتفع الرقم القياسي لسعر الصادرات من . مصدرة

%10 وعند المؤشرات الجديدة للتجارة فان وحدة الصادرات ستشتري 110 إلى 100فان الرقم القياسي لمؤشرات التجارة يرتفع من 

  .شرات التجارة السابقةزيادة من المستوردات عن مؤ

يسمى انخفاض الرقم القياسي لمؤشرات التجارة تبدال غير مفضل وهو يعني أن البلد يمكنه شراء مستوردات اقل من عائد أي آمية معينة

رتفاععلى سبيل المثال فان اال. ويجب تصدير آمية اآبر لدفع قيمة أي آمية محددة من الواردات. من الصادرات أو لصادرات مماثلة 

وعندما هبطت. الحاد في أسعار النفط في السبعينيات سبب تحوال آبيرا غير مرغوب فيه في مؤشرات التجارة للبلدان المستوردة للنفط

  .أسعار النفط بشدة في منتصف الثمانينيات تبدلت مؤشرات التجارة لصالح للبلدان المستوردة للنفط 
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 رية الصادرات الزراعية السو2-3-2

 وهو اقل قليال 2004 ، 1997-1995إلجمالي الفترة % 3.5 أظهرت الصادرات الزراعية معدل نمو سنوي وصل إلى 

وهذه النسبة لم تتبدل في . من إجمالي الصادرات% 20ومثلت الصادرات الزراعية نسبة . منه للصادرات الكلية

كبير المالحظ في السنوات المبكرة من هذه الفترة حيث آان وهذا بخالف التبدل ال. السنوات األخيرة من الفترة المرجعية

    .)12 -2  والشكل 9-2الشكل (  الختالفات الطقس آثارا سلبية على الصادرات

  .)مليون دوالر ( 2004- 2002   الصادرات الكلية والصادرات الزراعية9-2الشكل 
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  12 -2  الجدول،ءات المديرية العامة للجماركإحصاءات المكتب المرآزي لإلحصاء  لعدة سنوات وإحصا:المصدر

ما لبثت هذه القيمة أن هبطت .  مليون دوالر1333.3 سجلت أعلى معدل صادرات زراعية قيمتها 2002على أن سنة 

وبالنسبة لترآيبة الصادرات الزراعية السورية فقد سيطرت السلع . رغم ارتفاع نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات

ذه الصادرات وآانت نسبة مساهمة المنتجات المصنعة أدنى بكثير من السلع الخام رغم أن حصة المنتجات الخام على ه

%) . 21.9حيث وصلت إلى  ( 2004والعام %)  9.6حيث آانت تعادل  (1997-1995المصنعة تضاعفت بين الفترة 

في المتوسط  يقارب (يزانا تجاريا أآثر ايجابية أما من حيث السلع الغذائية وغير الغذائية فقد حققت الصادرات الغذائية م

  )من المنتجات الغذائية% 66.4

   (%)2004 - 1995/1997 ترآيب الصادرات الزراعية السورية خالل الفترة 10-2الشكل 
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      11 -2    الجدول،بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية في سورية: المصدر
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في مقدمة هذه السلع وشكل نسبة ) 52الفصل (فصول التعريفة الجمرآية آان القطن فيما يخص قيمة الصادرات حسب 

) 10الفصل (تليها الحبوب % 23.8بنسبة ) 1الفصل (من إجمالي الصادرات الزراعية ثم جاءت الحيوانات الحية 24%

% 4.9بنسبة ) 22صل الف(فالمشروبات والسوائل الكحولية والخل % 9.1بنسبة ) 7الفصل (ثم الخضار % 13.6بنسبة 

وقد بلغت نسبة مساهمة الخمس فصول ). 2004 يعرض هذه البيانات مرتبة بحسب القيم المطلقة للعام 14-2الجدول (

وهذا يظهر وجود ترآيز عال للصادرات الزراعية في . من اإلجمالي % 75.5األولى من الصادرات المذآورة آنفًا 

% 83.5يتالشى مع الزمن حيث أن قيمة الفصول الخمسة عادلت في المتوسط إال أن مثل هذا الترآيز . قطاعات قليلة

 .  1997-1995 للفترة  الزراعيةمن إجمالي الصادرات

 لم تعد الفواآه من ضمن الفصول 2004 نالحظ انه للمرة األولى في عام 2004 مع سنة 1997-1995بمقارنة الفترة 

 نتيجة 2004 في عام ألول مرةلها ية والخل والتي احتلت أعلى مرتبة الخمسة األولى فقد حل محلها المشروبات الروح

  .زيادة الصادرات للعراق واألردن

من إجمالي السلع الزراعية %) 21.1شكلت ( هي األغنام 2004آانت الصادرات الرئيسية من السلع الزراعية في عام 

ويالحظ أن %) . 2.6( والبندورة ،%) 3.4(ن  الزيتون وزيت الزيتو،%) 11.2( القمح ،%) 14.7( القطن ،المصدرة

 1998في عام % 0.1 من نسبة 2004 حتى 1997-1995صادرات زيت الزيتون زادت بشكل ملحوظ خالل الفترة 

   .)16-2الجدول  (2004من إجمالي الصادرات الزراعية في عام % 3.4زادت لتصبح 

آما شهدت هبوطا في منحنى تصدير القطن . 2002عام  مفاجئا في صادرات األغنام في شهدت سورية أيضا ارتفاعًا

  )11-2انظر الشكل  ( أدى إلى توازن أآثر في بنية الصادرات

 .)مليون دوالر (2004 -1997-1995تطور تصدير بعض السلع الزراعية المختارة خالل الفترة  11-2الشكل 
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 ويظهر وجود 2004-2002 والفترة 1997-1995 يبين تبدال ملحوظا في بنية الصادرات بين الفترة 12-2الشكل 

  .الزيتون في حين تقلصت صادرات الشعير والقطن والعدس واللوززيت تحسن في صادرات األغنام وبذور الكمون و
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  (%) رات الزراعية السورية الرئيسية  حصص الصاد12-2الشكل 
  2004 -2002  وسطي الفترة - ب                                  1997-1995 وسطي الفترة -                    آ
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         16 -2  الجدول،إحصاءات المكتب المرآزي لإلحصاء  لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجمارك:المصدر

 لواردات الزراعية ا2-3-3

زادت قيمة المستوردات الزراعية السورية بقوة خالل السنوات القليلة الماضية بعد االنضمام التفاقية منطقة التجارة 

 وبالتالي أصبحت بعض قوائم السلع الممنوعة من ،الحرة العربية الكبرى والتحرير التدريجي للسياسات التجارية

 وهذا أدى لزيادة المستوردات من السلع ها مسموحة يمكن للقطاع الخاص أن يتناولاالستيراد أو المقيدة في السابق

 .2004-1995/1997 خالل الفترة %7.8الزراعية وآان معدل النمو السنوي للواردات 

 مليون 1391( سجلت أعلى قيمة للفترة المرجعية 2004واألمر الملفت للنظر أن قيمة المستوردات الزراعية في عام 

وجاءت هذه الزيادة متوافقة مع النمو في الواردات الكلية لتلك . عن السنة السابقة% 28.1وحققت زيادة قدرها ). دوالر

 . السنة

اتسمت بنية المستوردات الزراعية بسيطرة األغذية والمواد المصنعة إلى جانب دور ضئيل تؤديه السلع غير الغذائية 

وآانت . 2004 و سنة 1997-1995جات غير الغذائية تدريجيا بين الفترة وقد زادت مستوردات المنت. والمواد الخام 

في حين ) 11-2الجدول ) (1997-1995للفترة % 13.7زادت من نسبة % (23.7 تعادل 2004أعلى نسبة لها في عام 

 رغم 2004 وحتى 1997-1995من إجمالي المستوردات الزراعية للفترة % 61بلغت المستوردات المصنعة حوالي 

   .)14-2الشكل (بعض االختالفات خالل هذه الفترة 
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   . (%)2004-1995/1997 ترآيب المستوردات الزراعية السورية خالل الفترة 14-2الشكل 
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   11 -2    الجدول،بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية في سورية: المصدر

 آانت الحبوب ،2004ول التعريفة الجمرآية في عام بحسب القيم المطلقة للمستوردات الزراعية السورية حسب فص

 ثم مخلفات وبقايا ،%)15.3) (17الفصل (يليها السكر والحلويات % 21أآبر المنتجات المستوردة وتمثل ) 10الفصل (

 ثم ،%) 7.7) (9الفصل ( فالقهوة والشاي والمتة والتوابل ،%) 7.7) (23الفصل (الصناعات الغذائية وعصر الزيوت 

انظر الجدول %). (6.5) (15الفصل ( فالدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ،%) 7.4) (12الفصل (ذور الزيتية الب

وهذا يظهر أن . من إجمالي المستوردات% 59وصلت نسبة مستوردات الفصول الخمسة األولى المذآورة إلى ) . 2-17

ويالحظ انه . عية السورية على مستوى الفصول الجمرآيةالمستوردات الزراعية آانت اقل ترآيزًا من الصادرات الزرا

 حلت محل 2004 نجد أن البذور الزيتية في عام 2004 وحتى 1997 -1995بمقارنة الخمسة فصول األولى بين عامي 

  .الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية

 الذرة ،%)12.7( هي السكر 2004وفيما يخص السلع الفردية آانت السلع الزراعية الرئيسية المستوردة في عام 

لم يبدأ استيراد الشعير إال في العام %) (5( والشعير ،%)6( الرز ،%)6.7( آسبة استخالص الزيوت ،%) 8.5(

1998.( 

  .2004 وحتى 1997-1995 تطور بعض السلع الزراعية المستوردة خالل الفترة 15-2ويوضح الشكل 
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 )مليون دوالر (2004-1995/1997عية المختارة خالل الفترة تطور استيراد بعض السلع الزرا 15-2الشكل 
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       19 -2  الجدول،إحصاءات المكتب المرآزي لإلحصاء لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجمارك:المصدر

غالبا  فبعد أن آان ال يستورد أبدا أصبح يستورد بكميات تعتمد ، حدث تحول آبير في استيراد الشعير1998منذ عام 

 . على احتياجات السوق المحلية وهذا يفسر االختالفات الحادة في استيراد هذه السلعة

  .  (%) حصص المستوردات الزراعية السورية الرئيسية16-2الشكل 
   2004 -2002وسطي الفترة  -ب                .                        1997-1995 وسطي الفترة - آ                  
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        19 -2  الجدول،إحصاءات المكتب المرآزي لإلحصاء  لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجمارك:المصدر

  النتائج الرئيسية 

سنويا % 3.7 حوالي 2000بلغ معدل النمو االقتصادي مقاسا بأسعار السوق على أساس األسعار الثابتة لعام  •

 2004-1997خالل الفترة 

 .سنويا في العقد الماضي% 5.3رة الكلي بما يعادل تطور حجم التجا •
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 مليون دوالر في 5413.3 إلى 2002 مليون دوالر في عام 6867.8هبطت الصادرات بحدة من ذروة قدرها  •

 .2004عام 

 إلى 2002 مليون دوالر في عام 1259.1تراجعت المستوردات من بقية دول العالم من أعلى قيمة لها قدرها  •

 .2004والر في عام  مليون د1056.9

من إجمالي %) 32.6بنسبة ( هم االتحاد األوربي 2004آان الشرآاء التجاريون الرئيسيون لسورية في عام  •

 والصين ،%)4.6( أوآرانيا ،%)5( العراق ،%)5.4( ترآيا ،%)5.5( المملكة العربية السعودية،التجارة

 %).4.1بنسبة (

ومع معظم )  مليون دوالر1769بما يعادل( ن االتحاد األوربي حققت سورية ميزانا تجاريا موجبا مع آل م •

)  مليون دوالر73 ولبنان ، مليون دوالر70 األردن ، مليون دوالر423العراق (الشرآاء التجاريين العرب 

 ). مليون دوالر67(وآرواتيا 

 %4.5 حوالي 2004 وحتى 1997-1995بلغ معدل النمو السنوي للصادرات للفترة  •

 ،من إجمالي الصادرات% 53.8 ظل االتحاد األوربي الشريك التجاري الرئيسي وساهم بنسبة 2004في عام  •

 %.9.9والبلدان اآلسيوية بنسبة % 29.9وساهمت البالد العربية بنسبة 

%) 9.6بنسبة ( هي العراق 2004 آانت أهم  البلدان المستوردة للصادرات السورية في عام ،بالنسبة للبلدان •

 %). 6.6 بنسبة( والمملكة العربية السعودية  %)6.8بنسبة (صادرات ترآيا من إجمالي ال

 .2004 وحتى 1997-1995خالل الفترة % 5.9سجلت سورية معدل نمو سنوي في المستوردات قدره  •

 . مقارنة بالسنة السابقة2004في عام %) 38.1(زادت المستوردات بشكل ملحوظ  •

% 16.3 هي االتحاد األوربي بنسبة 2004إلى سورية في العام آانت الدول الرئيسية الموردة للبضائع  •

 %4.3ترآيا  %4.7 المملكة العربية السعودية  %4.9 روسيا االتحادية  %7 الصين  %7.9 اوآرانيا

 . %4.2وآوريا الجنوبية بنسبة % 4.2الواليات المتحدة األمريكية 

 تليها ،من المستوردات السورية% 90ة بنسبة شملت المستوردات بحسب القطاعات آل من المنتجات الصناعي •

 %. 0.7ثم المعادن والمقالع بنسبة % 7.1المستوردات الزراعية بنسبة 

 .2004 وحتى 1997-1995خالل الفترة % 3.8حققت التجارة الزراعية نموا سنويا قدره  •

وآانت مساهمتها  ،2004 حتى 1997-1995خالل الفترة % 3.4بلغ معدل نمو الصادرات الزراعية السنوي  •

 %.20في إجمالي الصادرات تعادل 
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 .سيطرت السلع الخام على الصادرات الزراعية السورية •

. من الصادرات الزراعية السورية% 24بنسبة ( فقد شكلت صادرت القطن ،بحسب مساهمة قيمة الصادرات •

والمشروبات %) 9.1(فالخضار %  13.6ثم الحبوب بنسبة % 23.8وجاءت الحيوانات الحية بعده بنسبة 

 %).4.9(الروحية والخل 

وحققت زيادة )  مليون دوالر1391( أعلى قيمة للفترة المرجعية 2004سجلت المستوردات الزراعية عام  •

 %. 28.1تعادل 

 .تميزت بنية المستوردات الزراعية السورية بسيطرة الغذاء والمواد المصنعة على بقية السلع •

 ثم مخلفات  %)5.3(يليها السكر والحلويات %) 21(ستوردة وبلغت نسبتها آانت الحبوب اآبر المنتجات الم •

  والدهون والزيوت النباتية أو الحيوانية %)7.4( فالقهوة والشاي والتوابل  %)7.7(وبقايا الصناعات الغذائية 

)6.5(% .  
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 المنتجات -األداء :  التجارة الزراعية السورية- الثالثالفصل 

  الشرآاء-

ويقدم تمهيدًا ألداء التجارة . الفصل للباحثين وراسمي السياسات شرحًا معمقًا لمظاهر التجارة الزراعية السوريةيقدم هذا 

وآذلك يسلط الضوء ) 2-3القسم (وتطور أهم الصادرات والواردات الزراعية السورية ) 1-3القسم (الزراعية السورية 

ويتم تقييم أداء التجارة الزراعية السورية ). 3-3(ة الزراعية على أهم الشرآاء التجاريين لسورية في مجال التجار

باالعتماد على بعض المؤشرات المناسبة التي يتم تطبيقها على أهم الصادرات والواردات والتي تم اختيارها اعتمادا 

عات التي تبدأ من ويقدم أهم الشرآاء التجاريين اعتمادًا على طريق التقاط. على نسبتها في التجارة الزراعية الكلية

المناطق وأهم الشرآاء التجاريين بالنسبة لحجم التجارة الزراعية وأخيرًا أهم الوجهات التصديرية والموردين بالنسبة 

  .لمجموعة خاصة من السلع الزراعية السورية

      18أداء التجارة  3-1

  RCA(19(الميزة النسبية الظاهرية  1-1-3 

السلعة المصدرة فوق المعدل بالنسبة لحصص السوق العالمية فإذا آانت السلعة تملك يقيس هذا المؤشر فيما إذا آانت 

حصة في السوق العالمي أآبر من الحصة الكلية للصادرات السورية في التجارة العالمية يمكن أن نقول أن هذه السلعة 

  . تملك ميزة نسبية ظاهرية 

. 2004 و 2003-1993ادرات الزراعية السورية في الفترة بين  الميزة النسبية الظاهرية ألهم الص1-3يظهر الجدول 

 الحمص تملك ميزة - العدس - زغب بذور القطن -وبشكل موجز فإنه يظهر أن السلع التصديرية السورية آاألغنام 

ومن بين هذه السلع األربع فإن األغنام ). 1-3المخطط ( مقارنة مع السلع األخرى 2004نسبية ظاهريا خالل عام 

 في حين أن 2004 و2003والحمص والعدس قد حسنت بشكل واضح الميزة النسبية الظاهرية بين عامي ) بشكل آبير(

ويرجع سبب تحسن أداء األغنام إلى أنها أصبحت بالفترة . زغب بذور القطن يظهر تراجعًا بسيطًا في الميزة النسبية

  . غنام العالميةاألخيرة من أهم الصادرات الزراعية السورية في أسواق األ

                                                            
  .ة السورية  الملحق المنهجي يقدم التعريف الرسمي للمؤشرات المستعملة في هذا القسم لتقييم أداء التجارة الزراعي 18
مقارنة مع )  مثًال نسب توفر عوامل اإلنتاج(   تحدد الميزة النسبية لدولة اعتمادا على  عامل الندرة النسبية Hecksher-Ohlin (H-O) بناءًا على نظرية  19

نه ال يمكن الحصول على األسعار النسبية في  شيء صعب أل(H-O)لكن من المعلوم أن قياس الميزة النسبية واختبار نظرية . بقية العالم أو مجموعة من الدول 
حيث اقترح انه ليس من الضروري أخذ آل العناصر التي تؤثر على الميزة 1965 بحل هذه اإلشكالية عام Balassaحال عدم وجود تجارة بين الدول وقد قام 

 .     لميزة النسبية الظاهريةالنسبية للدولة حيث يستدل على الميزة النسبية من خالل مجموعة من البيانات وسميت ا
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 2004 - 2003 – 1993 الميزة النسبية الظاهرية ألهم الصادرات الزراعية السورية خالل 1-3 الشكل
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  1-3والجدول ) FAOSTAT(قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعية : المصدر

  )RUV(القيمة النسبية للوحدة  2-1-3

. ات لمنتج معين في دولة معينة نسبًة إلى وسطي قيمة الوحدة للعالم يقيم مؤشر القيمة النسبية للوحدة قيمة وحدة الصادر

وتستخدم قيمة الوحدة آمؤشر لألسعار خاصًة وأنه من غير السهل توفر األسعار للسلع الفردية أو حتى لبعض 

الوحدة في قيمة الوحدة السورية تساوي قيمة (والقيمة المرجعية أو متوسط قيمة هذا المؤشر هي الواحد . الصناعات 

 عندها نقول بأن سورية تصدر منتجها بسعر أقل 1من ) أو أعلى(إذا آانت القيمة النسبية للوحدة أدنى ) . السوق العالمي

وفي بعض الحاالت تعكس قيمة الوحدة األعلى نوعية المنتج العالية بدًال من . من متوسط السعر العالمي ) أو أآثر(

 في القيمة 2004 و2003 و 1993 بعض التغيرات الهامة لألعوام  2-3لمخطط يبين ا.  تنافسية السعر المنخفض 

 1ومن المالحظ األغنام وحدها أظهرت قيمة نسبية للوحدة أعلى من . النسبية للوحدة ألهم الصادرات الزراعية السورية

 . 1 إلى أدنى من1لى من بينما تحولت القيمة النسبية لوحدة آل من الخضار والفواآه من أع . 2004 و 2003في عامي 

  .أما القطن والبندورة فقد تراجع أداؤهما بشكل آبير 
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 2004- 2003- 1993 القيمة النسبية لوحدة أهم الصادرات الزراعية السورية خالل األعوام 2-3 الشكل
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2004

  
  2-3والجدول ) FAOSTAT(قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعية : المصدر

   أداء الصادرات 3-1-3

   مخطط المنظور المتحرك للصادرات–أ 

 أداء المنتجات المصدرة الرئيسية في سورية 3 -3المخطط يوضح الرسم البياني لخارطة التجارة الزراعية السورية في 

مقابل ارتفاع حصة سورية بالسوق ) حجم البقعة( بالعودة إلى قيم صادرات هذه المنتجات 2003-1999خالل الفترة 

وتشير الخارطة أيضا إلى معدل النمو االسمي ) . المحور العمودي(مع نمو الطلب العالمي ) فقيالمحور األ(العالمي 

  % .4والتي آانت بحدود ) الخط األفقي األزرق(للواردات العالمية خالل نفس الفترة 
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   2003- 1999 خارطة التجارة الزراعية السورية ، معدل التغيير السنوي خالل الفترة 3-3 الشكل

  
  )جنيف(مرآز التجارة العالمي : درالمص

تلك : المخطط إلى جزأين) خط الحصة الثابتة للمنتجات السورية في السوق العالمية المتغيرة(يقسم المحور العمودي 

نمت بشكل أسرع من الواردات العالمية و بهذا زادت حصتها في السوق (المنتجات التي حققت حصص تسويقية نامية 

جات التي على يمين المحور، وتلك التي تقلصت حصتها في السوق العالمية مثل المنتجات التي على مثل المنت) العالمية

وبشكل مشابه يقسم المحور األفقي المنتجات بين تلك التي سجلت زيادة في التجارة العالمية أآبر . يسار الخط العمودي 

وتلك التي سجلت معدل نمو أقل من معدل نمو ) زرقمثل المنتجات التي فوق الخط األ(من معدل نمو التجارة العالمية 

يتمتع المحوران األفقي والعمودي بأهمية خاصة من وجهة نظر تطور ) . المنتجات تحت الخط األزرق(التجارة العالمية 

مختلفة فقد التجارة ، وبما أنهما يقسمان الرسم البياني إلى أربعة أرباع مميزة مختلفة ، ومن أجل التمييز بين المربعات ال

  .أعطي آل ربع منها اسمًا مميزًا 
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  )الربع اليميني األعلى( الرابحة في األسواق المتنامية –السلع المتفوقة 

هي تلك المنتجات السورية التي تتميز بأداء جيد خالل الفترة المدروسة ، وقد آسبت هذه المنتجات حصة في التجارة 

وقد أثبتت ) . أعلى من معدل نمو التجارة الدولية(ية لهذه المنتجات نموًا آبيرًا العالمية وبنفس الوقت حققت السوق العالم

إن جهود تعزيز تجارة األغنام الحية . هذه المنتجات قدرتها التنافسية في األسواق العالمية خالل الفترة المدروسة 

تجارب محلية ناجحة والتي والماعز وزيت الزيتون قد واجهت مستوى مخاطرة منخفض بما أن هذه المنتجات هي 

في الحقيقية يجب أن تهدف جهود الترويج إلى زيادة قدرة عرض هذه . يمكن االستفادة منها واعتبارها نقاطًا مرجعية 

األغنام والماعز نموًا مرتفعًا وزيادة آبيرة في السوق العالمية ، وسجل زيت سجلت   حيثالمنتجات معززًة بالمؤشرات

  .آبر في حصة السوق العالمية الزيتون الزيادة األ

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

تمثل هذه السلع تحديات خاصة لمحاوالت تشجيع وتعزيز التجارة بما أنها لم تظهر المقدرة على االنضمام لالتجاه 

وهذه هي حالة .  بمستويات أعلى من معدل النمو العالمي الموجب ألسواقها العالمية وفقدت حصصًا في األسواق النامية

ومن الضروري .  المشمش والكرز والتي عانت من معوقات عوامل زيادة العرض –الصادرات السورية من البندورة 

بالنسبة لهذه المنتجات أن يتم بشكل محدد تحديد معوقاتها والعمل على إزالة هذه المعوقات التي تحد من التوسع 

  .يناميكي للصادراتالد

  )الربع اليساري األدنى(السلع الخاسرة في األسواق المتناقصة 

تشير النظرة العامة على آفاق هذه المنتجات إلى أنها غير واعدة حيث تعرضت واردات العالم من هذه المنتجات للرآود 

غير (غير الممشط وغير المكرود بالنسبة لسورية فإن القطن . أو التراجع بينما تقلصت حصصها في السوق العالمية

السلعة الرابحة في ( بعد أن آان في المجموعة التالية 2003-1999أصبح من القطاعات الخاسرة خالل الفترة ) المصنع

وتواجه ).  الفصل الثالث-2004تقرير التجارة الزراعية السورية،  ( 2002-1998خالل الفترة ) األسواق المتقلصة

 لمجموعات السلع في هذه الفئة مهمًة صعبة نظرًا للحاجة لتبني طرق ترويج متكاملة تأخذ بعين جهود الترويج التجاري

  . لكل من العرض والطلب ) االختناقات(االعتبار المعوقات 

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

إذا . امية في األسواق العالمية والتي تنخفض أو تنمو دون المعدل تتصف المنتجات العائدة لهذا الربع بالحصص الن

/ أخذنا بعين االعتبار الترويج التجاري فإن استراتيجيات التسويق القادرة على تمييز المنتجات الوطنية من حيث النوع و

 وفيما يتعلق بسورية، نجد أن .أو السعر تتطلب عزل األداء اإليجابي لإلنتاج المحلي عن التراجع العام في هذه األسواق 

القطن غير المنسوجة والقمح والشيلم  )غزول(بعض المنتجات مثل جلود األغنام والماعز وبذور اليانسون وخيوط 

من المالحظ أن نمو التجارة السورية ألغلب هذه . تنتمي لهذه الفئة ) جميعها سجلت زيادة عالية في السوق العالمية(

  .ن معدل نمو التجارة العالميةالمنتجات آان قريبًا م
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   مخطط المنظور البنيوي للصادرات  -  ب 

 يقيس على المحور األفقي حصة البلد في السوق -الحصة- والذي يطلق عليه أيضًا نموذج النمو-إن المخطط البنيوي 

إن حجم ) . قيمة الكميات(يقية العالمية للمنتجات المتوافقة وعلى المحور العمودي معدل نمو الواردات العالمية بالقيم الحق

  . البقعة الدالة على السلعة يتناسب مع تحول وتقلب صادرات الدولة

   2003-1999 الخارطة البنيوية للتجارة الزراعية السورية خالل الفترة 4-3 الشكل

  
  )جنيف(مرآز التجارة العالمي : المصدر

تختلف آثيرًا عبر الزمن والواردات العالمية ممثلة  وهذا المخطط هو مخطط بنيوي بطبيعته ألن حصص السوق ال 

وبالنتيجة فإن الصورة الكلية .  ال تتأثر بتقلبات األسعار ومعدالت الصرف -بعكس تلك المعبر عنها بالقيم-بالكميات 

يها البلد وتمثل البقع أو النقاط على يمين المحور العمودي المنتجات التي يتخصص ف. 20التتغير آثيرًا من سنة إلى أخرى

انظر إلى المالحظات على الميزة (  يتمتع البلد فيها بميزة نسبية ظاهرية Balassaوهذه المنتجات هي التي حسب 

  )النسبية الظاهرية

                                                            
 .خريطتين تكمالن بعضهما البعضوبالعكس فإن الشكل الديناميكي يعكس آخر التغيرات في حصص األسواق وبالتالي فإن ال 20
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  ) األعلىالربع اليميني (  التخصص في قطاعات النمو المرتفع–) النجوم(السلع الرائدة 

المنتجات التي تنمو بشكل أسرع من التجارة العالمية بالقيم الحقيقية  المنتجات التي تتوضع في  هذا الربع هي عبارة عن 

وتقع غالبية الصادرات . وهي أيضا المنتجات التي يتخصص بها البلد وتحتل نسبيا حصة آبيرة في السوق العالمي

 - غير الكحولية  المشروبات-الزراعية السورية الرئيسية في هذا الجزء وتشمل هذه الصادرات جلود األغنام والماعز 

وقد أثبت . األغنام والماعز الحية- الحمص - العدس - زيت الزيتون وأجزاءه - خيوط وغزول القطن –األزهار 

إن محاوالت تشجيع تجارة هذه المنتجات أقل خطورة . مصدروا هذه المنتجات قدرتهم التنافسية خالل السنوات الماضية 

ويجب أن تهدف محاوالت التشجيع إلى دمج . كن أن تعتبر آنقطة مرجعيةمقارنة بتجارب النجاح الوطنية التي يم

  .      وتوسيع الحصة السوقية للدولة

  )الربع اليساري األعلى(  حصة سوق قليلة لقطاعات النمو العالية –السلع الناشئة 

الطلب العالمي فوق معدالت تشكل هذه المنتجات تحديًا خاصًا لمحاوالت تشجيع التجارة من قبل الحكومة فبينما يزداد 

النمو العالمية تمثل سلع الدولة دورًا بسيطًا في حصة سوقية بسيطة ويمكن أن يكون السبب ألن الدولة بدأت مؤخرًا 

وال يوجد أي من السلع . بزيادة صادراتها من هذه السلع أو ألن الدولة متخصصة بتجارة سلع من نفس المجموعة 

توضعة في هذا الربع وهناك فرص جيدة لبعض السلع لتنشأ و تنمو إذا حصلت بعض الزراعية السورية المهمة م

. اإلصالحات الهيكلية في أنماط اإلنتاج في قطاع الزراعة والتي ستكون ضمن سياسة اإلصالح االقتصادي في سورية 

ه القطاعات ذات النمو وبالنسبة لهذه السلع يجب على الدولة أن تحدد استراتيجية واضحة لزيادة حصة السوق في هذ

 العالي وتحليل معوقات العرض وفرص التنوع األفقي  

  )الربع اليساري األسفل ( حصة سوق قليلة مع قطاعات نمو منخفض  – السلع البطيئة

ة      ك الدول إن النظرة العامة لصادرات هذه السلع يميل إلى الضعف بما أن الواردات العالمية راآدة أو منخفضة وآذلك تمل

ة            .   سوقية منخفضة من تلك المنتجات        حصة ذه المنتجات بصعوبات مختلف ارة له . وتصطدم آل محاوالت تشجيع التج

ولحسن الحظ   . وتحتاج استراتيجيات هذه السلع إلى األخذ بعين االعتبار الصعوبات التي تواجه آل من العرض والطلب                

 .   منخفضة في قطاعات نمو منخفضلم تظهر أي من الصادرات الزراعية السورية المهمة حصة سوقية

  )الربع اليميني األسفل(  التخصص في قطاعات النمو المنخفضة –السلع التقليدية 

لكن ) متخصص بها(إن المنتجات الواقعة في هذا الربع هي تلك المنتجات التي يكون فيها لدولة ما حصة سوق آبيرة 

إن خمسة من أهم الصادرات الزراعية . ن معدل النمو العالمي الطلب العالمي عليها ينخفض أو انه ينمو بشكل أقل م

السورية تعتبر من السلع التقليدية وتسجل آل تلك السلع نفس الحصص في السوق العالمي وتختلف في معدالت نمو 

سجلت البندورة أفضل اإلنجازات متبوعًة بالمشمش والكرز والقطن غير الممشط وغير المكرود والقمح .  تجارتها

ويجب على محاوالت . منخفض لحد بعيد ) القمح والشعير(والشيلم والشعير وآان معدل النمو للسلعتين األخيرتين 
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أن ترآز على استراتيجيات التسويق الموجه على تحديد و زيادة تخصص الدولة في ) الترويج(تشجيع وتعزيز التجارة 

  . نخفاض العام السلع ذات األداء األفضل  من بين مجموعة السلع ذات اال

   تنوع األسواق  4-1-3

وتكمن . يتم تحليل تنوع أسواق الصادرات بالنظر إلى حصة الوجهات التصديرية الخمس و العشر األوائل لكل منتج

عدد (آلما آان ترآز السلعة عاليًا . أهمية هذا المؤشر بأنه يقيم مخاطر فقدان الوجهات التصديرية لكل سلعة تصديرية

 بينت أهم الصادرات  .آلما آان الخطر أآبر في خسارة أحد هؤالء الشرآاء التجاريين ) جهات التصديريةقليل من الو

) 2003عام  % 89.6(ألهم خمس شرآاء  % 89.5 مع نسبة 2004الزراعية السورية بالمتوسط ترآيزًا عاليًا في عام 

وبذور ) غير الممشط وغير المكرود(القطن وباستثناء ) 2003في عام  % 97.0(ألهم عشرة شرآاء  % 97.3وبمعدل 

 قد 2004 و2003على الرغم من أن المقارنة بين عامي  ). 5-3 والشكل 3-3الجدول ( الكمون وبعض الفواآه المختارة

% 52.9بالنسبة للقطن ومن % 73.0 إلى 68.3%أظهرت أن آًال من القطن وبذور الكمون زاد معدل الترآيز فيها من 

وبشكل عام فإن أغلب الصادرات الزراعية السورية حققت عددًا آبيرًا من الوجهات . سبة للكمون بالن% 55.8إلى 

  ) .  شرآاء لكل منهما3(التصديرية ما عدا الشعير والدقيق حيث آانت ذات وجهات تصديرية محدودة 

  2004 في عام(%)  حصة أهم الشرآاء - تنوع السوق ألهم الصادرات الزراعية السورية 5-3 الشكل
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حصة أهم خمس دول عدد الشرآاء التجاريين حصة أهم عشرة دول
  

  3-3 الجدول –حسبت من بيانات المديرية العامة للجمارك : المصدر

وفي نفس الوقت أظهرت أهم الواردات الزراعية السورية مستويات مرتفعة من الترآز حيث بلغت حصة الشرآاء 

  ).6-3 الشكل 4-3الجدول  ) (2003عام  % 95.1 % (95.8 حوالي 2004الخمس األوائل بالمتوسط في عام 

       81.0وسجلت أدنى مستويات الترآز في أول خمسة شرآاء في حالة آل من الحليب المجفف والزبدة والسمنة مع 

  .بالتناوب  % 84.0و 
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  2004في عام (%)  تنوع السوق ألهم الواردات الزراعية السورية حصة أهم الشرآاء 6-3الشكل 
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حصة أهم خمس دول عدد الشرآاء التجاريين حصة أهم عشرة دول
  

  3-3 الجدول – حسبت من بيانات المديرية العامة للجمارك: المصدر
   النخيل -  عباد الشمس – الذرة –زيت فول الصويا * 

الذي (مرتفعًا جدًا لبعض المنتجات المستوردة مثل الحليب المجفف ) الدول التي يتم االستيراد منها(آان عدد دول المنشأ 

وبشكل عام . بقار وفول الصوياآما أنه آان منخفضًا جدًا لبعض السلع األخرى مثل المتة واأل).  دولة21تم استيراده من 

فيما يخص الواردات فقد آان عدد الشرآاء أقل منه في حالة الصادرات و هكذا يبدو السوق السوري للمنتجات 

  .  المستوردة أآثر تمرآزًا من تمرآز المنتجات السورية المصدرة

اردات الزراعية السورية أآثر تنوعًا من  من الممكن اإلشارة إلى أن أسواق الو2باإلشارة إلى ما ذآر أعاله في الفصل 

وعلى العكس . الصادرات من حيث ترآيبة المنتجات ولكن آل من السلع المستوردة تستمد من عدد محدود من الدول 

  .  من ذلك فإن الصادرات أآثر تنوعًا من الناحية الجغرافية ولكنها أآثر تمرآزًا في عدد محدود من المنتجات

  لسلع المختارةمالحظات على ا  3-2

   الموازين السلعية3-2-1

إن الميزان السلعي ألهم المنتجات المصدرة والمستوردة قد تمت دراسته من خالل حساب بعض المؤشرات مثل 

 الصادرات  –الواردات + قيمة اإلنتاج : وقد تم حساب األول آما يلي " . نسبة االآتفاء الذاتي"و " االستهالك الظاهري"

لكل ) أي بدون تضمين المخزون والخسائر واالستخدامات األخرى" (االستهالك الظاهري"لى ما يسمى و التي تؤدي إ

وتقيس نسبة االآتفاء الذاتي بالنسبة المئوية مدى تغطية اإلنتاج المحلي لالستهالك الظاهري مما يوفر مؤشرًا . سلعة 

  .  المحلي الذي يجب تغطيته من خالل االستيرادمباشرًا على توفر الفائض التصديري أو بشكل عكسي على حصة الطلب
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) 5-3الجدول  (2004إن المنتجات الزراعية التصديرية الرئيسية التي تتمتع بفائض تصديري نسبي في سورية في عام 

%) 120.3(وزيت الزيتون %) 178.4(والبندورة %) 228.9الذي وصل معدل االآتفاء الذاتي منه (هي العدس 

والقطن %)  114.0(والقمح القاسي والطري %) 116.0(والكرز %) 120.1(والخوخ %) 120.4(الشمام 

علمًا أن هذه المؤشرات ال تأخذ %) . 111.3(واألغنام %) 111.5(و األجاص %) 112.2(و الحمص %) 112.4(

 للكمون أما آميات التصدير. بعين االعتبار مخازين أول وآخر المدة لصعوبة الحصول على البيانات الخاصة بها

 معدالت تصديرية أعلى من اإلنتاج المحلي مما يعكس تباينًا آبيرًا في المخزون 2004واليانسون فقد سجلت في عام 

 وإليه يعود وجود قيم سالبة لكل 2004 أعلى من إنتاج عام 2003 و 2002وخاصة أننا نعلم أن اإلنتاج المحلي لعامي 

 وتشير مقارنة وجود الفائض التجاري مع االستهالك المحلي إلى المنتجات .من االستهالك الظاهري و االآتفاء الذاتي

ومع ذلك فمن المهم اإلشارة إلى أنه في بعض الحاالت . التي تحتاج إلى جهود ترويجية من أجل زيادة صادراتها 

الدعم السعري مثل سياسات (وخاصًة القطن والقمح فإن الفائض التصديري ينجم بشكل رئيسي عن السياسات المحلية 

التي قد يتوجب إعادة دراستها ووضع آليات جديدة لها ضمن آفاق االنضمام إلى منظمة ) وسياسات الدعم األخرى

  . التجارة العالمية 

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

وأعلى من ذلك %) 19.7(والذرة %) 14.0(والسكر %) 9.5(و بذور السمسم %) 2.6(ول الصويا وف%) 1.4(للموز 

  مثل الرز والفستق والحليب المجفف(وبالنسبة لعدد من المنتجات %) . 86(وعباد الشمس %) 55(لكل من الشعير 

تهالك مرتفع وعدم وجود إنتاج محلي فقد آانت معدالت االآتفاء الذاتي صفرًا وذلك بوجود اس)  و القهوة والشاي والمتة

 إلى أنه بالرغم من التقدم الكبير في معدالت االآتفاء الذاتي من 21ويشير ظهور عجز االستهالك. من هذه السلع  

  . المنتجات الرئيسية فإن سورية سوف تعتمد بشكل آبير على االستيراد لتغطية االستهالك المحلي 

هي الدراق والبطاطا والحليب الطازج % 110و % 90من االآتفاء الذاتي تتراوح بين إن المنتجات التي تتمتع بمعدالت 

و الزيتون و البطيخ األحمر والحمضيات والعنب والمشمش والفستق المقشر و التفاح وتعتبر جميع هذه المنتجات 

  . أسواق االتحاد األوروبي متمتعًة باإلمكانيات التصديرية التي يمكن أن تتطور مع انفتاح األسواق التصديرية مثل 

   أهم الصادرات الزراعية السورية3-2-2

  هما مقارنة فترتين مرجعيتين)أوًال: تتضمن الفقرات التالية تعليقًا على أهم الصادرات الزراعية السورية من حيث 

 التي حدثت مؤخرًا  بالعودة إلى التطورات)ثانيًا. لتحديد التباين خالل العقدين الماضيين 2004-2002 و1995-1997

والبد أن . 3-2-3ويتم تكرار نفس الطريقة ألهم الواردات الزراعية السورية في الفقرة  . 2004-2000خالل الفترة 

نشير هنا إلى أنه قد تم حساب قيمة الوحدة لكل من هذه السلع بتقسيم القيمة الكلية لصادرات السلعة على آميتها وهي 

في (أو استيراد السلعة ) في حالة السلع المصدرة(عن األسعار التي تم بها تصدير ) ن دقيقًاوإن لم يك(أقرب تعبير ممكن 

  ) .حالة السلع المستوردة

                                                            
   .رادها بشكل آبيريقصد بعجز االستهالك عدم قدرة اإلنتاج المحلي من سلعة ما على تغطية االستهالك المحلي منها مما يدفع نحو االعتماد على استي 21
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  األغنام

تعتبر صادرات األغنام من وجهة النظر االقتصادية قابلة للزيادة والنمو باعتبارها السلعة التصديرية األهم في النظام  

وتصدر سورية أغنام . تميزت التجارة السورية في األغنام بالتجارة ثنائية االتجاه  حيث. التجاري الزراعي السوري 

العواس التي تعتبر مرتفعة القيمة في السوق السعودي وباقي دول الخليج العربي وتستورد األغنام الرومانية واألسترالية 

وازدادت ).  طن4595حوالي (يون دوالر  مل4.7 بلغت قيمة األغنام المستوردة حوالي 2004ففي عام . األقل قيمًة 

 مليون دوالر وازدادت 255.3 مليون دوالر إلى 58.4 من 2004-2002 و 1997-1995الصادرات بين الفترتين 

وبناءًا على ذلك فقد انخفضت قيمة وحدة الصادرات لألغنام .  ألف طن90.4 إلى 18.2الكمية المصدرة بشكل آبير من 

  سجلت 2004-2000وخالل الخمس سنوات األخيرة . طن / دوالر2823.9ن إلى ط/ دوالر3206.1الحية من 

 تحسنت 2004وفي عام .  مليون دوالر362.7 ألف طن بقيمة 109 بكمية 2002صادرات األغنام أعلى مستوياتها عام 

% 22ل  بمعد2004-2000وقد نمت الصادرات بين .  مليون دوالر238 حيث بلغ 2003صادرات األغنام مقارنة مع 

  وآانت الوجهات التصديرية الرئيسية 2001بالنسبة للقيمة بالرغم من االنخفاض في عام % 24بالنسبة للكمية وبمعدل 

      قطر – الكويت –من الصادرات السورية من األغنام متبوعًة بلبنان  % 70السعودية التي تستورد أآثر من 

  ) . 6-3الجدول (

  )غير الممشط أو المكرود(القطن 

يعتبر القطن ومصنوعاته من أهم الصادرات السورية وهو أهم المحاصيل النقدية بالنسبة لسورية على مستوى المزرعة 

 116 من 2004-2002 و 1997-1995وعلى المستوى الوطني فقد ازدادت الكميات المصدرة بين متوسط الفترتين 

 مليون دوالر 168.7 مليون دوالر إلى       210.6 ألف طن ولكن القيمة انخفضت من 165ألف طن إلى حوالي 

) مثله مثل باقي السلع الرئيسية في العالم(ويعود السبب آما وضح البنك الدولي إلى انخفاض األسعار الحقيقية للقطن 

خالل العقدين الماضيين ويكمن سبب االنخفاض على المدى الطويل في انخفاض تكاليف اإلنتاج العائد للنمو التكنولوجي 

تظهر التطورات األخيرة في تجارة القطن بأن صادراته قد . و بطء نمو الطلب العالمي والتنافس الشديد من البدائل 

 مقارنة مع قيمٍة عظمى قدرها 2004 ألف طن عام 114تقلبت بشكل واضح في السنوات الخمس األخيرة لتصل إلى 

بينما آانت أعلى قيمة  . 2004مليون دوالر عام  165وآانت قيمة هذه الصادرات . 2002 ألف طن خالل عام 255

).  مليون دوالر139 (2003 مليون دوالر بينما آانت أدنى قيمة في عام 204 مع 2001للصادرات قد سجلت عام 

 حيث بلغ 1997-1995وهكذا تقلبت بشكل آبير قيمة وحدة الصادرات وآان أعلى مستوى مسجل في متوسط الفترة 

وآانت الوجهات التصديرية الرئيسية  . 2002 تقريبًا ضعف أدنى مستوى مسجل في عام طن وهو/ دوالر1810.6

  ).7-3الجدول ( تونس – بنغالدش – مصر – آوريا الجنوبية – اندونيسيا - الصين – ايطاليا – ترآيا –الباآستان 

  البندورة

 ألف طن 88ات السورية من البندورة تعتبر البندورة أهم سلع الخضروات المصدرة في سورية وقد بلغت معدل الصادر

 مليون دوالر على 47.7 و 49.6 وآانت قيمتها 2004-2002 ألف طن في الفترة 232 و 1997-1995في الفترة 
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بالرغم من أن الكميات المصدرة . طن / دوالر205.4 إلى 563مع تقلص آبير في متوسط قيمة الوحدة من . التوالي

 ألف طن فقد سجلت أدنى مستوى لقيمة صادرات البندورة خالل العقد األخير 260  بكمية2004بلغت ذروتها في عام 

وقد ازدادت آمية . طن /  دوالر110.9وقد أنعكس هذا على قيمة الوحدة حيث آانت .  مليون دوالر 28.9حيث بلغت 

ات التصديرية آانت الوجه % . 22بينما انخفضت قيمتها بمعدل  % 8.2 بنسبة 2004-2000الصادرات بين عامي 

 -الرئيسية هي المملكة العربية السعودية حيث تستورد أآثر من نصف الصادرات السورية متبوعًة باالتحاد األوروبي 

  ).8-3الجدول ( قطر -العراق - ترآيا - األمارات العربية المتحدة - الكويت - لبنان -أوآرانيا 

  الكمون

وقد ازدادت أهمية الكمون في الصادرات . مون إضافًة للهند وإيران المنتجة للكالرئيسية أحد الدول  تعتبر سورية

  حيث بلغ 2002الزراعية السورية بشكل آبير في العقد األخير ، ويمكن أن يفسر ذلك نتيجة زيادة اإلنتاج في عام 

 . 22 ألف طن بالتناوب22 إلى 47 ألف طن وفي السنتين التاليتين شهد اإلنتاج انخفاضًا تدريجيًا من 97اإلنتاج قمته مع 

-2002 ألف طن في الفترة من 36.4 إلى 1997-1995 ألف طن في الفترة من 13.4وقد ازداد وسطي الصادرات من 

 مليون دوالر في الفترة 66.1 مليون دوالر في الفترة األولى و ازدادت إلى 18.1وبلغت قيمة هذه الصادرات  . 2004

وقد تم تصدير . طن / دوالر1817.8 إلى 1352.2ادرات بين هاتين الفترتين من وازداد متوسط قيمة وحدة الص. الثانية

لكن عانت .  دولة مسجًال أعلى مستويات من تنوع السوق بين الصادرات السورية60الكمون السوري إلى أآثر من 

س الماضية  حيث بلغت أدنى مستوياتها خالل السنوات الخم2004صادرات الكمون من انخفاض في قيمتها في سنة 

وفي هذا السياق فإن الكميات . على الرغم من أن الكميات المصدرة آانت جيدة ) طن/ دوالر789.8قيمة الوحدة (

 % . 8.2 بينما تقلصت قيمتها بمعدل 2004-2000خالل الفترة من  % 10.6المصدرة نمت بشكل سنوي بمعدل 

 - الواليات المتحدة األمريكية - االتحاد األوروبي -دة وآانت أهم الوجهات التصديرية هي اإلمارات العربية المتح

  ).9-3الجدول ( المغرب - مصر - المملكة العربية السعودية -البرازيل 

  )القاسي والطري(القمح 

يعتبر القمح من أهم المحاصيل الغذائية حيث يؤمن جزءًا آبيرًا من احتياجات السعرات الحرارية في سورية آما أنه من  

وآذلك يعتبر أهم المحاصيل . الحبوب الغذائية التي تستخدم لتأمين الغذاء في حاالت العجز الغذائي محاصيل 

تسعى الدولة إلى المحافظة على االآتفاء الذاتي من . االستراتيجية في سورية آونه المحصول الغذائي واالستراتيجي 

ومن .  أصبحت سورية مصدرًا صافيًا للقمح )راد القمحوهي آخر السنوات التي تم فيها استي( 1994منذ عام لكن القمح و

 حيث بدأت سورية 2004-2003المالحظ أن أغلب صادرات القمح السوري من األصناف القاسية فيما عدا الفترة 

من صادرات القمح السورية من الصنف الطري وقد بلغ معدل % 76.3 آان 2004ففي عام . بتصدير القمح الطري 

وفي الفترة .  مليون دوالر 89.8 ألف طن سنويًا قيمتها 407.4 حوالي 1997-1995 الفترة من صادرات القمح في

 مليون دوالر وبين الفترتين 120.5 ألف طن وبقيمة 664.7 آان معدل الصادرات السنوية حوالي 2002-2004

طن ، وقد / ر دوال181.3طن إلى / دوالر220.4  أنخفض متوسط قيمة الوحدة من 2004-2002 و 1995-1997

                                                            
  . 2004 –المجموعة اإلحصائية الزراعية  22
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 ويعزى هذا االنخفاض إلى الهبوط في األسعار العالمية 2004طن في عام /  دوالر179.8بلغت مستوًى قياسيًا قدره 

ومن الجدير بالذآر أنه نتيجة للظروف الجوية الجيدة والتي أثرت بشكل جيد على اإلنتاج آان االتجاه . الحقيقية للقمح 

 مليون 125.9 ألف طن بقيمة 700.2  يزداد بشكل مضطرد حيث بلغ 2004-2000العام للصادرات خالل الفترة 

. بالنسبة للقيمة  % 145.8بالنسبة للكمية و  % 170 بـ 2001دوالر وهذا الرقم أعلى من الصادرات المسجلة في عام 

 - األردن -ائر  الجز- هي مصر مع ثلث الصادرات متبوعًة بكل من العراق 2004وآانت الوجهات التصديرية في عام 

  ).10-3الجدول ( ايطاليا - اليمن - آوريا الشمالية -لبنان 

  ) الدراق– الخوخ – األجاص – الكرز – المشمش –لتفاح ا(فواآه مختارة 

.  أآثر من نصف صادرات الفواآه السورية حيث تشكل األهم في صادرات الفواآه السورية السابقةتشكل السلع الستة  

 ألف طن 53.5 ألف طن إلى 29 زادت صادرات هذه الفواآه من 2004-2002 و 1997-1995ن بين وسطي الفترتي

وبين هاتين الفترتين انخفض متوسط .  مليون دوالر33.7 مليون دوالر إلى 40.6لكن عوائد التصدير انخفضت من 

ادرات ثابتة بحدود  آانت الص2004-2000وخالل الفترة . طن/ دوالر630.9 إلى 1405.5قيمة وحدة الصادرات من 

وآانت آمية صادرات .  ألف طن 65 حيث بلغت آمية الصادرات أعلى مستوياتها مع 2002 ألف طن ما عدا عام 50

 2.7 مليون دوالر مسجلة انخفاض سنوي بنسبة 20  وبقيمة  2004-2003 ألف طن في آال العامين 47.6هذه الفواآه 

وآانت الوجهات التصديرية الرئيسية المملكة العربية  . 2004-2000ة بين بالنسبة للقيمة في الفتر% 15.1بالكمية و% 

 - لبنان - ليبيا - مصر -واألردن ) على الرغم من أنها خسرت نصف حصتها مقارنة مع السنوات الماضية(السعودية 

  ).11-3الجدول ( األمارات العربية المتحدة - الكويت -روسيا االتحادية 

  )  المندرين- الليمون -البرتقال ( الحمضيات 

ونمت . تمتلك بعض أصناف الحمضيات السورية ميزة نسبية وأفضلية تقليدية في أسواق الخليج العربي واألردن

صادرات الحمضيات السورية بشكل آبير خالل السنوات العشر الماضية ولكن نتيجًة لزيادة عدد السكان وارتفاع 

 2004 و2003ات وسبب هذا انخفاضًا نسبيًا في الكميات المصدرة في عامي معدالت الدخل فقد ازداد استهالك الحمضي

-1995 ألف طن خالل الفترة 12.1وبلغت الصادرات بالمتوسط . 2002-2000مقارنًة مع األعوام الثالث السابقة 

 وتضمن 2004-2002 مليون دوالر في الفترة 11.3 ألف طن وبقيمة 31.9 مليون دوالر مقارنة مع 9.3 وبقيمة 1997

وقد انخفضت الكميات المصدرة خالل الفترة . طن / دوالر354 إلى 769.7ذلك انخفاض في متوسط قيمة الوحدة من 

وبلغت هذه الصادرات في % . 26.5بينما انخفضت قيمة الصادرات بنسبة % 8 بشكل سنوي بمقدار 2004-2002من 

ت الوجهات التصديرية الرئيسية للحمضيات في السنوات وآان.  مليون دوالر 6.6 ألف طن بقيمة 28 حوالي 2004عام 

 - الكويت - هي األردن التي حلت محل المملكة العربية السعودية التي أصبحت في المرتبة الثانية و لبنان 2003-2004

  ) .12-3جدول ( قطر - األمارات العربية المتحدة -العراق 
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  23العدس

تي تجعله مرغوبًا في األسواق الخارجية والذي غالبًا مايباع بأسعار أفضل منه يتمتع العدس السوري بالنوعية العالية ال

 نالحظ أن الكمية السنوية المصدرة من 2004-2002 و 1995-1993وبمقارنة وسطي الفترتين . في األسواق المحلية 

أقل من متوسط  % 42( مليون دوالر 26.5 ألف طن بقيمة 59.8حيث بلغت % 44العدس انخفض بشكل حاد وبنسبة 

 بشكل 2004بلغت الكميات المصدرة في عام . طن / دوالر442.5مع متوسط قيمة وحدة يقدر بـ ) 1995-1993قيمة 

بالقيمة % 28.4بالكمية و % 44.3 مليون دوالر محققًا زيادًة سنوية 28.2 ألف طن بقيمة 71.5غير مسبوق آمية 

 2003في عام  % 42( ة الرئيسية في السنوات األخيرة هي مصر آانت الوجهات التصديري . 2000بالمقارنة مع عام 

وفي السنتين األخيرتين خسر العراق .  لبنان - ترآيا - األردن - المملكة العربية السعودية -) 2004عام  % 52و 

  ).13-3الجدول ( مكانته آشريك رئيسي في تجارة العدس السوري 

   زيت الزيتون

مع أن إنتاجه ) 2005المرتبة الرابعة في عام ( بإنتاج زيت الزيتون على المستوى العالمي تحتل سورية المرتبة السادسة

وآنتيجة للتصدير المكثف الناتج من االستثمارات المحلية . يتميز بالتذبذب الكبير بسبب ظاهرة المعاومة في اإلنتاج 

 200كل واضح حيث وصل إلى أآثر من واألجنبية في صادرات زيت الزيتون السورية فقد ازداد السعر المحلي بش

 ألف طن في 18.9 إلى 1997-1995 ألف طن في الفترة 4.4وقد ازدادت الصادرات السنوية من . آيلو /ليرة سورية

وبين هاتين .  مليون دوالر34.2 مليون دوالر إلى 12.0 وآذلك ازدادت قيمة الصادرات من 2004-2002الفترة 

 إلى 2000خالل الفترة من . طن / دوالر1811.2 إلى 2729.7ة الصادرات من الفترتين انخفض معدل قيمة وحد

بالنسبة للقيمة  % 69.7بالنسبة للكمية وبمعدل  % 92.9 نمت صادرات زيت الزيتون بشكل ملحوظ بمعدل 2004

 اإلتحاد وآانت الوجهات التصديرية الرئيسية هي دول . 2004 مليون دوالر في عام 38 ألف طن بقيمة 22.1مسجًال 

 المناطق -متبوعًا بسويسرا ) بشكل أساسي ايطاليا ( 2004 و 2003األوروبي بأآثر من نصف الصادرات في عامي 

 الواليات المتحدة -) 2002-2001آانت الوجهة التصديرية األولى عامي (  المملكة العربية السعودية -الحرة السورية 

 ). 14-3الجدول (  الكويت -األمريكية 

  ه المعدنية و الغازية الميا

نة    ي س ًا ف ية و خصوص ة الماض نوات القليل ي الس ادرات   2004ف ي الص ارز ف تج ب ة من ة والغازي اه المعدني ت المي  آان

 ألف  2.3 من   2004- 2002 و   1997-1995زادت صادراتها بشكل آبير بين وسطي الفترتين         حيث   الزراعية السورية 

ون  1.3في الفترة الثانية، وبنفس الوقت ازدادت قيمة هذه الصادرات من        ألف طن    118.5طن في الفترة األولى إلى        ملي

ى  553.9 مليون دوالر، بينما تناقص وسطي قيمة وحدة الصادرات من       26.1دوالر إلى    سجلت   .طن / دوالر220.5 إل

ة     مليون دو  55.5 ألف طن بقيمة     265.5 بلغت   2004صادرات المياه الغازية والمعدنية قيمًة آبيرة في         ة المرتب الر محتل

ة و     % 349.5الثالثة في الصادرات الزراعية السورية و مسجلة زيادة قدرها           ام      % 247.9بالكمي ع ع ة م ة مقارن بالقيم

                                                            
  . مليون ليرة سورية آبذور276 طن بقيمة 10.503 صدرت سورية آمية 2002في عام .  هذا القسم يعود إلى الصادرات من أجل االستهالك فقط  23
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درها         2004وآانت الوجهات التصديرية الرئيسية في عام        . 2000 ع حصٍة ق ان        % 80 العراق م األردن و لبن ا ب متبوع

  ).  15-3الجدول (

  الحمص

أثر إنتاجه          يعتبر الح  ذلك ت ة ول ي األراضي البعلي زرع بشكل رئيسي ف مص من المنتجات التصديرية السورية التقليدية ي

امي    ي ع اف ف رة الجف ر من   . 2000 و1999وتصديره بفت نوية بشكل آبي  ألف طن 4.5زادت صادرات الحمص الس

رة   6.5 ألف طن قيمتها     12.7 إلى   1997-1995 مليون دوالر في الفترة      4.2قيمتها   ي الفت  2004-2002 مليون دوالر ف

ة      / دوالر511.9وبين نفس الفترتين سجل متوسط قيمة الوحدة التصديرية انخفاضًا آبيرًا لتصل إلى              رة الثاني ي الفت طن ف

ادة   12.8 ألف طن بقيمة 29.5 قيمة غير مسبوقة قدرها 2004بلغت صادرات الحمص في عام       مليون دوالر مسجلة زي

ية   . 2000على التوالي مقارنة مع عام      % 21و  % 40.6والقيمة بلغت   آبيرة بالكمية    وآانت الوجهات التصديرية الرئيس

ان  - مصر -) هذه الصادرات   % 50أآثر من   ( هي األردن    2004في عام    ونس - لبن راق  - السعودية - ت -3الجدول  ( الع

16(.   

  الشعير

ًا من الس           ه تاريخي عينات تراجع الشعير عن آون ام         في نهاية التس ى ع تيراده حت تم اس م ي لع التصديرية األساسية حيث ل

تيراد عوضًا عن التصدير                  1999 ات االس ة عملي نوات الالحق ي القسم الخاص              ( لتبدأ في الس ًة ف ه ثاني سوف نتعرض ل

ر حيث صدرت سورية              ) . بالسلع المستوردة   زداد بشكل آبي ات التصدير ت رة عادت عملي ثالث األخي ي السنوات ال وف

ون طن            2003يرة منه خصوصا في عام      آميات آب  ر من نصف ملي ات المصدرة من          .  بلغت أآث انخفض وسطي الكمي

رة    62.3 ألف طن بقيمة   482.5 ون دوالر خالل الفت ى  97-1995 ملي ا    276.4 ، إل ون دوالر  27.5 ألف طن قيمته  ملي

بينما لم يتم تصدير أي      . طن/ر دوال 99.6 إلى   129.1 ، وبذلك انخفض متوسط قيمة الوحدة من         2004-2002في الفترة   

  بالكمية % 47.4 بنسبة 2004-2002،ازدادت الصادرات خالل الفترة 2001- 2000آميات من الشعير في الفترة 

ات التصديرية   .  مليون دوالر  27.1 ألف طن بقيمة     194.1 إلى   2004بالقيمة لتصل في عام     % 88.8 و   و آانت الوجه

ام       (ي األردن    ه 2004- 2003الرئيسية في الفترة     ي ع دة ف ر - قبرص -) 2004تقريبًا الوجهة التصديرية الوحي  - الجزائ

   .)17-3الجدول (العراق 

  الجلود

ات التصنيع                          دة مراحل من عملي د ع تتألف صادرات الجلود من جلود األغنام والماعز الخاضعة لمزيد من التحضير بع

ي  . التي تتضمن الدباغة و التقشير والتحبب و التسمير       رة  ف ًة      97- 1995الفت ات المصدرة بالمتوسط قيم  سجلت الكمي

غ    5.1 ألف طن بقيمة  1.6قدرها   دة بل ة وح ذه    . طن  / دوالر3089 مليون دوالر مع متوسط قيم وبشكل ملحوظ زادت ه

رة        ة        6.484 لتصل    2004-2002القيم في وسطي الفت ون دوالر    17.5 ألف طن بقيم رة   .  ملي  2004-2000خالل الفت

ام             % 43.9و  % 40.4الصادرات بالكمية والقيمة بنسبة     زادت هذه    ي ع ا ف والي مسجلة ذروته ى الت  ووصلت   2002عل
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بعض              .  مليون دوالر    16.4 ألف طن بقيمة     5.7 إلى   2004في عام    دان المتخصصة ب ى البل ذه المنتجات إل يتم تصدير ه

ا       باإلضافة إلى% 94الصناعات الجلدية مثل ايطاليا والتي استوردت أآثر من      ى الصين و مصر و ترآي ة إل ات قليل  آمي

   .)18-3الجدول (

  زغب بذور القطن

ة      ات المصدرة    . يعتبر هذا المنتج مستخرجًا مهماًً من القطن يستخدم بشكل رئيسي في الصناعات الطبي زاد وسطي الكمي

رتين  ين الفت ر ب كل آبي ه بش ن 2004-2002 و 1997-1995من ى 14.4 م ع زي34 ألف طن إل ة  ألف طن م ادة طفيف

ن   ة م ى 7.2بالقيم ن        8.6 إل ر م كل آبي دة بش ة الوح ط قيم ض متوس ه انخف ون دوالر و علي ى 500.8 ملي  253.3 إل

رة     .  طن/دوالر ي            2004 -2000خالل الفت ى للصادرات ف ة األعل ا       44 حيث بلغت      2002 سجلت الكمي  ألف طن بينم

ي          ى للصادرات ف ون    13.6 حيث بلغت      2001سجلت القيمة األعل امين     . دوالر   ملي ين الع  انخفضت   2004 و 2000وب

بة    ة الصادرات بنس درها    % 3.4وزادت % 1آمي ًة ق ة مسجلًة آمي ة   26بالقيم ون دوالر  8.1 ألف طن بقيم آانت .  ملي

  ) .19-3الجدول ( مصر – السعودية – الصين – اليابان – ) 2004في % 65(الجهات التصديرية الرئيسية ألمانيا 

ون و              25-3 حتى   20-3تقدم الجداول    بة المستخرجة من القطن و الزيت ل الكس ة مث ل أهمي  التطورات لمنتجات أخرى أق

رى  ة األخ ذور الزيتي بن –الب دين و المل ر ال ازج - القم ب الط بن - العن بن و الل ر  - الج ر المقش ر و غي تق المقش  – الفس

  .البطاطا 

   أهم الواردات الزراعية السورية3-2-3

ية توضيحًا ألهم الواردات الزراعية السورية بنفس الطريقة التي اتبعت مع الصادرات في القسم تتضمن الفقرات التال

 2004-2002 و1997-1995السابق من حيث مقارنة فترتين مرجعيتين لتحديد التباين خالل العقدين الماضيين 

   .2004-2000وبالعودة إلى التطورات التي حدثت مؤخرًا خالل الفترة 

  )م و المكررالخا(السكر 

وبحسب إحصائيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي يغطي    . يعتبر السكر أهم الواردات الزراعية الغذائية السورية        

ي  % 20إنتاج السكر المنتج من الشوندر السكري في سورية أقل من          واردات . من  االستهالك المحل   من السكر  زادت ال

رة       120.9 ألف طن بقيمة     330.5بشكل آبير من     ى    97-1995 مليون دوالر في الفت ا        623.8 إل  155.9 ألف طن قيمته

ة       . 2004-2002مليون دوالر في الفترة      رتين انخفضت قيم اتين الفت ى  365.6واردات من  لل الوحدة  وبين ه  249.9 إل

بة        2004 و   2000وبين عامي   .طن  /دوالر ة لتصل     % 12.9 ازدادت واردات السكر سنويا بنس ن  ألف ط    663.4بالكمي

ي           .  مليون دوالر    176.2بالقيمة لتصل   % 20.7وبنسبة   اد األوروب ا السكر دول االتح تورد منه آانت أهم الدول التي يس

ل  –%) 65.6حوالي   (15 رة   ). 26-3الجدول  %) (32.3( البرازي ة األخي ي السنوات الثالث ، ازدادت 2004-2002وف

ر ت        (واردات سكر الشوندر السكري      تورد من أجل التكري د الجمرآي       المس ر لتصل    ) 1701.1210حت البن بشكل آبي

   .)26-3غير موضحة في الجدول  ( 2004 مليون دوالر في عام 26 ألف طن بقيمة 77.6
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  الذرة

ر واردات ا    تعتب رة منه تخدامات آثي ة الس ذرة مهم الف  : ال رات األع ة  -محض ناعات الغذائي ا- الص وزادت .  وغيره

تنادًا  %). 13(السكر و احتلت المرتبة األولى في الواردات الزراعية السورية            عن واردات    2000وارداتها في عام     واس

ذرة      % 20إلى إحصائيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي يغطي اإلنتاج المحلي حوالي            من احتياجات سورية من ال

رتين            .  ى   2004-2002 و 1997-1995وتضاعفت تقريبا الكمية المستوردة من الذرة بين وسطي الفت  889.6 لتصل إل

ن   توردة م ات المس ة الكمي نويًا، وزادت قيم ف طن س ى 57.8أل ون دوالر107.6 إل ة . 24 ملي ا يخص متوسط قيم وفيم

رة  . طن بيت الفترتين المرجعيتين / دوالر 121 إلى 145.5الوحدة فإنها انخفضت بشكل طفيف من    -2000و خالل الفت

بة     آانت الكميات المستوردة تقريبا ثابت   2004 ع انخفاض بنس ى    % 2.6ة م ة لتصل إل الرغم    855.8بالكمي  ألف طن و ب

ة          % 20.2من ذلك زادت القيمة بنسبة       واردات بقيم ام         117.8مسجلة تاريخيًا أعلى قيمة لل ي ع ون دوالر ف  . 2004 ملي

ذرة           واردات ال ام   %) 84(وبشكل شبه ثابت آانت الواليات المتحدة األمريكية المصدر الرئيسي ل ي ع ا آل   2004ف  يليه

   .)27-3الجدول (من األرجتين وأوآرانيا 

  الشعير

ـ   إن تجارة ا        (intra-industrial tradeسورية بالشعير هي مثال عن ال ة أي أنه اه بمنتجات متماثل ة االتج التجارة ثنائي

ا  % 36وعلى الرغم من أن سورية تصدر حوالي         ) . تصدر وتستورد بنفس الوقت ألغراض مختلفة      ي  من إنتاجه  المحل

ون     2004وصل اإلنتاج المحلي في عام . فإنها تستورد آمية أآبر بشكل طفيف من إنتاجها الكلي         ى حوالي نصف ملي  إل

ألردن       190طن تزرع في المناطق الجافة و شبه الجافة ليسمح بتصدر حوالي             ر واردات   .   ألف طن بشكل رئيسي ل تعتب

ة و    " علفيا" الشعير مصدرا  وع األسود              هاما للثروة الحيواني ر الن تج الشعير األبيض و األسود ويعتب رة و ين لصناعة البي

ية" مفضال ي الماش ل مرب ن قب ام . م ى ع عير حت اج 1999خضعت واردات الش ة اإلنت ن أجل حماي  لضريبة إضافية م

لصفر   فقد تم تخفيض الضريبة لتصبح قريبة من ا        2004-2002ولكن نتيجًة لموسم الجفاف في الفترة       ) ضميمة(المحلي  

اف               اجم عن الجف ي الن اج المحل ي اإلنت تيراد و تعويض االنخفاض ف ى االس رة   . مما شجع عل ي الفت ان  2004-2002ف  آ

ة   531.3متوسط واردات الشعير     ون دوالر  53.9 ألف طن بقيم دة     ( ملي ة للوح ع متوسط تكلف و ) . طن / دوالر101.5م

امي        بة        من حيث الكم     2004 و   2000زادت الواردات قليًال بين ع ة بنس ة والقيم والي لتصل      % 2.8و  % 1.5ي ى الت عل

 العراق  – أوآرانيا   2004آانت أهم الدول التي يستورد منها الشعير في عام          .  مليون دوالر  69.5 ألف طن بقيمة     624.7

  . )28-3الجدول ( األآوادور – بلغاريا -) 2003المصدر الرئيسي في عام (

  األآساب و بقايا استخراج الزيوت

هذا البند بقايا آسبة الزيت و بقايا صلبة أخرى إما أن تكون مطحونة أو على شكل آريات ناتجة من استخالص           يتضمن  

ول الصويا         اد الشمس   - القطن  –الدهون النباتية أو الزيوت من البذور الزيتية من ف ون   – عب ذرة والزيت ة   .  ال بلغت آمي

رة  ي الفت واردات ف والي 97-1995وسطي ال ة  ألف طن ب123 ح رة 37.5قيم ع خالل الفت ون دوالر لترتف -2002 ملي

                                                            
  .2004 دوالر في عام  مليون0.2 هذا الرقم الذرة المستوردة آبذار والتي شكلت ما قيمته نال يتضم 24
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ون دوالر 65.8( ألف طن  308.5 إلى   2004 واردات من       )   ملي دة لل ة الوح ى  304.8وانخفض متوسط تكلف  213.4 إل

ام . طن/دوالر ي ع واردات ف ة ال والي 2004وبلغت آمي ة ( ألف طن 349.3 ح ون دوالر93.8بقيم وًا )  ملي ًة نم محقق

دره   نويًا ق ة و% 10.6س ام        % 12.1بالكمي ع ع ًة م ة مقارن دة     . 2000بالقيم ات المتح ين و الوالي ت األرجنت وآان

   .)29-3الجدول (األمريكية المصدران الوحيدان لهذه الواردات في السنوات األخيرة 

  الرز المقشور و غير المقشور

ة الطلب       ويتم استهال. يعتبر الرز واحد من أهم واردات الغذاء الزراعية السورية  تم تغطي ي سورية، وي آه بشكل واسع ق

دل   % . 5.5 حوالي   2004-2002بلغت حصته من إجمالي الواردات الزراعية في الفترة         . من خالل االستيراد     وآان مع

رة  توردة خالل الفت ة المس والي 1997-1995الكمي ف طن 162.5 ح ة ( أل ون دوالر67.9بقيم ة )  ملي ع متوسط قيم م

ر ليصبح       2002-2000زاد متوسط الكمية المستوردة في الفترة       . طن  /دوالر 417.7للوحدة بلغ     ألف   203.9 بشكل آبي

ا (طن   ون دوالر64.2قيمته ى  )  ملي دة إل ة الوح ي متوسط  قيم اد ف ع انخفاض ح ة . طن / دوالر314.9م وزادت الكمي

ام     ألف طن    237.9لتصل  % 10.1 بشكل سنوي بنسبة     2004 و 2000المستوردة خالل الفترة     ا زادت    2004في ع  بينم

ا    2004و في عام .  مليون دوالر 83.9مسجلًة قيمة قدرها    % 9.9القيمة سنويًا بنسبة     ي يستورد منه  آانت أهم الدول الت

تراليا                      %) 82.1حوالي  (الرز مصر    د وأس ى حساب آل من تايالن ر عل حيث زادت حصة واردات الرز منها بشكل آبي

  ) .30-3الجدول (ق  العرا- أسبانيا-يليها تايالند

  الشاي

ًا                 ًا أو جزئي ر آلي ى         . تستورد سورية الشاي بأنواعه المختلفة المعبأ والمغلف المخم ات المستوردة إل  30.1وصلت الكمي

رة            نة خالل الفت ي الس ر بحوالي      2004-2002ألف طن ف رة       % 62، أآث ي الفت ه ف ا آانت علي ا   . 1997 -1995مم بينم

رة  مليون دوالر في   56.2  إلى لتصل 1995-1993ن دوالر في وسطي الفترة       مليو 33.7ارتفعت قيمتها من       وسطي الفت

ى    1814.1و بين الفترتين ازدادت تكلفة وحدة الواردات بشكل طفيف من           . 2002-2004 ين  .طن  / دوالر 1864.4 إل وب

ة و    % 11.7 آان معدل النمو السنوي حوالي          2004 و 2000عامي   ى    % 12.7بالكمي ة ليصل إل  ألف طن   30.7بالقيم

ة         % 90آانت سيريالنكا المصدر الرئيسي حيث شكلت        . مليون دوالر    59.2بقيمة   من واردات الشاي السورية اإلجمالي

  ).              31-3الجدول) (مصدر الشاي األخضر( السعودية – فيتنام -بينما استوردت آميات محدودة من مصر

  الحليب المجفف

ة أخرى                يستورد الحليب في علب محكمة ا      واد تحلي وي سكر أو م ات أو أشكال صلبة أخرى ال تحت إلغالق بشكل حبيب

تخدامات الصناعية        ًة                   . لتغذية األطفال واالس د الماضي بشكل رئيسي نتيج دت واردات الحليب المجفف خالل العق تزاي

ون دوالر ،     25يمة   آالف طن بق   8 حوالي   1997-1995وآان متوسط الكميات المستوردة في الفترة       . للطلب المتزايد   ملي

ون دوالر   37.8 ألف طن  بقيمة      14 حوالي   2004-2002بينما آان متوسط الكميات المستوردة في الفترة         تناقصت  .  ملي

و بلغت آمية الواردات   . طن  / دوالر 2702.2 إلى   3092.2تكلفة وحدة الواردات بين متوسطي الفترتين المذآورتين من         

 و الذي يرجع بشكل     2001بعد التراجع المسجل عام     )  مليون دوالر  36.2طن بقيمة    ألف   14.8 (2002أقصاها في عام    
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ة  د الصحة الحيواني ة بقواع ود المتعلق امي  .رئيسي للقي ين ع نوي ب و الس دل النم جل مع درها 2004 و 2000س ادة ق  زي

ة و % 5.8 ة % 2.3بالكمي دا   . بالقيم ية هولن وردة الرئيس دان الم ت البل ا –وآان ترال– فرنس دا-يا  اس دة - بولن  - نيوزيلن

 ) 32-3الجدول (المالديف 

  ) النخيل- عباد الشمس- الذرة –فول الصويا (الزيوت النباتية 

ل               تورد زيت النخي ا يس اد الشمس بشكل رئيسي لغرض االستهالك البشري ، بينم ذرة وعب وت الصويا وال تورد زي تس

زاد وسطي اإلنتاج   . للصناعات الغذائية والسمن المهدرج   ) الذي زادت حصته بشكل آبير في السنوات األخيرة الماضية        (

بة      112المحلي بشكل آبير في السنوات األخيرة ليصل حوالي          ام بنس اهم القطاع الع ا % 40 ألف طن س وتضاعف  . منه

رتين           ين وسطي الفت ى   ليصل  2004-2002و   1997-1995المعدل السنوي للواردات ب ا زادت        73.6  إل  ألف طن بينم

ى    25.9كل أقل من    قيمتها بش  ة الوحدة من             36.9 إل ي متوسط قيم ون دوالر مسجلة انخفاض ف ى  737.3 ملي  501.6 إل

بة           2004 و 2000و بين عامي    . طن  /دوالر نويًا بنس واردات س ة ال ة و  % 35.2 زادت آمي ًة    % 23.6بالكمي ة نتيج بالقيم

ات       2004لمستوردة في     من الكميات ا  % 69.7للزيادة الكبيرة في واردات زيت النخيل والتي شكلت           حيث سجلت الكمي

توردة  ة 111.7المس ون دوالر 56.1 ألف طن بقيم يا آمصدر .  ملي ا واندونيس وردة ماليزي ية الم دان الرئيس وآانت البل

  ) .33-3الجدول( اليونان آمصدر للزيوت األخرى - روسيا االتحادية- لبنان- ترآيا-لزيت النخيل يليها أوآرانيا

   بذور السمسم وعباد الشمس-البذور الزيتية 

نقص             رة لتعوض ال ي السنوات األخي ر ف وت بشكل آبي ازدادت واردات البذور الزيتية من أجل صناعات استخراج الزي

فقط من االحتياجات    % 10و شكل اإلنتاج المحلي من السمسم       ) . عدا زيت النخيل  (الملحوظ في واردات الزيوت النباتية      

من متطلبات الصناعات و يأتي القسم المتبقي من اإلنتاج المحلي الذي          % 36ر عباد الشمس    تغطي واردات بذو  . المحلية  

ام        13بلغ   ي ع رتين     . 200425 ألف طن ف ين الفت ة          2004-2002 و   1997-1995وب ذور الزيتي دل واردات الب د مع  تزاي

ة من             48.2 إلى حوالي    20.1من   ادة بالقيم ع زي ى    14.2 ألف طن متوافقة م ون    26.3 إل د انخفض      ).دوالر ملي ه فق وعلي

ع        . طن / دوالر546.2 إلى 707.7متوسط قيمة الوحدة من     رة م نوات األخي ي الس واردات ف دة ال د زادت وح ومع ذلك فق

ين عامي         دره    2004 و 2000معدل نمو سنوي ب ة و    % 1.6 ق ى حوالي         % 8.8بالكمي ة لتصل إل  ألف طن     47.7بالكمي

د  – إثيوبيا – العراق – نيجيريا –الدول الموردة لبذور السمسم السودان  وآانت أهم   ) .  مليون دوالر  30.5قيمتها  (  – الهن

  ) .34-3الجدول ( فرنسا – الجزائر – األرجنتين –باآستان ، أما بالنسبة لبذور عباد الشمس فقد آانت العراق 

  فول الصويا

د من الصناعات        بدأت معامل عديدة في السنوات األخيرة بإنتاج زيت الصويا باإلضافة إلى أن              . وارداته دخلت في العدي

ة          7.5 حيث بلغت    97-1995آانت واردات هذا المنتج منخفضة نسبيا في الفترة          ون دوالر     2.3 ألف طن فقط بقيم .  ملي

رة  ي الفت العكس ف توردة لتصل 2004-2002وب ات المس دت الكمي ا ( ألف طن 132.3 تزاي ون دوالر26.9قيمته )  ملي

ام          .  ألف طن    165.5  بلغت  2003 محققة ذروة بالحجم في    ي ع ا ف د ارتفاعه ى  2001وبع ة    / دوالر278 إل إن آلف طن ف
                                                            

  . ألف طن3.5 حوالي 2004 آانت في عام سوتجدر اإلشارة إلى أن صادرات سورية من بذور عباد الشم25
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ام         ة    .2004وحدة الواردات انخفضت بشكل حاد في السنتين التاليتين لتعود من جديد إلى نفس المستوى في ع بلغت آمي

ام        داره    2004واردات فول الصويا في ع ا مق ا    139.4 م ون د 38.8 ألف طن قيمته دار      ملي نويا بمق وًا س ًة نم والر محقق

ة و    % 19.4 ع           % 27من حيث الكمي ة م ة مقارن ا          . 2000من حيث القيم تيراد منه م االس ي ت ية الت دول الرئيس وآانت ال

  ) . 35-3الجدول ) (2004آمصدر للمرة األولى في عام ( البرازيل - األرجنتين –الواليات المتحدة األمريكية 

  الموز

د  .  حيث سمح للقطاع الخاص باستيراده شريطة تمويله من إيرادات التصدير     1994حظورا حتى   آان استيراد الموز م    وق

تقر                      م اس تيراده مباشرة ث ر اس د تحري ر بع وز بشكل آبي اطق             . ازدهر استيراد الم ي المن ي ف وز المحل اج الم و تطور إنت

واردات من          . 2004 طن في    1341الساحلية ليصل    رة       53.6 و بالرغم من ذلك زادت آمية ال ي وسطي الفت  ألف طن ف

ون دوالر ، 23 بينما بقيت قيمتها حوالي   2004-2002 ألف طن في الفترة      83.6 إلى   1995-97 وانخفض متوسط   .  ملي

ن  واردات م دة ال ة وح ى 429.5قيم امي . طن / دوالر272.6 إل ين ع نويا ب واردات س ة ال  2004 و 2000وزادت آمي

بة       ألف طن مع زي    94.3لتصل  % 8.2بنسبة   ون دوالر   25.6لتصل   % 3.9ادة أقل بالقيمة بنس دان       .  ملي م البل و آانت أه

  ) .36-3الجدول ( الهندوراس - آولومبيا – اليمن –يليها لبنان %) 77.2مع حصٍة قدرها (الموردة اإلآوادور 

  الزبدة والسمن

ا ازداد  . شهدت سورية زيادًة في استهالك الزبدة و السمن في السنوات األخيرة             د من             آم ادة العدي ع زي ي م اج المحل  اإلنت

ة                   وت النباتي ات الهدرجة للزي ين      . المصانع المنتجة للسمن من خالل عملي نوية بشكل ملحوظ ب واردات الس وازدادت ال

ة        8.8 ألف طن إلى     5.9وسطي الفترتين المرجعيتين من      ون دوالر و    12.6 ألف طن بقيم ى   17.1 ملي ون دوالر عل  ملي

دة من        وعليه ان . التوالي   ى    2154خفض متوسط تكلفة الوح ين عامي          .طن   / دوالر   1993 إل واردات ب ات ال ازدادت آمي

 ألف طن   9.2 إلى حوالي    2004لتصل في عام    %  11.1بينما ازدادت قيمتها بنسبة     % 5.7 سنويا بنسبة    2004 و 2000

ا    –ولندا  ه(وآانت البلدان الرئيسية الموردة اإلتحاد األوربي       .  مليون دوالر    20.3بقيمة   دنمارك  - بلجيك حيث شكلت   )  ال

   .)37-3الجدول (من إجمالي الواردات متبوعًة بنيوزيلندا و الواليات المتحدة األمريكية %78حوالي 

  المتة

ه                             بالرغم من أن   مالية ، فإن ا الش ي أمريك تج بشكل واسع ف الم و ين هذا المنتج الزراعي يستهلك في عدد قليل من دول الع

بعض ا   تهللك ب اطق السورية  يس ى نحو   لمن رتين       . واسع   عل ين وسطي الفت توردة ب ة المس       1997-1995تضاعفت الكمي

 مليون دوالر   16.5 ألف طن في الفترة الثانية ، لكن قيمتها انخفضت بشكل طفيف من              18.3 لتصل إلى    2004-2002و  

ي متوسط        مليون دوالر ويعود السبب بشكل رئيسي النخفاض األسعار العالمية 14.2إلى   ر ف ى انخفاض آبي ا أدى إل  مم

بة    2004-2002و تزايدت الكمية المستوردة خالل الفترة       . طن  / دوالر 780 إلى   1727قيمة الوحدة من     نويًا  % 5 بنس س

ة      بة                20لتصل ذروتها بكمي نويا بنس ا س ا تراجعت قيمته ى حوالي     % 0.1 ألف طن بينم الي      15.4إل ون دوالر وبالت  ملي

ام       / دوالر 769  الى لوحدة باالنخفاض ليصل  استمر متوسط قيمة ا    ي ع ام      . 2004طن ف ي ع ين     2004وف  آانت األرجنت

   .)38-3الجدول (بينما شكلت دول االتحاد األوروبي المصدر المتبقي للواردات %) 99.4(البلد المورد الرئيسي 
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  البن

ة  2001ها األعلى في عام تميزت واردات البن السورية بتذبذب آبير في السنوات الخمس األخيرة لتصل حد       37.4 بكمي

ف طن  ن  . أل نوي م واردات الس رة  12وازداد وسطي ال ي الفت ف طن ف ى 97-1995 أل رة  18.2 إل ي الفت ف طن ف  أل

ى  2534.5 ، بينما انخفض وسطي آلفة الواردات بشكل حاد من         2002-2004 طن آنتيجة النخفاض    / دوالر897.8 إل

ة من        وعليه انخفضت قي   .األسعار العالمية    واردات اإلجمالي ة ال ى  30.3م ون دوالر  16.3 إل واردات    .  ملي ة ال بلغت آمي

ة و % 11.9 ، مسجلًة زيادة قدرها 2004 مليون دوالر في عام 21 ألف طن قيمتها  18.8 ًة   % 13.3بالكمي ة مقارن بالقيم

ام                  . 2000مع عام    ي ع بن ف ا ال ي استورد منه دول الت م ال ل بشكل   2004وآانت أه من  % 84.6( رئيسي   هي البرازي

  ) .39-3الجدول) (قهوة محضرة( لبنان – فيتنام – آولومبيا – الهند –) الواردات

ا                   ة والبقاي ل النخال دة مث توردة ذات الحصة الجي ة المس تم عرض منتجات أخرى أقل أهمية ولكنها من المنتجات الزراعي

  . 43 -3 حتى 40-3لحقة  األبقار في الجداول الم- األسماك المعلبة - المرغرين -األخرى 

   في مجال التجارة الزراعيةأهم الشرآاء التجاريين  3-3

ة                ة الجغرافي ة السورية من الناحي اطق         . سوف نتعرض في القسم التالي للتجارة الزراعي ى المن ز أوال عل يكون الترآي وس

ع الشرآاء الرئي             يين   الرئيسية للتجارة الزراعية السورية، وثانيا على الميزان التجاري م ارة        (س رتبين حسب حجم التج م

ي      ). الزراعية مع سورية   ة السورية ف واردات للمنتجات الزراعي وأخيرا على الوجهات التصديرية الرئيسية و مصادر ال

  . 2004عام 

   التجارة الزراعية السورية حسب مجموعات الدول 3-3-1

يم               م تقس د ت اطق فق ة السورية حسب المن اني مجموعات هي      من أجل تناول التجارة الزراعي ى ثم الم إل دان الع دول  :  بل ال

ة -) 15مع مجموعة متضمنة فيها لالتحاد األوروبي ( أوروبا –العربية   مالية  - أمريكا الجنوبي ا الش تثناء   - أمريك يا باس  آس

   . باقي دول العالم- أوقيانوسيا - أفريقيا باستثناء الدول العربية –الدول العربية 

  الصادرات

ة السورية                  فيما يخص الصاد   ات التصديرية للمنتجات الزراعي م الوجه ) 44-3الجدول   (رات فقد آانت الدول العربية أه

حيث شكلت حصة الدول العربية أآثر من نصف الصادرات الزراعية السورية على مدار العقد المنصرم ، وبنسبٍة فاقت    

ذه الصادرا         . خاصًة في السنوات األخيرة     % 60 د واصلت ه و             وبشكل مالحظ فق اه لتنم ذا االتج ي ه د ف ا المتزاي ت نموه

دار   نويًا بمق ام   % 4.7س ي ع ة ف بحت الحص ث أص ع   2004بحي د م دار العق ى م ى عل ادرات  % 68.2 األعل ن الص م

والمستوى المرتفع من ) GAFTA(ويفسر هذا النمو بالتطبيق الجزئي لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى         . الزراعية  

ة          صادرات األغنام إلى د   ى األسواق العراقي ادة الصادرات إل ى زي رة باإلضافة إل ي السنوات األخي . ول الخليج العربي ف
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ام            ا ع ذه الصادرات ذروته ة بلغت حوالي        2002ووصلت قيمة ه ى         897 بقيم ك إل د ذل نخفض بع ون دوالر لت  768 ملي

   .2004مليون دوالر عام 

ة 7-3يشرح المخطط  دول العربي دى آانت ال ى أي م ا  أور– إل ة –وب ي الصادرات الزراعي ة ف يوية مهم دول اآلس  وال

ى حساب                . السورية مقارنة مع المجموعات األخرى       ة عل ة األسواق العربي ادة أهمي ة زي رة المرجعي ين خالل الفت آما يب

  . باقي األسواق األخرى التي آانت مهمة للصادرات الزراعية السورية 

كل  ورية بحس   7-3 الش ة الس ادرات الزراعي طي    الص دول ، وس ات ال الي     (200204 و 97-1995ب مجموع ن إجم ة م بة مئوي آنس
 )الصادرات الزراعية
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   44-3 الجدول –قاعدة البيانات الزراعية السورية للمرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك : المصدر

غ      آانت المستورد الثاني    ) بما فيها دول االتحاد األوروبي    (أوروبا   ة بل للمنتجات الزراعية السورية مسجلًة انخفاضًا بالقيم

رة       % 0.5تقريبا   ين وسطي الفت ى   % 21.7 وانخفاضًا بالحصة من        2004 و 97-95ب رتين      % 18.4إل ين وسطي الفت ب

ة        -وفي نفس السياق، فقدت دول االتحاد األوروبي         . 2004-2002 و 1995-97  والتي تشكل معظم الصادرات الزراعي

ة السورية و تقلصت حصتها من                   -وروبا  السورية أل  رة    % 18.6  بعضا من أهميتها آسوق للصادرات الزراعي ي الفت ف

ى 1995-97 رة % 16.3 إل ي الفت ي % 14.8 (2004-2002ف ط ف يوية ) . 2004فق دول اآلس دول (آانت ال تثناء ال باس

يا ي آس ة ف ن  ) العربي الرغم م م ب ات التصديرية األه ين الجه ث ب تورد الثال ن المس ى % 14.3أن حصتها تراجعت م إل

والي  % 12.9 ة بح ا بالقيم ن نموه رغم م ى ال رجعيتين عل رتين الم ين الفت رتين % 2.7ب ين الفت م  . 2004 و 97-95ب ل

مالية سجلت                    تظهر باقي المجموعات أهمية آبيرة في مجال الصادرات الزراعية السورية بالرغم من أن دول أمريكا الش

   .)7-3المخطط (ث حصتها نسبيا تطورا ملحوظ من حي

  الواردات

ام           ة     2004أما بالنسبة لمصادر ا لواردات الزراعية السورية ع دول األوروبي د آانت ال ي    ( فق اد األوروب ا االتح ا فيه ) بم

ة          ا الشمالية   –المصدر الرئيسي لهذه المنتجات يليها الدول العربي يا  – أمريك ة   ( آس دول العربي تثناء ال حيث شكلت   ) . باس

ذه ال بته ه ا نس ع م ام % 86.2مجموعات األرب ورية ع ة الس واردات الزراعي ن ال ى أن 2004م ام عل كل ع ًة بش  مبرهن
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ة        ) أقل تمرآزًا(الواردات الزراعية السورية هي أآثر تنوعًا   ة نظر جغرافي ة من وجه وزادت . من الصادرات الزراعي

رتين   من الواردات ) بما فيها االتحاد األوروبي(حصة الدول األوروبية      97-95الزراعية السورية سنويا بين وسطي الفت

بة 2004و  درها % 6.6 بنس ٍة ق ى قيم رة  442.5لتصل إل ة خالل الفت دول األوربي دل حصة ال ن مع ون دوالر ولك  ملي

رة %) 30.6 (2002-2004 ي وسطي الفت ه ف ل من ان أق ن %)  . 34.4  (97-1995آ واردات أتت م ذه ال إن معظم ه

  .و التي شكلت حوالي ثلثي الواردات من حصة أوروبا اإلجمالية) الخمسة عشر األساسية(بي دول االتحاد األورو

بة                 ه      % 21.6و زادت صادرات الدول العربية بشكل آبير إلى سورية حيث نمت بنس ا قيمت ى م ون  300.9لتصل إل  ملي

رة    آو% 9.3وعليه فقد زادت حصتها من الواردات الزراعية السورية من           . 2004دوالر في    ى   97-1995سطي للفت  إل

ي          04-02آوسطي للفترة   % 17.7 ى ف بة    2004 لتصل الحصة األعل إن         % . 21.6 بنس واردات أيضًا ف ا يخص ال وفيم

ق الكامل            (تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى        ل التطبي د حسن من      ) مع آخر مستويات التخفيض الجمرآي قب ق

   .8-3األخرى آما هو موضح في المخطط أداء الدول العربية على حساب المناطق 

آنسبة من إجمالي ( 2004-2002- و 97-1995 الواردات الزراعية السورية بحسب مجموعات الدول وسطي 8-3 الشكل
)الواردات الزراعية  
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  44-3دول  الج–قاعدة البيانات الزراعية السورية للمرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك : المصدر

ا   ة السورية آانت أمريك واردات الزراعي ي ال ي زادت حصتها ف ة األخرى الت إن المجموع ة ف دول العربي وباإلضافة لل

ة               . الجنوبية   ا الجنوبي ة من أمريك واردات الزراعي ة ال ام         270بلغت قيم ي ع ون دوالر ف داره       2004 ملي و مق  مسجلة نم

رة    %  17.9تها بشكل طفيف إلى حوالي   لترتفع حص  97-95مقارنة مع وسطي الفترة     % 11.7 ي وسطي الفت -2002ف

وبالعكس انخفضت الواردات سنويا من  %) . 15 (97-1995 وهو أعلى من المستوى المسجل في وسطي الفترة          2004

ام             % 13.3لتشكل  % 1.6آسيا بحوالي    ي ع ة السورية ف واردات الزراعي د أن آانت حصتها بالمتوسط          2004من ال  بع

ام        . 97-1995ترة  في الف % 25.3 ا ع ذي    2000ووصلت حصة الواردات من أمريكا الشمالية ذروته اف ال  بسبب الجف

ة      ) خاصًة الذرة (أدى إلى استيراد آميات آبيرة من المنتجات الزراعية          ات المتحدة األمريكي  و 44-3الجدول  (من الوالي

  ) .8-3المخطط 
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   الميزان التجاري مع الشرآاء الرئيسين3-3-2

دا                ) 45-3الجدول  (لميزان التجاري الزراعي    آان ا  يويين ماع ريكيين و اآلس ي و الشرآاء األم اد األوروب سالبًا مع االتح

 آان الميزان التجاري الزراعي موجبا مع الدول العربية الفردية و ترآيا و الصين وهذا األمر                2004و في عام    . الصين  

رة         ائعا خالل الفت ى    97 -95آان ش ر من                   وتشير  . 2004 حت ع الكثي ى موقف المنتجات السورية الثابت م وازين إل  الم

ان و                            راق و األردن و لبن الدول العربية آما يدل على ذلك الميزان التجاري الموجب مع آل من السعودية و مصر و الع

والي ) . 9-3المخطط (الكويت  عودية ح ة الس ع العربي ى م ائض األعل ا سجل ال246وسجل الف ون دوالر بينم عجز  ملي

  . مليون دوالر مع آال منهم 140األآبر مع الواليات المتحدة األمريكية واألرجنتين واالتحاد األوربي حوالي 

 ) مليون دوالر (2004 الميزان التجاري الزراعي مع الشرآاء التجاريين الرئيسيين خالل عام 9-3 الشكل
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  .45-3  الجدول–حسبت من بيانات المديرية العامة للجمارك : المصدر

ين   راوح ب ارة ويت م التج ن حج اري م زان التج ى حصة المي اري القياسي إل زان التج ير المي ة ) 1( +يش ة الدول ي حال ف

زان             ) 1-(الصافية االستيراد من سورية و       ة للمي ة اإليجابي إن القيم ك ف ع ذل دول صافية التصدير لسورية وم ة ال ي حال ف

ة انخفضت إل           دول العربي ة              التجاري القياسي مع ال ى بقيم ا األعل ر من ذروته د آبي رة         0.76ى ح ي وسط الفت  المسجلة ف

ى         (2004-2000 في الفترة    0.59 إلى قيمة قدرها     1995-97 ذروة األدن ام      0.44ال ي ع ) . 44–3الجدول   ) (2004 ف

ي             ين      2004وبشكل خاص ينبغي مالحظة أن الميزان التجاري القياسي ف راوح ب ي المستوردة ب      ) 1(+ ت دان الت شكل  للبل

ورية   ن س افي م ر ( ص ت والجزائ ل الكوي ورية    ) 1 -(و) مث ى س افي إل كل ص درة بش دان المص يريالنكا  ( للبل ل س مث

  ) .10-3المخطط ) (واألرجنتين



2005التجارة الزراعية السورية   
 

67 

 2004 الميزان التجاري القياسي الزراعي مع الشرآاء التجاريين الرئيسيين لسورية في عام 10-3 الشكل
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  .    45-3 الجدول –لعامة للجمارك حسبت من بيانات المديرية ا: المصدر

ي      .  فإنه قد تم عرض البلدان استنادًا لحجم التجارة الزراعية           45–3آما هو مبين في  الجدول        اد األورب احتلت دول االتح

ة   ى بقيم ة األول ون دوالر 456المرتب ة      %) 18.1( ملي ة العربي ة بالمملك ورية متبوع ة الس ارة الزراعي م التج ن حج م

ين            السعودية و م   ة واألرجنت دة األمريكي ات المتح راق والوالي دا            . صر والع ا وهولن ي آانت فرنس اد األورب وضمن االتح

رة          27.2أآثر الشرآاء أهميًة مع       2004-2002 من حجم التجارة الزراعية بين سورية واالتحاد األوربي في وسطي الفت

ل من              ) 50-3الجدول  ( ع حصٍة أق ة م ابقتين         واحتلت ألمانيا المرتبة الثالث دولتين الس ام     . نصف آل من ال ي ع ه ف ا أن آم

  .  آانت تجارة سورية الزراعية متوازنة إلى حد ما مع آل من األمارات العربية المتحدة والعراق ومصر 2004

ن   داول م ين الج ى 50-3تب ارة     57–3 حت م التج ث حج ن حي ل م ة األوائ رآاء الخمس ي للش اري الزراع زان التج  المي

  . ية وحسب فصول التعريفة الجمرآية الزراعية مع سور

   الوجهات التصديرية الرئيسية  3-3-3

آانت السعودية واالتحاد األوربي دائمًا الوجهات الرئيسية للصادرات الزراعية السورية وآان ترتيب الشرآاء اآلخرين           

 التصديرية للمنتجات   حصص أهم الوجهات11–3يبين المخطط ) . 46 – 3الجدول (عرضًة للتغير من سنة إلى أخرى    

 الوجهة الرئيسية للصادرات    2004 حيث بينت أن المملكة العربية السعودية في عام          2004الزراعية السورية خالل عام     

ام               % 22.8الزراعية السورية مشكلًة نسبة      ي ع  2003من إجمالي هذه الصادرات وهذا تقريبًا نفس المستوى المسجل ف

ثم مصر في  %) 14.8(واحتل االتحاد األوربي المرتبة الثانية     . 2002صة والقيمة في    والذي هو إلى حد ما أقل من الح       

  . يليها األردن والعراق ولبنان وترآيا  %) 9.2(المرتبة الثالثة 
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   (%)2004 الوجهات الرئيسية للصادرات الزراعية السورية في عام 11-3الشكل 
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  . 3-46 الجدول–رك حسبت من بيانات المديرية العامة للجما: المصدر

رور الوقت               12-3يوضح المخطط    رة    .  آيف تغيرت التجارة الزراعية مع الشرآاء التجاريين الرئيسيين مع م خالل الفت

يتين للصادرات                       2004–2000 وجهتين رئيس اني آ ا األول والث ى مكانيهم ي عل اد األورب  حافظ آل من السعودية واالتح

ن حصتهما انخفضت ورية ولك ة الس ر الزراعي كل آبي رتين  .  بش نتين األخي ي الس ة األردن زادت ف وحظ أن أهمي د ل وق

ام                %) 8أآثر من   (الماضيتين   ة التاسعة ع ع أن حصة    . 2000لتحتل المرتبة الرابعة بالرغم من أنها آانت في المرتب م

ام                       ي ع ع    2004آل من مصر والعراق ولبنان تعتبر صغيرة قياسًا بما سبق فقد زادت حصتها بشكل ملحوظ ف ًة م  مقارن

ذه                          . 2000عام   ا خالل ه دة بعضًا من أهميته ة المتح ارات العربي ومن ناحية أخرى فقدت آل من ترآيا والكويت واألم

  .الفترة 

   (%)2004 و 2000 مقارنة بين عامي – الوجهات الرئيسية للصادرات الزراعية السورية 12-3الشكل 
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  .3-46  الجدول–للجمارك حسبت من بيانات المديرية العامة : المصدر
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رة                  نوات األخي زًا خالل الس ل ترآي اريين            . أصبحت سوريا بشكل طفيف سوقًا أق ع آانت حصة الشرآاء التج ي الواق وف

 2004في عام % 64.1من إجمالي الصادرات الزراعية السورية مقارنًة مع % 69 حوالي   2000الخمس األهم في عام     

ام             بالرغم من أن هذه الحصة اإلجمالية        ي ع ى ف ع    2001آانت قد بلغت حدها األدن إن        % . 62.1 م ك ف ى ذل وعالوًة عل

م ازدادت بشكل طفيف من                 اريين العشرة األه ام     % 83حصة الشرآاء التج ي ع ى    2000ف ام     % 84.7 إل ي ع      2003ف

   . 2004في عام  % 84.2و 

  .ية مع الوجهات التصديرية الرئيسية تقدم الفقرات التالية شرحًا معمقًا ألهم خصائص التجارة الزراعية السور

ى السعودية         ة السورية إل ة                : الصادرات الزراعي بة للصادرات الزراعي م بالنس ة التصديرية األه ر السعودية الوجه تعتب

ورية   ي   257.4(الس ي ف ون دوالر أمريك واس    ) . 2004 ملي ام الع كلت أغن د ش ادرات  % 67.4وق الي الص ن إجم م

بة          للسعودية يليها باألهمية ا    اعز بنس دورة     % 8ألنواع األخرى من األغنام و الم م البن ردة   (ث ، %) 6.1) (الطازجة و المب

بينما شكلت السلع   % 86.4و شكلت السلع المصدرة الخمس األآثر أهمية        %). 1.0(، و بذور الكمون     %) 2.2(والعدس  

ام و الكمون والخضروات و زيت     من الصادرات الزراعية للسعودية مع سيطرة لأل     % 90.1 األولى ما نسبته     15الـ   غن

ي      .)58-3الجدول (الزيتون والشوآوال و السكريات و الحلويات و الفواآه        ه ف دورة والكمون والفواآ  وفقدت آل من البن

ام  نعة     2004ع ات المص دس والمنتج ام و الع الح األغن عودية لص وق الس ي الس ا ف ن أهميته ًا م نوات .  بعض ي الس و ف

ى سورية      األخيرة و آنتيجة للت    طبيق التدريجي لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ، زادت السعودية من صادراتها إل

  .26وتمر) بسكويت و نخالة( مليون دوالر وآانت بشكل خاص منتجات مصنعة 11وآانت قيمتها حوالي 

ة السورية لال   :الصادرات الزراعية السورية إلى االتحاد األوروبي  ام      وصلت الصادرات الزراعي ي ع ي ف اد األوروب تح

ى 2004 ون دوالر 167.3 إل ذور .  ملي رود أو الممشط  و زغب ب ر المك ل القطن غي ه مث بة القطن و منتجات آانت نس

د                  % 60القطن وغيرها حوالي     ر آواح ون البك ر زيت الزيت ا ظه من الصادرات الزراعية السورية لالتحاد األوربي بينم

ا        دة المصدرة لالتح ى حوالي                   من المنتجات الرائ ر لتصل إل ي حيث زادت حصته بشكل آبي وآانت  % . 11.4د األورب

ي مسجلة   )  طباعة - صباغة   –دباغة  (جلود  األغنام أو الماعز المصنعة        % 9.3جزء مهم من الصادرات لالتحاد األورب

  ).منها إلى إيطاليا% 90حيث تم تصدير أآثر من )   مليون دوالر15.6(

ذا المجال القمح القاسي           ومن المنتجات األخرى المهمة    ذور الكمون    - في ه دورة  - ب ردة  ( البن  أوراق -) الطازجة و المب

ة من المنتجات                ) . 59-3الجدول  ( البصل الجاف    -التبغ   ر أهمي و بلغ مجموع حصص السلع الخمس عشرة األولى األآث

الي    % 87.2المصدرة لالتحاد األوربي حوالي      ة الر      . من اإلجم دول األوربي بة للصادرات        وآانت ال ة بالنس ية الفردي ئيس

ة الماضية   % 50أآثر من  (الزراعية السورية بحسب األهمية إيطاليا       ًة بكل من    ) من اإلجمالي في السنوات الثالث متبوع

ا بعضًا من        %) 6.2(وإسبانيا %) 6.8(و البرتغال %) 8.5(و بلجيكا  %) 10.1(ألمانيا   بانيا و فرنس دت آل من إس وفق

  ) .49-3الجدول (وات األخيرة أهميتهما في السن

                                                            
   المرآز الوطني للسياسات الزراعية–قاعدة بيانات الزراعة السورية  26
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ذآور أعاله      :  مصر الصادرات الزراعية السورية إلى    ة          ،  آما هو م ع مصر متوازن ة السورية م ارة الزراعي آانت التج

زان تجاري لصالح      104وآانت قيمة الصادرات الزراعية السورية إلى مصر حوالي     . بطريقة ما  ع مي ون دوالر م  ملي

ذا  . مما يجدر مالحظته أن التجارة الزراعية مع مصر تميزت بانسياب تقليدي          .  مليون دوالر  18سورية بحوالي    وفي ه

بة     ى بنس ة األول ل القمح الطري المرتب ياق احت ي  % 35.4الس الي ف ة  2004من اإلجم وط القطني زول والخي  وآانت الغ

ع حوالي             ة م ة الثاني ي المرتب ا    % 14والعدس ف رود أو    . لكل منهم ر المك ل القطن غي ع     و احت ة م ة الثالث  الممشط المرتب

ذور الكمون          % 5.9 بن و الحمص وب دين والمل ر ال ه و القم ) . 60-3الجدول  ( متبوعًا بمنتجات القطن األخرى و الفواآ

ك      69وبالنظر إلى بنية الواردات الزراعية من مصر فقد آانت الحبوب المنتج األهم مع حوالي                 مليون دوالر و يرجع ذل

ا شكلت    % 73.7و شكلت المنتجات الخمس األولى      . صر آمصدر لألرز    العتماد سورية على م    من هذه الصادرات بينم

   .%93.6 األولى 15مجموعة المنتجات الـ 

 2003زادت الصادرات الزراعية السورية إلى األردن بشكل آبير في عامي  :الصادرات الزراعية السورية إلى األردن

وآانت التجارة الزراعية لصالح سورية إلى حد آبير % . 8.6 حصة قدرها     مليون دوالر مع   97.1 لتصل قيمة    2004و  

والحمص  %) 14.4(والقمح الطري   %) 27.9(وتتألف بنية الصادرات لألردن من الشعير     .  مليون دوالر    85بحوالي  

اعز %) 6.7( ام و الم ات  27%)6.6(و األغن رى أو منكه ة أخ واد تحلي كر أو م اه المتضمنة للس ن . %) 5.4( والمي وم

ذرة    - العدس  – الشوآوال والبسكويت     - والحلويات السكرية    -المنتجات الهامة األخرى الفواآه    -3الجدول   ( األجاص    - ال

ـ           % 59.6شكلت المنتجات الخمس األولى المصدرة لألردن       ) .  61 بة السلع ال ة حوالي       15بينما آانت نس ر أهمي  األآث

ى الخضروا     % 81.9 د سورية عل ر       وبشكل مالحظ تعتم ي تعتب تاءًا والت ة األغوار ش ي منطق زرع ف ي ت ة الت ت األردني

  .المنتج الزراعي األهم المستورد من األردن 

من  % 1.7 و شكلت  2002بدأت العالقات التجارية السورية مع العراق عام     : الصادرات الزراعية السورية إلى العراق    

ك تطورت بشكل ملحوظ    . الزراعية السورية   الصادرات ى حوالي    و بعد ذل ام   96 لتصل إل ون دوالر ع ع   2004 ملي م

ى سورية                  % . 8.5حصة بلغت    ة إل ورد أساسي للمنتجات الزراعي ة السادسة آم ان     حلت العراق في المرتب وبالنتيجة آ

  . مليون دوالر 22.7الميزان التجاري لصالح سورية بحوالي 

اه ا               راق هي المي ية المصدرة للع ة الرئيس ة     وآانت المنتجات الزراعي ة والغازي ة            (لمعدني واد تحلي دون سكر أو م ع أو ب م

بة               28%46.5بنسبة  ) أخرى أومنكهات  ة بنس ة الثاني ل القمح الطري المرتب ا صلبة        % 22.6 و احت بة وبقاي ًا بالكس متبوع

 محضرات  - المرغرين  -باإلضافة إلى ذلك تم تصدير آل من القمح القاسي       %. 7.4أخرى مستخرجة من زيت الصويا      

ة              - الخضروات   –األغذية   الي الصادرات الزراعي ل من إجم دة ولكن بنسب أق ات جي -3الجدول  ( منتجات األلبان بكمي

ام            ). 62 ي ع راق ف ة للع ة الخمس                 2004وآانت الصادرات الزراعي ر حيث شكلت المنتجات الفردي زة بشكل آبي  مرآ

  ) . سلعة25ألهم % 95 و 15ألهم  % 90.8(من اإلجمالي % 76.5األوائل 

                                                            
 61-3 في الجدول 0101.1020 و 0104.2090المنتجات ذات البنود الجمرآية  27
  .61-3 في الجدول 2202.1000 و 2201.1000 و 2202.9000ت البنود الجمرآية المنتجات ذا 28
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ا                    ويبين ان و ترآي ا لبن  الملحق جدولين آخرين بالتفصيل يخصان شريكين تجاريين آخرين مهمين من جهة الصادرات هم

  ).64-3 و 63-3الجدولين (

   المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية 3-3-4

م مصدر        ي أه ام             آان االتحاد األورب ة السورية خالل ع واردات الزراعي درها      2004لل الي    % 20.8 بحصة ق من إجم

ة              . الواردات الزراعية السورية     ات المتحدة األمريكي ين  -و آانت أهم الدول الموردة األخرى الوالي ل  - األرجنت  - البرازي

ام      ). 13-3 و المخطط    47-3الجدولين  ( سيريالنكا   - العراق -مصر ع ع ل           2000ومقارنًة م دول مث د ظهرت بعض ال  فق

ا       - ليبيا – أوآرانيا   - العراق -البرازيل ى حساب ترآي ين عل دد مهم وردين ج رة     ( لبنان آم ي الفت ة ف -2000آانت الرابع

د  –) 2001 ا – تايالن دة   – ماليزي ة المتح ارات العربي ا آانت تحت   ( اإلم ا وجميعه ام % 3انخفضت أهميته ) . 2004ع

ي  % 60.4يف من    وعالوًة على ذلك فإن تمرآز الواردات من الدول الموردة الخمسة األآثر أهمية انخفضت بشكل طف               ف

ي             . 2004عام  % 55 إلى   2000عام   ى سورية ف ة إل وردة للمنتجات الزراعي ة الم ر أهمي وقد آانت الدول الخمس األآث

  ) . مصر- البرازيل – األرجنتين – الواليات المتحدة األمريكية -االتحاد األوربي (2004عام 

  (%)2004خالل عام  المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية  3-13الشكل

مصر

اإلآوادور

رومانيا

ترآيا

روسيا اإلتحادية

لبنان

الجماهيرية 
الليبية

ماليزيا
سيرالنكا

أوآرانيا
العراق

األرجنتين

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

االتحاد 
األوربي (15)

البرازيل

  
   .46 -3 الجدول –حسابات شخصية من بيانات المديرية العامة للجمارك : المصدر
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  (%)2004 و2000 المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية خالل عامي 14-3 الشكل

0

5

10

15

20

25

(1
5 ي (

ورب
 األ
حاد
االت

كية
مري
 األ
حدة
المت

ت 
اليا
الو

تين
رجن
األ

زيل
برا
ال

صر
م

راق
الع

انيا
وآر
أ

النكا
سير زيا

مالي

يبية
 الل
رية
اهي
جم
ال

نان
لب

دية
تحا
 اإل
سيا
رو

ور
واد
إلآ
ا

انيا
روم رآيا

ت

2000 الواردات الزراعية لعام  الورادات الزراعية لعام 2004
  

  . 3-46 الجدول –حسابات شخصية من بيانات المديرية العامة للجمارك : المصدر

ة               تتميز بنية : راعية السورية من االتحاد األوربي    الواردات الز  ي بأهمي اد األورب ة السورية من االتح واردات الزراعي ال

ام              . المنتجات المصنعة    ي ع اد األورب ر من      2004وصلت قيمة الواردات الزراعية السورية من دول االتح  288.9 ألآث

ون دوالر ا . ملي ن فرنس ل م د آانت آ دا –وق ا – هولن ية المصدرة   بل- ألماني ة الرئيس دول األوروبي زمن ال ر ال ا عب جيك

ًا     (وآانت المنتجات المستوردة الرئيسية السكر       ). 50-3الجدول  (للمنتجات الزراعية إلى السورية      ي آيميائي  -سكروز نق

دره  - البذور – الخضروات  – الحليب المجفف    - المبيدات   - السجائر -)مكرر ا  السمنة حيث شكلت هذه المنتجات حصة ق

على % 11.3و% 40واستوردت المادتين األوليتين بكميات آبيرة مسجلة حصة مقدارها         . من القيمة اإلجمالية    % 70.1

          ) 65-3الجدول (  الحبوب -  منتجات األلبان - المبيدات –من المنتجات الهامة األخرى المحضرات الغذائية . التوالي 

ا ن الوالي ة السورية م واردات الزراعي ةال دة األمريكي دة  :ت المتح ات المتح ن الوالي ة م واردات الزراعي ة ال ت قيم  آان

ذرة  .  مليون دوالر 150 حوالي   2004األمريكية في عام     آانت الواليات المتحدة األمريكية المصدر الرئيسي لواردات ال

من  % 66 نسبة 29اردات الذرةحيث شكلت و.و فول الصويا السلعتان األهم في الواردات الزراعية من الواليات المتحدة     

بة       .  مليون دوالر آقيمة99 ألف طن و 72اإلجمالي مع آميٍة قدرها   ة بنس ة الثاني ول الصويا المرتب ل ف ه  % 14و احت يلي

ول الصويا                %) 12.1(السجائر   ة من استخراج زيت ف وتطور دور  %). 2.6(و آسبة الزيت و بقايا صلبة أخرى ناجم

ام     الواليات المتحدة آمورد لفول    دأت ع ي ب ة الت واردات   ). 66-3الجدول   (2004 الصويا بعد الهيمنة األرجنتيني آانت ال

لع   ن الس ل م دد قلي ر بع زة بشكل آبي ة مرآ دة األمريكي ات المتح ن الوالي ورية م ة الس حيث شكلت المنتجات . الزراعي

  .من اإلجمالي % 94.6 قدرها  حصًة2004الخمس األآثر أهمية المستوردة من الواليات المتحدة األمريكية في عام 

ين        ز : الواردات الزراعية السورية من األرجنت ة الجانب                تتمي ارة أحادي ا تج ين بأنه ع األرجنت ة م ارة الزراعي د  . التج وق

ين                      بة تراوحت ب ة السورية بنس واردات الزراعي ة من ال رة     % 10-8حافظت األرجنتين على حصة ثابت ي الفت -2000ف

ه        ولم تتجاوز الصادر    . 2004 ا قيمت ام         0.1ات السورية م ي ع ون دوالر ف ع      2004 ملي ًة م ون دوالر    141.8 مقارن  ملي

دًا        12 بـ   2004وانحصرت الواردات الزراعية السورية من األرجنتين في عام         . للواردات   الي ج  سلعة مظهرًة ترآيز ع
                                                            

  .65-3 في الجدول 1005.9090 و 1005.9010 و 1005.1000السلع ذات البنود الجمرآية  29
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بته      ا نس ى م تة األول الي  % 98.7حيث شكلت المنتجات الس م المنت . من اإلجم بة الزيت  وآانت أه جات المستوردة آس

رى    لبة أخ ا ص بة       % 62.7وبقاي ة بنس ة الثاني ي المرتب ذرة ف ًة بال الي متبوع ن اإلجم ة  -% 13.1م واع المت ل أن  30 آ

  ).67-3الجدول %) (10.5(باإلضافة إلى فول الصويا %) 10.8(

ى سورية بشكل آبير بين الفترتين      زادت البرازيل من صادراتها الزراعية إل     :  الواردات الزراعية السورية من البرازيل    

ام               و 2004 و 2000 ي ع ا سجلت انخفاض ف ام              2003بالرغم من أنه ي ع ى ف تواها األعل د وصلت مس ة   2004 فق  بقيم

دارها  ون دوالر 99مق الي % 7.1( ملي ن اإلجم ل      ) م ت مح ي حل دة الت كر المتزاي واردات الس ذا ب ر ه ن أن يفس و يمك

د     ا وتايالن ام         . الواردات من آل من ترآي ي ع ل ف ة السورية من البرازي واردات الزراعي ى بضع   2004وترآزت ال  عل

بته                   ا نس ة م ر أهمي ًا            % . 99.8منتجات حيث شكلت المنتجات العشر األآث ي آيميائي ذه المنتجات هي السكروز النق وه

رر  ر –%) 57.5(المك رض التكري كري لغ وندر الس كر الش وة – %)20.1( س ويا -%) 18( القه ول الص %) 3( ف

  ) .        68-3الجدول (

ام               : الواردات الزراعية السورية من مصر        ة من مصر ع واردات الزراعي ة ال ه    2004بلغت قيم ا قيمت ون  85.5 م  ملي

ي المنتجات            دوالر وبالرغم من هذا فقد آانت هذه       ا ترآزت ف وردين اآلخرين فإنه الواردات متنوعة أآثر مقارنًة مع الم

ل         . من اإلجمالي   % 87.5ا نسبته   الخمس األولى التي شكلت م     تورد بالمقاب ى مصر وتس وبما أن سورية تصدر القمح إل

واردات األرز              درها        31األرز المصري ، فإن مصر أصبحت المصدر الرئيسي ل ًة حصًة ق الي    % 80.2 محقق من اإلجم

تراليا            د و أس ة واردات األر      . ولتحل في السنوات األخيرة محل موردين مثل تايالن ة       200.8ز  و بلغت آمي  ألف طن بقيم

رًا                    .  مليون دوالر    68.8 ان مكس ول السوداني مقشورًا أو آ ى األرز استوردت سورية الف  الشاي   -%) 3(وباإلضافة إل

  ) .69-3الجدول %) (1.5( التبغ -%) 1.7( البصل المبرد أو الطازج -%) 2.6(األسود 

ا             ويتضمن الملحق جدولين آخرين يتعلقان بشريكين تجاريين آخري        راق و أوآراني ا الع الجدولين  (ن بالنسبة للواردات هم

  ).71-3 و 3-70

  النتائج الرئيسية

ة • ورية التالي ة الس لع الزراعي ام : تمتعت الس ذور القطن –األغن دس – زغب ب بية – الع الميزة النس  الحمص ب

 . مقارنًة بالمنتجات األخرى2004الظاهرية في عام 

ام               آان آل من القمح واألغنام السلعت      • ي ع  2004ين الوحيدتين التين سجلتا قيمة نسبية للوحدة أعلى من الواحد ف

 .بينما سجل الشعير قيمًة مساوية للواحد وآان العدس والحمص أدني بقليل من الواحد 

اعز         2003-199بينت خارطة التجارة الزراعية السورية خالل الفترة         • ة والم ام الحي ون     – أن األغن  زيت الزيت

زاؤه اعتب لعًا وأج دورة رت س ًة ، البن رز–متفوق لعًا المشمش والك ة  س ر  متراجع رود وغي ر المك ، القطن غي

                                                            
  .66-3 في الجدول 0903.0010 و 0903.0020السلع ذات البنود الجمرآية  30
 .68-3 في الجدول 1006.3000 و 1006.2000السلع ذات البنود الجمرآية  31
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لعًا  ط س رةالممش ابقًا  (خاس ي س كل عكس ة بش اعز  ) متحرآ ام والم ود األغن ون –، جل ذور اليانس زول – ب  غ

وجة   ر المنس وط القطن غي يلم –وخي ح والش وق العا  ( القم ي حصة الس رًا ف وًا آبي ق نم ذي حق ةوال لعًا ) لمي س

 .وآانت معظم هذه السلع قريبًة من معدل نمو التجارة العالمية  . متحرآة بشكل عكسي

ية آانت                   • ة السورية الرئيس أظهرت الخارطة البنيوية للتجارة الزراعية السورية بأن معظم الصادرات الزراعي

ًا اعز   . نجوم ام والم ود األغن ات جل ذه المنتج ر الك–وتضمنت ه روبات غي ة  المش ار –حولي وط – األزه  خي

 . األغنام الحية والماعز – الحمص والعدس – زيت الزيتون وأجزاؤه –القطن 

اٍت  • ون منتج ة السورية لتك بعض المنتجات الزراعي رة ل ك فرصة آبي ئةهنال ديالت ناش  إذا تحققت بعض التع

 . مر بها االقتصاد السوري البنيوية في أنماط اإلنتاج في القطاع الزراعي في إطار عملية اإلصالح التي ي

ة وهي             • اٍت تقليدي دورة   : تعتبر خمس من الصادرات الزراعية السورية منتج رز      -البن  - القطن    - المشمش والك

اين           .   الشعير   -القمح والشيلم    رغم من تب ى ال ة عل ي األسواق العالمي وقد حافظت جميعها على حصص ثابتة ف

المي            ى المستوى الع ا عل ًة بالمشمش والكرز               و. نمو حجم تجارته دورة األداء األفضل متبوع د سجلت البن  -ق

 . الشعير - القمح والشيلم -القطن غير المكرود وغير الممشط 

بالمتوسط لحصة الشرآاء   % 89.5 مترآزة بشكل آبير مع      2004آانت الصادرات الزراعية السورية في عام        •

تج          ة لكل من ام     % 89.6(الخمس األآثر أهمي ي ع ة        % 97.3ي  ووسط ) 2003ف ر أهمي للشرآاء العشرة األآث

 .والبذور الكمون والفواآه المختارة ) غير المكرود وغير الممشط(باستثناء القطن ) 2003في عام % 97(

ع           • ر      % 95.8آانت الواردات الزراعية السورية أيضًا مترآزة بشدة م بالمتوسط لحصة الشرآاء الخمس األآث

 .على التوالي % 84و % 81 الزبدة والسمن حيث سجال -مجفف أهمية لكل منتج باستثناء الحليب ال

 .تميزت غالبية المنتجات الزراعية السورية الرئيسية بتوفر فائض متاح للتصدير  •

فيما يتعلق بالصادرات الزراعية آانت البلدان العربية الوجهة التصديرية الرئيسية للمنتجات الزراعية السورية            •

أوروبا  . 2004-2000في وسطي الفترة    % 66.1 و   2004الزراعية في عام    من الصادرات   % 68.2مسجلًة  

% 18.4إلى % 21.7بما فيها دول االتحاد األوربي احتلت المرتبة الثانية على الرغم من انخفاض حصتها من         

  .2004 و 97-1995بين متوسط الفترة 

ورد الرئي              • ة الم دول األوربي ة آانت ال ع            وفيما يتعلق بالواردات الزراعي ى سورية م ة إل واردات الزراعي سي لل

ي  % 20.8 (2004عام  % 31.8حصٍة قدرها    ة      ) منها لالتحاد األورب ا الجنوبي ة وأمريك دول العربي ًة بال متبوع

ة    % 86.2وبلغت حصة هذه المجموعات األربع  . والدول اآلسيوية بدون الدول العربية       واردات الزراعي من ال

  .2004السورية عام 
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دا    - الدول األمريكية -جارة الزراعية السورية سالبًا مع اإلتحاد األوربي  آان ميزان الت   •  والشرآاء اآلسيويين ع

ة           2004وفي عام   . الصين   دول العربي ع آل من شرآاءها من ال ط م     تمتعت سورية بميزان تجاري موجب فق

  .2004- 1995/97وآانت هذه الموازين التجارية شائعة على طول الفترة . ترآيا والصين و 

ة         • واردات +الصادرات (فيما يختص بحجم التجارة الزراعي ع            ) ال ي أوًال م اد األورب اء االتح د ج ون  456فق  ملي

ة السعودية        ) من حجم التجارة الزراعية السورية    % 18.1(دوالر   ة العربي راق    - مصر    -متبوعًة بالمملك  - الع

 . األرجنتين -الواليات المتحدة األمريكية 

ة المتحدة              آان 2004في عام    • ارات العربي  مصر  - الميزان التجاري الزراعي متوازنًا نوعًا ما مع آل من اإلم

ين العجز                         - ة واألرجنت دة األمريكي ات المتح ع آل من الوالي ة السورية م ارة الزراعي  العراق بينما شكلت التج

 . مليون دوالر 246وآانت هذه التجارة مع المملكة العربية السعودية لصالح سورية بمقدار . األآبر 

ام                    • ي ع ة السورية ف م للمنتجات الزراعي كلةً  2004آانت المملكة العربية السعودية الوجهة التصديرية األه    مش

درها                     % 22.8ما مقداره    ع حصٍة ق ًا م ي ثاني اد األورب ان االتح ة السورية وآ % 14.8من الصادرات الزراعي

 . ترآيا -بنان  ل- العراق -متبوعين باألردن % 9.2ومصر ثالثة مع 

ام     • ي ع ورية ف ة الس واردات الزراعي ي لل ي المصدر الرئيس اد األورب ان االتح جًال 2004آ ن % 20.8 مس م

ة    دة األمريكي ات المتح ًا بالوالي الي متبوع ين -اإلجم ل - األرجنت ر - البرازي راق - مص ا - الع  – أوآراني

   .سيرالنكا
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   السياسات العالمية واالتفاقيات-الفصل الرابع 

اً        ات موقع ذه المفاوضات واالتفاقي ل ه  تؤثر المفاوضات التجارية و االتفاقيات على السياسات التجارية الزراعية ، و تحت

ة                 إن. متزايد األهمية بالنسبة لسوريا      ة العالمي .  هذا الفصل مخصص لشرح آخر التطورات الخاصة بالسياسات التجاري

ة مت      1.4يرآز القسم    ي                    على المفاوضات التجاري ه لتطورات المفاوضات ف م من ددة األطراف و يخصص الجزء األه ع

 ، آما يستعرض أيضًا بعض      2005منظمة التجارة العالمية و المؤتمر الوزاري األخير في هونج آونج في آانون الثاني              

ًا       ة وراثي ة المعدل ال األغذي ي مج ة ف ة الهام ة العالمي يع التجاري م . المواض ورات  2.4القس تعرض التط ال   يس ي مج ف

 يناقش باختصار االتفاقيات  3.4أخيرًا فإن القسم    .  تلك المتعلقة بسوريا بشكل مباشر        فيها االتفاقيات التجارية اإلقليمية بما   

    . التجارية اإلقليمية األخرى الحديثة بما فيها تلك التي لها عالقة بسوريا 

  تطورات المفاوضات التجارية متعددة األطراف   1-4

  نقاط الرئيسية في المفاوضات الزراعية ال1-1-4 

ة  ة الدوح ار جول ي إط ة للمفاوضات ف ذا الفصل مراجع دم ه زال . يق ة ال ي ة للتنمي ال الدوح دول أعم ن الواضح أن ج م

در من               32الحد األخير لتحرير التجارة   يتمحور حول تحرير الزراعة باعتبارها       ر ق ق أآب ي يمكن تحقي  وآونها المجال الت

ة    المنافع فيها ،     ذه العملي ي ه ي      . ولكن ليس من الواضح حتى اآلن من الذي سيكسب ف اد األوروب إن االتح ى األرجح ف عل

ة      ارة الحرة األوروبي ة عن          33والواليات المتحدة واتحاد التج ا المدافع ازل عن مواقفه ن تتن ا واآلخرين ل ان وآوري  والياب

ي س ة الت دول النامي ى ال ة عل ة آارث يكون بمثاب ذا س ة ، وه ر الحماي ادل بضائع آبي ام تب ها محصورة ضمن نظ تجد نفس

افس الصين     ام بإصالحات إذا أرادت أن تن تحتاج للقي ي س ورة الت دول المتط ى ال ديات عل يفرض تح ذلك س ائر، وآ وج

وز               . 34والهند ة تم د نهاي اء بموع دئي   2005في هذا المجال فقد فشل أعضاء منظمة التجارة العالمية في اإليف اق المب  لالتف

ا                      ضمن مج  م تأخيره ي ت ة الدوحة والت ة عن جول ة المنبثق ات التجاري ية للمحادث اوض الرئيس بة للزراعة    . االت التف     بالنس

ى                        ة وعل ى المنتجات الزراعي ة عل ات الجمرآي درجات االقتطاع من التعرف اء صيغة ل ى بن ال يزال من الملّح االتفاق عل

د           طريقة تخفيض الدعم المحلي المشوه للتجارة وآذلك على        م يع  المساعدات الغذائية وعلى موضوع القطن ، وبالنتيجة فل

ل    ر العم از أط ت إلنج ن الوق ل م اك إال القلي ة ) modalities(هن ب  (الزراعي ة والقوال يغ والنسب المئوي تتضمن الص

  ) .الزمنية القتطاع التعرفات والمساعدات

                                                            
  )www.eldis.org( آما توصف في تقرير إلديس   32
  . جوالمفوضية األوروبية وأيسلندا وإمارة ليخشتاين والنروي) 25( دول االتحاد األوروبي اتحاد التجارة الحرة األوروبية يتضمن  33
  )www.eldis.org( 28/10/2005 تقرير التجارة لمعهد إلديس  34
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وا حول        لكن األعضاء اتفقوا على التغيرات المطلوبة للقيام بجدولة إنه        م يتفق انوا ل ة وإن آ اء مساعدات التصدير النظامي

ة          اعدات الغذائي دمت مجموعة العشرين         . المشاريع التجارية الحكومية أو المس اء ق ذه األثن ي ه ًا حول    35ف دا مقترح   وآن

ة إصالح الصندوق األخضر ام 36آيفي ي الع وز ف اق تم ان اتف ة وتوضيح الصندوق 200437 ، وآ ى مراجع ا إل د دع  ق

ورة     . ضراألخ م دوًال متط ي تض رة الت ة العش ي ومجموع اد األوروب ل دول االتح اء مث رى بعض األعض ع ي ي الواق ف

د اآلخرون                ا يري ايير بينم ومستوردة صافية للغذاء أن المراجعة يجب أن تكون مجرد فحص سريع للتأآد من سالمة المع

ى  . قالتأآد من أن المعايير الخاصة بالمساعدات تتفق مع أهداف الصندو          قدمت مجموعة العشرين مقترحًا جديدًا يهدف إل

دفوعات    ن أن الم د م ًا للتأآ ة اقتراح ن الصندوق األخضر وتتضمن الورق ارة م وهة للتج دعم المش راءات ال تثناء إج اس

ءات المباشرة المقدمة للمنتجين والمستثناة من التخفيض ليست مرتبطة بمستوى اإلنتاج ، آما تقترح آندا عددًا من اإلجرا              

ارة وه التج ي إطار الصندوق ال تش تثناة ف اعدات المس ن أن المس د م ة التفصيلية للتأآ ام . التطويري د ق ال آخر فق ي مج ف

ا أفسد                    ة طالم ق بموضوع ضمن المفاوضات الزراعي راق يتعل ق اخت وزراء ثالثين دولة هامة عضو في المنظمة بتحقي

وزراء            ة المحددة                إجمالي عملية محادثات الدوحة ، فقد توصل ال ة الزراعي ل التعرف ة تحوي ة حول آيفي ى تسوية مبدئي إل

تج               -على أساس آمية الواردات إلى مكافئ سعري          ى أساس سعر المن ة عل ة مبني اك حاجة        - أي تعرف زال هن  ولكن ال ت

ي مازال                         ة الت ى بعض المواضيع المعين اق أيضًا عل ذلك لالتف ر   لموافقة جميع أعضاء المنظمة على هذا االتفاق وآ ت غي

  .واضحة مثل التعامل مع قضية السكر وآيفية تأآد آل عضو من المكافئات السعرية لألعضاء اآلخرين

   مسألة المكافئ السعري1-1-1-4

ا السعرية هو            بالنظر إلى الوضع الحالي للمفاوضات في منظمة التجارة العالمية فإن تحويل جميع التعرفات إلى مكافئاته

ات                   أمر واضح األهمية ، المك     ة األصلية المحددة ، أو لمحصلة الواجب ة للتعريف افئ السعري هو الصيغة السعرية المعادل

الضريبية األصلية ، وغالبًا ما تعتبر هذه العملية آمرحلة انتقالية لحساب التعرفة األساسية اإلجمالية التي يجب تخفيضها           

  . تدريجيًا فيما بعد حسب االتفاق 

ي               لقد اعتبرت عملية تحويل جم     ات ف يع التعرفات إلى مكافئاتها السعرية خطوة ضرورية بسبب تبني مبدأ تخفيض التعرف

جدول أعمال الدوحة للتنمية ، لكن الخبراء والمفاوضين ال يزالون يبحثون ضمن الطرق المختلفة عن الوسيلة التي يجب                  

ل   . التها السعريةاستخدامها لتحويل التعرفات المحددة أو مجموعة الواجبات الضريبية إلى معاد   إن تحوي من حيث المبدأ ف

تورد ،                                 تج المس ة الوحدة للمن ى قيم ة عل يم التعرف ي تقس يطًا إذ يكف ا السعري يجب أن يكون بس تعرفة محددة إلى مكافئه

ا هو                   دة أهمه ل؟          : ولكن هذه البساطة الواضحة يمكن أن تصبح معقدة نتيجة عوامل ع تخدم للتحوي أي سعر يجب أن يس

ات                  الطريقة األ  ي قاعدة بيان د ووضعت ف ل آل بل ولى هي استخدام قيمة الوحدة للمنتج المستورد والتي تم تسجيلها من قب

دة   ة الوح تخدام قيم ة األخرى هي اس لع ، الطريق وعي للس ة تعكس االختالف الن ة ، وهي طريق ارة العالمي ة التج منظم

ات اإلحصا             دة البيان ي قاع ة         للمنتج المستورد والتي تم تسجيلها ف دة؛ وهي طريق م المتح ع    –ئية لألم ا هو متوق دم  - آم  تق

                                                            
  .رين تضم أهم الالعبين األساسيين للدول النامية آالهند والبرازيل مجموعة العش35

انظر تقرير التجارة الزراعية ( يتضمن إجراءات الدعم المحلي التي ال تشوه التجارة أو على األآثر ال تتسبب إال بالحد األدنى من التشوه الصندوق األخضر  36
   .)22 ص 2003السورية لعام 

 إطارًا إلنشاء آليات العمل الزراعية المزودة بأرقام محددة وتواريخ معينة  2004 تموز 31نظمة التجارة العالمية الذي التقى في  جنيف  أقر المجلس العام لم 37
  .وسمي االتفاق بحزمة تموز
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افئ السعري الزراعي      . 38منافع غير متكافئة بالنسبة للمصدرين    ًا حول المك ولكن وزراء تجارة الدول الهامة عقدوا اتفاق

ار  ي أي دة    2005ف ين قاع طات ب د متوس ددة لتحدي ام مح ى أرق ارآون عل ق المش ث اتف اء وزاري مصغر حي   ضمن لق

ة  الب ارة العالمي ة التج ة لمنظم ات المتكامل ي(يان م  ) آي دي ب ي األم لعية ف ارة الس ائيات التج عرية إلحص ديرات الس والتق

وم (، وسيتم تقدير أسعار المنتجات الرئيسية بشكل أقرب إلى أسعار         ) آوم(المتحدة   ا أسعار البضائع     ) آ المنخفضة، بينم

 ).آي دي بي(فعة للـ المصنعة ستكون أقرب نسبيًا إلى األسعار المرت

   موضوع الحماية الخاصة والمنتجات الخاصة2-1-1-4

الحماية الخاصة هي إجراء حمائي متاح لتلك البلدان التي حولت معوقات االستيراد غير التجارية إلى تعرفات عند توقيع                  

التحويل هذه يمكن حمايته    ، آل محصول يخضع لعملية      ) تسمى عملية التعريف  (االتفاقية الزراعية في جولة األورغواي      

تيراد الفجائي أو                               ائض االس ي وجه ف ة ف ة مؤقت دم حماي ات تق ي هي مجموعة تعرف من خالل تطبيق الحماية الخاصة الت

ة                        . االنحدار في األسعار العالمية    تفادت من حق الحماي الي اس ًا وبالت ل غالب ام بالتحوي وقد آانت الدول المتقدمة هي من ق

ة الخاصة      .  دولة نامية االستفادة من هذا التشريع         21ط  الخاصة ، واستطاعت فق    دم الحماي ر آامل    –تق  – وإن بشكل غي

وع خاص                     اد ن ة إيج دول النامي دد من ال رح ع د اقت تيراد ، وق ائض االس ه من ف د منتجي إحدى أبسط اآلليات ليحمي أي بل

ذه المقت  زال ه ًا، وال ت ودة حالي ة الخاصة الموج ن الحماي ة م دول النامي ت  بال ى الوق ة المفاوضات حت ى طاول ات عل رح

  .الراهن 

ى اقتصاد السوق        " المنتجات الخاصة "تصنيف   د إل ال من االقتصاد المقي هو أيضًا أداة يقصد منها تخفيف تأثيرات االنتق

ن   دف المفترض م ة ، اله دول النامي ي ال ة  " المنتجات الخاصة"ف توى المعيش ذائي و مس ن الغ ل األم ن قبي ور م و أم ه

دم                      . مية الريفية   والتن امي والمتق الم الن ين الع ًا ب حيث أن مجموعة من المؤشرات ال يمكنها أن تعكس التباين الواسع تنموي

د       3339أو حتى ضمن الدول النامية نفسها فإن مجموعة الدول          د  تحدي ة عظمى عن دول األعضاء مرون   قد طلبت منح ال

ة والمعيشة          والتي يجب أن يكون اختيارها عل     " المنتجات الخاصة " ة الريفي إن تعريف  . ى أساس األمن الغذائي  أو التنمي

ديها                     ابقة وستكون ل المنتجات الخاصة آما تريده الدول النامية سيسمح لها بتحديد محاصيل معينة على أساس المبادئ الس

بة              ات المناس ذا الم    . الفرصة للمحافظة على هذه المحاصيل وحمايتها عن طريق استخدام التعرف ي ه إن مجموعة     ف جال ف

ددًا 33 ها ع دد لنفس أن تح ة الحق ب دول النامي ون لل رح أن يك بة(  تقت ون ) نس ة لتك منتجات "من المحاصيل ذات التعرف

ذه                         " خاصة دة له ة جدي ة آمي د تعرف ة أو تحدي وهذا سيكون في تشريع منفصل ، ويجب أال يكون هناك تخفيض في التعرف

  .المحاصيل أيضًا

  ت الخاصة بدخول األسواقتآآل التفضيال3-1-1-4 

 وهو قرار يتخذه بلد ما لمنح معاملة خاصة تفضيلية اقتصادية أو -" التفضيالت"آان المقصود أساسًا من إعطاء ميزة 

 هو إتاحة الفرصة للمصدرين الجدد لزيادة مبيعاتهم ، ولكن يبدو أن المقصود من بعض الحصص –تجارية لبلد آخر 

  .  مرتفعة هو إعطاء الدول الفقيرة ربحًا إضافيًا لمواجهة الفقر بشكل مباشر أو لتمويل التنميةالكمية المثبتة على أسعار 
                                                            

  .2005 ، تقرير المكافئ السعري  38
  .ة الخاصة بلدًا ناميًا تدعم مفهومي المنتجات الخاصة والحماي42 هي مجموعة تتألف من  39
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يقدم آًال من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة حصصًا آمية لبعض المصدرين الزراعيين تتيح الدخول إلى أسواقهما                 

ة ام . وبأسعار عالي د الع وًا بع ل نم دول األق دخو2008ستحظى ال ن  ب ي، لك اد األوروب ى أسواق االتح ر محدود إل ل غي

ام  ذ الع ات من ن    2000التحرآ تفيدون م انوا يس ذين آ ك ال ارة الضمنية ألولئ ادة الخس ى زي ين التفضيالت أدت إل  لتحس

  . التفضيالت والسيما الدول األقل نموًا 

ى            تعتبر التفضيالت الخاصة بدخول األسواق عادة إجراءات ثنائية ولكن المفاوضات          ديًا عل ؤثر ج د ت  متعددة األطراف ق

ة                      ة بتفضيالت تجاري دول النامي ع ال دول المتطورة حيث تتمت ي أسواق ال ة ف دول النامي ادة  (الوضع التجاري لبعض ال ع

تفيدة         ) تكون على شكل تخفيض تعرفة أو تعرفة محددة خاصة بكمية معينة           ارة الضمنية لألطراف المس ذه الخس تسمى ه

  " . التفضيالتتآآل"من التفضيالت 

ة                             دول األفريقي ى أغلب ال وًا وإل ل نم دول المصدرة األق بعض ال دخول أسواقها ل  تمنح الواليات المتحدة إمكانية خاصة ل

ارة الحرة         د      . والكاريبية وإلى عدد متزايد من الدول في إطار اتفاقيات مناطق التج ه العدي ي فلدي اد األوروب بة لالتح بالنس

ى            . ضيلي إلى أسواقه باإلضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة         من تشريعات الدخول التف    رًا عل ي ترآز آثي دان الت بعض البل

ي أن                       ذا يعن دًا من التفضيالت ، ه رة ج تصدير السلع المحمية في أسواق البلدان المستوردة بشكل واسع تجني أرباحًا آبي

  . بشكل رئيسي الدول الصغيرة التي تصدر إلى عدد محدود من األسواق هي المستفيدة

ل التفضيالت ، ضمت        اف تآآ دعم إيق وى ي اوض أق كيل صوت مف ها لتش ع بعض ة م دول النامي ن ال ر م ت الكثي تجّمع

ي،                    " مجموعة التسعين " اد األفريق وًا واالتح ل نم دول األق يفيكية ومجموعة ال ة الباس آًال من المجموعة األفريقية الكاريبي

ر         ة األآث دول النامي اوض حول مواضيع                   وبالتعاون مع بعض ال ع التف ة لمن د آانت مجموعة التسعين أداة فعال  تطورًا فق

الي     2004ما يزال قالب تموز      . 41 40سنغافورا ال الح  يفترض أنه يمكن حل مشكلة تآآل التفضيالت ضمن جدول األعم

ارة       ، ولكن بالنسبة للمتضررين بالدرجة العليا فإن أي ربح من التسهيالت التجارية سيكون غالبًا أقل               ي تج  من الخسارة ف

إن        ة ف دول النامي ي ال ذين يعيشون ف راء ال اس الفق ر الن بة ألآث المي آكل وبالنس ى االقتصاد الع بة إل ا بالنس البضائع ، أم

وي   ابي ق أثير إيج ب ت ى األغل ه عل يكون ل دول المتطورة س ل ال ن قب ارة م ر التج د والصين (تحري ن الواضح أن الهن م

ط    )  ينوالبرازيل ستكون من الرابح    لذلك هناك اهتمام عالمي بإيجاد وسيلة لنقل بعض هذه األرباح إلى الخاسرين ليس فق

ة       ة "ألجل العدالة وضمان جول ذ                  " التنمي ة تتخ ة التجارة العالمي ل الخاسرين، ألن منظم و من قب ولكن أيضًا لتجنب الفيت

  . قراراتها باإلجماع

ة     لقد آانت الخسائر الناجمة عن األنماط األخرى لتغ        ارة              –ير السياسات التجاري ة تج تم تشكيل منطق دما ي ة عن ثًال الحال  م

  تعتبر دومًا أمرًا مناسبًا     –حرة إقليمية أو عندما يربح بلدًا دعوى نزاع تجاري ولكن البلد الخصم ال يقوم بتغيير سياساته                 

ذه المجاالت               ي ه ة         لإلجراءات التعويضية في منظمة التجارة العالمية ، لكن التعويض ف ي بعض اإلجراءات التجاري  يعن

ق                                   ة للتطبي ة قابل اد آلي دو إيج ذلك يب دي ، ل التعويض النق ة تشريع يسمح ب ارة العالمي ة التج ي منظم د ف األخرى إذ ال يوج

: ضروريًا إذا آان مطلوبًا موافقة الدول النامية ، ال تزال الدول النامية والمنتجون المحميون في انقسام حول التعويضات               

                                                            
  . التسهيالت التجارية– التدابير الحكومية – المنافسة –االستثمار :  مواضيع سنغافورا هي40
  .2004، األمم المتحدة، لينيوميتقرير الم 41
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وة التصويت                            هل هي    ادة األصوات لتصحيح ق ة لزي ة المطلوب زال األغلبي ى اآلن ال ت ديل مرض عن التفضيالت؟ حت ب

المي  (لألعضاء األصغر حجمًا غير مؤمنة       ا      ) . 2004حسب تقرير االقتصاد الع ة ألنه ات التجاري رون اآللي يفضل الكثي

ات الخاصة          تبدو أآثر قابلية لالستمرار والبعض يعتقد أنه من الممكن التوقف          .  عن اإلصالح والحفاظ على بعض الترتيب

ل ومجموعة العشرين             –على الدول التي تطالب بتحرير التجارة         – وهي هنا أساسًا الدول النامية غير التفضيلية آالبرازي

. تفاق   أن تقدم عرضًا بحيث تضمن اال      42باإلضافة إلى بعض الدول المتقدمة المنتجة الفعالة آأستراليا ومجموعة الكيرنز         

ة                 اذج         -وباختصار رغم الخسارة الدائمة من تآآل التفضيالت فمن الطبيعي أن يتم تبني تغييرات آني ي مجال النم ة ف  دائم

  .التجارية أو السياسة التجارية بحيث أن أي تمويل سيكون لفترة انتقالية 

   مؤتمر هونج آونج الوزاري2-1-4

 بعد ستة أيام من النقاشات  2005 آانون األول 18لتجارة العالمية في    األعضاء في منظمة ا    149توصل وزراء الدول الـ   

دداً                ق مج ى الطري ة الدوحة عل إن إعالن هونج            . إلى اتفاق لوضع المحادثات التجارية المتعثرة لجول ًا ف ان متوقع ا آ وآم

ى بعض     آونج الوزاري لم يتضمن أرقامًا محددة أو صيغًا بنائية القتطاع المساعدات والتعرفات ولكن       وزراء عل اتفق ال

دًا                             ة وحددوا ألنفسهم موع ر الزراعي بة للزراعة ودخول األسواق غي ة بالنس ة آامل المعايير العامة لتطوير قوالب زمني

ة الدوحة       2006متفائًال في نيسان      إلنهاء العملية ، هذا الموعد لم يتم اإليفاء به ولكن الوزراء ما زالوا يأملون بإنهاء جول

   . 2007 مع نهاية عام

ة           2013أهم إنجاز لمؤتمر هونج آونج الوزاري هو تحديد العام           اعدات التصدير الزراعي  آموعد نهائي للتخلص من مس

ذلك بشأن                        في الدول المتقدمة والتي يتوقف عليها إآمال أطر آليات العمل ، آان هناك عمل واضح أيضًا بشأن القطن وآ

وًا وهو منح            ل نم دول األق ديم لل ى رغم السؤال                       المطلب الق ة أو بضرائب عل ود آمي ر محدود بقي ا دخوًال لألسواق غي ه

الين    ي آال المج ة ف افع حقيقي دة من دات الجدي ا التعه تقدم به ي س تفهامي حول الدرجة الت د .  االس ة أن األعضاء ق الحقيق

ديم      فقط و2006فرضوا على أنفسهم تحديًا هائًال فلم يكن متوقعًا منهم إنهاء القوالب في نيسان              ى تق وا أيضًا عل لكنهم اتفق

ول   ى أساس القوالب بحل دات عل املة للتعه داول ش وز 31مسودة ج ة 2006 تم اوز الثالث  أي ضمن وقت ضيق ال يتج

  .أشهر

  النزاعات التجارية3-1-4 

ة غ             ق التجاري ي إطار العوائ ر  في السنوات األخيرة آان هناك عدد متزايد من السياسات التي يمكن أن تصنف ضمنًا ف ي

ة حوالي        1995الضريبية ، وفي نفس الوقت منذ العام         ي قضايا            % 60 شكلت الدول النامي ق ف ات التحقي دمي طلب من مق

عدم اإلغراق ، وأخذت الهند مرتبة الصدارة من الواليات المتحدة آأآثر الدول المستخدمة لقوانين المنظمة الخاصة بعدم                 

ة ،               آذلك فإن عدم االتفاق على استخدام       . اإلغراق ة للنزاعات التجاري ات الهام قوانين عدم اإلغراق هو أيضًا أحد المكون

ا  –آانت موضع انتقاد بصفتها آلية تشجع ) الكاب(مثًال فإن السياسات الزراعية العامة األوروبية       اج   – نوعًا م ى اإلنت  عل

                                                            
  . بلد مصدر زراعي  أهمها آندا والبرازيل وأستراليا18 مجموعة الكيرنز هي إتحاد يضم 42
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ا سبق     المفرط وإغراق األسواق بالبضائع الرخيصة التي ستستولي على األسواق المحلية في ا   ى م اء عل لدول النامية ، بن

  .سنتعرض هنا لبعض األمثلة الهامة

  ) منتجات بحرية(قضية الروبيان 

وبي          2003منذ آانون األول    : الروبيان المستورد من بعض الدول النامية        ان الجن اد الروبي دم اتح  وهو مجموعة من     - ق

ة        شكوى ضد اإلغر  –مزارعي الروبيان ومصنعيه في الواليات المتحدة        اق إلى هيئة المعامالت التجارية الدولية األمريكي

ر المصنع                        ان غي ة بالروبي إغراق السوق األمريكي وم ب ام تق مدعيًا أن البرازيل والصين واإلآوادور والهند وتايالند وفيتن

دول ت                   مليار 2.4بقيمة تقريبية تعادل     ذه ال ان من ه ى واردات الروبي ة عل اد يطالب بتعرف ان االتح ين    دوالر ، آ رواح ب ت

، وهو يقول أن مجموعة من الحوافز المالية التي قدمتها الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية خالل               %267إلى  % 30

اج        – بشكل مبالغ فيه     -عدد من السنوات قد حفزت       دان وزادت من اإلنت  البنى التحتية لمزارع تربية الروبيان في هذه البل

اء صناعة تصديرية                  لذلك يبدو أن األموال التي تم ال       اعدات لبن ره آمس دولي وغي حصول عليها من منظمات مثل البنك ال

ان                     اني     . في بعض هذه البلدان قد اعُتبر على أنه أنتج مساعدات غير عادلة لهذه الشعوب المصدرة للروبي ي تشرين الث ف

ل              أعلنت وزارة الزراعة األمريكية أن روبيان المياه الدافئة المجمد والمعلب م             2004 ع بسعر أق د بي ام ق ن الصين وفيتن

انون األول                   2004من القيمة المناسبة ، وفرضت بناء على ذلك ضرائب على صادرات تلك الدول من الروبيان ، وفي آ

ان                 إغراق السوق بالروبي وم ب رفعت الواليات المتحدة مجددًا دعوى تفيد أن البرازيل واإلآوادور والهند وتايالند آانت تق

  . 43عادلة مثيرة نزاعًا محتدمًا حول األطعمة البحريةبأسعار غير 

  نزاع القطن

دة بشأن               2004في أيلول    ات المتح ع الوالي ل م زاع البرازي  أصدرت منظمة التجارة العالمية قرار هيئتها الخاصة حول ن

ي القضية     لزراعة القطن فيها ، وباالستماع إلى األدلة التي قدمتها بنين وتشاد آ) الدعم(مساعدات األخيرة   طرف ثالث ف

ل    ط ب ل فق يس للبرازي بقًا ل ا يسبب أذًى مس عر مم ًا للس أثيرًا مخِفض ة ت اعدت القطن األمريكي ة أن لمس د وجدت الهيئ فق

ة         . لمصدري القطن اآلخرين أيضًا      ر تضررًا من مساعدات القطن األمريكي ا هي األآث في الحقيقة إن دول غرب إفريقي

 ماليين إنسان على القطن في معيشتهم ، لكن جوهر القضية هو أن الواليات المتحدة           10 ففي غرب إفريقيا لوحدها يعتمد    

رط للقطن                      اج المف ى اإلنت ا مساعدات تشجع عل ة من خالل دفعه ر مذنب ة التجارة وتعتب تنتهك عمليًا تعهداتها أمام منظم

ذلك ال               د ب ذا             والذي بدوره سيقود إلى إغراق األسواق العالمية بإنتاج إضافي ويخم لعة ، ونتيجة له ذه الس المي له سعر الع

ة     ي المنظم ا ف ن التزاماته دة ع اعدات الزائ اف المس ًا بإيق ة قانوني دة ملزم ات المتح د أصبحت الوالي م فق ًا . 44الحك الحق

اريخ          ول  21تحججت البرازيل بأن الواليات المتحدة قد تجاوزت ت رار       - 2005 أيل ع ق ائي للتجاوب م  وهو الموعد النه

د                  –في آذار   المنظمة   راع والنشر والتزوي راءة االخت وق ب ي مجال حق ذلك ف ات المتحدة ب ة الوالي ميًا بمعاقب  للمطالبة رس

زاع                         ي ن م ف ة أن تحك ي المنظم ة فض النزاعات ف ميًا من هيئ بالخدمات ، وعلى العكس فإن الواليات المتحدة طلبت رس

ان        القطن بينها وبين البرازيل معللة ذلك بأن نوع وآمية العق    ة آ ة ، وفي الحقيق ر مالئم ل هي غي وبة التي تطلبها البرازي

                                                            
   .2004امية،  التجارة الزراعية العالمية والدول الن 43
   .2005 ، المرآز الوطني للسياسات الزراعية ، المواقف التفاوضية للشرآاء التجاريين الرئيسيين وأسسها المنطقية  44
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ان                                 ا إذا آ رر فيم ة أن تق ام للمنظم ين الع ا األم ة يعينه ة تحكيمي ى هيئ زاع أو عل يجب على الهيئة التي حكمت أوًال في الن

  .2005الثاني الطلب البرازيلي محقًا ولكن البرازيل أرجأت طلبها بمعاقبة الواليات المتحدة بالمثل في تشرين 

  قضية السكر

دخالت     - شمالي وشمالي-يتألف سوق السكر العالمي حاليًا من ترآيب معقد شمالي    ل من الت دد هائ  جنوبي ، وقد تسبب ع

ات                         ان والوالي ي والياب اد األوروب ر االتح الم ، يعتب ي الع لعية تشوهًا ف السياسية بجعل سوق السكر أحد أآثر األسواق الس

ة          المتحدة من أسوأ ال    ارة العالمي ة التج ي منظم يم ف ة التحك ى   –متدخلين في هذه األسواق ، وقد أصدرت هيئ اإلطالع عل  ب

ة               اريخ       –القضية المقدمة من البرازيل ضد مساعدات تصدير السكر الممنوحة من المفوضية األوروبي ائي بت ا النه  قراره

رار    45لمشتكين اآلخرين أستراليا وتايالند    والموجه إلى آل من المفوضية األوروبية والبرازيل وا        2004 أيلول   8 ، هذا الق

د                 النهائي ثّبت الحكم السابق لمصلحة البرازيل والذي آان قد صدر في إطار تقرير أولي مبكر ، ووجدت الهيئة أنه آان ق

دد      ي مح اس آم ى أس ة عل ة والمضمونة والمدفوع عار المرتفع طة األس كر المصّدر بواس ن الس رة م ة آبي م آمي م دع ت

ى السوق        )كوتاال( ، ووجدت الهيئة آذلك أن هناك آمية إضافية من السكر المكرر تقوم المفوضية األوروبية بتصديرها إل

أن       – الكاريبية   –العالمية تعادل آمية السكر الخام المستورد من الهند والدول اإلفريقية            رار ب م اإلق يفيكية ، لكن رغ  الباس

د انتهكت االتفاقي     ة ق ة  المفوضية األوروبي إن الهيئ ة ف ا   -ة الزراعي ي تقريره أن    - ف ل ب اءات البرازي ى ادع م توافق عل  ل

ة المساعدات واإلجراءات التعويضية                 ي  . 46)اس سي ام   (المفوضية األوروبية تمنح مساعدات ممنوعة من قبل اتفاقي وف

ي آذار        ة ف ارة العالمي ة التج ي منظم تئناف ف ة االس ل هيئ لمت البرازي ور متصل س تئناف   بيانه2005تط أن االس ا بش

اعداتها التصديرية                اء مس ر إللغ ى األآث ة أشهر عل اد األوروبي ثالث نح االتح ة بم ة الهيئ ي لقضية السكر مطالب األوروب

ي نيسان                   ول ، وف ي ايل ة     2005للسكر حسبما نص على ذلك قرار هيئة فض النزاعات ف ارة العالمي ة التج  أعادت منظم

  .  المساعدات التصديرية األوروبية للسكر هي غير قانونية التأآيد مرة أخرى على أن الكثير من

يفيكية   ة الباس ة الكاريبي ة عشر اإلفريقي دول األربع بيًا آال رًا نس ر فق ة األآث دول النامي إن ال م ف ع خطوات الحك ى وق وعل

زاع        -المنتجة للسكر     ي الن ي هي طرف ثالث ف تكين      – والت م لمصلحة المش ل ( حذرت من أن الحك د يقّوض  ق ) البرازي

دان                         د بفق ى جانب التهدي بشكل خطير دخولها التفضيلي بالسكر إلى األسواق األوروبية في إطار بروتوآول السكر ، وإل

ا من                       يفيكية عن مخاوفه ة الباس ة الكاريبي دول األفريقي األسعار المضمونة التي تقدمها المفوضية األوروبية فقد أعربت ال

اد           . العالمي مع منتجين آبار وفعالين آالبرازيل       عدم القدرة على المنافسة في السوق        ة طلبت من االتح إن الهيئ تقريريًا ف

دول                       ذه ال م ، ورحبت ه  -األوروبي أن يحترم التزاماته تجاه الدول اإلفريقية الكاريبية الباسيفيكية في مرحلة تطبيق الحك

رار نيسان            إضافة لما سبق فبعد تأآيد من     .  بذلك   –المتعرضة لمشاآل ضمنية إضافية      ى ق ر عل ارة األخي  2005ظمة التج

ي                               ة ف ي مساعدات السكر األوروبي ة بمقاضاة التخفيض المرتقب ف دول الكاريبي ي ال السابق الذآر تعّهد منتجو السكر ف

بعينات        ي الس ة ف ة الموقع أعلنت المفوضية   . محكمة العدل الدولية مدعين أن التخفيض يخرق االتفاقية األوروبية الكاريبي

تحافظ     األو تديمًا ، وس يس مس الي ل كر الح اع الس كر أن وضع قط ر إلصالح الس ا األخي ي مقترحه ا ف ن جهته ة م روبي

                                                            
رة  دولة مصدرة زراعية تدفع باتجاه تحرير التجارة الزراعية في منظمة التجا18 جميع الدول المشتكية هي أعضاء في مجموعة الكارينز التي هي تجّمع  45

  .العالمية
يجب إلغاء المساعدات الممنوعة دون تأخير ويجب على هيئة المحلفين في توصيتها أن تحدد الفترة الزمنية التي يجب إزالة ) سي ام اس( تحت اتفاقية  46

  . اإلجراء خاللها
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يفيكية المنتجة للسكر                    ة الباس المفوضية ضمن إصالح قطاع السكر على الدخول التفضيلي لسكر الدول األفريقية الكاريبي

تعدادها              بينما ستخفض تدريجيًا من األسعار التي يتلقاها هؤالء المص         دي المفوضية اس ث، وتب ى الثل د عل درون بنسبة تزي

ام   ي ع ة اإلصالحات ف ة حزم ة  2008لمراجع ل نتيج ل مث ث إن عوام كر" حي راء " قضية الس تدعي إج ذآورة تس الم

  .إصالحات

ددًا من                          ة من المحتمل أن ع اعدات السكر األوروبي باختصار فمع الحكم الصادر لمصلحة البرازيل في دعواها على مس

القضايا األخرى سيتم رفعها ضد المساعدات الزراعية للدول المتطورة ، ومن الممكن لتطورات آهذه أن تسرع إصالح     

  .التجارة الزراعية في الدول المتطورة بمعزل عن محادثات الدوحة الزراعية الصعبة

  قضية الموز

 من خالل الدخول التفضيلي     OECD(47(ل  استفاد بعض مزارعي الدول النامية بشكل غير مباشر من الدعم المحلي لدو           

ل     ل ع دول مث ث تتمت ان ، حي وز األوروبي كر والم ا الس و نظام ك ه ى ذل ال عل دول ، أفضل مث ذه ال ة له واق المحمي ألس

اد          ) بالنسبة للموز (والدول الكاريبية   ) بالنسبة للسكر (موريشيوس   بحصص آمية تسمح لها ببيع منتجاتها في أسواق االتح

ي عااألوروب ًا بأس ر ارتفاع ة   .  ر أآث دول األفريقي ة ال ن مجموع وز م مح للم ة يس ي الحقيق ة –وف يفيكية – الكاريبي  الباس

)ACP (    في التسعينات   بشكل مفصل    آان قد تم إيضاح هذا الوضع         .ن أي تعرفة أو ضريبة    دوبدخول السوق األوروبي

في ف ،ستيراد الموز البشأن نظام المفوضية األوروبية     أثناء حل النزاع في القضية التي ُرفعت في منظمة التجارة العالمية            

ي دول              ؤذي                    ACPمقابل آل دوالر يستفيد منه منتجو الموز ف ام ي إن نفس النظ ة ف ق سياسة الموز األوروبي   عن طري

ديم      .  48المنتجين اآلخرين في الدول النامية غير المنضوية في هذه المجموعة بمقدار دوالر تقريباً             م تق ى   ع شكاوى لقد ت ل

دة                  هذا   ات المتح ي الوالي ة ف ة بالشرآات العالمي   ،النظام األوروبي في عدة مناسبات من قبل دول أمريكا الالتينية مدعوم

ي ام ف ن األحك لة م د سلس ارة  وبع ة والتج ة للتعرف ة العام ن االتفاقي ل م ار آ ات" إط اد "الغ ارة ضد االتح ة التج  ومنظم

ر  دة م وز ع ام الم ديل نظ م تع د ت ي فق ا أدى  األوروب الي ات مم اريبيبالت اد الك ى تآآل تفضيالت االتح ذا و  ،إل يقوم ه س

ام   ي الع ي ف اد األوروب ام     2006االتح ل نظ ل مح ة ليح ات جمرآي ط تعرف اري يتضمن فق ام تج ديم نظ  -حصص( بتق

ين عامي    ) تعرفات-حصص(استيراد يقوم االتحاد األوروبي بتطبيق نظام     و  ،  الحالي )تعرفات الي ب  2006 و2004 انتق

 بشكل حر ودون رسوم وإن آان يطبق تعرفة موحدة على الموز المستورد من               ACPوهو يسمح بدخول الموز من دول       

ين دول                    ، الدول األخرى  ة وفشلت المفاوضات ب ذه التعرف ة المصدرة للموز رفضت بسرعة ه  لكن دول أمريكا الالتيني

ى طلب          أمريكا الالتينية واالتحاد األوروبي في الوصول إلى تسوي       ة إل ا الالتيني دول أمريك ا أدى ب ذا الخالف مم ة لحل ه

 األوروبي  )الشريك المفضل ( جاء حكم منظمة التجارة ضد مقترح        2005 آب   1في  .  التحكيم في منظمة التجارة العالمية    

ي    ب الخاص اد األوروب ين االتح ذآور ب اري الم زاع التج ي الن رة ف ة األخي ان الحلق ذي آ وز وال تواردات الم دول  وس

 على فرص دخول    – على األقل    – ، ووجد الحكم أن التعرفة المقترحة من االتحاد األوروبي لن تحافظ             49أمريكية جنوبية 

ة    (األسواق الحالية الممنوحة إلى المصدرين من الشرآاء التجاريين المفضلين         ا الالتيني بهم من أمريك ام   ) أغل بواسطة نظ

                                                            
  .المتحدة وآخرينباإلضافة إلى الواليات ) 25(تضم دول االتحاد األوروبي .  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 47
  .2004، األمم المتحدة، تقرير الميلينيوم  48
   . بنما– هندوراس – غواتيماال –) البائع األآبر عالميًا( اإلآوادور – آوستاريكا – األمريكية الجنوبية التي طلبت التحكيم هي آولومبيا الست الدول  49
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ع فعليًا من هامش دخول األسواق التفضيلي الممنوح للمصدرين من دول    تعرفات الحالي ، لكنها ستوس–الموز حصص   

ACP           دل             ) الشريك المفضل   ( على حساب مصدري الموز من دول ذي يمكن أن يشكل مع ا ال ذآر م م ي م ل ، لكن الحك

ي استخدمها    فقد وجدت الهيئة خطًأ في منهجية وأسعار البيانات الت          - وعطفًا على الحكم     -باإلضافة لذلك   . تعرفة منطقي   

ة           . االتحاد األوروبي لحساب معدل التعرفة الجديد        ا الالتيني ع دول أمريك دة م اورات جدي ي مش ي ف اد األوروب دخل االتح

ي              ACPودول   ي ف اد األوروب د طلب االتح ذا الفشل فق د ه ول  26 ولكنهم لم يصلوا إلى توافق مقبول وبع  من  2005 أيل

 يورو تعرفة لطن الموز المستورد من          187لمقترح األوروبي األخير المتضمن     هيئة تحكيم المنظمة أن تبدي رأيها في ا       

ي      27الدول المتصفة بالشريك المفضل ولكن في        ا يعن ة المقترحة مم  تشرين األول رفضت الهيئة تعرفة الموز األوروبي

ة وب    . أن االتحاد األوروبي لم يعالج الموضوع بعد       ام للمنظم د     تم إرسال الحكم إلى المجلس الع ي ق اد األوروب ا أن االتح م

ه بإعطاء دخول أسواق تفضيلي                         فشل مرة أخرى في تنفيذ هذا الحكم فإن التنازل السابق الممنوح لالتحاد والذي يسمح ل

ة           ACPلصادرات الموز من دولِِ  ق نظام التعرف اد بتطبي وم االتح ا يق ى الموز حالم  سوف يكون غير صالح للتطبيق عل

  .50الجديد

    بالتجارة بين دول الجنوباالهتمام4-1-4 

ى         -ارتفع إجمالي التجارة الجنوبية      د عل ام     % 6 الجنوبية من ما يزي ي ع يًال عن            1990ف ل قل ا يق ى م ام      % 11 إل ي الع ف

ن   2001 ة م دول النامي ن صادرات ال ة م دول النامي ام % 28 ، وارتفعت حصة ال ي الع ى 1990ف ام % 37 إل ي الع ف

ارة                   -ة الجنوبية   إجماًال فإن ثلث التجار   . 2001 ي التج بة الزراعة ف ى من نس  الجنوبية هي تجارة زراعية وهذه نسبة أعل

في أمريكا الالتينية وآسيا بالنسبة لبعض السلع الصناعية   أيضًا   الجنوبية مهمة    –التجارة الجنوبية   . الجنوبية على العموم    

دول       الجنو –واآلالت والنقل ، وتنمو تجارة الخضار والفواآه الجنوبية          بية بسرعة وتمثل اآلن حوالي خمس صادرات ال

ي          ) OECD(النامية ، التعرفات في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية           ة الت دول النامي ي وجه ال ة ف ة هام هي عقب

  .تصدر إليها

د خفضت     الجنوبية سلبًا آذلك بالتعرفات في الدول الجنوبية، وإن آانت الترتيبات اإل    -تتأثر التجارة الجنوبية     ا ق قليمية هن

توى   ا تحت مس ريك المفضل(معظمه ي     ) الش ام ف ن االهتم دة ع ا بعي ا يجعله ة مم ارة العالمي ة التج ي منظم جل ف المس

م    –التجارة الجنوبية   . مفاوضات المنظمة    ا ، رغ  الجنوبية هي أآثر أهمية في آسيا حيث تمثل هذه القارة نسبة الثلثين منه

ة الما  أثرت باألزم د ت ا ق يوية أنه ة اآلس بة . لي ذه النس ين –ه ة -أي الثلث ارة الجنوبي ا التج ي تمثله ى من الحصة الت  – أعل

ي       ي ف الي المحل اتج اإلجم ة من الن ة   دول الجنوبي يا النامي ك        ) حوالي النصف  ( آس ي تل ر سرعة ف و األآث ا يعكس النم مم

ة        ماليزيا من أهم     – تايبيه   – سنغافورا   – آوريا   –المنطقة ، وتعتبر الصين      ذه المنطق ي ه ي      . التجار الكبار ف ين ف ا تب وآم

يا        ) 1993انتهت عام   (جولة األورغواي    ر   -فإن تحرير الدول النامية لتجارتها والسيما اقتصادات شرق آس ة أآث  المتقدم

ل ف               -من غيرها    ة ، وبالمقاب ة الالتيني ة أو األمريكي ي  إن  يبدو أآثر أهمية للدول اآلسيوية وليس لإلفريقي ر ف دول  التحري  ال

ى                   ًا إل ك جزئي ا ، ويرجع ذل ي نفس مناطقه ى ف ر  حت أثير آبي ى األغلب ت ه عل ن يكون ل ة ل اإلفريقية واألمريكية الالتيني

ة  ات اإلقليمي ود الترتيب ى وج ًا إل ذلك أيض ع آ ة المنخفضة ويرج اك بعض  . الحصص التجاري ان هن ة أخرى آ ن جه م

                                                            
  .ى التعرفة فقط  سيحافظ أو سيزيد من إجمالي دخول األسواق الذي يتمتع به منتجو أمريكا الالتينية التنازل يبقى صالحًا طالما أن انتقاله إلى نظام مبني عل 50
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ام     ي ع ة           لت2004االهتمام من قبل الهند والبرازيل ف ة تجاري ى منطق ل مجموعة العشرين من مجموعة مفاوضة إل حوي

ط  من أجل المفاوضات وتضم                  51حرة ًا واضحًا  لمجموعة تشكلت فق دئها نموذج ي ب ، لكن مجموعة العشرين آانت ف

دًا للسياسة                 ة ج ات مختلف ا مقارب دانًا له ا تتضمن بل ًا آم ميًا وجغرافي ددة رس اطق متع ة ومن تويات دخل سكاني متباين  مس

ار     . التجارية ومواقف مختلفة حتى في مجال الزراعة التي هي  مرآز اهتمام المجموعة الرسمي      ع الكب دول األرب لكن ال

ا   – الهند   – الصين   –البرازيل  (في المجموعة    ا تبادلت               )  جنوب أفريقي ا آم ا بينه ة فيم ة ثنائي ات تجاري دأت ببحث اتفاقي ب

باط   ي ش مية ، وف ارات الرس ت ا2004الزي ور  اتفق ة ميرآوس د ومجموع ى التفضيالت  52لهن اوض عل ار للتف ى إط  عل

ك يرجع                          . التجارية   ان ذل رة وإن آ نة األخي ين أعضاء ميرآوسور خالل العشرين س ا ب ازدادت المبادالت التجارية فيم

ع الصين             نهم م أن التو                . أساسًا إلى زيادة حجم تجارة آل م ًا ب ا إذا عكست اقتناع ة فيم تكون هام ي    إن التطورات س د ف ح

ي                                     رة ف م تحصل انتكاسة آبي ا ل ك م ا هو اآلن ولكن من الصعب أن يحصل ذل وة مم المفاوضات يجب أن يكون أآثر ق

دول             ر فرضية أن المكسب الرئيسي لصادرات ال ببًا لتغي اك س دو أن هن عالقة الدول النامية مع الدول المتطورة ، وال يب

  . ريكية واألوروبية أمامهاالنامية واألقل نموًا سيأتي من فتح األسواق األم

  الدول األقل نموًا

ة             –في الواقع إن األسواق الرئيسية لصادرات الدول األقل نموًا           ر الزراعي ة أو غي  هي   – سواًء منها الصادرات الزراعي

ل من                       ها أق وًا نفس ل نم دول األق ذه    %1الدول المتقدمة ، وتبلغ حصة الدول األقل نموًا من صادرات ال ة ت ب ، وفي الحقيق

د                       ذا المجال فق ي ه ي وف معظم صادرات الدول األقل نموًا إلى الدول المتقدمة والسيما الواليات المتحدة واالتحاد األوروب

امين  ي خالل الع اد األوروب ى حصة  . 2002 و 2001تحسنت حصة االتح ة فحت ة ملحوظ ة أهمي إن لألسواق اإلقليمي

ة          أفريقيا تبدو مرتفعة ولكن معظم هذه التجارة اإلق        ات اإلقليمي ى الترتيب اء عل ة المنخفضة بن ا  . ليمية قد نتج عن التعرف آم

ات                   ذا وال تشير البيان وًا ، ه ل نم دول األق ة لل ر أهمي بالنسبة للدول النامية فإن الصين وآوريا وتايالند هي األسواق األآث

ة        المتوفرة عن العوائق التجارية إلى وجود عقبات رئيسية في وجه الدول األقل نمواً              باستثناء الهند التي تطبق تعرفة عالي

  .53%)30حوالي (جدًا 

    54 السياسات الزراعية في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي5-1-4 

  )الكاب(حول السياسة الزراعية العامة في االتحاد األوروبي ملخص 

 ضمان مستوى معيشة       –إلنتاج الزراعي    زيادة ا :  ولها عدة أهداف   1962تم إقرار السياسة الزراعية العامة رسميًا عام        

ي   ع الزراع ب للمجتم واق  -مناس تقرار األس ة    – اس لع الزراعي تظم للس رض من مان ع ة  – ض عار معقول مان أس  وض

تهلكين  ق  . للمس اعدات التصدير والعوائ ة ومس عار المحلي م األس ن خالل دع داف م ذه األه ق ه تم تحقي ررًا أن ي ان مق آ

اج   التجارية العامة ، تم تحقيق      الهدفين األول واألخير بشكل آامل خالل سنوات قليلة ولكن القلق تزايد بسرعة حول اإلنت

  .الفائض ومستوى المتطلبات المالية غير القابل لالستمرار فيما إذا لم تتغير السياسة 
                                                            

  . 2004 اقترحت البرازيل آذلك اتفاقية مجموعة العشرين التجارية في العام  51
  .  األورغواي– ي الباراغوا– البرازيل – تضم ميرآوسور آًال من األرجنتين  52
   .2004ل الدوحة على التجارة والفقر،  تأثيرات جدول أعما 53
  تفاصيل أآثر عن هذا الموضوع في الفصل الخامس 54
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ب االستيراد   وتم تخفيض دعم األسعار المقدم من ضرائ       1992حصل التعديل األساسي على أدوات الكاب ألول مرة عام          

آانت المدفوعات  . أو تحويالت التصدير لكثير من السلع الزراعية وتم تعويض المزارعين عن ذلك بمدفوعات مقطوعة               

ر مستوى       1992من الزراعة لفترة تاريخية معينة ، وبعد إصالحات         % 85بالنسبة للمحاصيل مبنية على أساس       م يتغي  ل

  . الدعم ولكن بناءه تغير بشكل آبير

ق              2000على جدول أعمال عام     بناء   م تطبي  فقد انخفض الدعم السعري للمحاصيل ولكن ازدادت المدفوعات المباشرة وت

اه            هذه المدفوعات على آافة المحاصيل آما تم تغيير اإلنتاجية المستخدمة آأساس في بعض البلدان وحصلت خطوة باتج

ل          حصل تحول آبير    . المزيد من االستثمار في التنمية الريفية        دخالت مقاب اعدات الم ة ومس باالبتعاد عن الحماية الحدودي

ة        ذور الزيتي وب والب بة للحب . التوجه إلى المدفوعات المباشرة ، آما آان هناك انخفاض في إجمالي الدعم خصوصًا بالنس

ا           -تبدو األهمية المتزايدة للتنمية الريفية       بة      ( والتي تتفوق على االهتمام بزيادة الميزانية المخصصة له ة بالنس بقيت معتدل

ى   . 55)الدعامة الثانية للسياسة الزراعية العامة   ( آأنها تنبع من االعتماد الرسمي لها بصفتها         -) لإلنفاقات األخرى  اء عل بن

ى تطور                        ي طرأت عل ماسبق آان لدى االتحاد األوروبي مرونة آبيرة لترميم أي عناصر سياسية في ضوء التغيرات الت

وسع التجاري والمفاوضات التجارية في المنظمة وخارجها وأزمات الغذاء والضغوط األخرى من             السوق والتكاليف والت  

ا أسس                          . أجل إلصالح    ع ميرآوسور آم دا بمفاوضات للتجارة الحرة م د ب ان ق ي آ اد األوروب في هذه األثناء فإن االتح

ادرة   دا األسلحة  (لمب ل شيء ع دخل  ) آ ة ذات ال دول النامي ع ال نخفض ، وألن ميرآوسور تضم بعض المصدرين   م  الم

واردات       ) آل شيء عدا األسلحة   (الزراعيين الرئيسيين وألن برنامج      د من ال رز    -سوف يزي  وخاصة واردات السكر وال

  . فإن الكاب تحتاج إلى المزيد من اإلصالح -والموز 

دار المساحة        ال تزال المدفوعات التعويضية التي يقدمها االتحاد األوروبي للمزارع         رارهم  حول مق ى ق ين حاليًا تؤثر عل

ي      % 75 على فصل  2003التي يجب أن ُتزرع ، وينص اتفاق إصالح الكاب في حزيران      دفوعات ف ل من الم ى األق عل

ام على األقل في قطاع تربية      % 50و  56قطاع الزراعة  ائزة     األغن ا ج ر، أم ان (والبق ى المساعدة     ) األلب يتم إضافتها إل فس

ام       المزرعية د ع ى أساس متوسط المساعدات                    2007 المستقلة بع تقلة ومقطوعة عل ة مس تكون المساعدة المزرعي  ، وس

ل للزراعة ، ويمكن       2002-2000 سنوات هي    3المقدمة خالل فترة األساس التي تتألف من          وسيتم دفعها لكل هكتار قاب

نة     . ا مع األرض أو بدونه– التي تمنح المساعدة على أساسها      -بيع المزايا    ي الس ة ف ُمنحت الدول األعضاء بعض المرون

ي                      التي يبدأ فيها تطبيق اإلصالح جزئيًا أو آليًا ولكن ضمن حدود آل قطاع آما سبق، ويمكن للدول األعضاء آذلك التخل

ة   ) المزايا(من المدفوعات لصالح الزراعات الصديقة للبيئة ويمكنها آذلك الحد من تجارة         % 10عن   ة معين . ضمن منطق

ام   % 5 و2006في العام % 4 ، وسوف تنقص    2005في العام   % 3إلى ذلك فقد أنقصت جميع المدفوعات بنسبة         ي الع ف

ا     2007 ا فيه ددة بم اييس متع ع مق التوافق م روطة ب تكون مش دفوعات س ًا والم ينخفض أيض عار س م األس ا أن دع  ، آم

  .المعايير البيئية وعدم إهمال مساحات األرض الزراعية

  

                                                            
   .2004 ماذا تريد الدول النامية من المفاوضات التجارية،  55
ني للسياسات ، المرآز الوط" المساعدات المقطوعة"  للحصول على معلومات عن المدفوعات المفصولة أو المقطوعة يرجى مراجعة مختصر السياسات  56

  .الزراعية 
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  زراعة األمريكي ومنظمة التجارة العالمية قانون ال

ة   انون الزراع رامج صيانة ق ت ب رين لعب دين األخي ة(خالل العق اتورة المزرعي ة ) الف ي الحيوي ًا ف ة دورًا تكميلي المختلف

ي                       ر صناعية ف االقتصادية والوضع الجيد عمومًا لكل من المزارعين ومربي المواشي ومزارعي الحراج ألغراض غي

لمتحدة األمريكية ، باإلضافة لذلك فقد ساهمت تلك البرامج بزيادة صيانة األراضي الخاصة من خالل تحسين       الواليات ا 

رامج     . وحماية مواطن السمك والحياة البرية وأنقصت تعرية التربة وزادت من جودة نوعية المياه               أدى الدور المتزايد للب

ة                 باإلضافة إلى أهمية صيانة الزراعة ودورها في النقاب        ين الحكوم اع وشراآة ب ى حصول إجم ة الخاصة إل ات الزراعي

اظ       ومصالح القطاع الخاص بما في ذلك الجماعات السلعية والمنتجين الفرديين ومنظمات تربية المواشي وجماعات الحف

  .على الحياة البرية 

اتورة     وافق الكونغرس األمريكي على فاتورة مزرعية  لتطبق خالل السنوات الست  2002في العام   ة ، احتفظت ف  التالي

ا و   2002 ى اختالفه روض عل الل الق ن خ ابق م دعم الس ة" بال ود المرون أمين"و " عق دفوعات  " الت امج م ي برن ا ف آم

اه   " ، بينما شرعت مساعدة الطوارئ تحت عنوان 57)2الخطوة  ( دفوعات المعاآسة باالتج اء أسعار    " . الم افتراض بق وب

نوات الست       2002-2001القطن في مستواها السابق عامي        فإن دعم الواليات المتحدة لقطاع القطن األمريكي خالل الس

  .58التالية سيكون بمثابة تقديم الواليات المتحدة لمنتجي القطن فيها ما يقارب ضعف سعر السوق العالمي

د نقا      2007الحالي في خريف     ) الفاتورة المزرعية (سينتهي قانون الزراعة     دأ بع م تب ى اآلن ل ة حول     ولكن حت شات جدي

آيفية جعل البرامج المزرعية األمريكية متالئمة مع الصندوق األخضر التابع لمنظمة التجارة العالمية ، إنما من الواضح               

دنيا للصندوق                     أن خفض معدل القروض التسويقية سيكون خطوة هامة للواليات المتحدة آي تضع نفسها ضمن الحدود ال

السلع النظر ، بدءًا من األلبان إلى السكر،  فهذه السلع تتلقى مساعداتها من السياسات        تلفت برامج دعم أسعار     . البنفسجي

دفوعات مباشرة       ى م ل ال تتلق ود       . التي تضمن سعرًا محددًا في السوق ولكنها بالمقاب ع أن يق ة أخرى فمن المتوق من جه

دة               ات المتح ة الدوحة الوالي د        –هدف إنجاح مسار جول ى اال   - من جانب واح انون         إل ي ق رامج المزرعة ف قتطاع من ب

اه أيضًا ،                  ) الفاتورة المزرعية المقبلة  (الزراعة المقبل    ذا االتج ى ه دة إل ات المتح دفع الوالي ، وهناك أمور أخرى آثيرة ت

ا الجدال السياسي                      ل ومنه ع البرازي ة آقضية القطن م ارة العالمي ة التج منها إمكانية خسارة المزيد من القضايا في منظم

د                   الم ة للتجدي ة القابل ا الطاق ة ومنه ة الريفي ى التنمي اق عل د من اإلنف ي تطالب بمزي ستمر مع الجماعات البيئية وغيرها الت

ة (وآذلك برامج الصيانة األخرى ، باإلضافة لذلك فإن جوهر حكم قضية القطن              ة -األمريكي ي      ) البرازيلي رًا ف يتطلب تغيي

ي    ) 2الخطوة  (برنامج   أثير اإلعصار ف ام  ، لكن ت الزم        2004 الع دعم ال ى ال زارعين جعل حصول اإلدارة عل ى الم  عل

ل                     ك االقتطاع قب للقيام باقتطاع المزيد من المساعدات المحلية أآثر صعوبة رغم الضغوط على الواليات المتحدة لتنفيذ ذل

 .2005مؤتمر هونج آونج الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في آانون األول 

                                                            
  .  مدفوعات الخطوة الثانية هي مساعدات للدقيق المحلي تهدف إلى تجسير الهوة بين األسعار األمريكية المرتفعة واألسعار العالمية  57
  2003عية السورية لعام في تقرير التجارة الزرا) الفاتورة المزرعية األمريكية(  يتوفر المزيد من المعلومات حول قانون الزراعة األمريكي  58
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  لعالمية في الكائنات والسلع المعدلة وراثيًا التجارة ا6-1-4  

ا                   ة محاصيلهم المزروعة وتحسين نوعيته ادة آمي ق زي تستطيع التقنيات البيئية أن تساعد المزارعين في العالم عن طري

ة                  ة الغذائي ي الكفاي د           . وتستطيع أيضًا تقديم الغذاء الضروري للدول التي تعاني من نقص ف يا ق إن آس ال ف بيل المث ى س  عل

ا تحولت                               دي ، بينم ر أسواق القمح الكن ان هي أحد أآب الم ، الياب تحولت إلى السوق األول لألغذية المعدلة وراثيًا في الع

دة    ات المتح ن الوالي ة م ة القادم ات البيئي ل لصناعة التقني تورد المفّض ى المس د إل تراليا59الهن ي وأس اد األوروب .  واالتح

دل   – الصين والهند واندونيسيا –ثر ازدحامًا سكانيًا في آسيا      باإلضافة لذلك فإن الدول الثالث األآ       تزرع اآلن القطن المع

ام     . وراثيًا بينما تربي الهند أيضًا عدة أصناف من أقطان التقنيات الحيوية           إن األصناف   2002بشكل مشابه وبدءًا من ع  ف

ا    المعدلة وراثيًا من الذرة وفول الصويا والكانوال أصبحت تعادل ربع المس  ذه المحاصيل بينم احة المزروعة عالميًا من ه

 ، لكن عمليًا فإن جميع محاصيل هذه األغذية المعدلة وراثيًا تزرع فقط            1996آانت النسبة نفسها تقارب الصفر في العام        

ة ، و           : في ثالث مناطق  ق القانوني ة العوائ اليف وقل ك بسبب انخفاض التك ات المتحدة و ذل دا والوالي ين و آن غ  األرجنت يبل

الحالة في االتحاد األوروبي هي على العكس ،         % . 60معدل حصة األصناف المعدلة وراثيًا من إجمالي هذه المحاصيل          

ع أي صنف من المحاصيل                 1998حيث صدر قرار حظر رسمي في عام         اج أو بي ى إنت ة عل دم الموافق ًا ع  يضمن عملي

ك   ي ذل ًا ف اد ، متجاوب ي دول االتح ًا ف ة وراثي ًا  ظ-المعدل ات  -اهري تهلكين والجماع بعض المس ة ل ع المعارضة القوي  م

ة              ة والبيئ اجئ          . االتحادية األخرى القلقة من التأثيرات الضمنية السلبية على السالمة الغذائي أثير عاجل ومف ان للحظر ت آ

ة    وملحوظ على التجارة بهذه السلع الثالث ، ففي منتصف التسعينات آانت حصة البلدان الثالث التي تبن                ت األغذية المعدل

د                       ة التسعينات فق ع نهاي وراثيًا في السوق األوروبية قريبة من حصتها في التجارة العالمية بهذه المحاصيل الثالثة ولكن م

ل                     بة للبرازي ًا ، وبالنس ة وراثي ر المعدل فقدت تلك الدول حصتها في السوق األوروبية التي انتقلت إلى البائعين لألغذية غي

  .قدت سوق الذرة وفول الصويا وآذلك فقدت استراليا وأوروبا الوسطى سوق الكانوال تحديدًا فقد ف

دارج هو أن                        ل ال ًا؟ التعلي ة وراثي ة المعدل ي األغذي ار األمريكي بتبن دول األخرى الخي ة وال دول األوروبي ع ال لماذا لم تتب

ذائي      االتحاد األوروبي أآثر اهتمامًا من األمريكيين بالبيئة الطبيعية وأقل ث          ولكن  . قة بالمعنيين بوضع تشريعات األمن الغ

ذه                               ل ه ات المتحدة وعدم وجود مث ي الوالي ًا ف ة وراثي ة المعدل بية لألغذي زات نس األسباب المنطقية تتحدث عن وجود مي

 خالفًا الذي يتمتع بمزارع أصغر نسبيًا مما يتيح له فرصة أقل للربح من التقنيات الحيوية             (الميزات في االتحاد األوروبي     

ًا                 ) للمزارع األمريكية شاسعة المساحات    ة وراثي ة المعدل ات األغذي ، لذلك فمن المنطقي أن يرفض االتحاد األوروبي تقني

  .طالما أن ذلك يمثل ذريعة لكبح الواردات من الدول التي تتبنى األغذية المعدلة وراثيًا 

ران   ي حزي ال فف ى أي ح وى ف 2003عل دة دع ات المتح ت الوالي ي    رفع ر الفعل د الحظ ة ض ارة العالمي ة التج ي منظم

ي                  ي ف اد األوروب ى االتح د تبن ل فق ًا ، بالمقاب ة وراثي ة المعدل األوروبي على المصادقة على أي نوع من محاصيل األغذي

ر                      2003حزيران   ًا يتضمن احتياطات أآث ة وراثي ة المعدل  تشريعًا لنمط جديد من عملية المصادقة على محاصيل األغذي

ًا أن             صرامة ة وراثي ة المعدل  حيث يطلب من األغذية واألعالف التي يدخل في مكوناتها مواد مشتقة من محاصيل األغذي

ة ، وفي آب                    لة الغذائي دا         2003تكون ذات عالمة وأن يكون مسارها واضحًا ضمن الساس دة وآن ات المتح  رفعت الوالي

                                                            
   الواليات المتحدة هي أآبر منتج عالمي للعضويات المعدلة وراثيًا 59
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اد             واألرجنتين طلبًا آخر إلى منظمة التجارة العالمية لفض الن          رة ولكن االتح ة األخي زاع بخصوص التشريعات األوروبي

ة للحد من         2005األوروبي من جهته تابع سياساته الصارمة ، ففي نيسان           ى إعالن إجراءات طارئ اد عل  صّوت االتح

ا، بين                  ر مصادق عليه ًا وغي نة وراثي د أن اآتشف وجود ساللة ذرة محس ا  استيراد الذرة العلفية من الواليات المتحدة بع م

  . 60بقيت الواليات المتحدة تقول أنه يجب أال يكون هناك ما يعطل التجارة بناًء على اإلجراءات المعنية

ي                      الخالصة إن الخطوة األولى المهمة لحل هذا النزاع التجاري تكمن في فهم الدوافع الموجودة لدى صانعي السياسات ف

ق أيضًا             األطراف المعنية ، بالتأآيد إن للمستهلكين والجماعات         ذا ينطب البيئية تأثيرًا سياسيًا في االتحاد األوروبي ولكن ه

د من              ا الب ار آم ين االعتب وطني بع على أمريكا ، من هنا يتضح أن هناك حاجة إلى أخذ اهتمامات المنتجين واالقتصاد ال

   .61 وأوروباأن يوضع في الذهن وجود شروط إنتاج مختلفة بين أمريكا

  قيات التجارية اإلقليميةالتطورات في االتفا  2-4

ات التفضيلية                         زال عدد االتفاقي ًا ، وال ي دد حالي  -االتفاقات التجارية اإلقليمية هي عنصر رئيسي في النظم التجاري المتع

ة   -آما الحصة العالمية للتجارة التفضيلية      يزداد بثبات خالل العشر سنوات األخيرة ، ويبدو أن تعثر المفاوضات التجاري

م                     متعددة ا  ال ت بيل المث ى س ألطراف ضمن جولة الدوحة للتنمية قد سّرع االندفاع لصياغة اتفاقيات التجارة اإلقليمية ، فعل

 اتفاقية تجارية إقليمية مما جعل من هذه        43 فقط عن  2005 وشباط   2004إبالغ منظمة التجارة العالمية بين آانون األول        

ات الت        بة لالتفاقي اريخ المعاصر      الفترة األآثر إنجازًا بالنس ي الت ة ف ة اإلقليمي ة     . 62جاري ات التجاري الي لالتفاقي دد اإلجم الع

اء إجراءات       20 اتفاقية وهناك    170اإلقليمية المفعلة والتي تم اإلعالن عنها هو حاليًا           تقريبًا ستدخل حيز التنفيذ عقب إنه

ن   ر م اك أآث ا وهن ة عليه ي م70المصادقة القانوني اوض أو ف ة تحت التف ة   اتفاقي ت فعالي رح ، تكثف داول آمقت ة الت رحل

ادي                       ة المحيط اله ي ومنطق رة األرضية الغرب ي نصف الك يما ف الم والس اطق الع االتفاقيات التجارية اإلقليمية في آل من

  .اآلسيوية 

ة                  2005في بدايات العام     ة اإلقليمي ات التجاري ة باالتفاقي ية واضحة متعلق و أن  األول ه  :  آان هناك أربعة اتجاهات رئيس

 آانت تجعل     - بما فيها تلك الدول التي تعتمد تقليديًا على تحرير التجارة متعددة األطراف               -الدول في شتى مناطق العالم      

دول آانت  بعض ال بة ل ة ، فبالنس تها التجاري ن سياس زي م ة الجزء المرآ ة اإلقليمي ات التجاري د من االتفاقي بشكل متزاي

 أهداف التجارة متعددة األطراف ، ولكن بالنسبة للكثيرين غيرها فقد أصبحت األولوية             االتفاقيات اإلقليمية في نفس أهمية    

ر          . هي لالتفاقيات التجارية اإلقليمية      ي آثي دًا وف ر تعقي د أآث الثاني هو أن االتفاقيات التجارية اإلقليمية تصبح بشكل متزاي

ات المتفق ع             ددة األطراف      من الحاالت فهي تؤسس لنظام تجاري يتقدم على التنظيم ارة متع ي التج ا ف الثالث هو أن   . ليه

ة             اتفاقيات التفضيالت المتبادلة بين الدول النامية والمتقدمة هي في ازدياد مما يشير إلى تناقص اعتماد بعض الدول النامي

ين ال                          ات التفضيلية ب رة لظهور االتفاقي ة الكبي ذلك األهمي ة ، وتالحظ آ ر المتبادل ة  على أنظمة التفضيالت غي دول النامي

ة                ارة الجنوبي ة    –الرئيسية مما قد يكون دليًال على ازدياد قوة ما يسمى بالتج ات      .  الجنوبي ة االتفاقي ع هو أن ديناميكي الراب

                                                            
 إشارة البدء للسماح ببيع بذور اللفت المعدلة وراثيًا والتي تصنعها شرآة مونساتو العمالقة للتقنيات 2005 الحقًا فقد أعطت المفوضية األوروبية في آب  60

  . ة وذلك الستخدامها في تغذية الحيواناتالحيوية في الواليات المتحد
  . 2005 ، المرآز الوطني للسياسات الزراعية ، المواقف التفاوضية للشرآاء التجاريين الرئيسيين وأسسها المنطقية  61
  .2005 المشهد المتغّير لالتفاقيات التجارية اإلقليمية ،  62
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ى نحن                       ة أول اطق، فمن جه اإلقليمية التجارية تقدم نموذجًا عامًا على التوسع واالندماج على الرغم من خصوصيات المن

رة من        - توقيع االتفاقيات اإلقليمية التجارية المتقاطعة عبر المناطق المختلفة          نشهد تسارعًا عاليًا في     والتي تمثل نسبة آبي

ة           ات اإلقليمي ي االتفاقي ادة ف ي طور                   -إجمالي الزي اري هي ف ى أساس ق ة عل ة اإلقليمي ل التجاري ة أخرى فالكت  ومن جه

  . الحرآة أيضًا 

   الشراآة السورية األوروبية  1-2-4

ي        بالنسبة ى ف د وقعت   2004 تشرين األول  19 لتطورات الشراآة السورية األوروبية التي تم توقيعها بالحروف األول  فق

ورو من الجانب األوروبي لسوريا           80المفوضية األوروبية وسوريا اتفاقًا لتقديم       ون ي ل     ( ملي ابع لتحلي انظر الفصل الس

امين          سيتم إنفاق ا  ) أعمق التفاق الشراآة السورية األوروبية      2006 و2005لمنحة التي تأتي في إطار الشراآة خالل الع

ن   .  وستخصص لتطوير القطاع الخاص والتجارة والمياه والتعليم العالي والمجتمع المدني  د أعل وآان االتحاد األوروبي ق

ع الش     ) السياسة األوروبية للجوار  ( عن أداته الجديدة     2003سابقًا في العام     د للعمل م رآاء المتوسطيين  وهي أسلوب جدي

ي               دة سوف تكون خطط العمل الت الجنوبيين ولكنه ال يلغي عملية برشلونة أو يحل محلها ، األداة الرئيسية للسياسة الجدي

ترآة                  ه والمصالح المش د شريك واحتياجات ع آل بل اد األوروبي لتوسيع مجاالت            . ستعكس العالقات م ا يسعى االتح آم

  " .خارطة الطريق"وضع المالمح الرئيسية لـالتعاون مع دول الجنوب من خالل 

  )GAFTA(تطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 2-2-4  

رى     ة الكب رة العربي ة الح ة التجاري يس المنطق ادرة تأس ة مب دول العربي ة ال اعي لجامع س االقتصادي االجتم ى المجل تبن

)GAFTA (      ة            1998 آانون الثاني    1خالل عشر سنوات تبدأ من دريجي للرسوم الجمرآي اء الت  ، ويقضي القرار باإللغ

ام                     ة ، وفي الع ة البيني ارة العربي ى التج ل عل ر المماث اعي         2002واإلجراءات ذات األث رر المجلس االقتصادي االجتم  ق

   .200763 عام  بدًال من بداية2005العربي تسريع تنفيذ هذه االتفاقية من خالل إنهاء المرحلة االنتقالية في بداية عام 

ة   ق اتفاقي ن تطبي د تحس ام فق كل ع ام ) GAFTA(بش الل الع المي   2004خ و ع دل نم ى متوسط مع اني أعل جلت ث  فس

ي               %) 6حوالي  ( اء      ) GAFTA(بعد الصين في هذا المجال وبالنسبة لالتفاقيات الثنائية بين الدول األعضاء ف م إلغ د ت فق

رارات المجلس االقتصادي           2005الروزنامات الزراعية آليًا منذ بداية عام        ذي وق امج التنفي ك البرن  حسبما نص على ذل

ى                 . االجتماعي العربي  ي آانت مفروضة عل ع الضرائب والرسوم الت ة السورية جمي د حذفت الحكوم ذلك فق باإلضافة ل

د ا                  ل فق ا وبالمقاب ة منه ة السعودية أو القادم ة العربي ى المملك تخذت السعودية   األشخاص العابرين والسيارات المغادرة إل

ه      . نفس اإلجراء أيضاً   ذي نصت علي اء الكامل للرسوم ال ق اإللغ د تطبي ئة بع اء ليحل الصعوبات الناش ذا اإلجراء ج ه

)GAFTA (   بشكل  .  حيث تسببت االختالفات بين األنظمة الجمرآية العربية بالكثير من المشكالت2005مع بداية العام

ران                   مشابه فقد أعفيت البضائع الفلسطينية       دءًا من حزي ى األسواق السورية ب دخول إل   2005آليًا من رسوم وضرائب ال

ذ      ) GAFTA(وبذلك تكون قرارت     تثنى المرسوم الرئاسي          . قد وضعت موضع التنفي د اس ذلك فق ) 51/2005(إضافة ل

                                                            
   .2004تجارة الزراعية السورية  لمزيد من المعلومات حول غافتا يرجى مراجعة تقرير ال 63
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رت القمة  وعالوة على ماسبق فقد قر    . من رسم التصديق القنصلي   ) GAFTA(شهادة منشأ البضائع المستوردة من دول       

  .العربية في تونس إلزامية تطبيق المواصفات القياسية العربية 

   االتفاقيات السورية الثنائية3-2-4 

ة                ي المنطق وقعت سوريا أو أطلقت العديد من االتفاقيات الثنائية خالل السنتين األخيرتين بهدف تحقيق التنمية المستدامة ف

  .ة بأهم تلك االتفاقيات وتقوية التكامل اإلقليمي ، وفيما يلي قائم

ا لإلقالع اآلن ، ففي نيسان                : الجزائر   • ي طريقه اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سابقًا بين الجزائر وسوريا هي ف

 . بدأت المفاوضات الثنائية حول طرق تفعيل االتفاقية 2005

رح للمصادقة عل          2005وافقت الحكومة السورية في آب      : األردن   • انون المقت ى الق ة التجارة الحرة        عل ى اتفاقي

 .بين سوريا واألردن والتي تهدف إلى توسيع التعاون االقتصادي وزيادة حجم التجارة المشترآة 

رح                         : اليمن   • انون المقت ى الق ة السورية عل ع األردن وافقت الحكوم ة م ى االتفاقي اريخ المصادقة عل وفي نفس ت

 .من للمصادقة على اتفاقية النقل البحري بين سوريا والي

ة السورية              : لبنان   • ة اللبناني ة االقتصادية واالجتماعي اع اللجن ان ضمن اجتم وقعت سوريا حزمة اتفاقات مع لبن

 – الصحة    – الزراعة    –تضمنت االتفاقيات بروتوآوالت وملفات تنفيذية في مجال االقتصاد         . 2005في شباط   

ة  ياحة –البيئ ة– الس د.  القضايا االجتماعي ذلك فق وق  وباإلضافة ل يس س اء تصور لتأس م وضع الخطط لبن  ت

 . مشترآة وجدار جمرآي موحد ضمن خمس سنوات 

ان  • ول   : ُعم ي أيل ورية ف ة الس ت الحكوم ع االزدواج    2005وقع ة لمن ان تتضمن اتفاقي عُ عم ات م دة اتفاقي  ع

 . قل البريالضريبي آما تم توقيع اتفاقيات أخرى لتطوير االستثمار والتعاون في مجال الشحن البحري والن

في نفس الشهر الذي وقعت فيه االتفاقيات مع عمان وقعت سوريا والسعودية باألحرف األولى على               : السعودية   •

يتم          . اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي والتهرب من الضرائب       تثمار المشترك س االتفاقية التي ستزيد حجم االس

 .وضعها موضع التنفيذ قريبًا

ة    : ترآيا   • انون                          صادقت الحكوم ي آ ا ف م توقيعه ي ت ا الت ين سوريا وترآي ارة الحرة ب ة التج ى اتفاقي ة عل الترآي

ع           2004األول   دريجيًا جمي ل ت ان وسوف تزي ا من البرلم د المصادقة عليه  وستدخل االتفاقية موضع التنفيذ بع

 .العوائق التجارية بين البلدين 

ين سوريا وقبرص         تمت صياغة عشرة اتفاقيات للتعاون االقتصادي واال       : قبرص   • تثماري ب ع      س تم التوقي م ي ول

 .إحدى هذه االتفاقيات هي عبارة عن برنامج تنفيذي زراعي خاص باتفاقية التعاون الزراعي . عليها بعد
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يا                2005في أيار   : روسيا   • إن روس ًا للتسوية ف يا، وطبق  وقعت سوريا وروسيا تسوية للديون السورية من روس

اريع       من الديون الروسية  % 73ستحذف    بينما ستقوم سوريا بإعادة دفع المتبقي آسلع مصدرة أو من خالل مش

 .روسية في سوريا 

لوفاآيا            : التشيك و سلوفاآيا     • وريتي التشيك وس ومتي جمه ع آل من حك ًا م ًا نهائي وقعت الحكومة السورية اتفاق

لوفاآي       آما تم توقيع مذآرة تفاه    . لتسوية االلتزامات المالية السورية مع آال البلدين       م مع الجانبين التشيكي والس

 .حول الترتيبات المصرفية 

ة        : المؤتمر اإلسالمي    • ى االتفاقي ى ملف دخول سوريا إل أخيرًا فقد أقرت الحكومة السورية قانون المصادقة عل

ى                     ؤتمر اإلسالمي وتطوير التكامل االقتصادي عل ي الم دول األعضاء ف ين ال اإلطارية للتفضيالت التجارية ب

ع         . ة عدم التمييز والمعاملة المتساوية لكل األعضاء      قاعد عالوة على ذلك فإن التفضيالت التجارية ستغطي جمي

 .المنتجات الزراعية والحيوانية والنباتية مما سيعود بالنفع على آافة الدول األعضاء 

   التطورات اإلقليمية األخرى4-2-4 

ي شباط       دخلت إتفاقية منطقة :  المغرب –الواليات المتحدة   • ذ ف ز التنفي ارة الحرة حي د المصادقة   2006التج  بع

ي     2005عليها من قبل الكونغرس األمريكي و البرلمان المغربي في العام         وب المغرب تح سوق الحب ، و سيفيد ف

وق   ًا لضوابط حق اق تطبيق ا يتضمن االتف ريكيين ، آم ذرة البيضاء و الصفراء األم بشكل خاص مصدري ال

الخدمات البنكية و التأمين ، معظم الصادرات الزراعية المغربية إلى الواليات المتحدة سوف       الملكية الفكرية و    

 .تتمتع بتعرفة معادلة للصفر 

ول            :  عمان   –الواليات المتحدة    •  ، 2005توصلت الواليات المتحدة و عمان إلى اتفاقية تجارة حرة شاملة في أيل

ا     ى البض ات عل م التعرف ذف معظ ذآرة ح من الم ى     و تتض وابط عل من ض ا تتض دين آم ين البل ة ب ئع التجاري

دخل                االستثمار و حقوق الملكية الفكرية باإلضافة إلى قواعد خاصة بالعمل و األمور البيئية ، لكن االتفاقية لن ت

 .حيز التنفيذ حتى تتم المصادقة عليها من قبل الكونغرس األمريكي 

ول                  أنجزت الواليات ا  :  البحرين   –الواليات المتحدة    • ي أيل ارة حرة شامل ف اق تج دة و البحرين اتف  2005لمتح

ذلك  . 2006وتم توقيعه في شباط      االتفاق يحذف معظم التعرفات على التجارة السلعية بين البلدين وهو يتناول آ

ن           اق ل ة، لكن االتف مواضيع االستثمار وحقوق الملكية الفكرية باإلضافة إلى قواعد حول العمل والقضايا البيئي

 .ل حيز التنفيذ حتى تتم المصادقة عليه من قبل غرفتي الكونغرس األمريكي يدخ

دة     • دة        –الواليات المتح ة المتح ارات العربي ي آذار               :  اإلم دة ف ة المتح ارات العربي دة واإلم ات المتح دأت الوالي ب

 . المفاوضات لتأسيس منطقة تجارية حرة مشترآة 2005
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اء الرسوم                " ائيلإسر"وقع األردن و  " : إسرائيل "–األردن   • يتم إلغ ة فس ًا لالتفاقي ر التجارة، وطبق ة لتحري اتفاقي

 .الجمرآية المفروضة على العديد من السلع المصدرة والمستوردة في آال الجانبين 

ي     –ترآيا   • ي     :  االتحاد األوروب ا ف ة      2005 تشرين األول  3وقعت ترآي ع المفوضية األوروبي ًا م ًا تاريخي  اتفاق

اد            للبدء بمفاوضات ا   ي االتح ة ف ا عضوية آامل نح ترآي لدخول إلى االتحاد األوروبي، تهدف المفاوضات إلى م

 .األوروبي ولكن يمكن أن يستمر التفاوض ألآثر من عشر سنوات 

ا   • دءًا من آب : ليبي تثناء السجائر،    2005ب توردة باس ى البضائع المس ة عل ع الرسوم الجمرآي ا جمي  أزالت ليبي

ئ      3500ة إلى  ويصل عدد السلع المعفا    ي المراف ة ف م خدم ة رس  سلعة، من جهة أخرى فقد أقرت الحكومة الليبي

 .من قيمة البضائع المستوردة عبر المرفأ % 4يصل إلى 

دين              2005في أيلول   :  ترآيا   –مصر   • ين البل ارة حرة ب ة تج يتم  .  توصلت مصر وترآيا إلى اتفاق حول منطق س

ه خال          تم تطبيق نة  16ل توقيع االتفاق سريعًا وسوف ي ات         .  س د وقعت اتفاقي ا آانت ق إن ترآي ذلك ف باإلضافة ل

 . األردن باإلضافة لسوريا –"إسرائيل "– تونس –تجارة حرة مع آل من المغرب 

ة ، ففي     :  منظمة التجارة العالمية    –السعودية   • ارة العالمي ة التج  تشرين  29أصبحت السعودية عضوًا في منظم

ذلك              صادق األعضاء على ج    2005األول   ق العمل وانتهى ب ائق فري ع وث اقة      12مي ًا من المفاوضات الش  عام

ي                 ة ف ى انضمام السعودية للمنظم ميًا عل ك رس د ذل ام بع  11الثنائية والمتعددة األطراف، وصادق المجلس الع

اني  م 2005تشرين الث وزاري بصفتها العضو رق ونج ال ونج آ ؤتمر ه ي م عودية ف ارآت الس ي 149 ، وش  ف

ة ول  با. المنظم ة أيل ي بداي بق فف ا س ات  2005إلضافة لم ع الوالي ة م ة ثنائي د أنجزت اتفاقي عودية ق ت الس  آان

ى                   ؤخرًا إل المتحدة شريكها التجاري الرئيسي البارز ، آذلك فإن السعودية واالتحاد األوروبي أيضًا قد وصال م

 .   المراحل الختامية التفاقية تتعلق بالتسعير الثنائي للطاقة 

   التطورات اآلسيويةنظرة على

ة          2004يرقى العام    بة لمنطق رة ، وبالنس ة األخي ود الثالث   ألن يكون العام األفضل اقتصاديًا للدول النامية خالل العق

يا                  1998-1997شرق آسيا فقد خرجت من أزمة        وب آس ا أن دول جن ة من أي وقت مضى ، آم ر حيوي  أقوى وأآث

نفس  ة اإلصالح المتواصل ب ى عملي ابرت عل دًا ث ت أداًء جي وة وحقق ي األداء . الق ر ف ان الميس اهم االئتم ا س وبينم

ا أن                          يًا أيضًا ، آم امًال رئيس ة آانت ع االقتصادي المتميز للصين حيث أن منافع الدخول إلى منظمة التجارة العالمي

ى       ي تنوف عل دول            % 30الزيادة الت ي ال ى دعم النمو ف د ساعدت عل واردات ق ى ال ي الطلب الصيني عل  الشرق  ف

ة من االقتصاد            . آسيوية المجاورة    ى قطاعات معين ان إل دفق االئتم لكن بالمقابل فإن الجهود في شرق آسيا إليقاف ت

ة                  زات المختلف الفوالذ والنحاس والفل ام آ واد الخ الصيني تحقق آذلك تأثيرات ملحوظة ، وقد تباطئ نمو واردات الم

اك مؤشرات أن طلب االستهالك يستمر              . 2004إلى حد آبير خالل الشهور األخيرة من عام          ة أخرى فهن من جه

بة       ع الثالث من     % 9.1بالنمو بسرعة ، وتقول السلطات الصينية أن الناتج المحلي اإلجمالي قد ازداد بنس خالل الرب
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ريح            . 2004العام     وط م ق هب ل بتحقي ي المقب وط          64يتنبأ الخط الزمن ك الهب اهم ذل ي االقتصاد الصيني وسوف يس ف

و اقتصاديات               بتخ ي نم دريجي ف اطؤ الت رغم من التب فيض المعدالت في المنطقة إجماًال ، أما في جنوب آسيا فعلى ال

 عاآسًا التأثير الثابت     2005الصين ودول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فقد استمر النمو بالتسارع خالل العام             

ر           ي األآث اج المتواضع خالل              لإلصالح الهيكلي وفتح األسواق والطلب المحل ر لإلنت أثير الكبي ا يتالشى الت وة بينم ق

ام                       . السنة الماضية    ي الع ة ف ي المنطق الي بعض الشيء ف ي اإلجم  2006من المتصور أن ينخفض نمو الناتج المحل

ه          -رغم توقع عودة اإلنتاج الزراعي       دخل المرتبطة ب د ال ي نفس الوقت        - وعوائ و ف دل النم ام لمع اه الع ى االتج .  إل

ى                     أ ي انعكست عل خيرًا فقد استفادت روسيا والدول المنتجة للنفط في الشرق األوسط من عوائد النفط القوية جدًا والت

 . 65شكل طلب واردات قوي وأداء تصديري متماسك لشرآائهم التجاريين

وأصبحت  . 2001عام بالنسبة لالتفاقيات فإن الدول اآلسيوية قد بدأت مفاوضات االتفاقيات التجارية اإلقليمية منذ ال

آما أن الصين بدأت التفاوض لتفاهمات . الهند على مشارف االنتهاء من ترتيبات محدودة مع ميرآوسور وتايالند 

، وأعلنت الهند وباآستان وبقية دول جنوب آسيا )اآلسيان(ثنائية مع دول أعضاء في إتحاد أمم جنوب شرق آسيا 

أيضًا فقد . التي ستشمل جميع البلدان في المنطقة) سافتا(ية الحرة  عن مشروع المنطقة التجار2004في العام 

 آجزء 2005 نوع من التعرفة على السلع الصناعية في العام 7000خفضت الصين وعشر دول من آسيان حوالي 

لى باقتطاع الضرائب ع 66 التي تنص على قيام الدول الست األآثر تقدمًا في آسيان2004أول من تطبيق اتفاقية عام 

هذا وتتنبأ . عملية التحرير التجاري تتم ضمن نظام متعدد المسارات ، لذلك فإن%95السلع الصناعية بما يقارب 

سيان ستزيد غالبًا من صادراتها من المواد الطبيعية إلى الصين وإن آانت اآل  مجموعةبعض األبحاث أن دول

 . 67ستزيد بالمقابل من وارداتها المصنعة منها

  أهم النتائج

 .جدول أعمال الدوحة للتنمية ما يزال دون تحقيق خطوات ملموسة حول تحرير الزراعة  •

بالنسبة للزراعة فال يزال االتفاق على آل من بناء صيغ اقتطاع التعرفة حسب مستوياتها المختلفة وطريقة  •

 .بًا بشكل ملّحتخفيض المساعدات المحلية المشوهة للتجارة وآذلك المساعدات الغذائية وموضوع القطن مطلو

 إلى اتفاق في مؤتمر هونج آونج الوزاري ، وأهم االنجازات 149توصل أعضاء منظمة التجارة العالمية الـ •

 . آموعد نهائي لحذف مساعدات التصدير الزراعية للدول المتقدمة 2013آان تحديد تاريخ 

 حول مساعدات زراعة القطن  قرار هيئتها بشأن النزاع2004أصدرت منظمة التجارة العالمية في أيلول  •

أيضًا فإن تقريرًا نهائيًا صادرًا عن منظمة . األمريكية، وجاء الحكم لمصلحة البرازيل التي رفعت القضية

 .التجارة العالمية قد ثّبت الحكم في قضية السكر لمصلحة البرازيل 
                                                            

  . التوقعات االقتصادية العالمية ، 2006بحلول العام % 7.1 ينحدر النمو إلى  64
  . 2005 ، التوقعات االقتصادية العالمية  65
  . تايالند– سنغافورا – الفليبين – ماليزيا – أندونيسيا – بروناي  66
   .2005وز  تم6 بريدج ، األخبار االقتصادية األسبوعية ،  67
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 .تحولت آسيا إلى السوق األول للمحاصيل المعدلة وراثيًا في العالم  •

 . هو األآثر إنجازًا بالنسبة لالتفاقات التجارية االقليمية خالل التاريخ المعاصر 2004عام آان ال •

  .2003في العام ) سياسة الجوار(أطلق االتحاد األوروبي أداته الجديدة  •

ة عام بالنسبة التفاقية المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى فقد تم إلغاء الروزنامات الزراعية آليًا منذ بداي •

2005.  

 .وقعت ترآيا اتفاقًا تاريخيًا مع المفوضية األوروبية لبدء مفاوضات االنضمام إلى االتحاد األوروبي  •

 . عضوًا في منظمة التجارة العالمية 2005أصبحت السعودية في العام  •

نوب آسيا  عن المنطقة التجارية الحرة لج2004أعلنت الهند وباآستان ودول جنوب آسيا األخرى في العام  •

  .والتي ُيراد لها أن تضم جميع الدول في المنطقة 
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   التجارة والسياسات المحلية في الدول المتقدمة–لفصل الخامس ا

هذا الفصل مكرس لعرض بعض التفاصيل المهمة عن آخر التطورات في السياسات التجارية في الدول المتطورة في 

 التعاون االقتصادي والتنمية عن آل من الواليات المتحدة األمريكية  مع تمييز سياسات دول منظمة2005-2003الفترة 

حيث أن السياسات التجارية الزراعية في هذه البالد تعتبر العامل األآبر المفرد المؤثر في األسواق . واالتحاد األوربي

 .العالمية وفي الفرص المتاحة للدول النامية لالستفادة من التجارة الدولية

   )OECD(لسياسات في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تطور ا  1-5

  التغيرات في الدعم الزراعي 1-1-5 

يضاف إلى ذلك أن . من دعم المنتجين في إطار السياسات الموجهة لدعم أسعار التسويق% 60استمر تقديم أآثر من 

بالمدخالت فان نسبة آبيرة من الدعم تذهب معظم الدعم المقدم للمنتجين مازال إما في صورة دعم لإلنتاج أو مرتبط 

بشكل متزايد باإلنجازات المتعلقة ) OECD(وتهتم حكومات  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية . للمزارعين الكبار

لكن . بالبيئة ومساهمة الزراعة بالتنمية الريفية وتحسين شروط صحة الحيوان واألمن الغذائي وقضايا نوعية المنتجات

وهناك عدد من الدول مستمرة . الموجه لهذه المجاالت يعتبر ضئيال جدا بالقياس إلى مستوى الدعم الموجه لإلنتاجالدعم 

في بذل جهود فردية إلصالح سياساتها الزراعية وهذه تشكل خطوات ايجابية في االتجاه الصحيح لتخفيض تشوهات 

  .ى اإلصالح يختلف بشكل آبير بين هذه الدولالتجارة وتحسين السياسات الموجهة ألهداف محددة رغم أن مد

وآان دعم المنتجين ضمن دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية . توجد اختالفات آبيرة في مستويات الدعم بين الدول

في  آل من % 70 و امن الدخل المزرعي في استراليا ونيوزيلند% 5 يتراوح بين أقل من 2004 -2002خالل الفترة 

 .يسراسو  - النرويج - آيسلندا
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   مستوى دعم المنتجين في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية1-5الشكل 
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استراليا ونيوزيلندا آندا - المكسيك -
الواليات المتحدة

ترآيا 15 اإلتحاد األوربي  اليابان وآوريا ايسلنده - النروج -
سويسرا

  
  2004السنوي لعام ) OECD(تقرير منظمة التنمية والتعاون  :المصدر

ج في من دعم المنت% 91من ) الدعم المرتبط باإلنتاج أو المستلزمات( انخفضت نسبة الدعم المشوه للتجارة و لإلنتاج 

وقد آان معدل سعر المنتج في دول منظمة التعاون . 2004–2002خالل الفترة % 74 إلى 1988-1986الفترة 

معبر عنه آسعر استيراد او سعر  (1988-1986من السعر العالمي في الفترة % 60االقتصادي والتنمية  أعلى بحوالي 

وحدث أعظم تخفيض في % 30 لتكون النسبة 2004–2002إال انه تم تقليص الفجوة في األسعار  خالل الفترة . حدودي

 واالتحاد األوربي والنرويج وهي بلدان ذات مستوى دعم أعلى من متوسط دول منظمة التعاون سويسراهذه الفجوة في 

 .االقتصادي والتنمية

.  البلدان في آل2004–2002 والفترة 1988-1986انخفضت الفروقات في مستويات الدعم ضمن السلع بين الفترة 

وحدث اآبر . سويسرا آوريا بينما آان أعظم تخفيض في آندا و، اليابان،وسجل اصغر تخفيض في االتحاد األوربي

في حين بقي ). ماعدا الرز(تخفيض في مستوى الدعم والتحسينات في ترآيب الدعم في قطاعي لحم الغنم والحبوب 

 .السكر والرز والحليب أآثر السلع تلقيا للدعم

وفي الواليات % 14 وفي نيوزيلندا بـ ،%11 في آوريا بنسبة 2004دعم المنتجين مقاسا بنسبة دعم المنتج في عام زاد 

في حين هبط أآثر قليال من متوسط  انخفاضه في بقية الدول في آندا و في . وبقي ثابتا في استراليا% 31المتحدة بـ 

% 10و% 12 ،%14وقد هبط في المكسيك وآندا واستراليا بـ  )سرا سوي- النرويج - اليابان( الدول ذات الدعم المرتفع

) MPS( والعنصر المهم الذي يفسر التغير السنوي في قيمة الدعم في معظم البلدان آان دعم سعر السوق. على التوالي

متحدة ونيوزيلندا نتيجة لذلك وفي الواليات ال. والذي يقيس القيمة المتحولة للقطاع الزراعي والخاصة بالتدخل باألسعار

في حين انه ساهم في تخفيض قيمة دعم % 10وآوريا فان دعم سعر السوق ساهم في رفع قيمة دعم المنتج بأآثر من 

   .%10المنتج في المكسيك بأآثر من 
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   التغييرات الرئيسية في السياسات 2-1-5 

 :  آانت آما يلي2005-2004التغيرات الرئيسية في السياسات في بلدان محددة خالل العامين 

 أدت األسعار المنخفضة للحبوب إلى تقديم  زيادة مهمة في الدعم المقدم بشكل ،في الواليات المتحدة األمريكية •

وقد أعلنت الواليات المتحدة إلغاء نظام . قروض تسويق وذلك من خالل برنامج الدفعات الدورية المعدلة

 واستبدلته بمدفوعات حصص شراء اإلنتاج لعشر سنوات 2005الحصص على محصول التبغ بدءا من العام 

 القطن والتبغ في االتحاد األوربي سيتم توحيدها تدريجيا ،hops ،ات المرتبطة بالسلع لزيت الزيتونالمدفوع

 .) hops لـ 2005( 2006في خطط مدفوعات مفردة بدءا من العام 

 .ه بمعايير دعم الدخل المختلفةبرنامج تأمين استقرار الدخل الزراعي في آندا تم استبدال •

 ، ايطاليا، توسعت برامج التأمين في آل من فرنسا،2004في إطار برنامج دفعات التنمية المستحدث في العام  •

 .آوريا و اسبانيا

تم إلغاء تدريجي لبرنامج الحصص في ما يخص األلبان والذي يشكل مكونا هاما في برنامج المدفوعات  •

  .2007-2004رة السنوية السويسري للفت

  . المكسيك والواليات المتحدة معايير لتحسين توزيع واستخدام المياه، آندا،قدمت آل من استراليا •

 .أسست النرويج إطارا لتنسيق أفضل وهادف للمدفوعات الزراعية المتعلقة بالبيئة •

.  في اليابان آذلكأصبحت مدفوعات الدعم المتعلقة بالشروط البيئية إلزامية في االتحاد األوربي وطبقت •

 .وزادت الضرائب على الملوثات الزراعية  في آل من الدانمرك والنرويج

 .طبقت عدة دول أنظمة تتبع أو إعادة بناء لتشريعات الغذاء وإدارته •

  التطورات الحديثة في السياسات الزراعية العامة في االتحاد األوربي 2-5

 اصالح السياسات الزراعية العامة 1-2-5 

 نوعية الغذاء وصحة الحيوان ومعايير مستوى الرفاهية ، والحفاظ على جمالية الطبيعة،حت المتطلبات البيئيةأصب

  .مسائل دائمة في السنوات األخيرة

تبنى وزراء الزراعة في االتحاد األوربي إصالحا جذريا للسياسات الزراعية العامة في إطار  2003في حزيران 

 ا اإلصالح تغيرا رئيسيا في الطريقة التي يدعم بها االتحاد األوربي قطاع الزراعةومثل هذ. مراجعة نصف مرحلية
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واستمر دعم أسعار السلع في التواجد لكن .  بتحويل سياسة دعم الدخل من خالل دفعات غير مرتبطة باإلنتاجوذلك

  .بمستويات اقل في حين تزداد أهمية الدفعات للمزارعين

 المشروبات الكحولية ،لكن مازالت ثالثة قطاعات هي السكر. ستقل عن حجم اإلنتاجمعظم الدعم سيتم دفعه بشكل م

والخضار والفواآه تنتظر اإلصالح ومستقبلها حاليا يخضع للمناقشات في إطار اصالح قطاع السكر  الذي تمت 

ها المرتبط باإلنتاج  فان الدول األعضاء يمكنها أن تختار أن تبقي دعم،من جهة أخرى. 2005الموافقة عليه في عام 

 .لمنتجات معينة 

 : مايلي2005-2003تضمنت اإلصالحات المطبقة في الفترة 

 هو تقديم دفعات فردية لمزارعي االتحاد األوربي غير مرتبطة باإلنتاج 2003العنصر األساسي إلصالحات عام  

 . وق وطلب المستهلكينتسمح للمزارعين بالحصول على الدخل المضمون وتحفزهم لإلنتاج وفق حاجات الس

الجزء الرئيسي في اإلصالحات المتضمنة تقديم دفعات واحدة تخص الزراعة والتي ال ترتبط فيها الدفعات  •

باإلنتاج ويمكن للمزارعين الحصول على الدخل عندها من خالل التأآيد عليهم أن يوجهوا اإلنتاج ليكون ملبيا 

 فان الدفعات غير المرتبطة باإلنتاج ستتضمن أن ، الوقت وفي نفس. لحاجات السوق ومتطلبات المستهلكين

نسبة آبيرة من دعم الزراعة سيتحول من التصنيف على انه مشوه للتجارة وفق  قواعد منظمة التجارة العالمية 

وسيصنف على انه يحوي حدودا دنيا لتشويه التجارة أو ال يشوه التجارة ) بما يعرف باسم الصندوق البنفسجي(

حيث أن الدفعات غير المرتبطة باإلنتاج ال تتطلب زرع ) في ما يعرف باسم الصندوق األخضر(مطلقا 

محصول أو إنتاجه للحصول على الدفعات وبالتالي فان المزارعين سيكونون أحرارا في ظل نظام دفعات 

 .المزرعة المفردة لزراعة ما يشاؤون من المحاصيل أو حتى عدم زراعتها

في . راعية العامة سياسات جيدة التصميم تهدف إلنتاج الغذاء العضوي وتشجيع الزراعةتتضمن السياسات الز •

  التيفيا–  هنغاريا–  استونيا–  جمهورية التشيك، تم توسيع االتحاد األوربي ليشمل آال من قبرص2004أيار 

ضاء الجدد من الوصول تمكن المزارعون في الدول األع.  سلوفينيا- سلوفاآيا -  بولندا–  مالطة–  ليتوانيا–

-2004وآان المبلغ المخصص لهم عن الفترة . التام  والمباشر إلى معايير أسواق السياسات الزراعية العامة

سيتسلمون ما . وسيلغى الدعم المباشر المقدم لهم خالل عشر سنوات.  مليون يورو5100 ثابتا يعادل 2006

% 30 ستزيد حصتهم إلى 2005 ثم في العام 2004م من إجمالي حصة االتحاد األوربي في عا% 25يعادل 

ولدى الدول األعضاء الجدد فرصة إلمكانية تحصيل أعلى معدل من تمويالت . 2006في العام % 35ثم إلى 

 ،2004في العام % 55التنمية الريفية  ومن الميزانيات الوطنية الخاصة باألعضاء الجدد قد يصل إلى 

وثمة خيار آخر يتضمن نظام مساعدة مباشرة مبسط . 2006العام في % 65 و،2005في العام % 60و

 .مصحوبا بشكل من المدفوعات المباشرة لكل هكتار للفترة االنتقالية إذا أرادت بعض هذه الدول ذلك
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  أنظمة السلع

فردية  فان نظام دفعات المزارع ال،من جهة أخرى Hop الغت تدخالت الدعم للـ 2003اإلصالحات في العام : الحبوب

وبالتالي فهو يسمح بتخفيض ملموس في . يسمح بارتباط أفضل بين األسواق المحلية لالتحاد األوربي واألسواق العالمية

  .أنواع دعم الصادرات في السنوات القادمة

خالل فترة ثالث % 15وأسعار الحليب المجفف % 25 ستخفض أسعار الزبدة بحوالي 2003إصالحات العام :  األلبان

آذلك فان التعويض . طن سنويا 30000  حددت بـوهي تشمل تدخالت لشراء الزبدة بكمية. 2005 تبدأ في العام سنوات

 .2007-2006على تخفيضات أسعار األلبان سيتم دمجه في إطار الدفعات الخاصة للمزارعين بدءا من الفترة 

من الدفعات % 65رتبطة باإلنتاج تعادل على األقل سيتم استبدال الدفعات المرتبطة باإلنتاج وتقديم دفعات غير م: القطن

ستكون % 35إضافة إلى دفعات مرتبطة باإلنتاج تصل حتى . 2006 ابتداءا من العام 2002-2000المقررة للفترة 

.  البرتغال و اسبانيا، هكتار آحد أقصى مقسمة بين اليونان455360متاحة آدعم مقدم على أساس المساحات قد تشمل 

  . مليون يورو من دعم السوق إلى تمويل إعادة البناء في فترة التحول22 تحويل 2006العام في سيتم و

 لتنفق خالل 2002-2000على األقل من الدفعات غير المرتبطة باإلنتاج المحددة بالفترة % 40سيتم تخصيص : التبغ

 . 2010بدءا من العام % 100 وستزيد بمقدار 2009-2006الفترة 

 2002 -2000على األقل من المدفوعات غير المرتبطة باإلنتاج المقررة للفترة % 60سيتم تخصيص : زيت الزيتون

ويمكن للدول األعضاء . 1998 أيار 1وستخصص الدفعات فقط للمساحات المزروعة قبل . 2006بدءا من العام 

 .من الدفعات المخصصة لهم لتحسين نوعية الزيت% 10استخدام حتى 

 وذلك بدءا من العام 2002-2000من الدفعات غير المرتبطة باإلنتاج والمحددة للفترة % 75سيخصص له : Hopالـ

من الدفعات آدفعات مرتبطة باإلنتاج وتدفع مباشرة للمزارعين أو من خالل % 25ويمكن استخدام حتى . 2005

 .مجموعات المنتجين

  دليل استراتيجية التنمية الريفية 2-2-5

فان دالئل التنمية الريفية تساعد في ضمان ) 2013-2007(صة للفترة القادمة بالنسبة للبرامج المخص •

االنسجام مع سياسات االتحاد االوربي االخرى وبشكل خاص تساعد على ازدهار النمو وخلق فرص العمل 

 .والبيئة

 : دالئل االستراتيجية الستة هي

 تحسين تنافسية قطاعات الزراعة والغابات .1

   المناطق الريفيةتحسين البيئة وتحسين .2
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 تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية وتشجيع التنوع .3

 خلق إمكانية محلية للعمالة والتنوع .4

 تحويل األولويات إلى برامج .5

التكامل بين أدوات االتحاد األوربي باعتبار أن وثائق االستراتيجية تمنح الدول األعضاء صندوق أدوات يمكن  .6

 على أولوياتهم  وأوضاعهم الخاصةلهم أن يختاروا منه اعتمادا 

   تبسيط السياسات الزراعية العامة3-2-5 

 مترافق مع تحول مهم لموارد 2013-2007 على تشريع جديد للتنمية الريفية للفترة 2005تمت الموافقة في عام 

) 2007 في عام يتوقع دخولها االتحاد(االتحاد األوربي المخصصة للدول األعضاء الجدد وتشمل بلغاريا ورومانيا 

 .2006وسيتم وضع مسودة خطط التنمية الريفية والموافقة عليها في عام 

  تمويل السياسات الزراعية العامة4-2-5 

 نتيجة قبول عشر أعضاء 2005 لكنه ازداد في العام 2003 مقارنة بالعام 2004هبط اإلنفاق الزراعي قليال في العام 

وإذا تجاوزت المدفوعات المباشرة ودعم . 2013-2007ت الزراعية للفترة وتم تثبيت سقف ميزانية السياسا. جدد

وبالنسبة لكامل ميزانية االتحاد . السوق معا الميزانية فسيتم إنقاص الدفعات المزرعية المفردة لتبقى في حدود الميزانية

في % 47 األوربي ستنخفض من األوربي فان حصة اإلنفاق على السياسات الزراعية العامة من إجمالي ميزانية االتحاد

  .2013في عام % 40 الى 2006عام 

ستبقى التنمية الريفية الخاسر الرئيسي من تخفيض الميزانية والمناقشات الحالية للسياسات تتمحور حول توجيه تمويل 

  .إضافي باتجاه التنمية الريفية بعيدا عن أشكال الدعم الزراعي األخرى

 فان الدول األعضاء يستطيعون تحويل مبالغ إضافية من المدفوعات المباشرة 2013  وحتى2007واعتبارا من العام 

من المبالغ المخصصة لهم من النفقات المتعلقة بالتسويق والمدفوعات المباشرة إذا % 20لبرامج التنمية الريفية وحتى 

  .رغبوا بذلك

يزانية تشمل التمويل المستقبلي للسياسات العامة  ستتم مراجعة شاملة للم2009-2008تمت الموافقة على انه في الفترة 

  الزراعية والمعاملة البريطانية الخاصة للميزانية والتي أفادت هذا البلد منذ إدارة تاتشر في منتصف الثمانينات

  نظمت الهيئة االوربية تمويل السياسات العامة في صندوقين جديدين هما صندوق الضمان الزراعي األوربي 

)EAGF ( الصندوق الزراعي األوربي للتنمية الريفية و)EAFRD (  2005 حزيران 21بالقانون المؤرخ في 

  .والمتعلق بتمويل السياسات الزراعية العامة
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 صندوق الضمان الزراعي األوربي1-4-2-5 

 : مول مايليفيما يخص النفقات المنظمة من قبل الدول األعضاء والهيئة معا فان صندوق الضمان الزراعي األوربي سي

 إعادة تمويل الصادرات الزراعية للبلدان غير األعضاء في االتحاد األوربي •

 المدفوعات المباشرة للمزارعين  •

 المساهمة المالية فيما يخص معايير الصحة الحيوانية  •

 تعزيز اإلنتاج الزراعي  •

 جمع واستخدام الموارد الوراثية في المزرعة •

 أنظمة معلومات حسابات مزرعية •

 مة مسح زراعي أنظ •

  الصندوق الزراعي األوربي للتنمية الريفية 2-4-2-5 

بصورة عامة فان الصندوق الزراعي األوربي للتنمية الريفية يمول النفقات المحددة من قبل الدول األعضاء والهيئة 

دف سنويا بصورة وستحدد التزامات الميزانية المخصصة لهذا اله. األوربية معا فيما يخص مشاريع التنمية الريفية

 وتدرس الدول األعضاء حاليا برامج تنمية ريفية تتضمن معايير تتطلب تمويال وطنيا مشترآا من غير ،تمويل مسبق

 .الصندوق الزراعي األوربي للتنمية الريفية

  اإلصالحات الرئيسية على السكر  5-2-5 

 مليار دوالر 6،4 واليابان بحماية السكر بقيمة في الوقت الحاضر تقوم آل من الواليات المتحدة واالتحاد األوربي

في حين أن المنتجون المحليون للسكر في هذه الدول يتلقون .  وهي تقارب قيمة صادرات الدول النامية مجتمعة،سنويا

 .في المتوسط أآثر  من ثالثة أضعاف السعر العالمي لمنتجاتهم

السياسات الزراعية . هما الدعم السعري ومن خالل التحكم باإلنتاجيتم دعم السكر في االتحاد األوربي بنوعين من الدعم 

وقد وافق . العامة المتعلقة بدعم السكر تقتصر فقط على تحديد حصص لإلنتاج تسمح برفع أسعار السكر للمستهلكين

راء والهيئة واتفق الوز  .2006وزراء الزراعة في االتحاد األوربي على نظام إصالحي للسكر يطبق ابتداءا من تموز 

% ) 39وهو تخفيض هامشي على النسبة األساسية وهي ( على سعر السكر % 36األوربية على تخفيض يصل حتى 

من الخسائر التي % 64.2وبالتالي سيتلقون تعويضا يغطي . في التعويض على المزارعين% 4.2وعلى زيادة تعادل 

م تعويض آخر مالئم لمنتجي السكر األوربيين غير ويوجد أيضا خطة لتقدي. تعرضوا لها من جراء تخفيض السعر

وسيعطى تعويض إضافي للمزارعين في الدول التي . األآفاء والذين يجبرون على وقف اإلنتاج بسبب خفض األسعار

وستستفيد فنلندا من مساعدة . من إنتاجها وهذه الخطوة  سيستفيد منها بشكل رئيسي ايطاليا واسبانيا% 50تتخلى عن 

 . مليون يورو350رها خاصة قد



  2005التجارة الزراعية السورية 
 

104 

إال انه توجد إمكانية لدخول آميات محددة . استيراد السكر إلى دول االتحاد األوربي متوقف عمليا بسبب التعرفة العالية

إضافة إلى . من السكر الخام بدون تعرفة من أفريقيا ومن البحر الكاريبي ومن المستعمرات السابقة في المحيط الهادي

 وان أي سيناريو تتم الموافقة عليه في إطار 2009ى السكر الخام للدول األقل نموا ستلغى في عام ذلك فان التعرفة عل

أي أن الخسائر في . مرغوب التحرير المتعدد بعد اختتام جولة المباحثات عن التنمية في الدوحة سينتج عنها تقليص

بسبب فتح األسواق المتعددة في  )ACP (ط الهاديمجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيوالصادرات للدول األقل نموا 

  .االتحاد األوربي

  خالصة تطور السياسات الزراعية العامة 6-2-5

  تمت الموافقة على مزيد من اإلصالحات الجذرية 2003في العام  

 .لم يعد المزارعون يتلقون األموال لمجرد أنهم ينتجون الغذاء 

 . م دفعها بمعزل عن نوع وآمية اإلنتاجمعظم المساعدات المخصصة للمزارعين سيت 

 .في ظل النظام الجديد سيستمر المزارعون في تلقي دفعات مباشرة على الدخل للحفاظ على دخول ثابتة لهم 

تطبيق قواعد حماية البيئة المتبعة في االتحاد األوربي يمكن أن يحفز على تقديم مدفوعات تستهدف التعويض  

 .ة الدخل الناشئ عن تطبيق هذه القواعدعن التكاليف اإلضافية وخسار

  التطورات الحديثة في السياسات الزراعية في الواليات المتحدة األمريكية  3-5

 2002 القانون الزراعي لعام 1-3-5 

ففي مجال دعم . أدخلت الواليات المتحدة األمريكية تعديالت مهمة على سياساتها الزراعية خالل السنوات الماضية

وهو يقدم مساعدات إضافية ) countercyclical program(ت برنامجا لمواجهة انخفاض أسعار السوق الدخل أحدث

 . آما استمرت في تطبيق برامج الدعم غير المرتبطة باإلنتاج،للمنتجين عند هبوط األسعار

اق على النشاطات فالواليات المتحدة توسعت في اإلنف.  فان اإلصالحات تشمل مجاالت ترآيز مختلفة،من ناحية أخرى

وقد أحدثت تغييرات مهمة على برامج الفول السوداني والتبغ ونفذت برنامجا . المتعلقة بالحفاظ على األرض واإلنتاج

 . جديدا يساعد المنتجين الذين يتعرضون آلثار سلبية بسبب المنافسة الناشئة عن االستيراد

وهو ما عرف على انه  (2002لريفي في الواليات المتحدة عام تم توقيع القانون الخاص بسالمة المزرعة واالستثمار ا

وهذا القانون يمثل اإلطار القانوني لبرامج الزراعة في الواليات المتحدة حتى العام ). 2002القانون الزراعي لعام 

هذا الدعم عند قياس . تقدم الواليات المتحدة عدة مستويات من الدعم الزراعي الحكومي للمنتجين الزراعيين. 2007

نسبة دعم المنتج آانت قريبة (أن الواليات المتحدة تقدم مستوى عال نسبيا من الدعم  يعتقد) PSE(بتقديرات دعم المنتج 

  .)2005في العام % 20من 
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تم تقييم مستقبل اإلنفاق على البرامج الزراعية في الواليات المتحدة وذلك في إطار االولويات المتنافسة مثل التخفيض 

وقد اقر الكونغرس األمريكي تشريعا لتخفيض اإلنفاق على برامج .  الضرائب وزيادة اإلنفاق على الدفاع الوطنيفي

هذه التخفيضات تترآز أساسا على برامج الحفاظ على .  بموجب السلطات الممنوحة له2002القانون الزراعي لعام 

 مليون دوالر للسنة المالية 650 وبحوالي 2005 دوالر للعام  مليار4.1الموارد والبحوث والتنمية الريفية وتقدر بحوالي 

 ليستفيد منه المنتجون 2002إضافة إلى ذلك فان برنامج الحفاظ على الموارد المصمم بالقانون الزراعي لعام . 2004

لمساقط الراغبون في تطبيق الممارسات الخاصة بصيانة األراضي قد تم تطبيقه حتى اآلن بشكل محدود على برنامج ا

 .2005 مليار دوالر في السنة المالية 6وان التمويل المخصص لعدة سنوات تم تقديره بحوالي . المائية

 ، البحوث، التنمية الريفية، أيضا مستويات عديدة من البرامج في مجاالت التغذية2002يغطي القانون الزراعي لعام 

-2002 مليار دوالر خالل السنوات المالية 343االت إلى ويتوقع أن يصل اإلنفاق على هذه المج. الغابات والطاقة

وتتضمن برامج التغذية طوابع مساعدة الغذاء التي تقدم للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة والتي تقدر نفقاتها . 2007

 . مليار دوالر318بحوالي 

 إطار القانون الزراعي لعام اإلنفاق على برامج الدعم المحلي لتصحيح التشوهات التجارية مثل قروض التسويق في

 . يتوقع أن يقع ضمن المستويات المسموح بها في اتفاقية الزراعة ضمن جولة اورغواي لمنظمة التجارة العالمية2002

. جولة الدوحة أن تحدد طبيعة الدعم المحلي المسموح بهالتي تتم في إطار الحالية   المفاوضات فان على،من جهة أخرى

تقبل مدفوعات الصندوق األخضر تعتبر حاليا غير مؤآدة بسبب قواعد منظمة التجارة العالمية وفي الواقع فان مس

وقد وجد مجلس المنظمة أن مدفوعات الواليات المتحدة المباشرة واالستعدادات التشريعية . الحالية في حالة القطن

 بشكل تام مع الشروط الموضوعة من قبل والقانونية والتي أسست وحافظت على برنامج المدفوعات المباشرة ال تتطابق

  . )الصندوق األخضر(اتفاقية الزراعة للمدفوعات غير المشوهة للتجارة 

أنواع من (  واستنتج المجلس انه باعتبار أن المدفوعات آانت تشترط على المنتجين عدم زراعة محاصيل معينة

 فال يمكن اعتبار المدفوعات غير مرتبطة باإلنتاج في األرض والتي تحسب على أساسها المدفوعات) الخضار والفواآه

بشكل آامل وبالتالي يتطلب ذلك اتجاه الواليات المتحدة في سياسات الدعم نحو مدفوعات غير مرتبطة باإلنتاج بعد 

والذي وهذا يعتبر قرارا مهما ليس فقط للواليات المتحدة بل أيضا لالتحاد األوربي . انتهاء المفاوضات الحالية للمنظمة

  .تتطلب مدفوعات المزرعة الفردية نفس االتجاه نحو سياسات غير مرتبطة باإلنتاج

 وبين هذه البرامج دعم 2002طبقت الواليات المتحدة أيضا برامج تنفصل سلطاتها التشريعية من القانون الزراعي لعام 

وتأمين عوائد المحصول وهذا يشجع على هذا الدعم يخفض التكاليف المزرعية لغلة المحاصيل . التأمين على المحاصيل

 مليار دوالر في تشرين األول 9.1وقد وصل التعويض الصافي لبرنامج تأمين المحاصيل إلى .  المشارآة في التأمين

 لمساعدة المنتجين للسلع 2002آذلك طبقت الواليات المتحدة برنامجا جديدا منفصال عن قانون الزراعة لعام . 2004

آما قدم برنامج مساعدات للمزارعين لتصحيح اآلثار السلبية الناجمة عن . أثرون سلبا بمنافسة المستورداتالخام الذين يت
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 دوالر سنويا 10000  إضافة إلى مساعدات فنية وفوائد مالية وصلت إلى 2002التجارة في إطار قانون الزراعة لعام 

 .دي األسماكللمزارعين المتميزين ومربي الحيوانات وأصحاب المسامك وصائ

  برامج السلع2-3-5 

 -  القطن في األراضي المرتفعة- لحبوب الغذائيةا - لقمحا  لكل من دعما على الدخل2002قدم القانون الزراعي لعام  

برامج الوقاية من انخفاض أسعار   والدفعات المباشرة:  البذور الزيتية من خالل ثالثة برامج هي- فول الصويا - الرز

 .وض التسويقالسوق و قر

ألغى القانون نظام حصص تسويق فول الصويا التي آانت تقيد اإلنتاج لالستهالك المحلي وأصبح الفول السوداني يعامل 

أما دعم التبغ . آذلك تم تقديم دفعات جديدة لحماية األلبان من انخفاض أسعار السوق. بشكل مشابه للمحاصيل األخرى

 ويتم شراء حصص التبغ 2004م إنهاء دعم أسعار التبغ بعد السنة الزراعية فيتم تقديمه بتشريع مستقل حيث سيت

 .المحددة من التبغ بموجب تقديرات المصنعين المحليين لمنتجات التبغ والمستوردين للتبغ األجنبي

   المدفوعات المباشرة 1-2-3-5 

وتم .  البذور الزيتية والفول السوداني، فول الصويا2002تضمنت المدفوعات المباشرة في ظل القانون الزراعي لعام  

 .تثبيت معدالت المدفوعات لكل محصول استنادا إلى المساحات والغلة السابقة

 انخفاض أسعار السوق  مدفوعات مواجهة 2-2-3-5 

   هدف تقديم دفعات في الحاالت التي ينخفض فيها سعر السوق للسلع المغطاة بهذا البرنامج عن السعر النهائي المست يتم

وأقصى قيمة لهذه المدفوعات تعادل الفرق بين السعر المستهدف الفعال ) السعر المستهدف ناقص معدل الدفع المباشر( 

من المساحة األساسية لكل المحاصيل المشمولة بالدعم % 85وهذه الدفعات محدودة بحوالي . ومعدل قرض التسويق

 .وتحسب على أساس المساحة والغلة السابقة

 برنامج قروض مساعدة التسويق 3-2-3-5 

يقدم البرنامج قروضا احتياطية للتسويق وقد توسع ليشمل سلعا عديدة لم تكن في السابق تقدم لها أية قروض في ظل 

  ). الصوف والعسل، الوبر، البازالء الجافة، العدس،مثل الحمص الصغير( التشريعات الزراعية السابقة 

وض مساعدة التسويق تتيح للمنتجين اختيار المحاصيل لتسلم القروض من الحكومة قروض السلع والمعروفة أيضا بقر

وبعد الحصاد فان المزارع قد يحصل على قرض . ويحدد مقدار القرض بتحديد المنتج ووحدة اإلنتاج. بضمانة اإلنتاج

 .لكامل اإلنتاج الجديد أو لقسم منه ويتسلم في الواقع السعر المضمون للسلع
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  الفول السوداني5-3-2-3-1

فقد تم إلغاء نظام الحصص عند تسويق الفول .  عدل برنامج الفول السوداني بشكل جوهري2002القانون الزراعي لعام 

ويعامل محصول الفول السوداني اآلن بشكل مشابه لبرنامج بقية المحاصيل آالحبوب والقطن فهو خاضع . السوداني

ويتسلم أصحاب الحصص في ظل التشريعات السابقة . نخفاض أسعار السوقللمدفوعات المباشرة ولمدفوعات حاالت ا

 . الخاصة بمحصول الفول السوداني دفعات تعويض عن خسائرهم تعادل قيمة مقدار الحصص

  السكر5-3-2-3-2

تعرفة (د العناصر الرئيسية الثالثة لسياسات السكر في الواليات المتحدة األمريكية هي نظام التعرفة المحدد لالستيرا 

  .  برنامج التوزيع في السوق المحلي وبرنامج قروض دعم األسعار،)الكوتا

  التبغ5-3-2-3-3

 برنامج دعم األسعار 2002 انتهت إصالحات التبغ في إطار القانون الزراعي لعام ،2004في نهاية السنة الزراعية  

تجين لم يعودوا مقيدين بقيود أماآن الزراعة وال وفي إطار القانون المذآور فان المن. وحصص تسويق التبغ األمريكي

وسيتوقف  الكشف على التبغ المستورد بينما . بالكميات المنتجة ولن يتسلموا دعم األسعار عن التبغ الذي يبيعونه

وآجزء من شراء الحصص المصاحب إلنهاء البرنامج فان . سيستمر الكشف على اإلنتاج المحلي لبعض األصناف

 .الحالي المخزن من قبل اتحادات المنتجين سيباع بطريقة ال تؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق التبغمخزون التبغ 

بذل الجهود لوقف زراعة األراضي الحساسة   في2002استمر القانون الزراعي لعام : برامج المحافظة على الموارد

. رسات الصديقة للبيئية في التعامل مع الحيوانبيئيا والتأآيد بشدة على الحفاظ على األرض في عملية اإلنتاج و المما

 مع التوسع في برنامج 2002ويتوقع أن يكون اإلنفاق على المحافظة على الموارد أعلى في ظل القانون الزراعي لعام 

 .االدخار للحفاظ على الموارد وتأسيس برنامج ضمان الحفاظ على الموارد وتوسيع برنامج حوافز يشمل نوعية البيئة

 فان أصحاب األراضي الزراعية 2002طار برنامج االدخار للحفاظ على الموارد الذي استمر بتشريعات العام إ ضمن

يتسلمون عروضا للكف عن زراعة األراضي المعرضة لالنجراف واألراضي األخرى الحساسة بيئيا لزراعة 

محمية ويتسلمون أيضا أجور األراضي ويتسلم المزراعون دفعات مالية إلقامة زراعات .  سنة15-10المحاصيل لمدة 

 . التي يتوقفون عن زراعتها على أن يقوموا بصيانتها والحفاظ عليها

 ويساهم ،وهذا القانون يقدم مساعدات فنية.  برنامجا لتقديم حوافز على نوعية البيئة2002وسع القانون الزراعي لعام 

ن ومنتجي المحاصيل إلجراء تحسينات بيئية على األراضي  ويقدم دفعات تحفيزية لمساعدة مربي الحيوا،في التكاليف

أو تقديم دفعات تحفيزية يمكن تقديمها لمجال %) 75حتى (إضافة إلى المساهمة في التكاليف . والحفاظ على األرض

لتربة  تسوية ا، الحراثات المحافظة على التربة، معالجة مخلفات الحيوان،واسع من الممارسات بما في ذلك إدارة الغذاء

 .  وتصفية العناصر المؤذية للتربة



  2005التجارة الزراعية السورية 
 

108 

  الرؤى المستقبلية 3-3-5 

 : السياسات المستقبلية للزراعة والتجارة  في الواليات المتحدة األمريكية تتميز بما يلي 

 .تقديم وتوسيع شبكة سالمة المنتجين •

ر تخفيضات تحسين تنافسية الصادرات من خالل إلغاء دعم الصادرات وتحسين الوصول لألسواق عب •

 .جوهرية للتعرفة 

 .إحداث تخفيض جوهري في تشوهات الدعم المحلي  •

 .المهمة األآثر إلحاحا هي السعي للمحافظة على األسواق مفتوحة حين دخولها  •

إنهاء حقوق االستيراد االستثنائية لضمان أن تكون تنافسية القطاع الخاص في األسواق مضبوطة بالتساوي  •

 .للمستوردين

 اعد منظمة التجارة العالمية التي تزيد الشفافية لتحقيق أفضل الفرص للمستوردينتطبيق قو •

إحداث صيغة إضافية لمعايير الدعم االستثنائي والتي تعتبر جوهرية للتنمية وألهداف سالمة الغذاء للدول  •

أنظمة التسويق النامية لتسهيل تطور البرامج الهادفة لزيادة االستثمارات وتحسين البنية التحتية وتعزيز 

المحلي ومساعدة المزارعين على مواجهة المخاطر وتعزيز إدخال تكنولوجيا جديدة مستدامة والحفاظ على 

 .الموارد وزيادة اإلنتاجية

من المرجح أن مدفوعات التبديل الزراعي ومدفوعات قروض برنامج دعم األسعار والفوائد األخرى المتعلقة  •

إضافة إلى ذلك فان أي برنامج مزرعي يجب أن . ة في المستقبل القريببجهود حفظ التربة ستكون محدود

 .يعمل بترابط وثيق مع برنامج تصدير قوي مسيطر يحمي ويوسع أسواق التصدير

يبقى حفظ التربة واحدا من اآبر المسؤوليات الزراعية التي تتحملها الحكومة ويجب أن يستمر برنامج التعليم  •

 أن المنتجين على وعي تام بضرورة القيام بممارسات مناسبة للحفاظ على التربة الحالي حتى يتم التأآد من

 .وبأفضل الطرق الستخدامها في إجراء ذلك

 النتائج الرئيسية  5-4

  OECD سياسات التنمية في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 1-4-5 

لطريقة التي يقدم فيها الدعم للمنتجين والتي رآز اصالح السياسات في االقتصاديات الصناعية على تغيير ا •

  .تجنبت المعايير المرتبطة باإلنتاج
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من مدفوعات المزرعة % 30حوالي  )PSE(وصل حجم الدعم مقاسا بالنسبة المئوية لتقديرات دعم المنتج  •

 . 2003وهو نفس مستوى الدعم في عام 

ميزانية بلدان منظمة التعاون االقتصادي من % 1،2آان إجمالي الدعم المخصص للقطاع الزراعي يعادل  •

 . 2004والتنمية في عام 

-1986في الفترة % 91تناقصت نسبة دعم المنتج المرتبط باإلنتاج أو المدخالت والمشوه للتجارة من مستوى  •

 . 2004-2002للفترة % 74 إلى 1988

 .التجارة والبيئة استمر التدخل الحكومي القوي والذي آان له آثار قوية على اإلنتاج وعلى  •

 .مازال حوالي ثالثة أرباع إجمالي الدعم الزراعي يقدم للمنتجين الفرديين  •

أصبحت حكومات بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تهتم بصورة متزايدة بقضايا البيئة وتعزيز التنمية  •

لدعم المخصص لهذه المجاالت  لكن ا،الريفية وتحسين شروط رعاية الحيوان واألمن الغذائي ونوعية السلع

  .يعتبر ضئيال مقارنة بمستوى الدعم المرتبط باإلنتاج

 تطوير السياسات الزراعية العامة في االتحاد األوربي 2-4-5  

أصبحت األهداف البيئية والحفاظ على جمالية الريف ونوعية الغذاء وصحة الحيوان ومقاييس الرفاهية قضايا  •

 . ي في السنوات األخيرةسائدة لدى االتحاد األورب

 إصالحات جذرية للسياسات الزراعية العامة سميت مراجعة نصف 2003تبنى وزراء الزراعة في حزيران  •

 .سيتم فيها دفع معظم الدعم بصورة مستقلة عن حجم اإلنتاج ) MTR(المرحلة 

 ويتضمن 2006 وسيبدأ تنفيذ هذا اإلصالح في تموز 2005خضع قطاع السكر إلصالح جوهري في عام  •

 . اإلصالح تخفيضا مهما في سياسات التدخل وتطبيق خطة تعويض تستند إلى الدفعات المباشرة للمنتجين

وتم التخطيط لمزيد من . ما زال هناك نوعان من السلع هما الخمر والخضار والفواآه تتطلبان اإلصالح •

 .  2014اإلصالح في قطاع األلبان للفترة بعد العام 

 ، التيفيا، هنغاريا، استونيا، جمهورية التشيك، ليشمل آال من قبرص2004األوربي في أيار توسع االتحاد  •

وقد أتيح للمزارعين في هذه الدول مباشرة االستفادة التامة من قواعد السوق .  بولندا وسلوفاآيا، مالطا،ليتوانيا

-2004 مليون يورو للفترة 5100الخاصة بالسياسات الزراعية العامة وتم تحديد المبالغ المخصصة لهم بـ 

2006.  

 .  سيتم إلغاء أنواع الدعم المباشر خالل عشر سنوات •
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يتوجب على المزارعين التقيد بإنتاج أنواع من الغذاء مطابقة للمواصفات المطلوبة وتراعي قواعد سالمة  •

 . الغذاء حتى يستمر تقديم الدفعات لهم

ي المناطق الهامشية بهدف تحقيق األهداف االقتصادية وتحسين يسمح باستمرار الدفعات المرتبطة باإلنتاج ف •

  .البيئة

 . التطورات في السياسات الزراعية في الواليات المتحدة األمريكية 3-4-5 

قامت الواليات المتحدة األمريكية بإدخال تغييرات مهمة على سياساتها الزراعية خالل السنوات القليلة  •

 . الماضية

 تم استحداث برنامج للتعويض عن انخفاض أسعار السوق والذي يقدم مساعدات ،لدخلفيما يتعلق بدعم ا •

 . إضافية للمنتجين في حال انخفاض أسعار السوق حيث يقدم مساعدات إضافية في حال انخفاض أسعار السلع

توسعت في استمرت الواليات المتحدة األمريكية في تحويل برامج الدعم إلى برامج دعم غير مرتبط باإلنتاج و •

 .  اإلنفاق على النشاطات الخاصة بالحفاظ على الموارد وخاصة الحفاظ على األراضي المنتجة

 ليشمل العديد من البرامج الخاصة بالتغذية والتنمية الريفية 2002تم التوسع في تطبيق القانون الزراعي لعام  •

 . والبحوث والغابات والطاقة

امجا جديدا لمدفوعات تتعلق بالتعويض عن انخفاض أسعار السوق  برن2002أحدث القانون الزراعي لعام  •

السعر ( يقدم تعويضات في الحاالت التي تهبط فيها أسعار السلع في السوق عن السعر الفعال المستهدف

 . )المستهدف ناقص معدل المدفوعات المباشرة

 لمساعدة المنتجين 2002زراعي لعام طبقت الواليات المتحدة األمريكية برنامجا جديدا مفصوال عن القانون ال •

 . للسلع الخام والذين تأثروا سلبا بمنافسة المستوردات

تهدف السياسات الزراعية والتجارية في الواليات المتحدة األمريكية إلى تقديم والتوسع في شبكة سالمة  •

سواق عبر تخفيض المنتجين وتحسين تنافسية الصادرات من خالل إزالة دعم التصدير وتحسين الوصول لأل

 . حقيقي للتعرفة وتقديم تخفيضات مهمة في الدعم المحلي المشوه للتجارة
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  السياسات التجارية السورية–الفصل السادس 

ى السياسات       - يستعرض هذا الفصل أهم  التطورات في السياسات االقتصادية العامة في سورية              وبشكل أآثر تفصيًال عل

  .و بأخرى على أداء القطاع التجاري بشكل عام والتجارة الزراعية بشكل خاص  التي تؤثر بطريقة أ-التجارية

ى          ة السورية عل تويين  االقتصادي واإلداري بهدف                 ةمسير الحافظت  الحكوم ى المس ات اإلصالح عل  المتسارعة لعملي

د                   ة التح ى مواجه وطني والعمل عل ي تعترض     تحديث القطاع العام وتشجيع مشارآة القطاع الخاص باالقتصاد ال يات الت

  .عملية التنمية االقتصادية الشاملة ، آما تم التوجه بتعزيز السياسات التجارية وتحرير جزء هام منها وتشجيع الصادرات

ى             العودة إل ك ب ارة السورية وذل ى التج ر عل اتية ذات األث رات المؤسس وعليه تضمن الفصل  تقديم لمحة عامة عن التغيي

ة     . ة التي شهدت تطورات آبيرة في السنوات القليلة الماضية      السياسات االقتصادية العام   ة مواضيع ذات أهمي تم تغطي وي

ة  ة والنقدي ات المالي ن السياس ل م ر آ ل أث اع المصرفي –مث عار الصرف – القط اتي – أس ديل المؤسس  سياسات – التع

  . سوق األوراق المالية –  قطاع التأمين -االستثمار 

تعرض الف ذا يس ات   باإلضافة له دم معلوم ام ويق اري الع ام التج ي النظ ية ف ه العريضة  التطورات الرئيس صل بخطوط

ى أداء سياسات                            الترآيز عل ة السورية وجوانب إصالحها ب ارة الزراعي ي سياسات التج مفصلة حول آخر التطورات ف

ي مج    . تسويق المنتجات الزراعية   ة ف ارة الزراعي ال آل من الصادرات    آما  يستعرض أيضًا أثر إصالح سياسات التج

  .والواردات للتأآيد على األهمية النسبية للقطاع الزراعي في إطار عملية اإلصالح وإعادة الهيكلة

  السياسات االقتصادية العامة ذات العالقة بالتجارة   1-6

   السياسات المالية 1-1-6 

 المتعددة ومعدالت الفائدة الثابتة والسيطرة        بنظام أسعار الصرف   -تميزت السياسات المالية في سورية في الفترة السابقة         

ى التوجه                         ي تهدف إل رات والت المباشرة للحكومة على النظام المصرفي ، وتم في  اآلونة األخيرة إجراء العديد من التغيي

ل           . نحو المزيد من المرونة واالستجابة لظروف السوق        رة السورية مقاب ك سعرين لصرف اللي ي الوقت الحاضر هنال ف

تسيطر  . الر األول سعر ثابت مخصص لعمليات القطاع العام والثاني سعر مرن مخصص لعمليات القطاع الخاص                 الدو

وطني               ومن أجل    . الحكومة على عرض النقود وتقوم بالتعديالت واإلصالحات من أجل التوجيه العام ألدوات االقتصاد ال

بعض          ؤخرًا ب ى آل من        (اإلجراءات  الحد من التضخم قامت السلطات المالية في سورية م د عل ع معدالت الفوائ ل رف مث

الي                              ام الم ود خارج النظ ائض من النق ى امتصاص الف اعد عل ي سوف تس ة والت ة األجنبي ل  –ودائع العمالت المحلي  تقلي

د من التضخم            واردات والح ى تقليص ال ؤدي إل ذي سوف ي ز     ) الطلب نتيجًة لخفض االستهالك وال أنها تعزي ي من ش الت
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ود          ودعم الليرة  د لعق ذي أمت ام   . السورية لمواجهة الضغوط الخارجية وتقلل لحد ما التدخل في سعر الصرف وال ، حيث  ق

دة األساسية من             ى  % 6.5مصرف سورية  المرآزي برفع معدالت الفائ م      % . 7إل ة ت ة الوطني وتشجيعًا لالدخار بالعمل

  % .9إصدار شهادات ودائع مع معدالت فائدة قدرها 

ام الضريبي                        تهدف عملية تحد   ى تحسين النظ ي إل اد األورب ه االتح  –يث وزارة المالية والتي تتم من خالل مشروع يمول

ي              –إصالح إدارة الموارد المالية ونظام المحاسبة للدولة         ة ف ك المطبق ع تل  تبسيط اإلجراءات الجمرآية وجعلها متوافقة م

ين    6تبلغ موازنة هذا المشروع حوالي       . اإلتحاد األوربي    داد لوضع تشريع                 مالي ي اإلع ذا المشروع ف اعد ه ورو ويس ي

ي          . ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها مستقبًال في سورية           اعد مشروع التحديث القطاعي والمؤسساتي ف ا يس آم

  .ةتطوير العمل في وزارة المالية بما يجعل التشريعات والقوانين وآليات العمل متوافقة مع الشراآة السورية األوربي

ة عن         . خالل السنوات الخمس الماضية   % 1.2إن معدل التضخم السنوي قد وصل إلى حوالي          بينما لم يزد عجز الموازن

ام                   . خالل نفس الفترة  % 6 ارًا من ع ادة جدولتها اعتب ة وإع  . 1995بدأت سورية بخطوات جدية لتسوية ديونها الخارجي

دولي      1995تم تسوية وضع الديون في عام        ة    مع البنك ال ون دوالر    / 529والبالغ ى حل مشكلة          . ملي توصلت سورية إل

ام    ي ع م  1996الديون مع فرنسا ف ة      % 50 وبحس ديون البالغ الي ال ك فرنسي    / 1800من إجم ون فرن حل مشكلة    .ملي

ام           ي ع ران ف ع إي ة    1999الديون م ون دوالر  / 500 والبالغ ا          .ملي ا فيه ا بم ع ألماني ديون م ون ألماني  (  وحل مشكلة ال ا دي

رقية ام ) الش ي ع ة 2000ف ارك و / 2500 والبالغ ون م ون دوالر  / 346ملي و  (ملي ورية بنح ات س ل مطالب / 759مقاب

دة                           2004خالل عام   ). مليون دوالر  ع ع م توقي دول األخرى حيث ت ع ال ة م ديون المتبقي ى حل مشكلة ال  سعت سورية إل

  :اتفاقات بهذا الشأن وأهمها 

مليون دوالر مع حذف مبالغ / 155فقط من إجمالي الدين البالغ  % 15ضي بدفع التوصل إلى اتفاق مع بولندا ق 

  .الفوائد وفوائد التأخير 

/ 1800من إجمالي الديون والبالغة % 15التوصل إلى حل مشكلة الديون مع تشيكيا وسلوفاآيا والقاضي بدفع  

  .مليون دوالر مع حذف الفوائد وفوائد التأخير 

من % 15ا بالقبول بالمبدأ الذي تم اعتماده لـ بولندا وتشيكيا وسلوفاآيا والقاضي بتسديد أبدت رومانيا استعداده 

  .ديونها فقط

ار                 يا خالل شهر أي ديون السورية لروس ة تسوية ال ى اتفاقي ذه    . 2005باإلضافة لهذا فقد وقعت سورية عل ة ه آانت قيم

ة   وبعد% 8مليار دوالر تشكل خدمتها حوالي / 14.55الديون بحدود    ار دوالر / 1.1 إلغاء المطالبات السورية البالغ  ،ملي

ديون    % 73ووافقت روسيا على حسم      ون مق         . من القيمة الفعلية لل دفع دي ة ب إن سورية مطالب الي ف ارات  3دارها وبالت  ملي

داء من              ، ر مليون دوال  600و نوات ابت و    1 وسيتم سدادها خالل عشر س ارا و    .2005 يولي ديد ملي يتم تس ون 500وس   ملي

اران                     10دوالر من هذا المبلغ بالعملة الصعبة خالل          ه ملي ا قيمت الليرة السورية م ة السورية ب ا تضع الحكوم  أعوام بينم

تثمارية                           100و ل مشاريع اس يا وتموي ى روس ل تصدير سلع سورية إل ية لتموي ة الروس  مليون دوالر في حساب الحكوم

ون  150روسية في سورية و سوف تحصل روسيا من سورية على            ام      ملي داء من ع نويا ابت ة   .  2005 دوالر س غ قيم تبل
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ة (من الناتج المحلي اإلجمالي   % 10الديون الخارجية السورية اآلن أقل من        ٍة أخرى وصل     ). هيئة تخطيط الدول من جه

والي   ى ح وري إل اد الس و االقتص دل نم ام % 3.2مع ي ع ام % 2.8 و 2003ف ي ع ة  2004ف س ، وبحسب رئاس مجل

 شهرًا من الواردات ويعتبر هذا المستوى من المستويات المرتفعة          24االحتياطيات النقدية السورية لتغطية       تكفي الوزراء

  .مقارنة بالدول المجاورة والدول النامية 

  النظام المصرفي والمصارف الخاصة 1-1-1-6 

د من ا                   د والعدي ام بوجود مصرف تجاري واح ذه األي لمصارف المتخصصة   تميز النظام المصرفي في سورية وحتى ه

اري  ( ناعي -المصرف العق ي - الص عبي  - الزراع ليف الش رف التس رف    ) .  مص يطر المص ر يس ت الحاض ي الوق ف

ة موجودات       2004في نهاية عام    . التجاري على النشاطات المصرفية التجارية والمالية داخل وخارج سورية            بلغت قيم

ار ل   1250القطاع المصرفي في سورية حوالي       دره       س مح . ملي وًا ق ًة نم ام       % 5.7قق ع ع ًة م ة     . 2003مقارن ونمت قيم

ونمت قيمة آل من األصول والودائع خالل الفترة . س . مليار ل670 لتصل إلى حوالي  %8.3الودائع في المصارف بـ 

  ) .2005-المكتب المرآزي لإلحصاء(على التوالي % 16.6و % 11.5 بمقدار 2000-2004

   .%)ماليين الليرات السورية و  (2004-2000والودائع في المصارف العامة خالل الفترة  إجمالي األصول 1-6الجدول 

 2004 2003 2002 2001 2000 ماليين الليرات السورية
معدل التغيير 

  السنوي

 11.5%808,098973,2391,075,0941,183,3671,250,260 إجمالي األصول

 -  5.70% 10.10% 10.50% 20.40% -  نسبة التغيير

 16.6% 669,661 618,199 362,553469,883571,834 إجمالي الودائع

  - 8.30% 8.10% 21.70% 29.60%  - نسبة التغيير
   . وحسابات شخصية2005 المجموعة اإلحصائية لعام –المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

ي آذار     28تم توسيع القطاع المصرفي من خالل القانون رقم          ام    الذي صدر ف تح      2001 ع ذي سمح للقطاع الخاص بف  ال

ي         . مصارف خاصة بعد أن آانت محصورة بالدولة    رار بالسماح للمصارف الخاصة بالعمل ف د الق انون بع وجاء هذا الق

ل حصتهم                   / 28ومما جاء في القانون     . المناطق الحرة السورية     وك يجب أن ال تق ذه البن ي ه اهمين السوريين ف أن المس

ن  ن أصول% 51ع ا  م ون رأس ماله ذه المصارف وأن يك ى30 ه د أدن ون دوالر آح رى  . 68 ملي وانين األخ ن الق وم

د والتسليف                          انون النق انون السرية المصرفية وق ى عمل المصارف ق ؤثر عل ي ت ين     . 69المهمة في هذا الصدد والت من ب

ك بيبل    - بنك سورية والمهجر      –المصارف الخاصة التي تم تأسيسها بنك عودة سورية          ك السعودي    –وس سورية     بن  البن

ي    – البنك العربي – بنك سوسيتيه جينيرال لبنان  – البنك الدولي للتجارة والتمويل      –) بيمو(الفرنسي    آخر المصارف الت

ون دوالر  10بدأت العمل آان بنك بصرى الذي بدأ العمل في المنطقة الحرة بدمشق برأسمال قدره          ام    .  ملي ة ع ي بداي وف

ه                    سمح مجلس ال   2006 ه حيث رخص ل رخيص ل وزراء لثامن المصارف وهو بنك سورية والخليج باستكمال أوراق الت

  .2006نهائيًا في نيسان 

                                                            
 %50ولكن تعمل الحكومة حاليًا على دراسة خطة مستقبلية لرفع حصة المساهمين غير السوريين ألآثر من .  68
 الذي تم 23القانون رقم . والناظم لترخيص وإجراءات تسجيل المصارف المؤسسة بحسب هذا القانون) 2001آذار ( الخاص بالمصارف 28القانون رقم  69

  .2001 الخاص بسرية المهنة الصادر في آذار 29والقانون رقم . 2001النقد والتسليف في آانون األول بموجبه تأسيس مجلس 
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ذا   .  بإنشاء مصارف إسالمية في سورية 2005 الصادر في أيار 35آما سمح  المرسوم التشريعي رقم   وسوف يساعد ه

ذه المصارف         وسوف يتم تأمين ال   . في امتصاص السيولة الفائضة في السوق        ر من التسهيالت لعمل ه د حصلت   . كثي وق

وق     ي الس ل ف دء بالعم رخيص للب راءات الت اء إج ى إنه ل عل ة وتعم ة المبدئي ى الموافق المية عل الث مصارف إس أول ث

ام                   . السورية قريبًا    ي ع دأ العمل ف ة ليب راخيص المطلوب ذه المصارف أنهى بنك قطر اإلسالمي الت ين ه . 2006ومن ب

  . قتصاديون أن هذه خطوة مهمة جدًا إلآمال إصالح النظام المصرفي في سورية ويعتقد اال

ة والمصرفية لتسهيل                       وانين المالي وفيما يختص بإصالح المصارف تدرس الحكومة إصدار وتحديث وتطوير بعض الق

ام         . عمل المصارف الخاصة والحكومية      ار من ع ي أي ول  سمح المصرف المرآزي للمصارف المرخصة أل           2005فف

ل مصرف         ًا من قب دد يومي مرة بتحديد سعر شراء ومبيع العمالت األجنبية للمواطنين لتتنافس فيما بينها ضمن هامش يح

اري     ان يصدرها المصرف التج ي آ رة الت ي النش ة ف الت األجنبي عار صرف العم ت أس ث آان زي ، حي ورية المرآ س

ل        باإلضافة لهذا فقد أعلنت . السوري تتحدد بدون أية هوامش   ى تحوي ات عل ة معوق اك أي ون هن ن تك وزارة المالية بأنه ل

ي         . األرباح خارج القطر وتخفيض العموالت على التحويالت المالية          رارًا ق أصدرت السلطات المالية والنقدية السورية ق

دة عن                   2005آانون الثاني    د الفائ % . 4.5 سمحت فيه للمصارف ألول مرة باالقتراض من بعضها البعض بحيث ال تزي

واردات لحوالي                 ل الصادرات وال ة بتموي ارة            / 950وبنفس الوقت سمح للمصارف المحلي ع التج داره رب ا مق ل م د تمث بن

ة  ورية الكلي ة      . الس ع الالزم وم والطواب يض الرس م تخف د ت دات فق راءات والتعقي ل اإلج بيل تقلي ي س ذا وف افة له باإلض

  . للحصول على القروض 

ة و الصناعية  (ؤثر المصارف الجديدة على نشاط المصارف الحكومية المتخصصة        ال يتوقع االقتصاديون أن ت     ) الزراعي

ي                          رة الت ا وللخب تمكن قطاع المصارف الخاصة من الخوض به د ال ي ي ق في سورية وذلك لتفردها ببعض المجاالت الت

ة المتخصصة س          . اآتسبتها في هذه المجاالت     وك العام ى أن البن د هؤالء االقتصاديون عل ام     وأآ ا اله تستمر بلعب دوره

ل        . خاصة في مجال تمويل قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات        باإلضافة لهذا فإن البنوك المتخصصة ستشارك بتموي

  .القروض طويلة األجل 

ع   .  بعض القرارات الهامة التي تهدف إلى تطوير وتحسين أداء القطاع المصرفي             70أصدر مجلس النقد والتسليف    د رف فق

ى الحساب الجاري من     % 7إلى % 6دالت الفائدة على الودائع ألآثر من عامين من المجلس مع  ى  % 2وتخفيضها عل إل

ة            2005وفي آذار   %. 1.5 ع العمالت األجنبي ى ودائ دة عل تكون   .  رفع المصرف التجاري السوري معدالت الفائ حيث س

ة     .  ه اإلسترليني   لليورو والجني % 4.2للدوالر و % 2معدالت الفائدة على الودائع لعام واحد        وسيتم تطبيق معدالت مختلف

دد             ة حسب الم دة       .  شهراً  12-6-3-1للودائع من آل من العمالت األجنبي تكون معدالت الفائ ثالث    % 1.5وس للعمالت ال

 .المذآورة سابقًا في حالة الحساب الجاري تحت الطلب 

ليف      د والتس س النق رارات مجل ملتها ق ي ش رفية الت هيالت المص ا التس ماح  أم ي الس ة   فه ارف المرخص ة (للمص العام

تة         ) والخاصة بمنح القروض فيما بينها بالعمالت األجنبية واستيفاء الفوائد والعموالت شريطة أال يتجاوز أجل القرض س

                                                            
، ويقوم بالعمل على إصالح السياسات القطاع المالي ويتكون من ممثلي مختلف ) 23القانون رقم (تم تفعيل عمل هذا المجلس لمراقبة السياسة النقدية  70

 ).الفصل الرابع-2003التجارة الزراعية تقرير (الوزارات ذات الشأن 
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بة                   غ القرض عن نس د مبل ٪ من رأسمال المصرف    25أشهر قابلة للتجديد وبموافقة مصرف سورية المرآزي وأال يزي

الليرات السورية ،                 المقترض، آما وا   ة ب فق مجلس النقد والتسليف على السماح بعمليات اإلقراض مابين المصارف العام

و السماح للمصارف المرخصة بمنح التسهيالت المصرفية بالعمالت األجنبية لمن يرغب من المستوردين من القطاعين           

 على الضمانات، وأعطى مجلس النقد مجالس    الخاص والمشترك لتمويل عمليات االستيراد بالقطع األجنبي بعد الحصول        

  . إدارات المصارف المرخصة المرونة في تحديد الضمانات التي تأخذ بعين االعتبار قدم العميل وتعاونه السابق 

ل                      ه األق وال داخل سوريا ليجعل ل األم من جهة أخرى قرر المصرف التجاري السوري تخفيض أسعار وعموالت تحوي

ة     بين الجهات التي تقوم    ذه                           ‚  بهذه العملي ى داخل سوريا حيث أن ه وال من الخارج إل ل األم ن يشمل تحوي ك ل ولكن ذل

الخدمة ال تزال خاضعة للكثير من اإلجراءات والتعقيدات آما أن العمولة التي يتقاضاها المصرف التجاري السوري ال                    

ع أن   ‚ تزال مرتفعة  تثمارات    وسيتوجه المصرف نحو تقديم القروض الطويلة األجل لجمي اريع االقتصادية واالس واع المش

ل      ى تموي ت مقتصرة عل وري آان اري الس روض المصرف التج اط االقتصادي خاصة أن ق ات النش ة متطلب ة تلبي بغي

وال        ف األم تثمار وتوظي و اس ة نح ات العام ن التوجه زءا م د ج ك يع ر ذل ادرات ويعتب ة الص ة خاص ات التجاري العملي

  .التجاري السوري والودائع المجمدة لدى المصرف 

  سعر الصرف واستخدام العمالت األجنبية 2-1-1-6 

ة                 اتها المالي د وتنسيق سياس اءة لتوحي ام بخطوات بن ى القي ذه السياسة     . تعمل الحكومة عل ؤخرًا شهدت ه ي آانت   -م والت

ة     -تتميز بتعدد أنظمة سعر الصرف وسيطرة الدولة على النظام المصرفي    اه مرون رات باتج ر واستجابة    بعض التغي أآب

ارة                   (لظروف السوق    ر التج ى تقري ودة إل لمزيد من المعلومات عن تطور أسعار الصرف في السنوات األخيرة يرجى الع

  ). الفصل السادس- 2004-الزراعية السورية 

ام      .  وتسعى سورية إلى اعتماد وتبني سعر صرف واحد لليرة السورية            د من        1990وبدءًا من ع ة العدي   اتخذت الحكوم

ورية   ي س عار الصرف ف ام أس يط نظ ى تبس ة إل راءات الهادف ام .  اإلج ي ع عر الصرف  1990فف ة س  طرحت الحكوم

دول المجارة       (الموازي الرسمي    وات                  ) سعر صرف ال ة الصادرات من خالل القن وال ولتنمي ل األم افز لتحوي ك آح وذل

ا أدى             . الرسمية   تخلص من           وقد أدى هذا إلى تحسين عرض وتدفق السلع األساسية آم واء التضخم من خالل ال ى احت إل

امالت              . المخاطر التي تنجم عن تهريب البضائع والسلع         ة والمع ات التجاري ة من العملي ومع مرور الوقت زادت الحكوم

م    6 صدر المرسوم رقم 2000وفي عام   . التي طبق عليها سعر الصرف للدول المجاورة         تبداًال للمرسوم رق ام  24 اس  لع

ة                  تم بموجب  1986 تالك العمالت األجنبي . ه فرض مستوى أقل بكثير من الصرامة والعقوبات على عمليات الصرف وام

ة تنجز حسب                       ومع آل ما سبق ما تزال بعض العمليات الحكومية وجزء من عمليات القطاع العام المتعلقة بالديون القديم

و  ذا يب/س. ل11.2سعر الصرف الرسمي وه عار أخرى و به تم دوالر أو حسب أس دفًا ي عار الصرف ه د أس ى توحي ق

ة           . السعي إلنجازه بأسرع وقت ممكن       ة الوصول لألسواق المالي ر ضعيفًا وإمكاني ة يعتب ا أن تطور األسواق المالي وبم

الي                   ة العجز الم داد وتغطي دة بالحاجة لس ى مقي ة تبق ة والنقدي إن السياسة المالي . والنقدية الدولية غير ممكنة بشكل آبير ف

ة         22 تم تخفيض معدالت الفائدة للمرة األولى منذ         2000رغم من أنه في عام      وعلى ال  دالت بقيت ثابت ذه المع إن ه  عامًا ف
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انون     ات القطاع الصناعي من خالل                            . بحسب الق تيراد متطلب ة من أجل اس ة المطلوب أمين العمالت األجنبي تم ت سوف ي

  . مؤسسة التجارة الخارجيةالمصارف المرخصة بحيث تلغى العموالت التي آانت تتقاضاها 

اورة               2001في عام    ذلك   .  تم تقديم معدل صرف للعمليات غير التجارية قريب من سعر صرف األسواق المج إضافة ل

    .يمكن اآلن للبنك بالمرآزي أن يشتري العمالت األجنبية من العامة بسعر الصرف الحقيقي

م تخف     د ت ددة ق عار الصرف المتع دالت أس ي مع ارق ف مي    إن الف عر الصرف الرس ا أن س يًال بم ه قل دول  "يض عر ال س

اورة ام  " المج ة ع ي بداي اده ف م اعتم د ت عر صرف السوق 2004ق ًا لس ون قريب ورات  .  ليك ذه التط ن ه رغم م ى ال وعل

  .المنطوية تحت االقتصاد المرآزي فما زال الضغط التضخمي موجودًا بالتوافق مع النمو المتواضع في الطلب المحلي 

م                ومن الخ  وزراء رق طوات المهمة التي تم اتخاذها الحقًا والتي ستؤثر على السياسات المالية تعميم السيد رئيس مجلس ال

اريخ 810/15 ام     5/2/2006 ت اع الع ات القط ع جه ة وجمي ات العام وزارات والمؤسس ة ال ى آاف ب إل  والمتضمن الطل

د          دوالر األمريكي لتس ورو عوضًا عن ال اه       والمشترك وجوب اعتماد الي ا تج ي ستستحق عليه الغ المستحقة أو الت يد المب

ا        (جهات خارجية بالدوالر األمريكي     تيراد بضائع أو خدمات وغيره ود اس ات قروض أو عق ذ اتفاقي ذلك   ،)نتيجة تنفي  آ

ات                  جة  نتي(اعتماد اليورو عوضًا عن الدوالر في المطالبة باستيفاء مستحقاتها ومواردها بالدوالر األمريكي من تلك الجه

ي             ). تنفيذ عقود تصدير واستيفاء رسوم وتكاليف وغيرها       ورو ف اد الي وزراء اعتم يس مجلس ال يد رئ يم الس آما طلب تعم

ذ          ا لتنفي العقود المستقبلية سواء في االستيراد أو التصدير أو الخدمات، وطلب اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة الخاصة به

  .هذا التعميم

ر                 , المالي والمصرفي واستكماًال لخطوات اإلصالح     ر مؤسسات مصرفية غي ي عب داول القطع األجنب وتصويبًا لوضع ت

ي سورية               ة الصيرفة ف اه تنظيم عملي مرخصة بهدف توطين تمويل التجارة عن طريق المصارف المحلية وآخطوة باتج

م                   انون رق ة الق يس الجمهوري يد رئ اريخ    24والتغلب على مشكلة السوق السوداء أصدر الس  الخاص   2006ان   نيس  24 ت

  :بإنشاء مكاتب الصيرفة ويطرح هذا القانون ترخيص نوعين من الشرآات

شرآات مخولة ببيع وشراء القطع األجنبي بكافة أشكاله وتنفيذ الحواالت من الخارج إلى الداخل وإجراء  .1

    .التحويالت المسموح بها

    .مكاتب صرافة يسمح لها فقط ببيع وشراء أوراق النقد األجنبي .2

  قطاع التأمين 2-1-6 

إن      ة ف دول المتقدم ة بال أمين وبالمقارن ورية للت ل الس ة مث رآات الحكومي ى الش اع مقتصرًا عل ذا القط ي ه ل ف أن العم آ

اتهم    أمين          . السوريين أقل اهتماما بالتأمين على ممتلك ات بالت يارات والعرب الكي الس وم معظم الشرآات وم ذا تق ورغم ه

وبنفس اإلطار   . 2004 الصادر في أيلول عام   68لعليا للتأمين بحسب المرسوم التشريعي رقم       تـم تأسيس الهيئة ا   . عليها  

ام  .  الطريق أمام إنشاء شرآات التأمين الخاصة والمشترآة   2005 لعام   43فقد فتح المرسوم التشريعي رقم       ومع نهاية ع

ام              وافقت الهيئة العليا للتأمين على تأسيس أربع شرآات لتبدأ العمل             2005 ي ع أمين السورية ف ي سوق الت  من   2006ف
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ي لسبع شرآات         .  فرع في آل أنحاء سورية       42خالل   رخيص بشكل أول م الت ذا ت تكمال    71باإلضافة له وم باس دة لتق  جدي

ا                    . وثائق وإجراءات الترخيص المطلوبة      وم بعمله ذه الشرآات لكي تق بة له إن االتجاه العام هو في توفير بيئة عمل مناس

  .مساهمين العرب واألجانب بالعمالت األجنبية لجه مثل إمكانية تحويل العائدات المالية واألرباح السنوية لعلى أحسن و

  سوق األوراق المالية  3-1-6 

ع  ) . بورصة (تعتبر سورية واحدة من الدول العربية القليلة مثل اليمن والسودان التي ليس لديها سوقًا لألوراق المالية   وم

د                        زيادة مشارآة ال   ام متزاي ك اهتم ان هنال المي آ ي االقتصاد الع دماج سورية ف قطاع الخاص في االقتصاد السوري وبان

م             . إلحداث سوق لألوراق المالية في سورية         22أنشأت هيئة األوراق واألسواق المالية من خالل المرسوم التشريعي رق

ت        . 2005 حزيران   22تاريخ   ًا لالس ة دفع ذه الهيئ اعد إحداث ه ة      سوف يس ال الشرآات المحلي رأس م يعًا ل ثمارات وتوس

ذه الشرآات   . التي سوف تطرح أسهمها في هذه األسواق      . باإلضافة لذلك سوف تتاح الفرصة للمواطنين لالستثمار في ه

وق      ا اقتصاد الس يبنى عليهم ذين س اس الل دة واألس كل القاع ة تش ة ورقابي ة تنظيمي تكون هيئ ة س ة األوراق المالي إن هيئ

تقبال ويؤمل أن تكون      االجتم اعي إذ أنها تنظم مساهمة المواطنين في الشرآات المساهمة القائمة حاليا والتي ستحدث مس

الصيغة األفضل لمشارآة واسعة في استثمارات آبيرة تنمي اقتصاد البالد وتضمن حقوق المساهمين وتحميهم من الغش           

بال        ي ال روة ف ع الث ال والتالعب وتوسع قاعدة توزي ات       واالحتي ة واذون ندات الحكومي داول الس ة ت ا تشمل عملي ا أنه د آم

  .     الخزينة التي سوف تأخذ حيزا من تطور السوق المالي في سورية

  سياسات االستثمار  4-1-6 

رة   ة المباش تثمارات األجنبي جيع االس تثمار وتش ة االس ين بيئ ى تحس ة الماضية عل نوات القليل ة خالل الس ت الحكوم عمل

)FDI (تثمار بالتنسيق          . ي تزايدت نتيجًة لعملية اإلصالح االقتصادي في سورية         والت وفي هذا اإلطار يعمل مكتب االس

تثمار         ورية لالس ة الس اء الهيئ انون إلنش ودة ق اء مس ى إنه ًا عل ة حالي ات المعني ع الجه ب  . م ائيات مكت رت إحص أظه

ام  تثمار لع بوق  2005االس ر مس توىًً غي هد مس د ش ام  ق ذا الع تثمار  أن ه يم االس تثمارية وق اريع االس رت . للمش وأظه

رة   ة المباش تثمارات األجنبي ة تحت االس اريع المرخصة والمنطوي أن المش ام ب ام ) FDI(األرق د نمت خالل ع  2005ق

دره       % 30بمقدار   و ق ام   % 11مقارنًة مع نم ي ع ي          . 2004ف تثمارية ف غ عدد المشاريع االس وبحسب نفس المصدر بل

ر   ذ إق م   سورية من تثمار رق انون االس ام     10ار ق ن ع ار م ي شهر أي ذي صدر ف والي 1991 ال  مشروعًا بلغت  3550 ح

  . س . مليار ل897تكاليفها االستثمارية حوالي 

انون حوالي                 ذا الق ى ه اءًا عل تثمارية المرخصة بن اريع االس ة المش ة بلغت قيم ة تخطيط الدول باإلضافة لهذا وحسب هيئ

ار ل200 ام . ملي ار ل377  و2004س ع ام . ملي ا  (200572س ع ار ل70منه ة  . ملي تثمارات األجنبي ن االس ) . س م

رة   % 21المحلي  وحسب نفس المصدر آان معدل االستثمار إلى الناتج دل     1997 - 1992خالل الفت ى من مع  وهو أعل

الغ   االدخار المحلي إلى ا   % 17الناتج الب رة ذاته تثمار    . للفت دل االس ل من مع   % 19وأصبح مع ي    دلوأق االدخار المحل

                                                            
  .  شرآة جديدة20تقوم الهيئة العليا للتأمين بدراسة طلبات  71
مشاريع % 6.4 –للزراعة % 3 –للمشاريع العقارية % 16.2 –للنقل % 10.3 –للمشاريع الصناعية % 64: توزعت هذه التكاليف االستثمارية آاآلتي 72

  .أخرى
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ين     % 24البالغ  ة ب رة الثاني ة    2003 - 1998خالل الفت ى حال دل عل ا ي ر        م تثماري غي اخ االس ود االقتصادي والمن الرآ

   .2005المالئم والذي ما لبث أن تحسن فيما بعد ليصل إلى مستويات غير مسبوقة في عام 

ناع         دن الص ن الم د م اء العدي م إنش د ت بق فق ا س ل م افة لك دن      باإلض ذه الم ذب ه وف تجت رة س نوات األخي ي الس ية ف

ال السوريين  ق آالف الفرص للعم ى خل تؤدي إل ا س تثمارات آم ة الصناعية . االس دن المدين ذه الم ى ه ة عل م األمثل وأه

د     . والمدينة الصناعية في حسيا في محافظة حمص        ) قرب دمشق (الصينية في المنطقة الحرة في عدرا        إضافة لماسبق فق

ل  2005الستثمارات في المشاريع العقارية بشكل آبير خالل عام    ازدادت ا   مع دخول العديد من المجموعات الخليجية مث

  .  مجال االستثمار العقاري في سورية " إعمار"مجموعة 

إن أهمية هذه المناطق . من المهم اإلشارة إلى أهمية مناطق التجارة الحرة في النظام التجاري وفي االقتصاد السوري 

وآانت المناطق الحرة اتبعت نظاما . تنبع من آونها تعمل في تخزين وشحن البضائع التي يتم توزيعها على دول المنطقة

استثماريا جديدا شمل نشاط التجارة االلكترونية والمعلوماتية والمكاتب التجارية والشحن والنشاط الصحي والخدمي 

ويسعى هذا النظام إلى إقامة المناطق الحرة على األراضي . ةونشاطات أخرى تسهم في تنمية المبادالت التجاري

 آما يشمل النظام تبسيط أنظمة الخزن والتخليص ،السورية آافة وتعمل وفق األنشطة المسموح بها وآلية العمل السائدة 

ؤسسة وطريقة والتشابكات مع الجمارك وتعديل إجراءات منح شهادة المنشأ السوري للمنتجات المصنعة النافذة في الم

 وإعادة النظر في قوانين التجارة ، إن ارتفاع قيمة االستثمارات في المناطق الحرة يعود إلى النمو االقتصادي .طرحها

 إضافة إلى إتباع آلية عمل اقتصادية جديدة ،واالستثمار والجمارك ومراعاة سياسات التحرر المتبادل واالتفاقيات الثنائية

 ووصل  .ر األسس اإلدارية والقانونية والمالية التي ساهمت في خلق مناخ استثماري مقبولفي المناطق الحرة وتطوي

 وساهمت في السنوات ، مليار ليرة سورية بين تصدير واستيراد23حجم التبادل التجاري خالل العام الحالي إلى نحو 

  .لةاألخيرة في إدخال الماليين من الدوالرات من القطع األجنبي إلى خزينة الدو

  قوانين المنافسة   5-1-6 

تقلة تسمى               ة مس ار وإحداث هيئ ع االحتك انون المنافسة ومن اء مشروع ق ى إنه تقوم وزارة االقتصاد والتجارة بالعمل عل

ته     2007 أو بداية عام 2006هيئة المنافسة ومنع االحتكار والذي من المتوقع صدوره بنهاية عام           اء من دراس د االنته  بع

ة                   .  المعنية باألمر    من آافة الجهات   ات أو الممارسات التنفيذي ات أو الترتيب اء االتفاق ويهدف هذا القانون إلى ضبط أو إلغ

ة    ن إمكاني د م ا يح ة مم وقية مهيمن تعمال أوضاع س اءة اس راء أو إس ات الش دماجات وعملي ين المؤسسات أو االن ا ب فيم

ة أو                 الوصول إلى األسواق أو يقيد المنافسة على نحو آخر تقييداً          ة أو الدولي ارة الداخلي ي التج أثيرًا ضارًا ف  مفرطًا يؤثر ت

ة االقتصادية ي التنمي رة . ف ادىء المنافسة الح د السوق ومب ًا لقواع لع والخدمات وفق عار الس د أس وجعل المشروع تحدي

دما                 واد والخ ذلك أسعار الم ة بالقطاعات     باستثناء أسعار المواد األساسية والخدمات التي يتم تحديدها بقانون وآ ت المتعلق

ي                      ار للسوق أو صعوبات متواصلة ف ة احتك ا بسبب حال أو المناطق التي تكون فيها المنافسة بواسطة أسعار محدودة إم

ارة     د استش عملية التزويد أو بسبب أحكام تشريعية أو تنظيمية حيث تنظم بواسطة قرار من قبل رئاسة مجلس الوزراء بع

ا وأيضًا األسعار                   مجلس المنافسة ويحدد هذا ال     ا وبيعه د أسعار آلفته ه وشروط تحدي ة ب واد والخدمات المعني مرسوم الم
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ة                               ة أو آارث ة طارئ تثنائية أو حال ة ظروف اس ة لمواجه وزراء وبمقتضى إجراءات مؤقت رار من مجلس ال التي تحدد بق

  . دء تطبيقهاطبيعية على أن يعاد النظر في هذه اإلجراءات خالل مدة ال تزيد على ستة أشهر في ب

ًة        بح أولوي د أص ورية ق ات الس ية للمنتج ة التنافس م الجاهزي وري ودع اد الس ية االقتص ن الواضح أن موضوع تنافس م

امج    " دعم الجاهزية التنافسية  " مشروع   2006انطلق في شهر شباط     وفي هذا اإلطار    . للحكومة السورية    الذي يموله برن

ي سورية  ائي ف دة اإلنم م المتح دعم )UNDP(األم ة السورية ل ة ضمن خطط الحكوم ة تخطيط الدول ع هيئ اق م  باالتف

ة عن مؤشرات                 . وتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد السوري     داد المعلومات الدقيق ي إع اعدة ف ويهدف المشروع إلى المس

ية لالقتص                 ايير التنافس ة مع دد       ومعايير التنافسية في القطاعات االقتصادية بدءا بقطاع الصناعة ومقارب ع ع اد السوري م

ي األداء             ر للمنافسة ف ز اآب ي تحفي اعدة ف ة والمس دة الوطني ات األجن من الدول وعلى اعتماد مسألة التنافسية ضمن اولوي

  .االقتصادي إضافة إلى تقديم التوصيات التقنية المبنية على أفضل التجارب

  المواصفات والمقاييس  6-1-6 

ة منط        ة الشراآة            مع بدء التطبيق الكامل التفاقي ى اتفاقي ى عل األحرف األول ع ب رى والتوقي ة الحرة الكب ة التجارة العربي ق

اييس                           ة مختصة مسؤولة عن المواصفات والمق ة الحاجة لوجود جه ررت السلطات المختصة أهمي السورية األوربية ق

اءاً           . للمنتجات المحلية    اييس بن ة للمواصفات والمق ة العام م     وفي هذا اإلطار تم تأسيس الهيئ ى المرسوم التشريعي رق  عل

داد المواصفات            .  آجهة تابعة لوزارة الصناعة      2005 الصادر في آانون األول      37 د وإع ى تحدي ة عل وستعمل هذه الهيئ

ى    . الخاصة بكافة السلع وعلى آافة المنشآت إتباع هذه المواصفات أثناء العملية اإلنتاجية          ذه الخطوة عل وسوف تساعد ه

  .  ات الوطنية لكي تنافس على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي تحسين نوعية المنتج

  اإلصالح المؤسساتي والتشريعات القادمة ذات األهمية   7-1-6 

دء العمل                  ا للصدور وب ي طريقه في إطار عملية اإلصالح والتطوير يمكن القول أن العديد من التشريعات واإلجراءات ف

ى ه      . بها قريباً  د                         من أهم األمثلة عل داد قواع ى إع ذي سيعمل عل ديم وال انون الق ديًال للق ر تع ذي يعتب ارة وال انون التج ذا ق

ى             . وأسس النظام التجاري في سورية       ذي يهدف إل ويعتبر قانون الشرآات  من األمثلة األخرى على هذه التشريعات وال

ذين . تقديم القواعد واإلجراءات الالزمة لتأسيس الشرآات بمختلف أشكالها           انون المنافسة      إن ه ى ق انونيين إضافة إل  الق

آخر عمل سوق األسهم                  ومنع االحتكار السابق الذآر ذات أولوية لالقتصاد السوري في هذه المرحلة وستدعم بشكل أو ب

  .واألوراق المالية 

ي سوف تحل وسوف يتم قريبًا تأسيس الهيئة الوطنية لتنمية الصادرات وبحسب المسودة النهائية لهذا المرسوم التشريع

   :وتحدد أهداف الهيئة بما يليالهيئة محل مرآز التجارة الخارجية 

ي األسواق    أ   ـ تنمية وتطوير الصادرات وتوجيه المنتجين المحليين والمستثمرين لالستفادة من فرص التصدير المتاحة ف

   . الخارجية
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ق ال            ا من تحقي ي تحسين جودة المنتجات السورية لتمكينه اعدة ف ي األسواق       ب ـ المس ية ف درة التنافس بية والق زة النس مي

  . الخارجية

ة             دير المحلي ات التص ة معوق ى إزال ة عل ات المعني ع الجه ل م ورية والعم ات الس دير المنتج رويج تص يط وت ج ـ تنش

    . والخارجية

  : تمارس الهيئة المهام التاليةومن أجل تحقيق هذه األهداف 

ي اجتماعات           أ ـ المساهمة في إعداد خطط الصادرات   ارآة ف ة حق المش ة للتصدير وللهيئ م السياسة العام ة ورس الوطني

   . اللجان العليا المشترآة العربية والثنائية واإلقليمية والدولية

ك     ي تل تهالآية ف ة االستطالعات االس ة ودراس لعية والخدمي ة للمنتجات الس ب ـ إجراء البحوث عن األسواق الخارجي

ه الم  دف توجي واق به ي      األس ة ف ات المعروض ع المنتج ية م ر تنافس دمات األآث لع والخ وفير الس درين لت ين والمص نتج

    . األسواق العالمية

ة المصدرين          أنها خدم ي من ش ة الت ة والعالمي ج ـ إنشاء نظام لجمع وتخزين ونشر المعلومات والبيانات التجارية الوطني

    . وحة في األسواق الخارجيةوالمنتجين وإطالعهم على فرص التصدير والتسهيالت الممن

ى        ي والتصدير ال ويق المحل دان التس ي مي املين ف ين الع ين واإلداري اءة الفني وير أداء وآف دريب لتط رامج ت داد ب د ـ إع

    . األسواق العالمية وتقديم االستشارات الالزمة

ي األسواق الخار       ة السورية ف ع الجهات      هـ ـ تنفيذ أنشطة ترويجية للمنتجات السلعية والخدمي تهدفة بالتنسيق م ة المس جي

دوات                        ة ن ي إقام اهمة ف ة والمعارض التخصصية السورية والمس المعنية، والتي يمكن تحقيقها من خالل البعثات التجاري

    . ومؤتمرات للتسويق والتصدير في الداخل والخارج

ر السوريين بمعلومات عن فرص ا       ة     و ـ تزويد المستثمرين والمصدرين السوريين وغي ي المشاريع الموجه تثمار ف الس

    . نحو التصدير

ة للمنتجين      ز ـ العمل على إيجاد محفز للتصدير في ضوء تجارب الدول األخرى، وتقديم المساعدات واالستشارات الفني

    . والمصدرين إلحداث شرآات تسويق دولية بقصد التصدير

    . يجية السوريةح ـ العمل على إنشاء مجالس نوعية ألهم الصادرات االسترات

يط            ال تنش ي مج ة ف ة والمحلي ة واإلقليمي ات العالمي ات والتجمع ع المنظم ي م ي ودول ائي وإقليم اون ثن وير تع ط ـ تط

    . الصادرات السورية وتوفير المعلومات عن األسواق الخارجية
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ين        ع الملحق رويج للصادرات السورية والتنسيق م دى السفارات    ي ـ إقامة مراآز تجارية خارجية بهدف الت  التجاريين ل

    . السورية في سبيل الترويج لتلك الصادرات

ي    ك ـ المشارآة مع الجهات المعنية في اختيار وتأهيل الملحقين التجاريين المراد إيفادهم إلى السفارات السورية الكائنة ف

    . البلدان التي تقصدها المنتجات السورية

ا    ل ـ إصدار النشرات الدورية والسنوية   عن أنظمة التجارة الخارجية وآافة األمور األخرى الخاصة بالتصدير وتوزيعه

    . على المصدرين والجهات المعنية

ي              ات الت ا للجه ا وتوزيعه ة والصادرة عنه ى الهيئ واردة إل ات ال م ـ إحداث مكتبة خاصة بالهيئة لتوثيق وأرشفة المعلوم

    . تحتاج إليها

    . التصدير والعمل على إزالتهان ـ التعرف على مشاآل ومعوقات 

   :  المكاتب التالية من الهيئة وبقرار من رئيس مجلس الوزراءتتكون

ريع .1 دخل الس ب الت اء    : مكت ق المصدرين أثن ي تعي ة الت ة الطارئ ور المحلي ة األم وية آاف ة وتس ف بمعالج ويكل

    .  ساعة24تصدير منتجاتهم وخالل فترة ال تتجاوز 

ق أسس                   : صادرات مكتب صندوق تنشيط ال     .2 ى المصدرين وف ة إل ات والمساعدات العيني ديم اإلعان ه تق اط ب وين

    . وضوابط يحددها مجلس اإلدارة

ة      .3 ارة الدولي ع                      : مكتب نقطة التج اون م ى المصدرين من خالل التع ة إل ات الخارجي وفير المعلوم ولى ت ذي يت ال

  .شبكة نقاط التجارة الدولية الكائن مقرها في جنيف

ة                  وآنتيجة إل  ارة العالمي ة التج ة منظم م تأسيس مديري د ت ارة فق ة    . عادة هيكلة وزارة االقتصاد والتج ذه المديري ستعمل ه

ة               ارة العالمي ة التج ى منظم دخول إل ر        (على تحضير سورية لل ذا التقري ع من ه د من المعلومات عن     -الفصل الراب  لمزي

ورية  ة ووضع س ارة العالمي ة التج ار ). منظم ذا اإلط ي ه دم وف ى وزارة االقتصاد  ق ائي إل دة اإلنم م المتح امج األم برن

 . مشروعًا لدعم إصالح سياسة التجارة والتحضير لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية

دى   . ويتوقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من المشروع مساعدة الحكومة في إصالح السياسة التجارية           ة ل وزيادة المعرف

ي إطار                     صانعي القرار حول م    دول ف ى ال ة عل ات المترتب وق وااللتزام ا الحق سائل السياسة التجارية واالقتصادية بما فيه

ة         .منظمة التجارة العالمية   ي بمنظم دى وزارة االقتصاد المعن د ل وحسب المشروع فإن الهدف مساعدة فريق العمل الجدي

در           ة وت ائق الضرورية،             التجارة العالمية في التحضير لمذآرة سياسة التجارة الخارجي ي مجال تحضير الوث يب موسع ف

ة واإلحصائية لصانعي                     وتدريب جماعي حول استراتيجيات التفاوض إضافة إلى تدريب حول استخدام األدوات التحليلي

اريين رار والمفاوضين التج ة . الق روع للمرحل ة المش غ ميزاني م  282التحضيرية  وتبل امج األم ارك برن ف دوالر يش  أل
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ارة   ألف دوالر على عاتق آل من وزارة االقتصاد        254.7من المبلغ فيما يقع بقية المبلغ       % 10ائي بـ   المتحدة اإلنم    والتج

  . من الميزانية% 10 مليون دوالر ويساهم البرنامج بـ 2.2 فيما تبلغ آلفة المشروع األشمل حوالي  . وهيئة تخطيط الدولة

ة والرسوم   باإلضافة لذلك أعدت وزارة االقتصاد والتجارة مؤخر       ًا مشروع قانون العالمات الفارقة والمؤشرات الجغرافي

ة والصناعية وخاصًة                     ة التجاري وق الملكي يم العمل بحق انون تنظ ذا الق والنماذج الصناعية، ومن أهم النقاط الواردة في ه

  .  النماذج الصناعية – الرسوم –من حيث التمييز بين مفهوم آل من العالمات 

  جارية العامةالسياسات الت  6-2

   سياسات االستيراد1-2-6 

تيراد            ًا والسماح باس دائل محلي ا ب وفر له ي تت اعتمدت السياسات السورية في مجال الواردات على تقليل استيراد السلع الت

تيراد  . السلع الرأسمالية ومدخالت اإلنتاج لإلنتاج الزراعي والصناعي والتجهيزات الطبية والعلمية            تخضع عمليات االس

د                               ي بل فارة السورية ف ارة أو الصناعة السورية والس ي غرف التج د التسجيل التجاري ف نح بع ي تم للرخص المسبقة الت

أ  ة        . المنش ة والترفيهي لع الكمالي ى واردات الس ة عل ة مرتفع ات جمرآي م وضع تعريف تم تفه ة  . ويمكن أن ي تتراوحت  قيم

ين         ة و     للم % 1التعريفات الجمرآية السابقة على الواردات ب ددة،  باشرت           % 255واد األولي ة المح بعض السلع الكمالي ل

ل تبسيط جداول                 دة مث ي السياسات المعتم رات ف د من التغيي ديم العدي ة بتق إجراء إصالحات تدريجي ة السورية ب الحكوم

د من اإلصالحات          2002تم في األشهر األخيرة من عام       . التعريفة الجمرآية واإلجراءات الجمرآية    ديم العدي ا     تق ا فيه بم

ى           : تقليل العوائق على الواردات    ة إل ام      % 1انخفضت التعريفة الجمرآية على واردات المواد األولي ي ع م ف ا ت  2005آم

دود        يض وصل لح ؤخرًا لتخف ا م ة عليه وم الجمرآي ي خضعت الرس يارات والت تيراد الس ى ٍاس ع عل ة المن %. 40إزال

وك ا         العمالت                ومؤخرًا أيضًا سمح مجلس النقد والتسليف البن ام ب د المستوردين من القطاع الخاص والع لمرخصة لتزوي

  ).بعد تقديم ضمانات آافية(األجنبية لتمويل الواردات 

اه            ذا االتج ام     . لقد أصبحت عملية تمويل الواردات أسهل خاصة بعد صدور العديد من التشريعات في ه ي نيسان من ع ف

ارف الو   2005 ارة للمص اد والتج محت وزارة االقتص ة   س ة  (طني ة والعام ات    ) الخاص ل عملي روض لتموي ديم الق بتق

ة        اج      –االستيراد بما فيها المواد األولي زات    – مدخالت اإلنت دات    – التجهي م     ( المع رار رق ام    865الق وسوف  ). 2005 لع

ل اآلجل      500ينفق المصرف التجاري السوري حوالي       د  و.  مليون دوالر حتى نهاية العام حسب نظام التسهيالت للتموي ق

روع                              ق ف تندية حصرا عن طري ادات مس تيرادها بموجب اعتم واد المسموح اس ة الم تيراد آاف ل اس قرر المصرف تموي

وري  اري الس ن      . المصرف التج وعين م تح ن ليف بف م التس ف قس اع الخاص ويكل املو القط هيل متع ن التس تفيد م  ويس

رار    . مويل اآلجل من قبل المصرفالتسهيالت وهي االعتمادات المستندية المؤجلة الدفع ـ وآذلك الت  ؤثر الق ع أن  ي ويتوق

د                  . إيجابا على سعر الليرة مقابل الدوالر      يتم بع أثير الرئيسي س وري  إال أن الت  وفي الوقت الذي سيظهر بعض التأثير الف

د التوجه   ومن شأن هذا القرار أن يزيد فاتورة الواردات السورية      . المباشرة بتنفيذ منح التسهيالت والدفع اآلجل      خاصًة بع

دول                    واردات بشكل خاص من ال يزيد ال تيرادها محظورا وس ان اس ي آ العام برفع الحظر عن قائمة طويلة من السلع الت

   . العربية خاصة بعد التطبيق الكامل التفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 
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 ألغى العمل بالقرار 2005عن وزارة االقتصاد والتجارة في أيلول  الصادر 2132تجدر اإلشارة إلى أن  القرار رقم 

ويحدد هذا القرار طرق تمويل قيم مستوردات .  مع تقديم المزيد من المرونة والتسهيالت في تمويل الواردات 865رقم 

  : القطاعين الخاص والمشترك عن طريق المصارف المرخصة وفق ما يلي

 تاريخ 690 المصارف المرخصة المفتوحة بالعمالت األجنبية بموجب القرار  من حسابات المستورد لدى احد-آ

    . وتعديالته22/5/2002

 من حساب المستورد لدى أحد المصارف المرخصة المغذى من قبله من حصيلة صادراته أو من حصيلة صادرات -ب

    .رًاالغير المتنازل له عنها بالعمالت األجنبية المحصور استعماله باالستيراد حص

 من القروض التي تمنحها المصارف المرخصة للمستوردين بالعمالت األجنبية لغايات االستيراد حصرًا عمًال بقرار -ج

    .أعاله/ ب/ إيداعا في حساباتهم المفتوحة بموجب الفقرة 9/3/2005 تاريخ 117النقد والتسليف رقم 

  .م التجارة الخارجية وفق نظام التسهيالت االئتمانية المعمول به وفق أحكا-د

وبنفس الوقت فقد سمح هذا القرار في المادة الثانية للمصارف الخاصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك 

من مواردها الخاصة بالعمالت األجنبية لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية وفق نشرة الصرف الحرة للعمالت 

 وسمح قرار 7356-55-54-53-51-39-19-18-15-13-11-2الجمرآية المحددة رقم األجنبية وذلك ضمن الفصول 

وزير االقتصاد والتجارة الجديد للمصارف المرخصة المشارآة في تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من 

تمويل الجديد من المصارف  ووفق قرار ال .مواردها بالعمالت األجنبية وبما يعادلها بالليرة السورية باالتفاق فيما بينها

 تاريخ 1431المرخصة يستمر المصرف التجاري السوري بتمويل استيراد المواد األولية وفق أحكام القرار 

  . باستثناء المواد المتضمنة في الفصول سابقًا 25/11/2002

ي مادت    2005م في تشرين الثاني   /19أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم         ذي ينص ف اء     وال ى إنه ة عل ه الثاني

ن وزارة           ا م ق عليه ناعية المواف ات الص واردة بالمخصص ة ال واد األولي بقة للم تيراد المس ازات االس ام إج ل بنظ العم

ي   يص الجمرآ امالت التخل از مع واتير إلنج حن والف ائق الش اء بوث ن  . الصناعة واالآتف د م رار للح ذا الق ة ه أتي أهمي ت

ة بقصد                       السلبيات والتجاوزات التي أفرزها    ة منشآت صناعية وهمي دءًا من إقام ام المخصصات الصناعية ب  العمل بنظ

نوية                            م مخصصاتهم الس بعض من حج ي يستوردها ال ات الت دم شطب الكمي اء بالتالعب لع االتجار بالمخصصات وانته

أة الصناعي           ( واد   تقوم مديريات الصناعة في بداية آل عام بتزويد مديريات االقتصاد بصفحة مخصصات المنش ة من الم

ذلك من إدخال                                تفيد ب أة الصناعية تس واد إذ أن المنش ك الم أة من تل ذه المنش تيراد ه األولية ليتم وفقها إصدار إجازات اس

ا عن                   موادها األولية ومستلزمات اإلنتاج المخصصة لها على بنود جمرآية ذات ميزة تفاضلية للمنشآت الصناعية تميزه

تورد للمنشآت الصناعية                     المستوردات بغرض التجارة، فالت    ين المس ا ب د من بنوده ي العدي ز ف عريفة الجمرآية النافذة تمي

تيرادها                      وع اس واد الممن بعض الم تيراد ل وبين المستورد لغيرها، آما يستفيد الصناعيون من االستثناء من أحكام منع االس

رار        ام الق ق مخصصاتهم، ومن أحك ام  1431إال للصناعيين وف نح  2003 لع ذي يم واد      ال تيرادهم لم د اس  الصناعيين عن
                                                            

   .محتوى هذه الفصول الجمرآية يمكن العودة إلى بيانات المديرية العامة للجمارك أو المكتب المرآزي لإلحصاءلمزيد من المعلومات عن  73
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ذلك  500أولية وفق مخصصاتهم تسديد القطع لالستيراد فقد خصصت          مليون دوالر لتغطية القطع الالزم لمستورداته وآ

رار  ام 865الق ارة         2005 لع ات التج ة مؤسس ن عمول اء م ناعيين واإلعف توردات للص ع المس ديد قط مح بتس ذي س  ال

ام  10عية المرخصة وفق أحكام قانون االستثمار رقم  الخارجية وذلك للمنشآت الصنا    اء      . 1991 لع تم إلغ ه سوف ي وعلي

ع درجة                  هذه المخصصات وبدًال منه سيتم تبسيط التعريفة الجمرآية مع الترآيز على فرض رسوم جمرآية بما ينسجم م

ى وع            د األدن ي الح ة ف واد األولي اج    تصنيع السلعة على أن تكون الرسوم المفروضة على الم تلزمات اإلنت ى اآلالت ومس ل

اوز  اد % 5الصناعي ال تتج اج واعتم دخالت اإلنت ة م ى آاف اق االستهالآي عل م اإلنف اء رس ع إلغ ن 7 أو 6م رائح م  ش

ر                   ). آما سنرى الحقاً  ( شريحة   23الرسوم بدًال من     ذه اإلجراءات سوف تصبح واردات القطاع الصناعي أآث ع آل ه م

  .سلع التي آانت ممنوعة سابقًا تحررًا حتى للكثير من تلك ال

ومن أجل تنفيذ القرار على الوجه األمثل اتخذت وزارة االقتصاد والتجارة بعض اإلجراءات لتعديل أو إصدار بعض 

  :التشريعات وأهمها 

    . اآلالت الصناعية- مستلزمات اإلنتاج-إلغاء اإلجازة لكافة مستوردات الصناعيين من مواد أولية  .1

    .ت الصناعيةإلغاء المخصصا .2

حتى ال يصار إلى بيع التراخيص للتاجر / صناعي وتاجر/السماح باستيراد المواد األولية لكافة المستوردين  .3

بسبب انخفاض الرسم الجمرآي على مستوردات الصناعي وبعد موافقة وزارة الصناعة لكل طلب استيراد 

    .وبما يفيد أن المادة مادة أولية صناعية

    .جمرآي على مستوردات المواد األولية للصناعي والتاجر انسجامًا مع االتفاقيات الدوليةتوحيد الرسم ال .4

إلغاء العموالت التي تتقاضاها مؤسسة التجارة الخارجية على استيراد المواد األولية مع إلغاء الحظر والقيد  .5

  عن استيرادها 

ا للمواصفات السورية وشروط شهادة المنشأ عدم السماح بإدخال بضائع مستوردة إال بعد التحقق من مطابقته .6

    .مانومطابقتها للمواصفة القياسية األوروبية لأل

    .إنشاء شبكة اتصال معلومات ما بين مكتب مقاطعة إسرائيل والمراآز واألمانات الجمرآية .7

ة وذلك عند  الداخلي- الصحة-إلغاء موافقة الجهات العامة باستثناء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة .8

    .وصول البضاعة وعند التخليص

   .أن يتم تسديد قيمة المواد األولية وفق جميع أنظمة تسديد القطع المعمول بها .9

 المتعلق بتحصيل الرسوم الجمرآية والموحدة على 2005 تاريخ آانون األول 42وأصدر السيد الرئيس القانون رقم 

 بالمئة من قيمتها وذلك بدال 25يق البريد أو الطائرات على أساس معدل محتويات الطرود المستوردة برا وبحرا أو بطر
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من معدالت الرسوم المفروضة على محتويات هذه الطرود في التعريفة الجمرآية المتناسقة وعلى أن تحتسب مصاريف 

  :النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد وضمن الشروط التالية

  .دل الموحد سواء أآان محتوي الطرد من صنف واحد أم متعدد األصناف أن يطبق هذا المع-أ 

 أال يحتوي الطرد على تبغ أو سجائر أو مواد آحولية وأال يحتوي على بضائع ممنوع استيرادها زائدة على الحد -ب 

  .المسموح به

  . أال يزيد وزن الطرد على خمسة عشر آيلو غراما-ج 

  .ة وعشرين ألف ليرة سورية أال تتجاوز قيمة المواد خمس-د 

  . أن يكون الطرد ذا صبغة عائلية أو شخصية بحتة-هـ 

  .1993 لعام 5 وتعديله الوارد بالمرسوم التشريعي رقم 1959 لعام 78و ينهي العمل بالقانون رقم 

  تبسيط التعريفة الجمرآية

 2002الذي تم البدء فيه في عام . مرآيةفي اطار تسهيل  إجراءات االستيراد بشكل أآبر من خالل تبسيط التعريفة الج

وفي هذا اإلطار تم تعديل نسب التعريفة الجمرآية بالمرسوم ) .  أيلول28 الصادر في 336المرسوم التشريعي رقم (

  .  بحيث تضمنت الجداول تعريفة موحدة 2002 لعام 336 والمرسوم رقم 2001 لعام 265التشريعي رقم 

آل من منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واتفاقية الشراآة السورية األوربية فقد تم ومن أجل التجاوب مع متطلبات 

     :إصدار قانون الجمارك الجديد  وتتمثل أهم االتجاهات العامة لمشروع القانون الجديد باآلتي

ة لتكريس مبدأي تبني بعض المواد القانونية الجديدة المستقاة من قوانين الجمارك في الدول العربية المجاور •

     .تبسيط اإلجراءات الجمرآية والشفافية

تبني مفهوم قيمة الصفقة فيما يتعلق بقيمة البضائع المستوردة انسجاما مع مقتضيات االنضمام إلى اتفاقية  •

     .الشراآة السورية األوروبية ومواآبة متطلبات االنضمام إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية

     . بين مضمون مشروع القانون الجديد ومشروع القانون الجمرآي الموحد للجامعة العربيةتحقيق االنسجام •

قصر الكفاالت المقبولة لفك احتباس البضائع ووسائط النقل النظامية على الكفاالت النقدية والعقارية حفاظًا  •

     .على حقوق الخزينة

يا التهريب لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين     إتباع إجراءات التحكيم المنصوص عليه في القانون في قضا         •

     .والمصلحة العامة
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اء من                     • تضمين القانون نصا جديدا لقمع مخالفات المنشأ التي يقصد منها االستفادة دون وجه حق من ميزة اإلعف

     .الرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب األخرى

     .مواد القانون بما يتناسب مع تطور األسعارتعديل مقدار الغرامات والمبالغ الواردة في مختلف  •

ا             • ا وتمكينه ا له ة ودعم ة للرسوم تشجيعًا للصناعات المحلي إضافة المستودع الصناعي إلى المستودعات المعلق

     .من المنافسة مع البضائع العربية واألوروبية

الي من                   • ا محضر إجم نظم به ي ي ى        250رفع سقف البضائع الت رة سورية إل تثناء       2500 لي رة سورية واس لي

ي                    تعملة الموجودة ف ة المس زة الكهربائي ا األجه األشياء الشخصية المستعملة واألثاث المنزلي المستعمل بما فيه

    .المنازل من إجراءات التحري عن التهريب

وري الذي آان وفي اآلونة األخيرة بدأت المديرية العامة للجمارك بالعمل على المزيد من التبسيط للنظام الجمرآي الس

 – 35 – 20 – 10 – 5 – 3 -1( مستوًى للتعريفة الجمرآية و تخفيض هذا العدد إلى سبع مستويات 23متضمنًا لـ  

انسجامها مع المعمول به في الدول األخرى وحسب التوجهات العامة للمنظمة الدولية  آخذة بعين االعتبار %)50

  :للجمارك معتمدة األسس التالية

 المعمول بها في المنظمة الدولية للجمارك من حيث تخفيض مستويات التعريفة لتسهيل العمل اعتماد األسس •

 .شريحة / 23/بعد أن آانت بحدود 

في حين تصل حسب % 50اعتبار الحد األعلى للرسوم التي يمكن فرضها على السلع المستوردة بحدود  •

 أخرى مثل الضريبة على القيمة المضافة أو وهذا ال يمنع فرض رسوم% (255الشرائح المعتمدة سابقًا إلى 

 )رسم اإلنفاق االستهالآي أو غيرها

إن أساس التعريفة للرسوم الجمرآية يتعلق بدرجة التصنيع أو حسب أهمية السلعة بالنسبة لألمن الغذائي بحيث  •

 األدنى للمنتجات يكون أعلى معدل للتعريفة هو للمنتجات المصنعة أو لمنتجات االستهالك النهائي والتعريفات

نصف المصنعة والوسيطة وأدنى تعريفات للمنتجات الحساسة والحياتية وآذلك بالنسبة لمستلزمات اإلنتاج 

  .والمواد األولية الداخلة في الصناعة

 القاضي بتعديل الرسوم الجمرآية للسلع الزراعية 2005 آانون األول 4 تاريخ 494وعليه صدر المرسوم التشريعي 

 الصادر في 229 بشأن السلع الصناعية والمرسوم التشريعي رقم 2006 شباط 27 تاريخ 76 التشريعي رقم والمرسوم

وتم تحديد الرسوم الجمرآية على مدخالت قطاع الصناعات الهندسية واآلليات والسفن  بشأن تعديل 2006تموز 

 .علىآحٍد أ% 50و% 1مستويات التعريفة حسب األسس المحددة أعاله وتتراوح بين 

 الصادر في 61 تعديالت مهمة على المرسوم رقم 2005 أيار 6 تاريخ 41من جهٍة أخرى قدم المرسوم التشريعي رقم 

وقد تم تخفيض نسبة .  والذي خضعت بموجبه العديد من السلع المستوردة لضريبة اإلنفاق االستهالآي 2004أيلول 
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مع اإلشارة إلى أن النسبة السابقة فرضت وبما يعادل % 15ى إل% 33الرسوم على الزيوت والسمون النباتية من نسبة 

س لكل آيلو غرام إال أنها تفرض على بعض أنواع الزيوت ، ل15قيمة الضميمة المفروضة سابقًا والتي آانت بحدود 

لنسبة فرضت على آافة أنواع الزيوت وبنتيجة الدراسة تم تعديل هذه ا% 33المستوردة لالستهالك البشري بينما نسبة 

    .وهي نسبة معقولة% 15إلى 

من القيمة وفرض أيضًا رسم على أجور % 15آما تم فرض رسم اإلنفاق على الدخان المحلي والمستورد وبنسبة 

على التوالي وذلك من قيمة المكالمات فقط وذلك عند تحصيلها من % 2و % 3مكالمات الهاتف الخلوي والثابت بمعدل 

. وال تتضمن هذه النسب الرسم الشهري بل ينحصر تطبيقها على أجور المكالمات الجارية فقطقبل الجهات المكلفة بذلك 

المستعمل في صناعة الغليسرين واأللكيدات والصابون واألحماض الدهنية  RBD وبالنسبة لزيت النخيل من نوع أولي

    .ا تدخل في الصناعةفقد تم إفراد بند جمرآي خاص لها ولم تشمل برسم اإلنفاق االستهالآي باعتباره

ي                        اع أسعارها ف ى ارتف د أدى إل توردة ق د من السلع المس ى العدي اق االستهالآي عل من المالحظ أن تطبيق ضريبة اإلنف

م أن   . بدًال من المستهلك  ) على الوحدة المستوردة  (تحصل الحكومة على هذه الضريبة من المستورد        . السوق المحلي  ورغ

وم  ي المرس وارد ف ديل ال ر أي  41التع م تظه عارها ل اتي إال أن أس وت والسمن النب ن الزي ل م ى آ م عل د خفض الرس  ق

  . انخفاض 

ة من المرسوم                ادة الثالث ام الم ديل أحك اريخ    319وتم أيضًا تع ادة        1/9/2004 ت ك بموجب الم  197 من المرسوم      3 وذل

اريخ  ي  6/5/2005ت م جمرآ ى رس ي تخضع إل لع الت واد والس ث أصبحت الم تلزمات  % 1،7 بحي ن مس ي م ي ه والت

ابقًا                   دل رسمها س ان مع د أن آ اق االستهالآي بع تثناة من رسم اإلنف ى   % 1اإلنتاج الصناعي والزراعي مس وأضيف إل

    %1،7االستثناء اآلالت من مستلزمات اإلنتاج الصناعي والزراعي والتي رسمها الجمرآي أيضًا 

خضعت بعض المواد االستهالآية والخدمات إلى رسم بسيط وبنسب وبالنتيجة فإنه بصدور المرسوم التشريعي المذآور أ

   .معقولة

ودعمًا لقطاع األلبسة أعدت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصناعة مرسوم لتعديل الرسوم الجمرآية على قطاع 

ج وذلك باعتماد المبادىء الغزل والنسيج استنادًا لدراسة مفصلة أعدتها لجنة الخبراء والصناعيين في قطاع الغزل والنسي

للغزول والخيوط التي % 5للغزول والخيوط التي ال يتوفر لها إنتاج محلي، ومعدل رسم % 1اعتماد معدل رسم : التالية

للغزول والخيوط التي تنتج محليًا ويغطي إنتاجها % 10تنتج محليًا بكميات التغطي حاجة القطر، واعتماد معدل رسم 

  . حاجة القطر

لألنسجة التي % 5لألنسجة التي ال يتوفر لها إنتاج محلي و% 1سبة لألنسجة واألقمشة فيتم اعتماد معدل رسم أما بالن

    . لألنسجة التي تنتج محليًا ويغطي إنتاجها حاجة القطر% 14.5تنتج محليًا بكميات التغطي حاجة القطر و

  . لها% 50أما بخصوص األلبسة فتم اعتماد معدل رسم 
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لى مستلزمات اإلنتاج من أقمشة وغيرها مازالت تخضع لرسوم عالية ما يسبب تنافسًا التستطيع المعامل إن الرسوم ع

% 1االستمرار معه بضوء صدور قرار السماح باستيراد األلبسة ومطالبة الصناعيين بإخضاع تلك المستلزمات لرسم 

  .آي يتم دعم هذه الصناعة والحفاظ عليها

ق بين الوزارات آافة بشأن إعداد قوائم سلبية للمنتجات التي يجب إيقاف استيرادها وذلك في ومن جهٍة أخرى يتم التنسي

إطار توحيد هذه القوائم بحيث تؤدي إلى تسهيل عمل المديرية العامة للجمارك التي ستقوم بتطبيق هذا المنع فقط على 

قوائم مثًال على دول اتفاقية منطقة التجارة العربية والتطبق هذه ال. الدول التي ال ترتبط معها سورية باتفاق تجارة حرة 

  الحرة الكبرى  

  شهادات المنشأ

ين    2005مع التطبيق الكامل التفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى في بداية عام         زادت تدفقات السلع والبضائع ب

ر           الدول العربية ويتم النقاش بين الدول العربية لحل بعض المنازعات مع ب            أ غي عض الدول العربية بسبب شهادات المنش

ع              . الواضحة لعدد من السلع      ي الواق ا ف ي ولكنه أ عرب دخول بعض السلع المسجلة بمنش حيث لوحظت بعض الظواهر ب

غير ذلك ، وتتم المطالبة بتطبيق القاعدة األساسية الخاصة بالمنشأ في اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بحيث   

ة مضافة  تحقق  دول األعضاء قيم واردة من ال بة للمنتجات % 40 المنتجات ال أ بالنس ة المنش ر وطني ى تعتب ر حت أو أآث

د نفسه                         ي البل الصناعية أو المنتجات الزراعية المصنعة ، اما بالنسبة للمنتجات  الزراعية الخام فيجب أن تكون منتجة ف

ق ال            ة لتحقي ي إطار               إضافة إلى وجود شروط للمنتجات الحيواني ي سبيل تسهيل اإلجراءات ف وطني  وآخطوة ف أ ال منش

ريعي   وم التش رى قضى المرس رة الكب ة الح ارة العربي ة التج م 74منطق ام  /80/ رق أ / 2005/ للع هادات المنش اء ش بإعف

دول العر        ن ال ورية م ة الس ة العربي ى الجمهوري توردة إل أ المس ة المنش ائع الوطني دة للبض ة العائ واتير التجاري ة والف بي

ع                  ة م ة ثنائي ات تجاري ى اتفاقي ة عل ة الموقع دول العربي رى أو ال ة الكب ة التجارة الحرة العربي ة منطق ي اتفاقي األعضاء ف

  .  سورية من التصديق القنصلي المنصوص عليه سابقًا شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل

ى البضائع المستوردة ونظراً                أ عل ة المنش دالالت أو تحمل                تنظيمًا لموضوع تثبيت دالل ذه ال ورود بضائع ال تحمل ه  ل

دالالت غير مقبولة أو غير واضحة أو يمكن إزالتها ، أبلغت وزارة االقتصاد والتجارة مديرياتها في دمشق والمحافظات                

ة                 ة لإلزال ر قابل أ غي ة المنش توردة تحمل دالل ومديرية الجمارك العامة العمل بضرورة وجوب ورود آل البضائع المس

د                          بش ا أمر مفروض بمقتضى قواع ة عليه ار أن تثبيت الدالل أ من البحث باعتب كل عام، واستبعاد البضائع العربية المنش

ة بحسب                               زع أو اإلزال ة للن ر قابل ك البضائع بصورة واضحة غي ى تل أ عل ة المنش المنشأ العربية التي أوجبت ورود دالل

أ   ة المنش دم ورود دالل إن ع الي ف ة البضائع وبالت ادة   طبيع ًا يوجب إع ي مع أ والمصدر العرب ى البضائع ذات المنش عل

   .تصديرها أصوًال وفق األنظمة الجمرآية األخرى المعمول بها 

 المتضمن إضافة التعليمات التالية إلى 22/2/2006 تاريخ 217وفي نفس اإلطار أصدرت وزارة المالية القرار رقم 

  :بح آما يليالبند الثالث من دليل التسويات الجمرآية ليص

                                                            
  .وتعديالته/ 9/8/1977/تاريخ / 49/بدًال من المرسوم التشريعي رقم  74
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% 10مخالفات عدم ورود داللة المنشأ مطلقًا حتى على الطرود الخارجية تستوفى هنا غرامة تسوية قدرها  -

    .من القيمة

    .من القيمة% 5مخالفات ورود داللة منشأ غير آافية أو غير قابلة لإلزالة تستوفى غرامة تسوية قدرها  -

نسبة للبضائع ذات المنشأ العربي يعاد تصديرها حتمًا وأما بالنسبة وحول مصير البضاعة أوضح القرار المذآور بال

للمواد األولية الالزمة لصناعة المواد الغذائية أو الدوائية أو الصيدالنية أو المواد الخاضعة لشروط إضافية من دوائر 

   .حضر ضبط أصوليوبالنسبة للبضائع األخرى يثبت عليها داللة المنشأ بموجب م. أخرى يعاد تصديرها حتمًا 

ومن جهٍة أخرى تتابع لجنة قواعد المنشأ العربية، المشكلة بقرارات من جامعة الدول العربية، عملها لالتفاق على قواعد 

منشأ عربية موحدة وتم التوصل إلى حل الكثير من اإلشكاالت وأصبحت قائمة السلع غير المتفق عليها محصورة بسلع 

  .   بمعالجتهامحددة تقوم الجامعة العربية

  سياسات التصدير 2-2-6 

 تعتمد سياسات التصدير السورية على تشجيع ودعم للمنتجات والسلع المحلية القابلة للتصدير بما أن رخص التصدير 

يجب أن يقدم المصدر تصريحًا للمديرية العامة للجمارك إضافة للضمانات . مطلوبة فقط لعدد قليل ومحدد من السلع

، يتوجب على المصدرين التسجيل 75 الوقت مع األوراق التي تثبت المنشأ السوري للمنتجات المصدرةالمصرفية بنفس

لدى غرفة التجارة ويتوجب عليهم تقديم فاتورة مصدقة من غرفة التجارة المحلية وشهادة منشأ وبيان جمرآي وتعهد 

ونظرًا ألهمية تبسيط القوانين . رداتهميمكن تحويل عائدات التصدير لصالح مستوردين آخرين  لتمويل وا. مصرفي 

المتعلقة بتعزيز قدرة سورية على المنافسة في األسواق العالمية فقد تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات خالل السنوات 

تم إلغاء الطلب من المصدرين بالتخلي عن عائدات التصدير ويسمح لهم اآلن بإعادة العائدات بالقطع األجنبي . الماضية

آذلك تم اإلعفاء . ا للمصرف التجاري السوري بسعر الصرف الحر للعمالت األجنبية أو إيداعها آعمالت أجنبيةوبيعه

من الحصول على مجموعة من الوثائق آما تم إلغاء عموالت المؤسسات العامة على تصدير بعض السلع، ومن 

 تتعرض لمعوقات صغر حجم الشرآات السورية المالحظ أن الصادرات إلى األسواق التي تدفع أسعارًا مرتفعة ال تزال

  .وعدم إدراك أهمية متطلبات النوعية

 العمل  2005في حزيران   ومما يظهر المزيد من المرونة في التعامل مع المصدرين مدد رئيس لجنة إدارة مكتب القطع 

ة   % 50ين من نسبة المصدر  الخاص بإعفاء2004 تاريخ تشرين األول 813بقرار لجنة إدارة مكتب القطع رقم  من قيم

وذج       بدالت التسوية المفروضة على مخالفات التأخير في إعادة تمارات نم دات التصدير واالس ذا لتعه القطع األجنبي تنفي

  .والمسددة بتأخير والتي يستوفى عنها بدالت التسوية وذلك حتى نهاية شهر حزيران  تجارة دولية المستحقة/ ت/

                                                            
  ".معد للتصدير"النسيج المصدر معفى من وضع اسم المعمل وعنوانه وعبارة  75
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ًا         وبهدف تعزيز التصدير وتن      ًا ونوع ي تموز        مية الصادرات السورية آم وزراء ف يس مجلس ال يد رئ  2005أصدر الس

ة                .  القاضي بتأسيس المجلس األعلى للتصدير       3696القرار رقم    ى عمل الهيئ ذا المجلس اإلشراف عل ة ه تكون مهم وس

  .الوطنية لتنمية الصادرات وإعداد سياسات واستراتيجيات التصدير في سورية 

اء ال م إنه م  ت وزراء رق س ال ة مجل رار رئاس ل بمضمون ق اريخ 2779عم  القاضي بإخضاع صادرات 15/6/1994 ت

اهزة   - أقمشة  - ألبسة  –غزول ( المنتجات القطنية المعدة للتصدير من اآير  – قطع ج ات  - بش لكات  - حرام )  سجاد - س

ادرات   ى الص ة عل ام الرقاب ى نظ ة وإل اء الرقاب م إلغ ى الصادرات    ت ة عل م  اإللزامي رار رق اريخ 1379بموجب الق  ت

ام   و 13/6/2005 عة لنظ دير خاض دة للتص ة المع ات القطني ادرات المنتج د ص م تع ت   ل ادرات وآلف ى الص ة عل الرقاب

ة  ى رقاب راف عل يجية باإلش ة للصناعات النس ة العام ى   المؤسس رآاتها وعل ي ش يجية المصنعة ف ات النس ودة المنتج ج

  .للتصنيع وفق المواصفة العالمية والتزامها بذلك  ستعدادهامسؤوليتها آما أعلنت تلك الشرآات ا

ة و      ام لتسهيل صادرات المنتجات القطني ه سيكون ويعتبر هذا القرار خطوة لألم ر  ل زم       اث ي حال الت ابي أيضا ف ه    ايج ب

ودة    فات الج ق مواص ي تحقي درون ف نعون والمص ذا  المص تموبه دير    ي ي وللتص تهلك المحل دة للمس لعة جي مان س  ض

ارك  ممثلي المديرية العامة لل من  مؤلفةلجنةلمساعدة في تحقيق هذا الهدف قامت وزارة االقتصاد والتجارة بتشكيل           ول جم

  .الصناعة وغرفة التجارة في آل محافظة للكشف على مطابقة البضائع المعدة للتصدير وغرفة

ة            ارة لجن ي وزارات االقتصاد وال       (وقد شكلت وزارة االقتصاد والتج ارة   من ممثل ل    – الصناعة    – الزراعة    –تج  – النق

ارك     ة للجم ة المصنعة           ) والمديرية العام ى المنتجات الصناعية والمنتجات الزراعي وائية عل ة العش ات الرقاب ام بعملي للقي

ك             ضمن المنشآت الصناعية وفي األسواق المحلية التي يتم تحديدها من قبل الجهات المعنية، على أن تؤخذ العينات من تل

تورد           المن تجات ومطابقتها مع المواصفات القياسية المعمول بها في سورية أو وفق الشروط العقدية المتفق عليها بين المس

  . الخارجي والمنتج أو المصدر السوري إذا آانت مخصصة للتصدير 

اييس ال                 ة للمواصفات والمق ة العام ة    آما أصدرت وزارة االقتصاد والتجارة تعليمات تضمنت تكليف الهيئ سورية ومديري

آت        ل المنش رامج لتأهي ة دورات وب ناعة بإقام رف الص ا غ ارة وأيض اد والتج وزارة االقتص ابع ل زي الت ر المرآ المخب

ذلك                ة ل اهيم واألسس الالزم ديها بالمف املين ل ائمين والع ك من خالل تعريف الق اجي وذل ا اإلنت   .الصناعية وتحسين أدائه

إلزام منتجي  ومصدري المنتجات الصناعية والذي تم بموجبه  13/6/2005تاريخ  1380 وترافق القرار السابق بالقرار

ى    تج عل ة المنتجات   السورية بوضع بطاقة بيان ومواصفات المن ادة          آاف ة الم ى آل طرد حسب طبيع وة أو عل ولكل عب

م المستورد    /عبارة  المنتجة أو المصدرة وتدوين ي سورية واس راد تصديرها إل    / صنع ف دول للمنتجات الم ة  ى ال  ،العربي

ي حال         ة ف دول األجنبي ى ال ارة الصادرات إل ذه العب ى مسؤولية       وعلى أن تستثنى من تدوين ه ك وعل ورد ذل اشتراط الم

ي بعض الحاالت عن                  تم التصدير ف ي ي رار مكاتب الشحن الت زم الق ا أل ة آم ذه الحال المنتج أو المصدر أو المستورد له

    .ة والصناعة تثبت أن المنتجات مصنعة ضمن منشأة مرخصة أصوال التجار طريقها بإرفاق وثيقة من غرف
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  السياسات التجارية الزراعية وسياسات التسويق  3-6

  سياسات االستيراد  1-3-6 

تقوم سورية تدريجيًا بإلغاء معوقات االستيراد غير الجمرآية على السلع الزراعية، حيث تم إلغاء تراخيص االستيراد 

 السماح للقطاع 2002تم في الربع األخير من عام . لجميع السلع) سابقًا(ة التموين والتجارة الداخلية المطلوبة من وزار

 تم السماح للقطاع 2004وفي عام . الخاص باستيراد الحبوب ألغراض محددة بعد أن آانت محصورة بمؤسسات الدولة

  . الصناعي الخاص باستيراد دقيق القمح في ظل ظروف معينة

 تم تحرير التجارة بين الدول األعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتسهيل القيود 2005اية عام تم في بد

ومن األمثلة في هذا . التجارية من خالل إلغاء التعريفة الجمرآية وإلغاء قائمة السلع الزراعية الخاضعة لحظر االستيراد

والرخويات ) 2003 لعام 1342القرار رقم (واألسماك ) 2004عام  ل353القرار رقم (االتجاه نذآر استيراد العسل 

أما المجاالت األخرى التي خضعت للتعديالت التجارية فهي استيراد السلع الزراعية ). 2004 لعام 309القرار رقم (

لى تسهيل ومع ذلك فبدًال من التحرير التجاري العام لهذا القطاع تعمل الدولة ع. المصنعة والمستلزمات الزراعية

  . الشروط على أساس حاالت فردية واعتمادًا على شروط السوق 

مع االرتفاع  الشديد في أسعار بعض المنتجات الزراعية سمحت وزارة التجارة واالقتصاد باستيراد ورفع الحظر عن 

عًا دراماتيكيًا في ومن األمثلة الحية على هذه المنتجات زيت الزيتون الذي شهدت أسعاره ارتفا. بعض هذه المنتجات 

بداية  (2006لذلك وافقت وزارة االقتصاد و التجارة على استيراد زيت الزيتون حتى بداية أيلول . اآلونة األخيرة 

لتغطية النقص الحاصل في السوق المحلية ومن وجهة نظر اقتصادية سيؤدي هذا إلى زيادة ) الموسم الجديد في سورية

  .العرض وانخفاض األسعار 

لمجاالت األخرى التي شملها اإلصالح في مجال السياسات التجارية للمنتجات الزراعية نذآر السماح بدخول ومن ا

ومن األمثلة على هذا . العديد من المنتجات الزراعية التي آانت ممنوعة من الدخول إلى األسواق السورية سابقًا 

القرار (ي آانت ممنوعة من االستيراد بشكل رسمي سابقًا التحرير إمكانية استيراد بعض مرآزات الفواآه المدارية والت

 سمحت وزارة الزراعة 2005وفي نيسان من عام ) .  الصادر عن وزارة التجارة واالقتصاد2003 لعام 7207رقم 

آما طلبت وزارة . 76واإلصالح الزراعي بدخول الحمضيات المصرية السوق السوري بعد إجراء بعض الفحوص الفنية

اإلصالح الزراعي من وزارة االقتصاد والتجارة عدم منح إجازة استيراد لمادة ثمار المانجو والجوافة من الزراعة و

جمهورية السودان ريثما يتم التحقق من وضع آفة ذبابة المانجو الخطيرة التي انتشرت في السودان على ثمار المانغو 

    .والجوافة الطازجة

ات على استيراد األعالف في مرفأ طرطوس ونظرًا للحاجة الماسة لمادة من جهٍة أخرى ومن أجل تسهيل اإلجراء

األعالف المستوردة وطبيعتها التي تستدعي سرعة إنجاز معاملتها وسحبها من المرافىء، وتخفيف األعباء عن 
                                                            

يومًا من تاريخ خروجها من أراضي جمهورية مصر العربية والتأآد / 15/ْم مدة 1,7رساليات إلى القطر إال بعد تعرضها لدرجة حرارة عدم السماح بدخول إ 76
آمنفذ وحيد لدخول تلك ) محافظة درعا(و اعتماد المنفذ الحدودي نصيب . أثناء وجودها على الحدود السورية) ميزان حرارة البراد(من صحة الترموستات 

  .إلرسالياتا
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ل على  وافقت وزارة االقتصاد والتجارة على طلب الشرآة العامة لمرفأ طرطوس المقدم لوزارة النق .المستوردين

السماح بإنجاز المعاملة الجمرآية لمستوردي مادة األعالف بناء على صور الوثائق والمستندات لقاء تعهد منهم بتقديم 

  .المستندات األصلية خالل ثالثين يومًا من تاريخ سحب البضاعة

زارة االقتصاد ومن الخطوات المهمة أيضًا تحرير تجارة األسمدة التي آانت ولفترة طويلة محصورة بمؤسسات و

ومنذ آذار . والتجارة حيث آانت الدولة تستورد الكميات الالزمة للمصرف الزراعي التعاوني لتوزيعها على المزارعين

  .  تم السماح للقطاع الخاص باستيراد األسمدة وحسب توفر الكميات المحلية 2004

 السماح لمستوردي القطاع الخاص باستخدام 2004 لعام 8أما بالنسبة للسلع الرأسمالية فقد تم بموجب القرار رقم 

 61باإلضافة لهذا وبعد صدور المرسوم رقم . 77اآلليات الصناعية للشرآات الصغيرة والمتوسطة بموجب شروط معينة

لكل % 2خضعت العديد من السلع الزراعية لضريبة اإلنفاق االستهالآي والتي آانت بين ) سبق ذآره (2004في أيلول 

  .للمشروبات الكحولية% 35 والشاي وأنواع المتة

  إجراءات الصحة والصحة النباتية

تخضع المستوردات الزراعية لشرط الحصول على شهادة االلتزام بضوابط الصحة والصحة النباتية من وزارة الزراعة 

فصل السادس  وال2003للمزيد من التفاصيل الفصل الرابع من تقرير التجارة الزراعة السورية (واإلصالح الزراعي 

 فهو يشير إلى 2-6 متطلبات الصحة والصحة النباتية الرئيسية ، أما اإلطار 1-6ويلخص اإلطار ) . 2004من تقرير 

وسوف يحقق انضمام سورية إلى منظمة التجارة . المتطلبات البيطرية الرئيسية للحيوانات الحية والسماد الطبيعي 

ة بسياسات الصحة والصحة النباتية بما يتوافق مع القوانين العالمية وخاصًة العالمية واالتفاقيات األخرى التزام سوري

  ) . 4أنظر الفصل (اتفاقية الصحة والصحة النباتية 

وتقوم سورية بتنفيذ تشريعات الصحة والصحة النباتية بما فيها إجراءات الحجر على النباتات والحيوانات والمواد 

  :  أن يكون أي منتج زراعي أو غذائي أو عضوي مرفقًا بشهادتين ويتوجب. العضوية األخرى المستوردة 

  . شهادة صحية أو صحية نباتية مصدقة من بلد المنشأ أو من السفارة السورية في البلد المستورد منه •

 . شهادة تثبت أن المنتج خاٍل من التلوث النووي مصدقة من بلد المنشأ  •

ارات الصحة والصحة النباتية مثل الحظر الكامل على مستوردات التربة وهناك عدد من حاالت الحظر المتعلقة باعتب

آما تم . آما أن أية مواد نباتية مرافقة للتربة الزراعية محظورة االستيراد . الزراعية واألسمدة العضوية والبقايا النباتية 

 من بعض الدول مثل حظر إيقاف منح تراخيص استيراد شتول الفواآه وتتعلق بعض حاالت الحظر ببعض المنتجات

استيراد أشجار النخيل وأجزائها من دول المغرب واستيراد األغنام والضأن من قائمة الدول الموبوءة إما ألسباب 

                                                            
التي ال (باستيراد خطوط التعبئة والتشميع المستخدمة )  عن وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1999 شباط 28 الصادر في 323رقم (سمح قرار سابق  77

  .ودفع قيمتها من عوائد تصدير الخضار والفواآه بالقطع األجنبي)  سنوات4يتجاوز عمرها عن 
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زراعية أو صحية ويمكن تغيير هذه القائمة من خالل تعاميم وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي المستندة إلى تقارير 

  .المكتب الدولي لألوبئة 

شأن المنتجات المحورة وراثيًا فإن سورية تطبق سياسة عامة تحظر استيراد أي نوع من أنواع البذار المحورة وراثيًا وب

   متطلبات الصحة النباتية 1-6اإلطار .

 والمعدل بالمرسوم 1960 لعام 237يمكن تلخيص متطلبات الصحة النباتية حسب القانون التشريعي رقم 

  :1991ت لعام /21التشريعي رقم 

  :   يسمح لإلرسالية الزراعية المستوردة بالدخول إلى القطر حسب الشروط التالية -1

   أال تزيد نسبة اإلصابة عن النسب المسموح بها-

    أال تزيد نسبة اإلصابة عن حشرة حية واحدة أو إحدى أطوارها الحية في آل آيلوغرام بذار و أن -

  )باستثناء الطحين(دة للتصنيع أو االستهالك لبقية اإلرسالية المع% 1ال تزيد عن 

  إلرسالية الخضار والفواآه% 2 أال تزيد نسبة اإلصابة عن -

 يسمح باستيراد الطحين الخاص لالستهالك شرط أال تزيد نسبة اإلصابة الحية أو العث أو أطوار -

  . آيلو غرام 50 حشرة حية في 15عن ) بالغة- عذراء – يرقة -بيض(الفيروس 

 :يجب أن تضم الوثائق المرفقة باإلرسالية الزراعية المستوردة ما يلي  -2

  .  شهادة منشأ صادرة عن المؤسسات الرسمية المفوضة من بلد المنشأ -

 شهادة صحة زراعية صادرة عن المؤسسات الرسمية في بلد المنشأ ومتوافقة مع االتفاقية الدولية -

   .1952تية في المعتمدة في معاهدة روما للحماية النبا

 يجب أن تذآر الشهادة خلو اإلرسالية من األمراض السارية إذا آانت معدة للزراعة وخلوها من اآلفات -

  .الواردة في إجازة االستيراد 

  .  يومًا من تاريخ الشحن 15 ترفض الشهادة إذا مضى على تحريرها أآثر  من -

  :ر ما يلي  يجب أن تضم الوثائق المرافقة لإلرساليات التصدي-3

    يجب أن يسلم المصدر طلبًا مدونًا على استمارة خاصة لمكتب الحجر الصحي الزراعي-

 يجب أن تحصل آل إرسالية مرخصة للتصدير على شهادة صحة زراعية متطابقة مع النموذج المعتمد -

   .1952تبعا لمعاهدة روما للوقاية الزراعية لعام 

  :*  يحظر إدخال المنتجات التالية -4

   تربة زراعية-

   آفة زراعية حية بأي طور -

   السفن وغيرها - الطائرات – فضالت المواد النباتية المستهلكة في القطارات -

   مزارع آائنات دقيقة ضارة للنبات- فطور – بكتريا -

   سماد عضوي طبيعي-

   شحنة زراعية مزروعة إذا آانت ممزوجة بتربة زراعية صعبة الفصل -
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   متطلبات الصحة الحيوانية 2-6اإلطار 

  ت /60تحدد الشروط الناظمة الستيراد الحيوانات والمواد الحيوانية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 

  : آما يلي 2002 لعام 357 والقرار رقم 2001 لعام 1618 و1123 والمعدل بالقرار رقم 1988لعام 

 .راعي خاصة بالشروط الصحية الحصول على موافقة وزارة الزراعة واإلصالح الز -

 .أن يكون استيرادها من دولة المنشأ حصرًا وأن يثبت ذلك بشهادة منشأ مصدقة حسب األصول  -

 .إعالم وزارة االقتصاد والتجارة بالموافقة الصحية الصادرة عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  -

 . الزراعي لمدة ثالثة أشهر يعمل بالموافقة الصحية الصادرة عن وزارة الزراعة واإلصالح -

أن ترفق الحيوانات المستوردة والمواد الحيوانية بشهادة صحية بيطرية دولية و مصدقة من قبل سفارة  -

 .الجمهورية العربية السورية  في دولة المنشأ 

يتوجب على الحيوانات المارة عبر الترانزيت أن تكون داخل عربات مقفلة ومرفقة بالوثائق الرسمية  -

 .ي تثبت خلوها من األمراض المعدية والسارية الت

 التي تحدد 2004من أجل حماية الطيور والمحلية والصحة الحيوانية تم تطبيق بعض القيود في عام  -

  ) . 19/5/2004 تاريخ 881القرار رقم (إدخال الطيور 

الرمز الجمرآي (ادة الديازينون ومن األمثلة األخرى على تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية السماح استيراد م

والتي يمكن أن تستورد اآلن فقط من قبل المشاريع الصناعية المرخصة مع األخذ بعين االعتبار شروط الصحة ) 3808

باإلضافة لهذا يندرج  . 2004 لعام 1والصحة النباتية المذآورة في قرار وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي رقم 

  .الخاص باستيراد المانغو السوداني ضمن األمثلة على تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية المثال السابق الذآر و

انون األول  ي آ م  2006وف رار رق ة للق ات التنفيذي ة التعليم اني  3652 أصدرت وزارة الزراع رين الث ي تش  الصادر ف

ذه           والتي حددت الستيراد المواد الزراعية المعّدة لالستهالك والتصنيع وذ         2005 ي تصيب ه لك فيما يخص الحشرات الت

واد ق   . الم ة بتطبي ات المعني ى الجه ا إل تم تحويله ة ي رات ميت ا حش ة فيه الية زراعي ه إذا وردت أي إرس رار أن وأورد الق

ا                      الية فيه ا إذا وردت إرس ا، أم تم رفضها أو قبوله المواصفة القياسية السورية من ناحية صالحيتها لالستهالك البشري لي

ق                        حشرات ح  ة بتطبي ات المعني ا من الجه تم رفضها أو قبوله ية أو أحد أطوارها يتم تعقيمها بإشراف الحجر الزراعي وي

تهالك ة صالحيتها لالس ن ناحي ورية م ة   . المواصفة الس ل وزارة الزراع ن قب ددة م ين أن بعض الحشرات المح ي ح  ف

ة ة أم ميت واء آانت حي ة س تورد . ممنوع ة المس واد الزراعي ا الم د المواصفة  أم ورية تعتم ا مواصفة س يس له ي ل ة والت

اتين المواصفتين                    ) آودآس ألمنتاريس (الدولية   وفر ه دم ت ي حال ع أو مواصفة إحدى الدول المتقدمة في هذا المجال، وف

را                             ذا الق ا وفق ه تم تطبيقه ي ي ع اإلجراءات الت ا وجمي تيراد منه م االس ي ت ة الت ر تعتمد مواصفة الدول المجاورة أو الدول

  .تكون نفقاتها على عاتق صاحب العالقة

 فإن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 2003بعد أن أصبحت سورية عضوًا في االتفاقية الدولية لوقاية النبات عام 

قامت بوضع مسودة قانون الحجر الصحي النباتي بصيغته النهائية نتيجة لدراسة دقيقة ) مديرية وقاية النبات(
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ة مع الخبراء المحليين و الدوليين و بما يتوافق مع المعايير الدولية الخاصة باالتفاقية الدولية لوقاية واجتماعات متكرر

  . النبات و االتفاقيات ذات العالقة

  :و يهدف القانون الجديد إلى تطبيق المبادئ األساسية لتدابير الصحة النباتية على النحو التالي

  . إذا أصبحت ضرورية بسبب اعتبارات الصحة النباتيةعدم تطبيق اإلجراءات التقييدية إال •

سوف يكون لتدابير الصحة النباتية التي وضعت في القانون ما يبررها من الناحية الفنية وتتناسب مع  •

  .مخاطر اإلصابة باآلفة و تؤدي إلى أقل إعاقة للتجارة

 اآلفات على اإلرساليات من أهم اإلجراءات التي سوف تبدأ سورية بتطبيقها إجراء تحليل مخاطر •

الزراعية قبل االستيراد حسب الضرورة و ضمن اإلمكانيات المتاحة و منح إذن استيراد وفقًا لنتائج 

و سوف تقوم مديرية .تحليل مخاطر اآلفات و يتوفر نموذج خاص إلذن االستيراد سيتم تعميمه قريبًا

 وسوف تعمم نتائج التحليل ،ئج هذا التحليل وقاية المزروعات بالسماح باالستيراد أو منعه وفقًا لنتا

 .على جميع الجهات المعنية التخاذ اإلجراءات الالزمة

التنسيق مع الدول و الجهات المعنية لجمع و تصنيف المعلومات حول اآلفات المنتشرة فيها من خالل  •

ايير لكل بلد نقاط اتصال لإلطالع على أخر المستجدات في مجال الصحة النباتية ووضع لوائح و مع

  .و تعميمها

 الخاص بالخطوط 15تم إبالغ آافة سفارات الدول العربية و األجنبية بأن سورية سوف تبدأ بتطبيق المعيار رقم 

  :التوجيهية لوضع اللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية

Guideline for Regulating Wood Packaging Material in International Trade ISPM No. 15 

 وأنه اعتبارا من  /FAO/ منظمة الزراعة واألغذية لألمم المتحدة–الصادر عن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات 

 سوف يتم منع دخول أي من مواد التعبئة الخشبية المرافقة لإلرساليات الزراعية و غير الزراعية المستورة 1/4/2006

  و الذي يدل على أن المواد قد تم معاملتها إما حراريًا15 بالخاتم الرسمي العالمي الخاص بالمعيار رقم ما لم تكن مزودة

HT و بالميثال بروميد  أMB  

وفقًا لما )  المثمرة- الحراجية-التزينية(تطبق التعليمات التنفيذية الستيراد النباتات و أجزائه النباتية  •

  .3/8/2005وال تاريخ  / 2361ورد بالقرار 

فيما يخص ( تطبق التعليمات التنفيذية الستيراد المواد الزراعية المعدة لالستهالك أو التصنيع  •

  .11/2005 /29وال  /3652وفقًا للقرار رقم ) الحشرات التي تصيب هذه المواد
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ة   ى الصادرات الزراعي ة عل راءات الصحة والصحة النباتي ق إج ى تطبي د ازدادت الضوابط عل م (وق راءات رغ أن إج

ارك           ) الصحة والصحة النباتية تطبق بشكل رئيسي على الواردات        من قبل آل من وزارة الزراعة و المديرية العامة للجم

ي دمشق والمحافظات       على سبيل المثال . و وزارة التجارة واالقتصاد   ديرياتها ف ى م ارة إل أحالت وزارة االقتصاد والتج

اب وزارة  ة آت ارك العام ة الجم د تصدير   ومديري اتي عن ز الصحي النب ى عناصر الحج از إل ة المتضمن اإليع  الزراع

إرساليات ثمار الحمضيات الطازجة التقييد بإجراء الكشف الدقيق على إرساليات الحمضيات للتأآد من خلوها من اآلفات                

ة         ة أجزاء نباتي اق أي دم إرف ار نظرا    »..أغصان ـ أوراق  «بشكل عام ومن الحشرات القشرية بشكل خاص، وع ع الثم  م

.  سمعة صادراتنا في الخارج    والتي يمكن أن تؤثر في حال وجودها سلبًا على         لتواجد الحشرات القشرية عليها بشكل أآبر     

ة وهي                      إن مثل  ع بجودة عالي ي تتمت  هذه التعليمات ضرورية للمحافظة على المواصفة الخاصة بالحمضيات السورية الت

  . فسة في الجودة في الخارجتدعم عملية التصدير وتحقيق المنا

ن الحجر ووافقت  هادة الصحية الممنوحة م ى الش ة عل ارة حشرات ميت دوين عب دم ت ى ع ارة عل وزارة االقتصاد والتج

تم             ا ي ة أو احد أطواره الزراعي بوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي وإذا تبين باإلرسالية الصادرة وجود حشرات ميت

د                   تحويلها مباشرة إلى احد مخاب     ا لمواصفات البل د مطابقته تم تحدي ر وزارة االقتصاد والتجارة في دمشق والمحافظات لي

د          ) من حيث نسبة الحشرات الميتة    (المستورد أو المواصفات العقدية      ة ولشروط البل وفي حال المطابقة للمواصفات العقدي

ة          المستورد تمنح اإلرسالية الشهادة الصحية بدون تدوين عبارة حشرات ميتة وإ           الية الصادرة حشرات حي ذا وجد باإلرس

دى                        يم ول د التعق ا بع ادة الكشف عليه تم إع م ت أو احد أطوارها يتم تعقيمها بإشراف الحجر الزراعي وعلى نفقة المصدر ث

ي دمشق                              ارة ف ابر وزارة االقتصاد والتج ى احد مخ ة تحول مباشرة إل التأآد من أن جميع الحشرات الحية أصبحت ميت

ي                     والمحافظات ل  ة وف بة الحشرات الميت ة نس يتم تحديد مطابقتها لمواصفات البلد المستورد أو المواصفات العقدية من جه

ي              يم ف رة التعق يم وفت ادة التعق تم ذآر م ة وي ا حشرات ميت دون عليه حال إثبات مطابقتها تمنح الشهادة الصحية بدون أن ي

  .  78الشهادة الصحية الزراعية

   سياسات التصدير 2-3-6 

فمنذ بداية العقد .  بشأن سياسات التصدير على المنتجات الزراعية أيضًا 2-2-6طبق السياسات الواردة في الفقرة تن

 تم إلغاء 2001لذا ففي عام . بدأت الحكومة السورية بتنفيذ إصالحات محددة بهدف تسهيل تصدير المنتجات النقدية 

 15بموجب المرسوم التشريعي رقم  (79صدير الخضار والفواآهالرسوم المطبقة على بيع القطع األجنبي الناجم عن ت

 طن 2وفي قطاع زيت الزيتون تم إلغاء ضريبة الدخل على معامل زيت الزيتون التي تقل إنتاجيتها عن ) . 2001لعام 

دية  وافق السيد رئيس المجلس الوزراء على اقتراح اللجنة االقتصا2005وفي بداية عام . من زيت الزيتون يوميًا 

) من صادرات زيت الزيتون السوري% 80لست شرآات تشكل صادراتها حوالي (باستثناء صادرات زيت الزيتون 

                                                            
ة معروض مصد 78 ك نتيج اء ذل هادة الصحية   وج ر الش اة بمه ة الحجر الزراعي بحم لطات الصحية بمديري ام الس ب حول قي اة وادل دينتي حم وب بم ري الحب

ة         وب (الممنوحة لصادرات المحاصيل الزراعي دها المصدرين                   ) الحب ك المنتجات وتهدي ا رتب تضرر الشرآات المستوردة لتل ة مم ارة وجود حشرات ميت بعب
ي                      السوريين بمقاطعة استيراد     ل ممثل ة من قب داوالت بمرآز التجارة الخارجي د م ة بع ارة وجاءت الموافق ك العب دوين تل الحبوب من سورية في حال استمرار ت

 .الجهات المعنية
  .  إلغاؤها الدوالر وتم مؤخرًا/س . ل0.1دوالر ومن ثم تم تخفيضها إلى /س. ل0.50 آانت ضريبة بيع القطع األجنبي الناجم عن تصدير الخضار والفواآه - 79
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ويطلب من هذه الشرآات أن  . 2000من الرقابة على الصادرات من قبل مرآز التجارة الخارجي والتي بدأت عام 

  . بة انتقائية من قبل المرآز تصدر زيت الزيتون بحسب المواصفات العالمية بحيث تخضع لعملية رقا

وال يزال هناك بعض التدخالت الحكومية على صادرات القطاع الحيواني بهدف حماية هذا المنتج وتأمين حاجة 

 فرضت وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي رسمًا 2004 لعام 18بناءًا على المرسوم التشريعي . االستهالك المحلي

وفي نفس اإلطار فقد تم مؤخرًا منع صادرات ذآور األغنام . ادرات األغنام س على الرأس من ص. ل100مقداره 

 الصادر في آانون الثاني 11القرار رقم ( وحتى بداية آذار من نفس العام 2006والماعز من الخامس من آانون الثاني 

نهاية لحقًا تمديد العمل بهذا القرار ونتيجًة لالرتفاع الحاد بأسعار األغنام ولحومها في األسواق المحلية فقد تم ال) . 2006

  .  شهر آذار

ي    عارها ف اع أس ى ارتف د أدى إل ة ق لع الزراعي ديمها لصادرات بعض الس م تق ي ت وافز الت ا أن الح ره هن دير ذآ ن الج م

ة  واق المحلي ي      . األس ر ف كل آبي ادراته بش ذي ازدادت ص ون ال ت الزيت و زي ار ه ذا اإلط ي ه ة ف ر أهمي ال األآث والمث

ي السوق السورية                  .  وات األخيرة   السن ع سعره ف ي رف ادة ف ذه الزي د أصدرت وزارة           . وقد تسببت ه ذا الصدد فق ي ه وف

  : الناظم لتجارة زيت الزيتون في سورية وفق األسس التالية35االقتصاد والتجارة القرار رقم 

سماح للشرآات السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصوًال بتصدير مادة زيت الزيتون السوري وال •

    . مليون ليرة بتصدير مادة زيت الزيتون25المرخصة أيضًا والتي ال يقل رأسمالها عن 

  .الموافقة على إحداث جمعية لمعبئي ومصدري زيت الزيتون السوري  •

إقامة مجلس اتحاد يضم آل الفعاليات التي تعمل في مجال زيت الزيتون بدءًا من الزراعة وصوًال إلى  •

  .هائي للمستهلكالتسويق الن

السماح لمصدري زيت الزيتون السوري بصرف القطع األجنبي الوارد بشكل مسبق إلى البنك المرآزي  •

  .واعتباره قطع تصدير

 من األسواق الخارجية وذلك لسد النقص الحاصل في السوق 1/9/2006السماح باستيراد زيت الزيتون لغاية  •

    .ًاالمحلية ووضع حد الرتفاع أسعار الزيت محلي

وضمن عبوات مختلفة وبما يتوافق ويتطابق مع " دوآمة"االستمرار بتصدير مادة زيت الزيتون السوري  •

المواصفات العالمية وبموجب رقابة صارمة تضع حدًا للغش والتالعب في العبوات التي تصدر للخارج بعيدًا 

 .عن الرقابة

 تصنيع زيت الزيتون السوري والتي ستقود بالنتيجة إلى جعل وبالنتيجة فإن هذه اإلجراءات المتخذة تهدف لتحديث قطاع

زيت الزيتون السوري أآثر تنافسية وتعزيز مكانته في األسواق العالمية وبنفس الوقت تجنب ارتفاع أسعاره بشكل أآبر 

  ) ربحيث يتم التعويض عن النقص باستيراد الكميات التي تحافظ على توازن هذه األسعا(في األسواق المحلية 
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  سياسات األسواق الزراعية  3-3-6 

القمح والقطن والشعير (ترآز الحكومة في تدخلها في بعض سياسات األسواق بالنسبة للمحاصيل االستراتيجية مثل 

في حين يسيطر العرض والطلب على األسواق بالنسبة للمنتجات األخرى ) والشوندر السكري والتبغ والعدس والحمص

القطاع الزراعي من خالل التخطيط للمساحات المزروعة بالمحاصيل االستراتيجية والتأثير على وتتدخل الدولة في . 

ويكمن الهدف من التخطيط الحكومي الزراعي في تحقيق أهداف استراتيجية مثل . أسعار مستلزمات اإلنتاج والمنتجات 

دولة أسعار المحاصيل االستراتيجية التي تقوم تحدد ال. األمن الغذائي واالآتفاء الذاتي من بعض السلع االستراتيجية  

المؤسسات الحكومية بدفعها للمزارعين بناءًا على تقدير تكاليف اإلنتاج على أساس توصية من لجنة حساب التكاليف 

ويتم تحديد . التي تضم ممثلين عن وزارة الزراعة والمالية واالقتصاد ومكتب الفالحين القطري و اتحاد الفالحين 

ويتضمن . ار على أساس وسطي تكلفة اإلنتاج المحلية لكل محصول من المحاصيل باإلضافة إلى هامش ربح األسع

  .2005/2006 أدناه أسعار الشراء الرسمية للمحاصيل االستراتيجية للموسم الزراعي 1-6الجدول 

أما بالنسبة . األسعار الرسمية بالنسبة للقطن والشوندر السكري والتبغ فإن المؤسسات الحكومية هي المشتري الوحيد ب

وال تدخل الدولة في تسعير . للقمح والشعير والعدس والحمص فيمكن للمزارعين البيع إلى القطاع الخاص أيضًا 

  .المحاصيل األخرى مثل الفواآه والخضار التي تباع بأسعار السوق 

  2005/2006في سورية للموسم الزراعي للمحاصيل االستراتيجية ) األسعار اإلدارية( أسعار الشراء 1-6الجدول 
  مكافأة تسليم آغ/ س.أسعار الشراء ل المحاصيل

 0.50 10.30 القمح الطري

 0.50 11.30 القمح القاسي

 - 9.50 الشعير

 -  23.00  العدس

 - 25.00  الحمص

 - 30.75 )الشريحة األولى(القطن 

 - 26.25 )الشريحة الثانية(القطن 

 - 19.75 )لثةالشريحة الثا(القطن 

 - 14.40 القطن في المساحات غير المخطط

  .2005 الصادر في آب 6481قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم : المصدر

  مالحظات حول السياسات الخاصة بمحاصيل معينة

  القمح

وبشكل . آان الهدف الرئيسي للسياسات الزراعية في سوريا ومايزال هو تحقيق األمن الغذائي وتحقيق فائض تصديري

عام فإن تجارة القمح والدقيق الخارجية محصورة بالقطاع العام باستثناء بعض الحاالت وألغراض محددة في حين تم 

الحد من التدخل في التجارة الداخلية للقمح ولكن يقوم المنتجون بتسليم إنتاجهم طواعيًة نتيجة األسعار المحددة في 

وتعتبر المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة لوزارة . لعالميةالقطاع العام والتي هي أعلى من األسعار ا
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يبلغ السعر الرسمي للقمح حسب أسعار . االقتصاد والتجارة هي المؤسسة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تسويق القمح

آغ  / ليرة سورية 11.3 على قيمة 1996 وقد تم تثبيت هذا السعر منذ العام 2004التجارة الزراعية السورية للعام 

س مكافأة تسليم مع األخذ بعين االعتبار جودة . ل0.5آغ للقمح الطري باإلضافة إلى / ليرة سورية10.30للقمح القاسي و

المنتج ونسبة األجرام والشوائب، ولكن من جهة أخرى يستطيع المزارعون بيع أقماحهم إلى القطاع الخاص بسعر 

لتجارة وتصنيع الحبوب ببيع أقماحها إلى المؤسسة العامة للمطاحن التي تبيعه بدورها وتقوم المؤسسة العامة . السوق

أما أسعار الدقيق والخبز عالي النوعية . للشرآة العامة للمخابز لتوزعها على المخابز التي بدورها تنتج خبزًا عاديًا

وتبيع مخابز آًال من القطاعين . ديينليست مدعومة بشكل مباشر وتعادل أآثر من ضعفي أسعار الطحين والخبز العا

 ليرات للكيلو و آان آخر تغيير لهذه األسعار 8العام والخاص الخبز العادي من المخبز بالسعر الرسمي وهو الثابت وهو 

 عندما ارتفعت من خمس ليرات للكيلو، تقوم المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أيضًا بتصدير 1994في عام 

من جهة أخرى تقوم المؤسسة العامة إلآثار البذار بشراء بعض الكميات الالزمة لها من حقول . قمحالفائض من ال

عن األسعار للقمح العادي ، بالنسبة للتجارة % 20اإلآثار وحسب األصناف المرغوبة والمحددة مسبقٌا وبزيادة 

ال من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الخارجية فإن تصدير القمح محصور بالدولة أما استيراده فهو غير مسموح إ

 على - باستيراد القمح والدقيق لصالح المطاحن ومعامل المعكرونة 1999الحبوب وُسمح للشرآات الخاصة ومنذ العام 

 أتيح استيراد الدقيق من قبل القطاع الخاص لتصنيع المعكرونة ومن ثم استهالآها محليا أو تصديرها، -سبيل المثال 

 الشروط المتعلقة بالشرآات الخاصة والتي 11/11/2002 بتاريخ 74 ورقم 9/10/2002 في 9لمرسوم رقم وشّرع ا

  .يجب توفرها لتتمكن من استيراد الحبوب إلى سوريا

تضمنت القواعد أن يتم إيقاف استيراد القمح خالل فترة تسويقه أي خالل فترة ذروة اإلنتاج وأن يتم إيداع مبلغ بالليرة 

يعادل قيمة القمح المستورد على أن يتم استرداده عند تقديم وثيقة تثبت بأن القمح المستورد قد تمت إعادة السورية 

من جهة ). 2004تلخيص من تقرير التجارة الزراعية السورية (تصديره أو طحنه محليًا وبيعه لالستهالك المحلي 

 20/12/2004فقد ألغت وزارة التجارة بتاريخ ) برغلال(أخرى ولتقديم المزيد من التسهيالت لتصدير القمح المجروش 

  ). الخشن أو الناعم(شرط الحصول على موافقة وزارة الزراعة مسبقًا عند تصدير مادة البرغل 

  الشعير

 والذي آان يتم تسويقه للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وأحيل تحدد الدولة أسعار شراء الشعير من المنتجين

الثروة الحيوانية بعد إضافة مربي  التي تقوم بدورها ببيعه إلى ألعالف للمؤسسة العامة لم مؤخرًاموضوع االستال

 التسويقية فإنها تشتريه باألسعار إن االتجار بالشعير مسموح وفي حال عرضه على المؤسسة. تكاليف النقل والتخزين 

وبالتالي أصبحت .  بهذه المادة باالتجارقطاع الخاص  إفساح المجال بشكل أآبر أمام مساهمة الالمحددة وذلك في إطار

 رئيس مجلس  السيدوافق 2005وفي حزيران . المؤسسة العامة لألعالف تؤمن حاجتها من الشراء المباشر من األسواق

 للموسم الحالي  لصالح المؤسسة العامة لألعالفباستيراد مادة الشعير العلفي للقطاع الخاص الوزراء على السماح

  .  80 2006شهر أيار من عام غاية ول

                                                            
  .2005 الصادر في حزيران 1491القرار رقم  80
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  العدس والحمص

إن تسويق هذين المحصولين وبشكل مشابه للشعير يترك لقوى السوق أي أنه حر بحيث يمكن للمزارعين بيع اإلنتاج إما 

إلى القطاع الخاص أو إلى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ويفضل المنتجون البيع إلى القطاع الخاص بما أنهم 

وفي السنوات األخيرة آانت آامل الصادرات من . يستطيعون بذلك تحقيق ربح أعلى مما يحققونه لدى القطاع العام 

 لم تزيد الدولة األسعار بهدف 2005/2006حتى ما قبل الموسم الحالي . العدس والحمص تتم من قبل القطاع الخاص 

وفي الموسم .  السوق المحلي وتصدير الفائض تشجيع القطاع الخاص على التجارة بالمادتين وتأمين حاجة

آغ /س. ل16من ) آما هو موضح في الجدول السابق( رفعت الدولة أسعار الشراء الحكومية بشكل آبير 2005/2006

 25آغ إلى /س. ل17.80س للكغ لكال النوعين ، ومن . ل23آغ للعدس األبيض إلى /س. ل17للعدس األحمر و

رتفاع ليواآب االرتفاع الواضح للسلعتين في األسواق المحلية والعالمية حيث تعتبر وجاء هذا اال. آغ للحمص/س.ل

األسعار التي تقدمها الدولة بعيدة نوعًا من عن أسعار المستهلكين التي وصلت تقريبًا إلى ضعف هذه األسعار للعدس 

  .وأآثر من هذا للحمص

  القطن 

زراعة على منهج الخطط الخمسية المدعومة بالخطط السنوية  اعتمد تدخل الحكومة السورية في ال1960 منذ عام

ويكمن الهدف األساسي للخطط السنوية في توجيه المزارعين الستخدام األراضي بالشكل األمثل لتحقيق . التنفيذية 

   .ونظرا ألهميته يعتبر القطن جزءًا أساسيًا من الخطة الزراعية في سورية. األهداف الوطنية

 األدوات التي تستطيع الحكومة من خاللها تنفيذ الخطة، وأهم األدوات المستخدمة في قطاع القطن هي هناك العديد من

  . تحديد األسعار الرسمية و التحكم باإلنتاج الكلي من خالل نظام التراخيص

ون تنظيم قان" المعروف باسم 1958 لعام 222تعتمد زراعة القطن في سورية على الخطة اإلنتاجية وفق المرسوم رقم 

وقد آانت أسعاره الرسمية تحدد اعتمادًا على التكلفة باإلضافة إلى هامش ربح أما التصدير فيتم بالسعر ".زراعة القطن

وقد أدت هذه السياسة السعرية إلى عدم قدرة شرآات األنسجة والغزول السورية على تحقيق الربح من . العالمي

 ل 85.56 آان متوسط سعر للقطن المحلوج المباع محليًا 1999/2000ويقية فعلى سبيل المثال في السنة التس. التصدير

آغ نتيجة الدعم السعري للصادرات في األسواق / ل س56.18آغ، بينما آان متوسط سعر للقطن المحلوج المصدر /س 

  .العالمية الذي تقدمه بعض الدول المنتجة للقطن 

سويق األقطان التابعة لوزارة االقتصاد التي تشتري المنتج وفق إن تسويق القطن محصور بالمؤسسة العامة لحلج وت

 إلغاء ضريبة اإلنتاج الزراعي على 2000أسعار محددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء وقد تم اعتبارًا من عام 

ة لمحصول وتقوم المؤسسة بحلج القطن وتسويقه داخليًا وخارجيًا ، لم تتغير األسعار المحلي. صادرات القطن ومنتجاته 

  : للمساحات المرخصة وهي على النحو التالي1996القطن المحبوب منذ عام 

o  آغ /س. ل30.75 بقيمة 15/11الشريحة األولى تسليم لغاية. 
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o  آغ /س. ل26.25 بقيمة 31/11-16الشريحة الثانية تسليم من. 

o  آغ /س. ل19.75الشريحة الثالثة تسليم بعد التاريخ المذآور أعاله بقيمة.  

 عن المجلس 60 صدر القرار رقم 2002اإلشارة على وجود تسعيرة خاصة للمساحات المخالفة للخطة ففي عام مع 

الزراعي األعلى القاضي بدفع السعر العالمي للقطن المنتج خارج األراضي المخططة والمشار إليها في الخطة 

ومن الجدير بالذآر اإلشارة إلى أنه لم يتم . الزراعية وترافق هذا القرار بتخفيض المساحات المخطط زراعتها بالقطن

   ). 2004تقرير التجارة الزراعية السورية .( استالم أية آمية وفق السعر المخفض

  لن تخضع صادرات المنتجات القطنية المعدة للتصدير من  2005وآما ذآرنا سابقًا في هذا الفصل وابتدءًا من حزيران 

  .على الصادراتاإللزامية إلى نظام الرقابة )  سجاد- سلكات - حرامات-شاآير ب- قطع جاهزة- أقمشة-ألبسة-غزول (

  السكر

يتم تسويق . إن المؤسسة العامة للسكر التابعة لوزارة الصناعة هي المشتري الحصري والمصنِّع للشوندر السكري 

ين على محتوى السكر في ويعتمد السعر الذي ُيدفع إلى المزارع. المحصول إلى المؤسسة وفق خطة محددة ومدروسة

% 16س للطن وعلى أساس درجة حالوة .ل2250 بقيمة 1996الشوندر فقد تم تحديد أسعار الشوندر السكري منذ عام 

س عن آل درجة نقص ، ولكن تم تخفيض درجة . ل25س عن آل درجة حالوة زيادة وتخفيض . ل110وزيادة مبلغ 

.  مع المحافظة على قيمة الزيادة والنقص الذي آان متبعًا في السابق 2002/2003اعتبارًا من موسم % 14الحالوة إلى 

 فقد حدد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء احتساب نفس السعر للطن بدرجة حالوة 2003/2004أما بالنسبة لموسم 

تقل س عن آل درجة حالوة تزيد أو تنقص عن ذلك وعدم استالم المحصول الذي . ل150مع زيادة أو نقصان % 14

وزيادة % 15 بأن يتم رفع درجة الحالوة إلى 2004/2005آما تضمن القرار بالنسبة لموسم % 10درجة حالوته عن 

س للطن على آل درجة حالوة تزيد أو تنقص عن ذلك وعدم استالم المحصول الذي تقل درجة . ل250أو نقصان 

  % . 11حالوته عن 

تياج المحلي ، بينما تقوم المؤسسة العامة للسكر باستيراد بعض آميات من االح% 20إنتاج السكر المحلي أقل من  ييغط

وتباع آامل آميات السكر المنتج محليًا أو المنتج . السكر المكرر أو السكر الخام وتكريره في معملي حمص أو الغاب 

ه هامش ربح ليتم توزيعه من تكرير مستوردات السكر الخام إلى المؤسسة العامة االستهالآية بسعر التكلفة مضافًا إلي

. آغ /س. ل9 آغ شهريًا للفرد و بسعر مخفض يعادل 1لجميع المواطنين السوريين بموجب البطاقة التموينية وبمعدل 

أما آميات السكر التي يتم بيعها خارج نطاق البطاقات التموينية للمستخدمين الصناعيين أو من خالل تجارة المفرق 

وسوف تبدأ بعض المجموعات االستثمارية الخاصة بإنتاج . آغ /س. ل20-15تراوح بين فتباع بأسعار السوق التي ت

 ألف طن ألغراض االستهالك 600سينتج هذا المشروع ما مقداره ). قرب حمص(السكر في المنطقة الصناعية بحسيا 

 وتكريره إلنتاج مايقارب باإلضافة لذلك وقعت سورية اتفاقية مع البرازيل الستيراد السكر الخام. المحلي والتصدير

  . ألف طن في العام الواحد500
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  التبغ

 –الالذقية : يلتزم المزارعون ببيع آامل إنتاجهم إلى المؤسسة العامة للتبغ والتي لديها معامل لتصنيع السجائر في آل من

ها على شكل أوراق ويتم استهالك معظم اإلنتاج في السوق المحلية مع وجود نسبة يتم تصدير.  دمشق – حلب –حماه 

  ومؤخرًا بدأت إحدى الشرآات الصناعية الخاصة باإلنتاج المحلي لبعض مارآات السجائر العالمية . تبغ وسجائر أحيانًا 

  األغنام

اعتمدت سياسات تصدير األغنام في السابق على ربط االستيراد بالتصدير حيث يتوجب على التاجر إبراز و وثيقة تثبت          

ربط   .ية األغنام التي يرغب بتصديرها قبل أن يسمح له بتصدير األغنام العواسأنه استورد ضعف آم وقد تم إلغاء هذا ال

  2003بموجب قرار صادر عن وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية في العام 

ة                    2004وخالل عام    ه لجأت الحكوم واردات وعلي ة ال ى   شهدت أسعار اللحوم زيادة آبيرة نتيجة زيادة الصادرات وقل إل

ر لألسعار       اع الكبي ه و االرتف د من ك للح م        فرض ضريبة على التصدير وذل م إصدار المرسوم التشريعي رق  18حيث ت

  . رأس على صادرات األغنام /س. ل100 المتعلق بفرض ضريبة تعادل 2004 شباط 14بتاريخ 

ران     ة شهر حز                     2004في حزي واس من  بداي ام الع ور أغن دء تصدير ذآ د لب د موع م تحدي ران   ت رار   2004ي  بموجب ق

ا              20مجلس الوزراء رقم     ل وزنه ى أال يق ة عل ة        38 ولكن في ظل ظروف معين ر شهري عن حرآ داد تقري تم إع غ وي  آ

  .األغنام لتحديد اإلجراءات المستقبلية

م                ام  /60تحدد الشروط الناظمة الستيراد الحيوانات والمواد الحيوانية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رق  1988 ت لع

م  2001 لعام 1618 و1123والمعدل بالقرار رقم     ام  357 والقرار رق الي      2000 لع انون الحجر الزراعي الح  وينص ق

ل عن          رة ال تق ل فت أ     45على أن الحيوانات الحية المستوردة يجب أن ترفق بشهادة صحية صادرة قب د المنش ًا من بل  يوم

  .الحيوانية األخرى يوم للمنتجات 60و . عند وصول األغنام إلى سورية

اني         انون الث م              2006صدر مؤخرا في آ رار رق ارة الق اف تصدير         11 عن وزارة االقتصاد و التج ى إيق ذي ينص عل  ال

  .2006 إلى نهاية شهر آذار 2006اعتبارًا من الخامس من آانون الثاني ) الجدايا(ذآور األغنام و الماعز الجبلي 

  رئيسيةالنتائج ال

ة                    تسارعت وتيرة اإلصال    • ع سعي الحكوم اعي م ي اقتصاد السوق االجتم ح االقتصادي في سورية وخاصة بعد تبن

ة                            ات الثنائي ات االتفاقي المي بهدف االستجابة لمتطلب ع االقتصاد الع وطني م اءة وتكامل االقتصاد ال ز الكف إلى تعزي

 .واإلقليمية والدولية 

اول اإل          • ى                لتحقيق المزيد من االنفتاح في األسواق السورية تن ؤثر عل ي ت د من المجاالت االقتصادية الت صالح العدي

  : التجارة العامة والزراعية مثل 
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ة   ة والنقدي ام المصرفي والمصارف الخاصة (السياسات المالي عار الصرف -وشملت النظ  أس

 ) قانون الصيرفة- سوق األوراق المالية -واستخدام العمالت األجنبية 

  .سياسات تشجيع االستثمار 

  .ات والمقاييسالمواصف 

  .المنافسة الحرة ومنع االحتكار 

اء                         • ى إنش ى للتصدير والعمل عل  تزايدت التوجهات العامة نحو تشجيع الصادرات من خالل تأسيس المجلس األعل

 .هيئة تنمية الصادرات و مشروع دعم الجاهزية التنافسية للمنتجات السورية

ى حدود            في إطار دعم القطاع الصناعي تم تخفيض التعريفات        • ا  % 1 الجمرآية على المواد األولية بشكل آبير إل آم

آما تم إصدار جزء  . تم إنهاء العمل بنظام إجازات االستيراد المسبقة للمواد األولية الواردة بالمخصصات الصناعية       

ر  ضمن سبعة مستويات بما يشير إلى التوجه نحو تحر         % 50 و   1آبير من التعريفات الجديدة والتي تراوحت بين         ي

 .أآبر للعديد من السلع والبضائع

د من              • ع الحظر عن دخول العدي تيراد ورف إن ارتفاع  أسعار بعض المنتجات سمحت وزارة التجارة واالقتصاد باس

لبية الخاصة بالسلع                     ة الس المنتجات التي آانت ممنوعة من الدخول إلى األسواق السورية سابقًا وإعادة النظر بالقائم

  .المحظور استيرادها

د من الخطوات         • ة من خالل العدي د    (أآدت الحكوم ارك الجدي انون الجم ا ق امالت وتخفيف     ) إهمه ى تسهيل المع عل

 .  اإلجراءات بما فيها إجراءات الفحص وآفاالت احتباس البضائع وربط الغرامات باألسعار

جال تمويل الواردات من خالل  إلغاء االلتزام بتمويل الواردات من عوائد التصدير ومنح المزيد من التسهيالت في م     •

 .المصارف العامة والخاصة وبالعمالت األجنبية وبالليرة السورية

أظهرت السنة األولى من التطبيق الكامل لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى مدى أهمية التوافق على قواعد  •

 تحقيق المنتجات الواردة من الدول منشأ عربية موحدة تضمن التطبيق األمثل للقاعدة األساسية المتمثلة بوجوب

.أو أآثر حتى تعتبر وطنية المنشأ% 40األعضاء قيمة مضافة 
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 اتفاقية الشراآة : الموضوع الخاص -الفصل السابع 
  السورية األوروبية

  مقدمة 

ن عمل اإلتحاد األوروبي من خالل مؤتمر برشلونة على تطوير عالقاته في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط م

الجزائر، قبرص، مصر، األردن، : المتوسطية مع اثنتي عشرة دولة متوسطية هي-خالل اتفاقيات الشراآة األوروبية

لبنان، المغرب، مالطا، السلطة الفلسطينية، تونس، سورية، ترآيا، إسرائيل، آما دعيت ليبيا مؤخرًا لالنضمام إلى عملية 

تا عملية االنضمام إلى اإلتحاد األوروبي وبالنسبة لترآيا فقد بدأت وبالنسبة لمالطا وقبرص فقد استكمل. برشلونة 

المتوسطية إلى -تنقسم الشراآة األوروبية. 2005بالمفاوضات لالنضمام إلى اإلتحاد األوروبي  في تشرين األول 

ت مختلفة والمكون المتوسطية الهادفة إلى التحرر التجاري والتعاون في مجاال-مكونين هما اتفاقيات الشراآة األوروبية

  .وبنك االستثمار األوروبي) برامج ميدا(المتوسطي –الثاني هو الدعم المادي المقدم من خالل برامج التعاون األوروبي

إن الهدف األساسي التفاقيات الشراآة الذي يستحوذ على اهتمام آل من االتحاد األوروبي ودول البحر األبيض المتوسط 

ي في دول البحر األبيض المتوسط من خالل إنشاء منطقة التجارة الحرة المتوسطية، وسيسعى هو تحفيز النمو االقتصاد

اإلتحاد األوروبي لتحقيق هذه األهداف من خالل زيادة حجم التحرير التجاري بين الطرفين أو إقرار الفعالية التي تساهم 

امل ذات صلة وثيقة بعملية تحرير التجارة مثل وهناك عو. على تحفيز تحرير التجارة بين دول البحر األبيض المتوسط 

ومن المالحظ أن المؤشرات تشير إلى وجود مجال واسع . محدودية النمو االقتصادي في دول البحر األبيض المتوسط

  .إلمكانية تحرير تجارة منطقة المتوسط

ى مشروع متفائل لزيادة التعاون  عل1995عمل اإلتحاد األوروبي وجيرانه الدول المتوسطية بعد لقاء برشلونة في عام 

المتوسطية لتعزيز الطموحات –االقتصادي والسياسي واالجتماعي والمالي من خالل عقد اتفاقيات الشراآة األوروبية

على آل حال آان . 2010المعقودة على التعاون االقتصادي والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بحلول عام 

ن آان هناك بعض االمتيازات التي منحت للمنتجات الزراعية لدول البحر األبيض المتوسط  التحرر التجاري محدود ولك

لكن اإلجماع العام يتوقع الكثير بالنسبة لالمتيازات الزراعية الممنوحة من اإلتحاد األوروبي لواردات دول حوض البحر 

  .األبيض المتوسط

 التجارة معتمدًا على حجم التبادل التجاري التقليدي ومنح بعض خالل العشر سنوات الالحقة لعملية برشلونة آان تحرير

الحصص للسلع األخرى والتي قادت إلى درجة محدودة من التحرر في آال الجانبين وبشكل خاص فيما يتعلق بخطوط 

لى تحرير  تمت الدعوة إ2005ففي مؤتمر الشراآة األخير الذي عقد في برشلونة  في تشرين الثاني . التعريفة الجمرآية
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التجارة الزراعية من خالل تبني برنامج لمدة خمس سنوات والذي يتوقع  أن يحقق تقدم في عملية تحرير التجارة 

   .)FEMISE، 2005(الزراعية لكن مع بعض االستثناءات التي تراعي خصوصية آل دولة 

اإلتحاد األوروبي اعتمادًا على أسست عملية برشلونة لعالقات جوار قوية بين دول البحر األبيض المتوسط ودول 

آما نجحت ببناء عالقات سياسية ومؤسساتية على المدى الطويل بين أوروبا وشرآائها المتوسطين . الحوار والتعاون

التي وضعت دول المتوسط على طريق اإلصالحات االقتصادية الشاملة في ظل زيادة العولمة حيث يبقى اإلتحاد 

من % 50هم للدول المتوسطية بالنسبة للسلع والخدمات خاصًة إذا علمنا أن أآثر من األوروبي الشريك التجاري األ

من صادرات % 70آما يشكل اإلتحاد األوروبي الوجهة التصديرية ألآثر من . تجارة المنطقة تتم مع اإلتحاد األوروبي 

 -م االستثمار األجنبي المباشر من حج% 36(وتعتبر أوروبا أآبر مستثمر أجنبي مباشر في هذه الدول . تلك الدول 

FDI ( وآذلك من أآبر الممولين والمانحين في المنطقة)آما أن االتحاد اإلتحاد ) .  مليار يورو سنويًا آقروض ومنح3

األوروبي يعتبر المصدر الرئيسي للسياح والوجهة الرئيسية للهجرة حيث دخلت اتفاقيات الشراآة حيز التنفيذ مع أغلب 

  .ويعزى السبب إلى ضعف التكامل بين دول المتوسط نفسها.لكن عمليات إنشاء سوق إقليمي بقيت عالقةدول المتوسط 

  المتوسطية- المحددات الرئيسية التفاقيات الشراآة األوروبية 7-1 االطار

  intro/Syria/external_relations/comm/int.eu.europa://http/: المصدر

  لسورية األوروبيةالعالقات التجارية ا  7-1

استفاد االقتصاد السوري في السنوات األخيرة من هذا العقد من مجموعة من التطورات االيجابية مثل ارتفاع أسعار 

عام % 3.2 أدت إلى معدل نمو حوالي 1999النفط العالمية وتحسن المواسم الزراعية بعد فترة الجفاف القاسية عام 

   .لى ازدهار التجارة مع العراق في السنوات األخيرةإضافًة إ. 2004عام % 2.8 ، و 2003

يعتبر اإلتحاد األوروبي من أهم الشرآاء التجاريين للجمهورية العربية السورية حيث احتل المرتبة األولى والوجهة 

في و. 2004التصديرية األهم للمنتجات السورية بشكل عام والمرتبة الثانية في مجال الصادرات الزراعية خالل عام 

  .نفس الوقت آان اإلتحاد األوروبي المصدر األول لكل من الواردات السورية الكلية والزراعية

  

  :  متوسطية على بعدين يتممان بعضهما-تشمل اتفاقيات الشراآة األورو

  

- واألهم في اتفاقيات الشراآة األوروبية. وبي مجموعة من النشاطات بشكل ثنائي مع آل دولة ينجز االتحاد األور:البعد الثنائي

وهذا يعكس المبادئ العامة التي تحكم العالقات . المتوسطية هو أن اإلتحاد األوروبي يتفاوض مع الشرآاء المتوسطين بشكل منفرد

الموضوعات  الخاصة لعالقات اإلتحاد األوروبي مع آل شريك على الرغم من أنها تحوي بعض . المتوسطية الجديدة-األوروبية

 . متوسطي

 يمثل الحوار اإلقليمي واحد من أحدث مظاهر الشراآة ويغطي في نفس الوقت المجال السياسي واالقتصادي والثقافي :البعد اإلقليمي

ل مع المشاآل التي تعتبر عامة للشرآاء المتوسطيين وفي يملك التعاون اإلقليمي تأثيرًا استراتيجيًا هامًا ليتعام).  التعاون اإلقليمي(

  . نفس الوقت ترآز على الخصوصية الوطنية
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س مقارنة مع . مليار ل134 حوالي 2004بلغت قيمة الصادرات الكلية إلى دول اإلتحاد األوروبي الخمسة عشرة عام 

- 1996تحاد موجبًا على الدوام خالل الفترة وآان الميزان التجاري الكلي مع دول اإل. س من الواردات. مليار ل53.3

  . ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية السورية2004

 وسجل أآبر عجز 2004-1996آان ميزان التجارة الزراعية السورية مع اإلتحاد األوروبي سالبًا دومًا خالل الفترة 

-1999 الجفاف التي مرت على سورية في الفترة س ويعود هذا إلى فترة. مليون ل6333 حيث بلغ 1999خالل عام 

 5736 مع عجز قدره 2004 ، بينما آان هناك تحسن في السنوات الالحقة ليصل إلى مستوى قياسي آخر عام 2000

  . الحقًا 1-7س آما هو مبين في الشكل .مليون ل

 الصادرات الزراعية إلى اإلتحاد األوروبي

 وقد بلغ معدل 2004-1996لى دول اإلتحاد األوروبي بشكل آبير خالل الفترة تباينت الصادرات الزراعية السورية إ

مسجلة % 1.2) 2000 لما يوافقها بعد عام 1999-1996بعد تعديل أسعار الصرف للفترة (النمو السنوي للصادرات 

) . 1-7لشكل ا (1999س عام . مليار ل5.5س وقيمة دنيا قدرها . مليار ل10.2 مع حوالي 2003قيمة عظمى في عام 

   .س . مليار ل7.7 إلى 2004وقد وصلت قيمة هذه الصادرات عام 

من الصادرات الزراعية السورية لدول % 58يشكل ) 52الفصل (بالنظر إلى فصول التعريفة الجمرآية فقد آان القطن 

ا دهون غذائية محضرة،  يليه فصل الدهون والزيوت والشحوم الحيوانية والنباتية ومنتجات تفككه2004اإلتحاد في عام 

، )عدا الجلود بفراء( ثم فصل صالل وجلود خام % 11.9ويشكل ) 15الفصل (شموع من أصل حيواني أو نباتي 

) 7الفصل (ثم فصل خضر و نباتات وجذور ودرنات صالحة لألآل %  9.5بنسبة ) 41الفصل (وجلود مدبوغة ومهيأة 

أخرى من أصل نباتي غير مذآورة وال داخلة في مكان آخر ثم فصل مواد ضفر نباتية، منتجات  % 4.6بنسبة 

   %.3.1بنسبة ) 10الفصل (ثم فصل الحبوب % 3.2بنسبة ) 14الفصل(

 يعتبر القطن غير الممشط و المكرود بشكل أساسي أهم السلع 2004وبالنظر إلى المنتجات بشكل تفصيلي في عام 

 آان إجمالي قيمة الصادرات السورية منه حوالي 2004 ففي عام الزراعية السورية المصدرة إلى اإلتحاد األوروبي ،

آما يتميز زيت الزيتون بعدم االستقرار .  سلعة مصدرة20بين أعلى % 18 مليون ليرة سورية وهذا يشكل نسبة 1434

حوالي  بلغت قيمة الصادرات السورية من زيت الزيتون إلى اإلتحاد األوروبي 2004تبعًا للموسم الزراعي ففي عام 

وقد سجلت الجلود المدبوغة . من السلع الزراعية المصدرة% 11.4 مليون ليرة سورية وقد شكلت نسبة 873

من الصادرات الزراعية % 9.3 مليون ليرة سورية بنسبة 715والمحضرة قيم جيدة حيث بلغت قيمة الصادرات 

قمح خالل السنوات الماضية حيث بلغت قيمة آما وأصبحت سورية مصدرًا صافيًا لل. السورية إلى اإلتحاد األوروبي

من % 5.2 مليون ليرة سورية وبنسبة 238.5الصادرات السورية من القمح القاسي إلى اإلتحاد األوروبي حوالي 

ومن الصادرات المهمة أيضا خيوط القطن والمصارين وبذور . الصادرات الزراعية السورية إلى اإلتحاد األوروبي 

  .والتبغ و البصل الجافالكمون و البندورة 
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  )مليون ليرة سورية (2004-1996  مؤشرات التجارة الزراعية السورية مع االتحاد األوربي خالل الفترة 1-7الشكل 
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الميزان التجاري الزراعي

  
 قاعدة البيانات الزراعية في المرآز الوطني للسياسات الزراعية:  المصدر 
  2000 عام  معدلة حسب أسعار الصرف المطبقة بدءًا من1999-1996قيم : مالحظة

  الواردات الزراعية السورية من اإلتحاد األوروبي 

 وصلت قيمة الواردات 2004تتميز الواردات الزراعية السورية من اإلتحاد األوروبي بأهمية السلع المصنعة، وفي عام 

س عام . مليار ل9.9س مقارنًة مع . مليار ل13.4الزراعية السورية من اإلتحاد األوروبي إلى قيمة قياسية بلغت حوالي 

   . 2004-1996خالل الفترة % 3.9 محققًة معدل نمو قدره 1996

من فصول التعريفة الجمرآية أهم الفصول ) السكر والمصنوعات السكرية(تعتبر منتجات الفصل السابع عشر 

ل األلبان من قيمة الواردات الزراعية السورية يليه فص% 41.4المستوردة من اإلتحاد األوروبي حيث بلغت نسبة 

متبوعأ بالمنتجات الكيماوية % 11.3بنسبة ) 24الفصل (ثم التبغ ومنتجاته % 12.7بنسبة ) 4الفصل (ومنتجاتها 

  % .  9.9بنسبة ) 38الفصل (المتنوعة 

من قيمة هذه الواردات متبوعًا  % 40وآانت أهم السلع المستوردة من دول اإلتحاد األوروبي هي السكر المكرر بنسبة 

 %) .5.4( الحليب المجفف –%) 6.2( مبيدات األعشاب –%) 11.3(ف التبغ بلفائ

 2005لمزيد من المعلومات عن التبادل التجاري بين سورية واإلتحاد األوروبي يمكن العودة لتقرير التجارة الزراعية 

  . والجداول المرفقة- الفصل الثالث –

  أهم الشرآاء التجاريين 

من % 22.3 حيث شكلت نسبة 2004تجاريين بالنسبة للتجارة الزراعية السورية في عام تعد إيطاليا أهم الشرآاء ال

فرنسا و بلجيكا و أسبانيا وألمانيا وهولندا : وهي% 3ثم يليها الدول التالية التي شكل آل منها أآثر من . مجموع التجارة

 .2آما هو مبين في الجدول رقم 
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  )مليون ليرة سورية (2004ورية مع دول االتحاد األوربي الفردية خالل عام مؤشرات التجارة الزراعية الس 1-7الجدول 

 الصادرات الواردات اسم البلد

حجم 

 التجارة

 الزراعية

الميزان 

 التجاري

 الزراعي

  التجاريالميزان

 القياسي

النسبة من حجم 

 التجارة

السوق 

 *األوروبية
7,151 142 7,293 -7,009 -0.96 34.5 

 22.9 0.86 4,166 4,844 4,505 339 ايطاليا

 9.8 0.78- 1,612- 2,061 225 1,836 فرنسا

 8.7 0.81- 1,485- 1,833 174 1,659  هولندة

ألمانيا 

 االتحادية
720 777 1,497 57 0.04 7.1 

 5.6 0.11 129 1,184 656 527 بلجيكا

 3.9 0.16 129 819 474 345 أسبانيا 

 2.5 0.97 512 529 520 9 البرتغال

لمملكة ا

 المتحدة
404 124 528 -279 -0.53 2.5 

 1.4 0.82- 239- 291 26 265 الدانمرك

 0.5 0.55- 62- 112 25 87 اليونان

 0.3 0.21 12 58 35 23 السويد

 0.2 0.99- 35- 36 0 35 ايرلندة

 0.1 0.88- 21- 24 1 22 النمسا

 0.1 0.05 1 20 11 10 فنلندة

 0.0 1.00- 0 0 0 0 لوآسمبورغ

 100.0 0.27- 5,736- 21,127 7,696 13,432 اإلجمالي

  قاعدة البيانات الزراعية للمرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر
  )منتجات تأتي من اإلتحاد األوروبي لكن غير محددة من أي دولة( دول من اإلتحاد  األوروبي غير محددة * 

  تجارب الدول األخرى  7-1

اون بين اإلتحاد األوروبي ودول المتوسط باتفاقية الشراآة وذلك بعد مؤتمر برشلونة الذي عقد في استبدلت اتفاقية التع

   : وآانت أهم عناصر عملية برشلونة التي وقع عليها آل من دول المتوسط واإلتحاد األوروبي هي1995تشرين الثاني 

وير عالقات سياسية وثيقة في آافة توفير إطار مالئم للحوار السياسي بين األطراف المعنية يمكن من تط .1

 . المجاالت التي يرونها مناسبة لهذا الحوار

  . تعزيز التحرير التدريجي للتبادل التجاري للسلع والخدمات ورأس المال .2

تطوير المبادالت وتوسيع عالقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين األطراف وخاصة من خالل الحوار  .3

 . هار والتنمية االجتماعية في دول المتوسطوالتعاون بهدف تحسين االزد
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 متوسطي شامل وعلى المستوى دون اإلقليمي من خالل التكامل بين-تشجيع التعاون ضمن إطار أوروبي .4

  ). بهدف تعزيز التعايش السلمي واالستقرار االقتصادي والسياسي(الشرآاء اإلقليميين وذلك 

ماعية والثقافية والمالية وآذلك في مجاالت أخرى قد تكون تشجيع التعاون في المجاالت االقتصادية واالجت .5

 . في مصلحتهما المشترآة

  الجوانب السياسية واالجتماعية

تقدم االتفاقية على هذا الصعيد إطارًا يسمح بإجراء حوار ومشاورات سياسية منتظمة حول القضايا الدولية ذات االهتمام 

  .عملية تبادل وجهات النظرالمشترك، وتعزيز التفاهم المتبادل وتشجيع 

  الجوانب االقتصادية 

تغطي األحكام االقتصادية أيضًا القضايا المتعلقة بتحرير حرآة رأس المال، وتجارة الخدمات، وتنسيق المعايير 

وسيتم تطبيق تخفيضات مختلفة على مستويات التعريفة المتنوعة ووفق . والمواصفات، ومساعدات االتحاد األوروبي

  . نية معينة خالل اإلثني عشرة سنة التالية لتوقيع أي اتفاقية بشكل رسميبرامج زم

  الجوانب االجتماعية والثقافية

    .القسم الرئيسي هو الثقافة والشباب  والتعاون لتنظيم الهجرة غير الشرعية

   اتفاقية االتحاد الجمرآي بين أوروبا و ترآيا 1-2-7 

 والتي دعيت اتفاقية أنقرة وذلك 1963لجمعية االقتصادية األوروبية في عام وقعت ترآيا اتفاقية اتحاد جمرآي مع ا

 1995 آانون األول عام 31لتحفيز العالقات التجارية واالقتصادية ووضع هذا اإلتحاد الجمرآي موضع التنفيذ في 

والخدمات ) صنعة ما عدا المنتجات الزراعية الم( حيث غطى آل المنتجات الصناعية لكن لم يشمل الزراعة منها 

حيث أن هنالك تعهدات من الطرفين على إدراج الزراعة في المناقشات الحالية من خالل منح تسهيالت . والتدابير العامة

أعطيت ترآيا . متبادلة مع الترآيز على تأسيس منطقة تجارة حرة، و تتضمن المناقشات آذلك الخدمات والتدابير العامة

 2004وفي بروآسل عام  . 1999ام إلى اإلتحاد األوروبي وذلك في قمة هلسنكي عام  صفة الدولة المرشحة لالنضم

رحب اإلتحاد األوروبي بالتقدم الحاسم الذي انتهجته ترآيا في عمليات اإلصالح وشجع ترآيا على االستمرار في عملية 

ملي للمفاوضات مع ترآيا وتم فتح اإلصالح حيث طالب المجلس األوروبي اإلتحاد األوروبي بالموافقة على اإلطار الع

حيث يتبلور الهدف الرئيسي للشراآة في المجال االقتصادي على . 2005 تشرين األول عام 3باب المفاوضات في 

  .والمطالبة بسرعة اإلجراءات في إصالح القطاع المالي إعادة بناء آامل لالقتصاد

إلضافة إلى أن اإلتحاد األوروبي يصنف الرقم واحد بالنسبة ترتبط ترآيا واالتحاد األوروبي بعالقات تجارية قوية با

  .  للصادرات والواردات الترآية بينما تصنف ترآيا سابعًا بالنسبة للواردات األوروبية وسادسًا بالنسبة ألسواق الصادرات
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تسيطر %) 8.2( ة والواليات المتحدة األمريكي%) 58.1(األسواق الرئيسية للصادرات الترآية هي اإلتحاد األوروبي 

ومن الواردات المهمة . من آل الواردات%) 40(المنسوجات على الواردات األوروبية من ترآيا حيث تشكل حوالي 

    81%)8.9(والمنتجات الزراعية %) 16.3(األخرى هي المواد األولية الخاصة بالنقل 

والواليات المتحدة %) 7.5(وروسيا %) 52.4( اإلتحاد األوروبي : تأتي الواردات الترآية من األسواق التالية

  . %)16.4(، ومنتجات آيميائية %)28.3(آما يصدر اإلتحاد األوروبي إلى ترآيا معدات آلية %). 4.6(األمريكية 

   اتفاقية الشراآة األوروبية التونسية 2-2-7 

ه االتفاقية إلى خلق منطقة وتهدف هذ 1998 آذار 1 التونسية موضع التنفيذ في -اتفاقية الشراآة األوروبية وضعت

         . السياسية واالقتصادية واالجتماعية: وشملت االتفاقية آذلك الجوانب التالية . 2010تجارة حرة بينهم بحلول عام 

 حيث تحتل تونس مكانًا مميزًا بين شرآاء االتحاد  آبيرةتتميز العالقات التجارية بين تونس واإلتحاد األوروبي بأهميٍة

 قبل دخول اتفاقية الشراآة التونسية 1996ي التجاريين حيث بدأت تونس بإزالة التعريفة الجمرآية في عام األورب

. حيث طبقت نظام مقبول بشكل عام لكن بقيت بعض المشاآل العرضية في بعض المناطق) 1998(األوروبية بسنتين 

  شكلت 2004ففي عام .  اإلتحاد األوروبي آما أدت إزالة التعريفة الجمرآية إلى تسريع تكامل تونس مع أسواق

من الواردات % 76ويعتبر اإلتحاد األوروبي مصدرًا لـ % 80الصادرات التونسية إلى اإلتحاد األوروبي حوالي 

وآذلك استفادت . من واردات تونس من اإلتحاد األوروبي  % 42التونسية حيث شكلت المنسوجات واأللبسة حوالي 

 % 17 و شكل اإلتحاد األوروبي 2004 مليون يورو في عام 514ألجنبي المباشر والذي قدر ب تونس من االستثمار ا

  .منه

تم منح المنتجات الزراعية التونسية الكثير من االمتيازات باإلضافة إلى االمتيازات المتبادلة السابقة في القطاع الزراعي 

 تم منح امتيازات جديدة لتجارة المنتجات 2001الثاني وترآز تونس على زيت الزيتون والنبيذ واعتبارًا من آانون 

الزراعية حيث قام اإلتحاد األوروبي بزيادة الحصص التفضيلية لزيت الزيتون التونسي وتبنى تخفيض تدريجي للرسوم 

         .الجمرآية على مجموعة محددة من المنتجات مثل القمح والزيوت النباتية وتم تضمين الزراعة في اتفاقية الشراآة

   اتفاقية الشراآة األوروبية المغربية3-2-7

 و تمت المصادقة عليها من 1996 شباط 26تم توقيع اتفاقية الشراآة األوروبية المغربية في مدينة بروآسل وذلك في 

 التنفيذ قبل برلمانات دول اإلتحاد األوروبي و برلمان اإلتحاد األوروبي و البرلمان المغربي ووضعت هذه االتفاقية حيز

 مع المغرب وقد أعيد صياغة النص 2000وقد بدأت المفاوضات إلعادة صياغة االتفاقية في أيلول . 2000 آذار 1في 

 مع تمديد بند التجارة التفضيلية لبعض الصادرات الزراعية المغربية الحساسة وخاصة 2003بشكل نهائي في عام 

 بالنسبة للسلع المستوردة والتي أيضًا تنتج محليًا والتي 2003عام حيث قامت المغرب بتفكيك التعريفة في . البندورة

  .تضع الصناعة المغربية في موضع تنافس عالمي

                                                            
www.europa eu.int 81   
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 تم االتفاق على تشكيل ستة لجان فرعية جديدة في المجاالت 2003 ففي االجتماع األخير لمجلس الشراآة في عام 

) 5البحث واالبتكار ) 4النقل والبيئة والطاقة ) 3مات الصناعة  تجارة وخد) 2) المحلية( السوق الداخلية ) 1: التالية

  .  العدل واألمن) 6الزراعة واألسماك 

من الصادرات % 71 اتجهت 2004ازدهرت التجارة بين اإلتحاد األوروبي والمغرب في العقد الماضي ففي عام 

وقد بلغ إجمالي . آانت من اإلتحاد األوروبيمن الواردات المغربية % 58المغربية إلى اإلتحاد األوروبي في حين أن 

ويعتبر اإلتحاد األوروبي أآبر شريك تجاري للمغرب وال يزال . 2004 مليار يورو في عام 14التجارة بينهما حوالي 

  .الميزان التجاري لصالح اإلتحاد األوروبي

ية مثل منتجات األسماك ، فواآه ومن أهم السلع المصدرة من المغرب إلى اإلتحاد األوروبي آانت المواد الغذائ

ومن أهم . وخضروات اإلنتاج المبكر خاصة البندورة و الحمضيات و األزهار وسلع االستهالك النهائي مثل المنسوجات

الواردات المنسوجات وأنواع مختلفة من اآلالت والمعدات والمواد الكيميائية والمواد البالستيكية والقمح وآذلك 

  .التي تدخل بشكل تلقائي إلى اإلتحاد األوروبي بدون تعريفة جمرآيةالمنتجات الصناعية 

آما تم توقيع اتفاقية للشراآة السمكية بين اإلتحاد األوروبي والمملكة المغربية والتي تحوي آل المحددات التي تنظم 

  .نشاطات الصيد السمكي األوروبي في المياه المغربية

  لجزائرية اتفاقية الشراآة األوروبية ا 4-2-7 

 العالقات بين البلدين آما تم التعاون 1979نظمت  اتفاقية التعاون بين الجزائر واإلتحاد األوروبي التي بدأت في عام 

المالي بموجب أربعة برتوآوالت مالية وتم البدء بمفاوضات اتفاقية الشراآة التي انتهت ووقعت باألحرف األولى في 

 . 22/4/2002لتنفيذ في  ووضعت موضع ا2001 آانون األول 19

من % 62.7إن التبادالت التجارية بين الجزائر واإلتحاد األوروبي جيدة بشكل عام حيث يستحوذ اإلتحاد األوروبي 

 مليون يورو 11من وارداته والميزان التجاري لصالح الجزائر بحدود % 58الصادرات الجزائرية ويستحوذ على 

% 97تمد االقتصاد الجزائري بشكل آبير على منتجات النفط والغاز التي تشكل يع. بالمتوسط خالل السنوات األخيرة 

من ميزانية الدولة أما % 65وآذلك يمول ) GDP(من الناتج المحلي اإلجمالي % 30من صادرات الجزائر و يساهم بـ 

صالح االقتصادي بالرغم من توسع برامج اإل% 7بالنسبة للزراعة تعتبر هامشية و القطاعات غير النفطية تشكل 

 .والخصخصة

   اتفاقية الشراآة األوروبية اللبنانية  5-2-7

وحتى التصديق النهائي .  وصدقت من قبل البرلمانين اللبناني واألوروبي2002 حزيران 17وقعت اتفاقية الشراآة في 

عشر سنة انتقالية  يألثنتالنًا عإ وذلك 2003 آذار عام 1وضعت اتفاقية التجارة موضع التنفيذ باتفاقية انتقالية وذلك في 

حيث أن اتفاقية الشراآة تفتح أسواق جديدة أمام لبنان وقد أدرج لبنان ضمن سياسة الجوار لإلتحاد .للتجارة الحرة

   .2004األوروبي لعام 
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 آمية وآنتيجة لتلك االتفاقية فإن بعض المنتجات اللبنانية تدخل األسواق األوروبية بدون رسوم جمرآية وبدون قيود

والميزان التجاري بشكل .  ستزال آل القيود الجمرآية اللبنانية على المنتجات الصناعية األوروبية2015وبحلول عام 

 للصادرات 44آبير لصالح االتحاد األوروبي ويعتبر لبنان من أهم الشرآاء التجاريين ألوربا حيث يصنف رقم

  .    للواردات األوروبية104األوروبية ورقم 

من الواردات اللبنانية  % 43.5 آان اإلتحاد األوروبي المصدر الرئيسي للواردات اللبنانية حيث شكلت 2002م في عا

  .وبشكل خاص من إيطاليا وألمانيا وفرنسا 

   اتفاقية الشراآة األوروبية المصرية 6-2-7 

 ووضعت موضع التنفيذ 2001  حزيران في عام25تم توقيع اتفاقية الشراآة األوروبية المصرية في لوآسمبورغ في 

تم وضع الجانب التجاري موضع التنفيذ بشكل شرطي . 1977 حيث حلت محل اتفاقية التعاون عام2004 حزيران 1في 

   .2004في أول آانون الثاني 

رآز النص األساسي لالتفاقية على الحوار السياسي على المستوى الوزاري واللجان الفنية وآذلك على المستوى 

اني من خالل اتصال مؤسسات البرلمان المصري و مؤسسات البرلمانات األوروبية وآان الترآيز األساسي على البرلم

باإلضافة إلى أن . السالم واألمن و التعاون اإلقليمي للتقدم واالزدهار في منطقة البحر األبيض المتوسط ولتعزيز التفاهم

وحرية انتقال رؤوس األموال وقواعد المنافسة وتقوية التعاون االتفاقية شملت تعزيز حرية تأسيس وتحرير الخدمات 

  .االقتصادي إلى أوسع مدى ممكن والتعاون في الشؤون االجتماعية باإلضافة إلى التعاون الثقافي

هي في (تعزز االتفاقية إحياء التجارة الحرة في السلع المصنعة وتدعم ترتيبات التجارة الحرة في المنتجات الصناعية 

تتميز الترتيبات الخاصة بالواردات المصرية في ظل االتفاقية الجديدة بمرونة ). 1970ع التنفيذ منذ أواخر عام موض

  . وستتم مناقشة منح تبادلية في السنة الثالثة من التطبيق.  1977أآبر مقارنًة مع اتفاق التعاون عام 

لزراعة المصرية فإنه آانت هناك  زيادة واضحة في المصرية على ا-وبالنسبة لتأثيرات اتفاقية الشراآة األوروبية

مع زيادة أآبر من المعدل لبعض % 45الصادرات الزراعية المصرية إلى اإلتحاد األوروبي  وصلت إلى نسبة 

وتعزى هذه %  19والبطاطا % 46الخضار المجمدة % 83والبرتقال % 228والبطيخ %  485المنتجات مثل الخوخ 

  .بة إلى استفادة هذه المنتجات من حصص آبيرة وضرائب جمرآية منخفضة في إطار االتفاقيةالنسب العالية والموج
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   متوسطية- البلدان التي دخلت موضع التنفيذ في اتفاقية الشراآة األورو  2-7الجدول 
  الحالة  عنوان االتفاقية  الدولة

ذ  ووضعت موضع التنفي6/3/1995وقعت في   اتفاقية اإلتحاد الجمرآي  ترآيا 

  31/12/1995منذ 

 ووضعت موضع التنفيذ 24/2/1997وقعت في    السلطة الفلسطينية- اتفاقية الشراآة األوروبية  السلطة الفلسطينية 

  1/7/1997منذ 

 ووضعت موضع التنفيذ 17/7/1995وقعت في    التونسية- اتفاقية الشراآة األوروبية  تونس

  1/3/1998منذ 

 ووضعت موضع التنفيذ 26/2/1996وقعت في    المغربية- يةاتفاقية الشراآة األوروب  المغرب 

  1/3/2000منذ 

   22/4/2002وقعت في    الجزائرية- اتفاقية الشراآة األوروبية  الجزائر 

 ووضعت موضع 24/11/0997وقعت في    األردنية- اتفاقية الشراآة األوروبية  األردن 

  1/5/2002التنفيذ منذ 

   اللبنانية - يةاتفاقية الشراآة األوروب  لبنان 

  

  17/6/2002وقعت في

  بانتظار المصادقة

 ووضعت موضع التنفيذ 25/6/2001وقعت في   المصرية- اتفاقية الشراآة األوروبية  مصر

  1/6/2004منذ 

  19/10/2004وقعت باألحرف األولى في    السورية- اتفاقية الشراآة األوروبية  سورية

  http://www.euromed.com: المصدر متوفر على الموقع

  التعاون السوري األوروبي  3-7

حيث تم بموجب هذا التعاون إعطاء امتيازات  .  بتوقيع اتفاقية التعاون1977يرجع التعاون السوري األوروبي إلى عام 

للمنتجات الصناعية السورية للدخول إلى األسواق األوروبية آما قدمت اتفاقية التعاون إطار عملي لمساعدة سورية من 

آما تم تنفيذ مجموعة من البرامج المهمة في ظل البرتوآوالت الكالسيكية ومن .  سنة20لبرتوآول المالي لمدة خالل ا

أهمها مشروع التعاون و تجهيز البنية التحتية والخدمات، آما شكلت مشاريع البروتوآوالت األخرى بداية التعاون في 

شروع مرآز األعمال السوري األوروبي خدمات فعالة وبشكل خاص فقد قدم وبنجاح م. مجال اإلصالح االقتصادي

 وفي الفترة األخيرة 2000 آما مددت فترة هذا المشروع لمدة أربع سنوات أخرى عام 1996للشرآات الخاصة منذ عام 

دخلت  .أتفق على تحويله بشكل تدريجي إلى مرآز أعمال دائم لتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة و المتوسطة الحجم

 ووقعت اتفاقية إطار 1995  وانطلقت بعد بداية عملية برشلونة عام   82في مجال التعاون في ظل نظام الميداسورية 

حيث رآزت مشاريع اإلصالح الموجهة على اإلصالح االقتصادي و اإلداري في آال القطاعين  . 2000عمل عام 

  . الخاص والعام

                                                            
   متوسطية -هو الوسائل المالية التي يقدمها اإلتحاد األوروبي من أجل تطبيق الشراآة األورو  برنامج الميدا 82
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  اتفاقية الشراآة السورية األوروبية  1-3-7 

 بهدف التعرف على وجهات نظر الجانبين أما المفاوضات الرسمية 1996سورية بالمباحثات االستكشافية في عام بدأت 

 وقد تم عقد اثنتا عشر جولة مفاوضات تخللتها عدة اجتماعات فنية 1998فقد بدأت مع اإلتحاد األوروبي في أيار عام 

 2004 تشرين األول عام 19حرف األولى وذلك في  والتوقيع باأل2003 آانون األول عام 9-8وآانت آخرها في 

  . واآلن هي بانتظار التوقيع والمصادقة النهائية

سوف تؤدي اتفاقية الشراآة إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين سورية واالتحاد األوروبي آما أنها ستمكن سورية من 

اتفاقية الشراآة وقواعد منظمة التجارة العالمية العمل على اتخاذ قرارات هامة في إصالح النظام االقتصادي تنسجم مع 

ومن ناحية أخرى . وخاصة بما يتعلق بالجانب التجاري مما يسهل على المنتجات السورية اختراق األسواق الخارجية

اقية و تشمل االتف. فإن االتحاد األوروبي يقوم بتقديم المساعدة المالية لتسهيل عملية التكيف مع اتفاقية التجارة الحرة

مجموعة من القضايا التي تتجاوز تحرير التجارة مثل تحرير المشتريات الحكومية وتبني آال الطرفين للقواعد الفنية 

لذا فسوف تحقق االتفاقية . والمواصفات والمقاييس وإجراءات منح الشهادات دون التزامات تفصيلية بشأن التواريخ

 . ة وااللتزامات المحدودةتكامًال إقليميًا من خالل المساعدة األوروبي
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  بنية اتفاقية الشراآة السورية األوروبية 2-3-7 

  
  محتوياته   البند

    الحوار السياسي

 إزالة الرسوم الجمرآية •  :االنتقال الحر للسلع

 السلع الصناعية •

 السلع الزراعية واألسماك •

  الشروط العامة •

 حق التأسيس •  :حق التأسيس والخدمات

 السلع الصناعية •

 وط العامةالشر •

  

 المدفوعات وحرآة رؤوس األموال وبعض القضايا 

  االقتصادية األخرى

 المدفوعات وحرآة رؤوس األموال •

 المنافسة وبعض القضايا االقتصادية •

  

  :التعاون االقتصادي

  

 التعاون اإلقليمي •

 التعليم والتدريب •

 التعاون التقني والعلمي •

 البيئة •

 التعاون الصناعي •

 ستثماراالستثمار وتشجيع اال •

 المعايير ومقاييس المطابقة •

 )التقريب( قوانين التقييم  •

 الخدمات المالية •

 الزراعة •

 النقل •

 بنية المعلومات واالتصاالت •

 الطاقة •

 السياحة •

 الجمارك •

 التعاون اإلحصائي •

 غسيل األموال •

 مكافحة المخدرات •

  

 الحوار االجتماعي •  التعاون في القضايا االجتماعية والثقافية

 ون االجتماعينشاطات التعا •

 التعاون الثقافي •
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  التعاون المالي

  

  

التعاون في المجال القضائي والهجرة ومكافحة الجريمة 

  المنظمة

  

  .الشروط النهائية والعامة والقانونية

  

  

   اتفاقية الشراآة الورية األوروبي انعكاساتها على الزراعة2001آوآه ، : المصدر

   التحاد األوروبيالزراعة واتفاقية الشراآة مع ا  4-7

 .المجال التجاري والتعاون الفني والعلمي: وفيما يخص الزراعة فقد تضمنت االتفاقية قسمين أساسيين

  المجال التجاري

وفيما . المنتجات الزراعية الخام والمنتجات الزراعية المصنعة واألسماك: يمكن تقسيم مجاالت االتفاق إلى ثالثة محاور

  :  وقد تضمن مشروع االتفاقية على النقاط التاليةالخامالمنتجات الزراعية يخص 

 .معاملة المنتجات الزراعية معاملة خاصة وذلك من خالل تخفيض الرسوم الجمرآية 

االستمرار بإعفاء المنتجات الزراعية السورية التي آانت معفاة بموجب اتفاقية سابقة من آافة الرسوم  

  .روبيالجمرآية عند تصديرها إلى االتحاد األو

  .إعفاء العديد من المنتجات من الرسوم الجمرآية لتسهيل دخولها لالتحاد األوروبي 

منح حصص للسلع الزراعية الحساسة بالنسبة لسورية معفاة من الرسوم الجمرآية وأهمها زيت الزيتون  

  .والحمضيات والعنب والتفاح والبطاطا والبندورة وغيرها 

ة من خالل التخفيض الدوري الرسوم الجمرآية السورية وخالل فترات تقديم تسهيالت للمنتجات األوروبي 

بينما ستخضع . وسوف تستفيد مجموعة من المنتجات من اإلزالة الفورية للرسوم الجمرآية الحالية. مختلفة

وستمنح . 2015مجموعة أخرى من المنتجات للتخفيض التدريجي للرسوم الجمرآية بموعد أقصاه عام 

 إعفاءًا من الرسوم الجمرآية لكميات محددة من المنتجات األوروبية بشرط أن ال تكون أسعار االتفاقية أيضًا

  .    هذه المنتجات أقل من أسعارها في السوق المحلية

  :في هذا الشأن ، اتفق الطرفان على النقاط التالية  :المنتجات الزراعية المصنعة

 . ملة خاصةمعاملة المنتجات الزراعية المصنعة السورية معا -
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تم إعفاء العديد من المنتجات الزراعية المصنعة السورية المنشأ من آافة الرسوم الجمرآية عند تصديرها  -

  .لالتحاد األوروبي

الرسوم (إعفاء آافة المنتجات المصنعة السورية من الرسوم الجمرآية مع استمرار فرض الرسوم األخرى  -

  ). رسم السكر– رسم الطحين –على الكمية 

  ). سنة12(يام االتحاد األوروبي بتخفيض باقي الرسوم  تدريجيًا خالل الفترة االنتقالية ق -

 -المياه المعدنية ( تم منح بعض المنتجات الزراعية السورية حصصًا معفاة من الرسوم الجمرآية مثل  -

  ) . البسكويت وغيرها - المعكرونة - الحلويات -المشروبات الكحولية 

  . سنة 12ض الرسوم الجمرآية خالل فترة قيام سورية  بتخفي -

 على حصص محددة من بعض المنتجات األوروبية مثل% 40تخفيض الرسوم الجمرآية السورية بمقدار  -

  ) . التبغ - المشروبات الكحولية -المياه المعدنية  ( 

  : تضمن مشروع االتفاقية النقاط التالية :األسماك 

  .تفضيليةمعاملة قطاع األسماك السوري معاملة  

إزالة آافة الرسوم الجمرآية الحالية على صادرات سورية من منتجات األسماك البحرية وأسماك المياه العذبة  

  % ) .6الرسم الجمرآي حاليًا ( إلى الصفر 

في السنة األولى % 80فور نفاذ االتفاقية و% 60وتخفض رسومها بمعدل % 6بالنسبة لباقي الرسوم ستصبح  

ة الثانية أي التبقى رسوم جمرآية على األسماك في حال تصديرها من سورية بعد السنة خالل السن% 100و

 .الثانية 

  . منح الصادرات السورية من األسماك حصصًا محددة  معفاة مباشرة من الرسوم 

تفكيك الرسوم الجمرآية السورية على بعض األنواع فور نفاذ االتفاقية و الباقي على فترات متباينة بحيث  

 نتهي التفكيك لألنواع التي تفرض عليها سورية رسومًا جمرآية مرتفعة بشكل تدريجي خالل الفترة االنتقالية ي

  التعاون الفني والعلمي

وسيقدم االتحاد األوروبي المساعدات الالزمة  .سوف تشجع اتفاقية الشراآة التعاون بين االتحاد األوروبي وسورية 

 لتعزيز 2000وقد وقعت سورية على االتفاقية اإلطارية في تموز . االقتصاد السوري لعمليات اإلصالح التي تجري في 

ويشكل مرآز األعمال السوري األوروبي ومشروع التطوير المؤسسي والتحديث ). MEDA(االستفادة من برامج ميدا 
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ي الشريك المتوسطي األخير ونظرًا ألن سورية ه. القطاعي أمثلة عن المشاريع التي تم البدء بها ضمن هذا البرنامج 

وبشكل إجمالي فإن  . 2000الذي صدق على االتفاقية اإلطارية لميدا فلم يتم إنفاق مبالغ آبيرة منه حتى نهاية عام 

من إجمالي % 10 حيث لم يتجاوز 2003 مليون يورو حتى نهاية عام 16.1اإلنفاق على برنامج ميدا آان يعادل 

  . )  مليون يورو181(االلتزامات 

وسوف تعزز اتفاقية الشراآة التعاون الفني والعلمي في السياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتعزيز االستثمارات 

الخاصة والتدريب المهني والبحوث الزراعية والتقانات الحديثة وإجراءات الصحة والصحة النباتية وتحديث البنية 

  . ت األساسية التحتية والتنمية الريفية و تحسين الخدما

على تحديث قطاع الصحة واإلدارة العامة  )3الجدول ) (MEDA(وترآز البرامج الحالية الممولة ضمن برنامج ميدا 

 مليون يورو لتحديث 55 تم تخصيص مبلغ 2004وفي عام . والتعليم العالي واألقسام االستراتيجية من القطاع الخاص 

برنامج تعاون  (Tempusلية وتحديث وزارة المالية وقطاع المصارف وبرنامج التعليم المهني والتدريب واإلدارة المح

آما يتضمن برنامج ميدا التمويل المقدم من قبل بنك ). جامعي بين دول االتحاد األوروبي ودول المتوسط الشريكة

  . طاقة الكهربائية   والذي يوجه في سورية بشكل رئيسي إلى البنية التحتية في مجال ال)EIB (االستثمار األوروبي

    المشاريع الرئيسية الممولة من خالل برنامج ميدا في سورية4- 7الجدول
  البرامج  القطاع

  ) مليون يورو14(إدارة األعمال  •  التعاون االقتصادي والتجاري

 18 (2مرآز األعمال السوري األوروبي  •
  )مليون يورو

  ) مليون يورو30(تحديث القطاع الصحي  •  التنمية االجتماعية والبشرية 

 مليون 21(التحديث المؤسسي والقطاعي  •  أخرى 
 )يورو

قرض ميسر من مصرف (نقل الكهرباء  •
 ) مليون يورو11.6) (االستثمار األوروبي

 ) مليون يورو11(خطة عمل قطاع الطاقة  •

 مليون 11(برنامج دعم قطاع الكهرباء  •
 )يورو

 مليون 10(برنامج دعم قطاع االتصاالت  •
 )يورو

توفير المياه في حماه والبصيرة مشروع  •
 ) مليون يورو9.6(

توفير المياه لمخيمات الالجئين الفلسطينيين  •
 ) مليون يورو8(

 مليون 3(برنامج تطوير السياحة الثقافية  •
  )يورو

  هيئة تخطيط الدولة : المصدر 
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  الواردات األوروبية من السلع الزراعية ذات المنشأ السوري

  :ع وذلك لمقارنة التعرفة الكمية آما يليأهم السل إختيارلقد تم 

   إزالة أو تخفيض الرسوم الجمرآية آما هو موضح في العمود  الثاني– أ

   إزالة الرسوم الجمرآية لبعض المنتجات مع تحديد التعرفة الكمية آما هو موضح بالعمود الثالث– ب

  لسوري أهم الحصص الزراعية للواردات األوروبية ذات المنشأ ا5-7الجدول 

تخفيض الرسوم   السلعة

الجمرآية للدول األآثر 

 )أ% (رعاية 

طن وزن (الحصص الجمرآية 

 ) (**)ب) (صافي
 شروط خاصة

  %3زيادة سنوية   45,000  *100  الحمضيات

زيادة سنوية بمعدل   35.000  100  البطاطا

   طن خالل سنتين1000

  )3 (2مادة   15,000  *100  البندورة

  %3زيادة سنوية   20.000  *100  التفاح

  %3زيادة سنوية   20,000  100  الموالس

زيادة سنوية بمعدل   10,000  100  زيت الزيتون المعبأ

   طن خالل سنتين1000

    3,000  100  عنب المائدة

  برتوآوالت اتفاقية الشراآة السورية األوروبية: المصدر 
  معدل التخفيض يطبق فقط وفقًا لقيمة التعرفة الجمرآية* 

  عندما التكون الكمية مذآورة فإن االمتياز يشمل آميات غير محدودة وتخضع بعض الحصص إلى أسعار دخول** 
 بدون اإلضرار بقواعد تفسيرات المصطلحات الموحدة فإن الوصف للمنتجات أعتبر مؤشر فقط   )1(

ة وفرصة جيدة  طن وهذا ما يعطي سورية ميز5000-100وهناك مئات السلع األخرى والتي تتراوح حصصها بين 

في حال زيادة الكمية المصدرة عن الحصة المتفق و . لالستفادة من االتفاقية بزيادة الكميات المصدرة المعفية من الرسوم

 .حسب نوع السلعة % 60-40عليها فتخفض الرسوم الجمرآية عليها بنسب تتراوح بين 

وآما هو واضح من الجدول فإنها  شأ األوروبي الحصص الكمية من الواردات السورية ذات المن6-7ويبين الجدول 

  .آميات متواضعة لبعض السلع 
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    الحصص من الواردات السورية ذات المنشأ األوروبي6-7الجدول 

النظام المنسجم أو الرمز 

  السوري

تخفيض الجمارك الدولة   الوصف

  %األولى بالرعاية 

طن صافي (التعرفة الكمية

  )وزن

  البرتقال   08051000

  آلمنتينا الطازجة والمجففة  08052000

100  1500  

برتقال ساتسوماس وبرتقال و   08052030

  يلكينج  طازج ومجفف

  برتقال ويلكينج  08052050

  برتقال تانجرين  08052070

  الحمضيات المهجنة  08052090

100  750  

  2500  100  تفاح طازجة  080810

  رية األوروبية برتوآوالت اتفاقية الشراآة السو: المصدر 

  التأثيرات المتوقعة والنتائج و توصيات السياسات  7-5

من المتوقع  انضمام سوريا التفاقية الشراآة األوروبية المتوسطية فعن الناجمة األرباح والخسائر تقييم عند التحدث عن

 ازنة وذلك نتيجة النخفاض إيرادات المو  هي النقص في واحدة في البداية وعلى المدى القصيرمشكلة سوريا تواجه أن

فقد تبين أن قام بها بعض الخبراء ) المغرب-مصر( فمن خالل دراسات لنماذج معقدة سابقة. عوائد التعريفة الجمرآية

بمعدل ) GDP(  الناتج المحلي اإلجمالي نتيجة لالنضمام إلى االتفاقية هي زيادة فيعلى المدى المتوسط والبعيدعوائد ال

   .)1999آوآه،( 3%

في التكامل بين دولة آبيرة ودولة صغيرة تشير إلى انخفاض واضح في ) التجارب السابقة(إن معظم النماذج السابقة 

ظهر  ت سوف في المدى المتوسط والبعيد بشكٍل ديناميكي تتمعوائد الدولة في المرحلة األولى ولكن عملية زيادة العوائد

  . اإلنفاق على واضح بشكل

  :   وهي آالتالي االقتصادي بين الدولمكن من خاللها زيادة معدالت النمو االقتصادي آنتيجة للتكاملوهناك ثالثة قنوات ي

  .  المنافسة والتي تؤدي إلى زيادة في االبتكار واإلنتاجية -)ا

  .  نقل التكنولوجيا والتي يتم تسهيلها عن طريق توحيد المقاييس -)ب

  .  المباشر)األجنبي ( االستثمار الخارجي-)ج
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زيادة العوائد أو الربح في حال االتفاقيات التجارية وبالتالي آل هذا سوف لالمجاالت التي يمكن الترآيز عليها وهذه هي 

   .)1999آوآه،(يؤدي إلى زيادة في اإلنتاجية 

 العامى  االنضمام التفاقية الشراآة األوروبية على المستوات وسلبياتيجابيإ  بعضإن ما ذآر في السابق هو عبارة عن

  :  ولكن إذا أردنا معرفة انعكاساتها على القطاع الزراعي فإن هناك بعض التوقعات اإليجابية وهي آالتالي 

 . سوريا فيها بميزة نسبيةتتمتعزيادة اإلنتاجية وزيادة التنافسية لبعض المنتجات الزراعية وخاصة التي  

ن سوريا واالتحاد األوروبي وذلك آنتيجة لتخفيض توفير فرص العمل وذلك نتيجة لزيادة التبادل التجاري بي 

 .التعريفة الجمرآية على المكننة الزراعية ومدخالت اإلنتاج 

زيادة أفقية ورأسية في اإلنتاج الزراعي وذلك لدخول منتجين جدد نتيجة لالستثمارات األجنبية المباشرة في قطاع  

 .الزراعة

اب التصدير وتشجيع المصدرين وذلك باالستفادة من المنح تحسن عام في األسواق الزراعية نتيجة لفتح ب 

 .والحصص المعفاة من آافة الرسوم الجمرآية 

  :   فإن النواحي السلبية سوف تكون آالتالي،من جانب آخر

وجود الصعوبات التصديرية إلى أسواق االتحاد األوروبي للمنتجات الزراعية وذلك نتيجة لتأثير مقاييس الحماية  

  .  الزراعية السائدة في دول االتحاد األوروبي للسياسات

 مثل الزيتون والحمضيات وآذلك التفاح وذلك بسبب منافسة منتجات الدول الشريكة األخرى للمنتجات السورية 

  . التوقيع المبكر على االتفاقية وتمكنها من الدخول إلى بعض األسواق

 بشكل دراماتيكي بل تحتاج إلى إصالح و رسم سياسة محلية تعمل على وبالنهاية فإن النتائج اإليجابية لالتفاقية ال تأتي

  .  تحفيز االستثمار الداخلي واألجنبي المباشر

  توصيات السياسات  7-6

 . تصميم السياسات التي تدعم التغيرات البنيوية في هيكل االقتصاد السوري بما يتوافق مع اتفاقية الشراآة •

لتحقيق هدف االزدهار والطمأنينة في منطقة )  جنوب–جنوب (توسط تشجيع التكامل بين دول جنوب الم •

 . متوسطية-البحر األبيض المتوسط ويعتبر هذا التكامل جزأ مكمل للشراآة األورو

مواصلة وتنمية السياسات التي تعتمد على مبادئ اقتصاد السوق االجتماعي وتكامل اقتصادياتها آخذين  •

 . ومستويات التنميةبعين االعتبار احتياجاتهم الخاصة
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خلق مناخ مرغوب إلزالة عوائق االستثمار وذلك بإعطاء جزأ أآبر للتفكير في تحديد مثل هذه العوائق  •

 .والترآيز على القطاع المصرفي لتشجيع هذه االستثمارات

  النتيجة 

الل برنامج ميدا وبنك  تهدف اتفاقية الشراآة إلى التحرر والتعاون في مجاالت مختلفة والدعم المادي المقدم من خ

وقد آان الترآيز األساسي التفاقيات الشراآة الذي يستحوذ اهتمام آل من االتحاد األوروبي ودول . االستثمار األوروبي

البحر األبيض المتوسط هو تحفيز النمو االقتصادي في دول البحر األبيض المتوسط من خالل منطقة التجارة الحرة 

بقًا فإن الميزان التجاري السوري الزراعي مع االتحاد األوروبي آان دائمًا خاسرًا مما يتطلب وآما أشرنا سا. المتوسطية

  . تعزيز المنتجات السورية وتأهيلها لتحقيق المواصفة لتمكينها من الدخول ألسواق اإلتحاد األوروبي وتعزيز تنافسيتها

االقتصادي في سورية لتتالءم و تطبق الوضع الجديد بعد آما أن االتحاد األوروبي سيقدم الدعم الالزم وإلصالح القطاع 

 .االتفاقية من تجارة حرة وإزالة آافة التعريفات والمعوقات التي تحد من انسياب التجارة بينها وبلدان اإلتحاد األوروبي

  . زيادة دور الحكومة والفعاليات االقتصادية لالستفادة من االتفاقية ومواجهة التحدياتوستعمل على
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  المراجع

 ، منظمة مواضيع مختارة حول النظام التجاري المتعدد األطراف): 2004(أشاري ، روهيني و دالي ، مايكل  •

 .التجارة العالمية ، جنيف 

 . ، البنك الدولي ، واشنطن التجارة الزراعية العالمية والدول النامية): 2005(أتمان ، أآسوي  •

من األعداد ( ، المكتب المرآزي لإلحصاء  اإلحصائية السنويةالنشرة): 2005(المكتب المرآزي لإلحصاء  •

 .، دمشق ) 2005 حتى 1995

، المفوضية األوربية ،  )Ad-Valorem(معادل التعريفة ): 2005(المديرية العامة للزراعة والتنمية الريفية  •

  .بروآسل

 ، المديرية العامة  الخارجيةالنشرة اإلحصائية السنوية عن التجارة): 2005( المديرية العامة للجمارك  •

 .، دمشق )2004 إلى 1995األعداد من (  للجمارك

اتفاقيات الشراآة األوروبية المتوسطية الخيارات والمعوقات ): 1999 ( ماريا ألفاريسآوآة، خوسيه  •
  .دمشق،  المرآز الوطني للسياسات الزراعية - والفرص بالنسبة لسورية

، المرآز الشراآة السورية األوروبية و انعكاساتها على الزراعة): 2001 ( ماريا ألفاريسآوآة، خوسيه •

  .دمشق، الوطني للسياسات الزراعية 

 . ، وزارة الزراعة األمريكية ، واشنطن سياسة االتحاد األوربي): 2004(قسم خدمات البحوث االقتصادية  •

 ، منظمة األغذية والزراعة حصائية للفاوالبيانات اإل  قاعدة):2005(منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  •

 .لألمم المتحدة ، روما 

 عام  التعاون االقتصادي والتنميةمنظمة السياسات الزراعية في بلدان): 2004(مديرية الزراعة واألسماك  •
 . ، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، باريس ، عرض وتقييم2004

، المرآز الوطني للسياسات قية الشراآة السورية األوروبيةالزراعة في اتفا): 2005(الهندي، عطية  •

  .دمشق ،الزراعية

السياسات التجارية لإلتحاد األوروبي ): 1998(  أليساندرا ،و آولكيشيا ناتالي، و جيرود   بيتر ،هولير •
   .منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، باريس  ،وتأثيراتها االقتصادية

 ،  اإلقليمية والتنميةتالتجارة والتكتال: تطورات االقتصاد العالمي ): 2005(والتنمية  للتعمير البنك الدولي •

 .البنك الدولي ، واشنطن 

، وزارة الزراعة عرض سنوي وتوقعات العام المقبل : الزراعة والسياسات التجارية): 2004(ج ، ب ، بين  •

 .األمريكية ، واشنطن 

 .، وزارة الزراعة األمريكية ، واشنطن  نظرة عامة: ات التجاريةالزراعة والسياس): 2005(ج ، ب ، بين  •
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التأثيرات المتوقعة لبروتوآول األمان الحيوي لتجارة السلع الزراعية ): 2005(آااليتزاندوناآيس ، نيكوالس  •
 .، المجلس الدولي لسياسات تجارة الزراعة والغذاء ، الواليات المتحدة األمريكية 

 INEA،  األوضاع ومفاتيح السياسة وقضايا األبحاث: متوسطية-الشراآة األورو): 2004( ماريجيك  ،آيبر •

   .، روما 

 ، وزارة الزراعة واإلصالح النشرة اإلحصائية الزراعية): 2005(وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  •

 .، دمشق ) 2004عدد (الزراعي 

 .، وزارة االقتصاد والتجارة ، دمشق  القوانين والتشريعات): 2005( وزارة االقتصاد والتجارة  •

، المرآز الوطني للسياسات الزراعية ،  قاعدة بيانات المرآز): 2005(المرآز الوطني للسياسات الزراعية  •

 .دمشق ، سورية 

 ، المرآز الوطني 2004تقرير التجارة الزراعية السورية لعام ): 2004(المرآز الوطني للسياسات الزراعية  •

 .اعية ، دمشق ، سورية للسياسات الزر

، منظمة التعاون االقتصادي 2004التقرير السنوي للعام ): 2005 (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية •

 .والتنمية ، باريس 

مجموعة عبر البحار   ،مساعدة الدول على التعديل:  األفضلياتخسارة): 2005(مجموعة عبر البحار للتنمية  •

    .للتنمية ، المملكة المتحدة 

 ، مجموعة عمل أآسفورد ، 2006 و2005ماطرأ على سورية في عامي ): 2005(مجموعة عمل أآسفورد  •

 .أآسفورد

:  سنوات بعد برشلونة10متوسطية -الشراآة األورو):  2005( سمير ، رضوان و جان، لويس ريفيرز •
  . ، باريسFEMISE،  اإلنجازات والمعوقات

 . ، األمم المتحدة ، نيويورك 2004د العالمي والوضع في عام حال االقتصا): 2005(األمم المتحدة  •

 . ، منظمة التجارة العالمية ، جنيفالتقرير السنوي): 2005(منظمة التجارة العالمية  •

 ، منظمة التجارة العالمية، اتفاقية تطبيق المعايير الصحية الحيوانية والنباتية): 2002(منظمة التجارة العالمية  •

 .جنيف 

 ملفات عدم - المواقف -المقترحات :  مفاوضات عدم اإلغراق):2005( ليندا و واينيو ، جون  يونغ ، •
 . مجلة مرآز إيستي الخاصة بالقانون وسياسات التجارة الدولية ، الواليات المتحدة األمريكية ،اإلغراق

سياسات الزراعية لدول  آخر التطورات في إصالح ال):2005(زهانسير ، ستيفن و يونغ ، إيد و واينيو ، جون 
 .، الواليات المتحدة األمريكية أمريكا الشمالية 
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 قأئمة المواقع اإللكترونية 

  وصف مختصر 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 •
  

http://www.bna.com 
 

ب ن ايه هي ناشر أمريكي مستقل لألخبار ومحلل  •
ومرجع إنتاجي تقدم تغطية مكثفة للتطورات القانونية 
والتشريعية وتقارير يومية للمنفذين وتقارير يومية 

  عن الضرائب
http://www.ictsd.org 

 
 الواليات –لمرآز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ا •

  المتحدة
  

http://www.terina.org • معهد الطاقة والموارد في أمريكا الشمالية  
http://www.usdec.org 

 
ا الموقع بدعم من تم تقديم المعلومات المتضمنة في هذ •

بعثة مجلس مصدري األلبان األمريكيين بهدف زيادة 
  حجم وقيمة الصادرات األمريكية من األلبان

http://www.commondreams.org 
 

آومون دريم هي منظمة أهلية غير ربحية وطنية  •
لرؤية ن لتطوير ايتعمل لتوحيد جهود األمريكي

 التقدمية للمستقبل األمريكي
www.ers.usda.gov • وزارة الزراعة األمريكية 

 مواقع أوروبية
http://www.europa.eu.int/comm/agricu

lture/index_en.htm 
 المديرية العامة الزراعية  يقدم -المفوضية األوروبية  •

 الموقع معلومات حول الشؤون الزراعية
http://www.europa.eu.int/comm/trade/

index_en.htm 
 المديرية العامة الزراعية  يقدم -المفوضية األوروبية  •

 الموقع معلومات حول شؤون التجارة الخارجية
http://www.euractive.com •  األخبار االقتصادية–المفوضية األوروبية  

http://www.rec.org 
 

  اإلقليمي لوسط وشرق أوروباالمرآز البيئي •

http://www.euromed.com • الموقع الخاص بالشراآة األوربية المتوسطية  
www.oxfordbusinessgroup.com •  مؤسسة بريطانية متخصصة في االقتصاد وطباعة

 وتقديم االستشارة تقارير دورية عن بعض الدول
  الناشئة في الشرق األوسطحول األسواق

 مصادر شرق آسيوية
http://www.tdctrade.com 

 
 غ آونغمجلس تطوير تجارة هون •

 
http://www.manilatimes.net •  مانيال تايم(موقع لصحيفة فيليبينية(  

  ليةمنظمات دو
http://www.fao.org • موقع منظمة األغذية والزراعة 
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http://www.oecd.org • منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
http://www.wto.org 

 
 منظمة التجارة العالمية •

  
www.biodiv.org 

 
 معاهدة التنوع البيئي •

  
http://www.oie.int/eng/en_index.htm 

 
  معاهدة الوقاية الصحية الحيوانية •

http://www.iatp.org • معهد السياسات التجارية والزراعية 
http://www.intracen.org 

 
 لتجارة العالمي في جنيفمرآز ا •

http://www.isdb.org • البنك اإلسالمي للتنمية 
http://www.ippc.int/eng/en_index.htm 

 
 

منظمة اآلي بي سي سي ، وهي إحدى األخوات  •
 الثالث

  
http://www.aoad.org • راعيةالمنظمة العربية للتنمية الز 

  مواقع دولية
http://www.thefactz.org 

 
هذا الموقع يتضمن مجاالت متعددة ، بما في ذلك  •

إلخ ، فلسفة الموقع .. التجارة واالقتصاديات العامة 
تقوم على تقديم معلومات موثوقة مبسطة وواضحة 

  للجميعبصيغة سهلة الحفظ واألرشفة ومتاحة 
http://www.arableagueonline.org • موقع جامعة الدول العربية 

http://www.econstrat.org 
 

هو ) اي اس آي(معهد االستراتيجية االقتصادية  •
مؤسسة في واشنطن خاصة وغير ربحية وغير 
تأآد حزبية تبحث في السياسات العامة وهي مكرسة لل

من أن العولمة تعمل مع قوى السوق للحصول على 
المنافع العظمى وليس لتشويه األسواق وفرض 

  التكاليف
http://www.gdrc.org 

 
 -مرآز أبحاث التنمية العالمي ، يتعامل مع البيئة  •

   المعلومات- االقتصاد -االتحادات الريفية 
http://www.eldis.org 

 
لمعلومات التنمية ، يتيح الوصول إلى ) إلديس(بوابة  •

مجال واسع من المصادر الفورية ذات القيمة العالية 
  بشكل حر وسهل

http://habitat.igc.org 
 
 

هي ) هابيتات (مهمة المعلومات المقدمة من موقع •
تسهيل المشارآة العالمية في التحول إلى تأسيس 

علمي للمجتمعات واالقتصادات والبيئة بشكل سلمي 
وفعال ، و آذلك التحول إلى مالم يتم الوفاء به بعد من 

  الخطة األلفية التنموية
http://www.x-rates.com 

 
عامل مع معدالت أسعار الصرف هذا الموقع يت •

للعمالت العالمية والتي تجمع طبقًا لسعر بنك 
  نيويورك

 
  مواقع سورية

http://www.cbssyr.org • ةموقع المكتب المرآزي لإلحصاء في سوري  
http://www.cbs-bank.com •  موقع المصرف التجاري السوري 
http://www.syria-report.com • ومات واالتصاالت حول معد من قبل وآالة المعل
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  )ميكا(الشرق األوسط 
http://www.iqtissadiya.com •  السورية) االقتصادية(موقع مجلة  
http://www.sana.org •  موقع الوآالة العربية السورية لألنباء 
http://www.doc-sy.com •  غرفة تجارة دمشق  
http://www.syria-news.com • موقع أخبار سورية  
http://www.champress.com • موقع شام برس  
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  مرفق المنهجية

  يعرف على أنه التغير النسبي السنوي المئوية خالل فترة معينة  : (AGR)معدل النمو السنوي 

100*1
1

1

0 ⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−T
T

Y
YAGR  

YT   = قيمة السنة األخيرة  

Y0  = قيمة السنة األولى  

T  =  عدد السنوات  

مثل التغيرات في آميات المنتجات المتبادلة بين الدول والمثقلة حسب األسعار ي: ) QI) (االستيراد(رقم آمية التصدير 

  ) . أي أنها رقم السبيريس القياسي(وتمثل التثقيالت قيم الوحدة في سنة األساس . 

100*
00

0

∑
∑

=

i

i
t

qp

qp
QI  

po =  وسطي قيمة الوحدة ) 1991-1989(فترة األساس  

qt  =  الكمية الحالية  

qo = وسطي الكمية ) 1991-1989(اس فترة األس  

) أي محسوبًا على أساس تسليم ظهر الباخرة (f.o.bيمثل التغير في قيمة الصادرات :  (EV)الرقم القياسي للتصدير 

  ) .1991-198وسطي فترة السنوات الثالث (بالنسبة لفترة األساس 

100*
00∑

∑
=

i

i
tt

qp

qp
EV  

i   =  الرقم القياسي للسلعة  

pt  = لحاليالسعر ا  

po  =  سعر فترة األساس  

po  = الكمية الحالية  
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qo  = آمية سنة األساس  

لفترة ) أي متضمنة التكاليف والتأمين والشحن (c.i.fيمثل تغير قيمة الواردات :  (IV)الرقم القياسي للواردات 
  . األساس 

100*
00∑

∑
=

i

i
tt

qp

qp
IV  

i   = الرقم القياسي للسلعة  

pt = السعر الحالي  

po = سعر فترة األساس  

qt   = الكمية الحالية  

qo = آمية سنة األساس  

يمثل التغيرات في آميات المنتجات المتبادلة بين الدول  : (UV)) الصادرات(الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات 

م السبيريس أي أنها رق(في سنة األساس ) الصادرات(وتمثل التثقيالت آميات الواردات . والمثقلة حسب األسعار 

  ) .القياسي

100*
00

0

∑
∑

=

i

i
t

qp

qp
UV  

i = الرقم القياسي للسلعة  

pt – =سعر الوحدة الحالي  

po =  وسطي قيمة الوحدة) 1991-1989(فترة األساس  

qo =  وسطي الكمية) 1991-1989(فترة األساس  

 (ToT) حدا التجارة

  رات والواردات يعرف على أنه النسبة بين األرقام القياسية لسعر وحدة الصاد

I

E

UV
UVToT =  

   (RUV)قيمة الوحدة النسبية 

يتم حساب قيمة الوحدة النسبية لكل منتج على أنها نسبة وسطي قيمة وحدة الصادرات السورية إلى وسطي قيمة الوحدة 

ية التي تساوي قيمة الوحدة المنتج في سور قيمة وحدة (1والنقطة المرجعية أو وسطي قيمة الوحدة النسبية هي . العالمية 
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 فعندئذ تقوم سورية بتصدير 1من ) أعلى(وإذا آانت قيمة الوحدة النسبية أدنى ) . لنفس المنتج في األسواق العالمية

وتعتبر قيم الوحدة األعلى على أنها تعكس نوعية أعلى . العالمي الوسطي " السعر"من ) أعلى(أدنى " بأسعار"منتجاتها 

  . ًا على القدرة التنافسية الضعيفة للسعر وهي التشكل مؤشر

iwiw

isis

QE
QERUV =  

i   = الرقم القياسي للسلعة  

Eis =  قيمة صادرات السلعةi لسورية   

Qis =  آمية صادرات السلعة iلسورية   

Eiw =  قيمة صادرات السلعةiللعالم   

Qiw =  آمية صادرات السلعةiللعالم   

   (RCA)الميزة النسبية الظاهرية 

يظهر الرقم القياسي ما إذا آان أداء السلعة المصدرة أعلى من الصادرات السورية الوسطية من حيث الحصة في 

تعدل حسب المشارآة اإلجمالية للصادرات _ وإذا آان للمنتج حصة مرتفعة من األسواق العالمية. األسواق العالمية 

  . ميزة نسبية ظهر فعندئذ يقال بأنها ت_ السورية في األسواق العالمية

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=  قيمة إجمالي الصادرات العالمية  

  )TB(الميزان التجاري 

  ه قيمة الصادرات مطروحًا منها قيمة الوارداتويعرف على أن

IETB −=  

 =E               قيمة الصادراتI =قيمة الواردات  
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  )STB(الميزان التجاري القياسي 

قيمة +قيمة الصادرات(على حجم التجارة ) قيممة الواردات-قيمة الصادرات(نسبة الميزان التجاري يعرف على أنه 
  )الواردات

IE
IESTB

+
−

=  

   )PSE(تقديرات دعم المنتج 

القيمة المالية إلجمالي التحويالت من المستهلكين ودافعي الضرائب للمنتجين الزراعيين ، المحسوبة عند مستوى باب 

اتها على المزرعة ، والناشئة من إجراءات السياسات التي تدعم الزراعة ، بغض النظر عن طبيعتها أو أهدافها أو تأثير

وتتضمن دعم سعر السوق والدفعات من الموازنة مثل التحويل اإلجمالي من دافعي الضرائب . إنتاج المزرعة أو الدخل 

عدد الحيوانات / المساحة المزروعة –اإلنتاج الحالي : للمنتجين الزراعيين الناشىء من إجراءات السياسات المبنية على 

 PSEوتقيس النسبة المئوية للـ.   الدخل المزرعي اإلجمالي –ت اإلنتاج  محددات مدخال– استخدام المدخالت –

  .   التحويالت آنسبة من إجمالي ما تستلمه المزرعة 

  )MPS(دعم سعر السوق 

ودافعي الضرائب للمنتجين الزراعيين الناشئة من إجراءات  القيمة المالية السنوية إلجمالي التحويالت من المستهلكين

ي تحدث فجوة بين أسعار السوق المحلية واألسعار الحدودية الخاصة بسلع زراعية محددة محسوبة عند السياسات الت

  .باب المزرعة 

  )GSSE(تقديرات دعم الخدمات العامة 

القيمة المالية السنوية للتحويالت اإلجمالية للخدمات العامة المقدمة للزراعة بشكل جماعي الناشئة من إجراءات 

 استهالك – الدخل -تدعم الزراعة بغض النظر عن طبيعتها أو أهدافها أو تأثيراتها على إنتاج المزرعة السياسات التي 

  .  منتجات المزرعة 

  )TSE(تقديرات الدعم الكلي 

القيمة المالية السنوية للتحويالت اإلجمالية من دافعي الضرائب والمستهلكين الناشئة من إجراءات السياسات التي تدعم 

 ، الصافية من استالمات الموازنة الموحدة بغض النظر عن  أهدافها أو تأثيراتها على إنتاج المزرعة أو الدخل الزراعة

 التحويالت الكلية من السياسات الزراعية آنسبٍة مئوية من إجمالي الناتج المحلي TSEوتقيس النسبة المئوية للـ. 

)GDP. (  
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 قائمة الجداول

  رقم الجدول  عنوان الجدول
 1-1الجدول  %) دوالر ومليار( 2004-2003  حسب المناطق الكليةجارة العالمت

 2-1الجدول  %) دوالر ومليار (2004-1995صادرات العالم حسب المناطق 
 3-1الجدول  %)دوالر و مليار ( 2004-1995واردات العالم حسب المناطق 

 4-1الجدول  %)دوالر و مليار (2004-2003 التجار الرئيسيين في العالم حسب الدولة
  5-1الجدول  %) دوالر ومليار (2004-2003 في العالم الدول المصدرة الرئيسية

 6-1الجدول  %) دوالر ومليار (2004-2003أهم الدول المستوردة في العالم 
  7-1الجدول  %) دوالر ومليار (2004-2002شبكة تجارة البضائع العالمية حسب السلع والمناطق 

 8-1الجدول   (%)2004المنتجات الزراعية من إجمالي المنتجات األولية حسب المناطق نسبة 
 9-1الجدول  %) دوالر ومليار ( 2004الدول الرئيسية المصدرة للمنتجات الزراعية
 10-1الجدول  %)دوالر و مليار 2004  الدول الرئيسية المستوردة للمنتجات الزراعية

 11-1الجدول  %) دوالر ومليار (2004-2002 ،وسطالتجارة الزراعية للشرق األ
 12-1الجدول  %)مليون دوالر و (2004-2002 - 2000واردات المنتجات الزراعية في بعض الدول العربية 

 13-1الجدول  %)مليون دوالر و (2004-1995  صادرات وواردات القمح العالمية
 14-1الجدول  %)مليون دوالر و (2004 أهم مصدري القمح 

 15-1الجدول  %)مليون دوالر و (2004أهم مستوردي القمح  
 16-1الجدول  %)مليون دوالر و (2004- 1995صادرات وواردات الشعير العالمية 

  17-1الجدول  %)مليون دوالر و (2004أهم مصدري الشعير 
 18-1الجدول  %)مليون دوالر و (2004أهم مستوردي الشعير 

 19-1الجدول  %)مليون دوالر و (2004-1995 ، العالميةصادرات وواردات الرز
 20-1الجدول  %)مليون دوالر و (2004 ،أهم مصدري الرز 

  21-1 الجدول %)مليون دوالر و (2004 ،أهم مستوردي الرز 
 22-1الجدول  %)مليون دوالر و (2004-1995  صادرات وواردات الذرة العالمية

 23-1الجدول  %)ن دوالر ومليو (2004 أهم مصدري الذرة 
 24-1الجدول  %)مليون دوالر و (2004  أهم مستوردي الذرة 

 25-1الجدول  %)مليون دوالر و (2004- 1995 ،صادرات وواردات القطن العالمية
 26-1الجدول  %)مليون دوالر و (2004 ،أهم مصدري القطن 

 27-1الجدول  %)مليون دوالر و (2004 ،أهم مستوردي القطن 
  28-1الجدول  %)مليون دوالر و (2004-1995 صادرات وواردات زيت الزيتون العالمية

  29-1الجدول  %)مليون دوالر و (2004 أهم مصدري زيت الزيتون 
  30-1الجدول  %)مليون دوالر و (2004  أهم مستوردي زيت الزيتون 

 1-2الجدول  %)والر ومليون د (2004-1995/97 متوسط  مؤشرات التجارة الكلية السورية
 2-2الجدول  %)مليون دوالر و ( 2004  مؤشرات التجارة الكلية السورية من خالل الشرآاء التجاريين

 3-2الجدول  %)مليون دوالر و  (2004-1995/97 متوسط الصادرات السورية حسب القطاعات
 4-2الجدول  )+%مليون دوالر  (2004-1995/97 الصادرات السورية بحسب المناطق متوسط
 5-2الجدول  %)مليون دوالر و (2004 الوجهات الرئيسية الصادرات السورية الكلية

 6-2الجدول  %)مليون دوالر و  (2004-1995/97متوسط المستوردات السورية بحسب القطاعات
 7-2الجدول  %)مليون دوالر و (2004-1995/97 متوسط  المستوردات السورية بحسب المناطق

 8-2الجدول  %)مليون دوالر و (2004دين الرئيسيين للبضائع السورية خالل عام المور
 9-2الجدول  % )مليون دوالر و  ( 2004  ترآيز السوق للتجارة السورية الكلية 

 10-2الجدول  %)مليون دوالر و  (2004-1995/97متوسط  التجارة والناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
 متوسط ، الغذائية وغير الغذائية-زراعية السورية مصنفة بحسب المواد الخام و المصنعة التجارة ال

 %)مليون دوالر و (1995/97-2004
 11-2الجدول 

 12-2الجدول  %)مليون دوالر و  (2004-1995/97 متوسط -التجارة السورية الكلية والزراعية
 13-2الجدول  2003-1995  عية السوريةتطور مؤشرات قيمة وحدة الصادرات والمستوردات الزرا

 14-2الجدول  %)مليون دوالر و (2004-1995/97  قيم الصادرات الزراعية السورية بحسب فصول التعريفة الجمرآية
 15-2الجدول  %)   مليون دوالر و (2004-1995/97  الصادرات الزراعية السورية الرئيسية

 16-2الجدول   (%)2004-1995/97  ة الرئيسيةنسبة مساهمة الصادرات الزراعية السوري
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 17-2الجدول  %)مليون دوالر و  (2004-1995/97،قيم المستوردات السورية بحسب فصول التعريفة الجمرآية
 18-2الجدول  %)مليون  دوالر و  (2004-1995/97 ،المستوردات الزراعية السورية الرئيسية
  19-2الجدول   (%)2002/04-1995/97 متوسط الفترة ،ة الرئيسيةنسبة مساهمة الواردات الزراعية السوري

 و 2002 و2001 و1993الميزة النسبية الظاهرية للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل األعوام 
 )ماليين الدوالرات (2004

 1-3الجدول 

مليون  (2004 و 2003 و 2002 و 1993قيمة الوحدة النسبية للصادرات الزراعية السورية خالل عامي 
 )دوالر وطن

 2-3الجدول 

 3-3الجدول   (%)2004تنوع السوق للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام 
 4-3الجدول   (%)2004تنوع السوق للواردات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام 

 5-3الجدول  )طن (2004 خالل عام الميزان السلعي ألهم الصادرات واواردات الزراعية السورية الرئيسية
  أهم الصادرات الزراعية

 6-3الجدول  األغنام الحية
 7-3الجدول  القطن غير المكرود وغير الممشط

 8-3الجدول  البندورة
 9-3الجدول  بذور الكمون

 10-3الجدول  القمح القاسي والطري
 11-3الجدول  ) الخوخ-  الدراق- األجاص - الكرز - المشمش -التفاح (فواآه مختارة 

 12-3الجدول  ) المندرين- الليمون -البرتقال  (الحمضيات 
 13-3الجدول  العدس

 14-3الجدول  زيت الزيتون
 15-3الجدول  المياه المعدنية والغازية

 16-3الجدول  الحمص
 17-3الجدول  الشعير
 18-3الجدول  الجلود

 19-3الجدول  )لنت القطن(زغب بذور القطن 
 20-3الجدول  بقايا عصر الزيتون والقطن وباقي البذور الزيتية

 21-3الجدول  قمر الدين وملبن
 22-3الجدول  العنب الطازج
 23-3الجدول  الجبن واللبن

 24-3الجدول  الفستق الحلبي المقشر وغير المقشر
 25-3الجدول  البطاطا الطازجة والبردة

  أهم الواردات الزراعية
 26-3لجدول ا السكر
 27-3الجدول  الذرة
 28-3الجدول  الشعير

 29-3الجدول  لب و آسبة وبقايا استخراج زيت الزيتون وفول الصويا والقطن وعباد الشمس
 30-3الجدول  الرز بكافة أشكاله

 31-3الجدول  الشاي
 32-3الجدول  الحليب المجفف
 33-3الجدول  ) الشمس عباد- الذرة - الصويا -النخيل (الزيوت النباتية 

 34-3الجدول  بذور السمسم وعباد الشمس
 35-3الجدول  فول الصويا

 36-3الجدول  الموز
 37-3الجدول  الزبدة والسمن

 38-3الجدول   مطحونة أو غير مطحونة- مع سوقها - خام - المتة 
 39-3الجدول  القهوة الخضراء والمجففة

 40-3الجدول  النخالة والجريش
 41-3الجدول  رغرينالم

 42-3الجدول  األسماك المعلبة
 43-3الجدول  األبقار

ماليين  (2002-1995الواردات والصادرات الزراعية السورية حسب مجموعات الدول خالل الفترة   44-3الجدول 
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 %)الدوالرات و
 45-3الجدول  %)الدوالرات و ماليين  (2004أهم الشرآاء التجاريين لسوريا حسب حجم التجارة الزراعية خالل عام 

    ماليين الدالرات (2004 - 2000الوجهات التصديرية الرئيسية للصادرات الزراعية السورية خالل الفترة 
 %)و 

 46-3الجدول 

 47-3الجدول  %)ماليين الدالرات و  (2004 -  2000المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية خالل الفترة 
 2004حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام ) 15(راعية السورية مع دول االتحاد األوربي التجارة الز

 %)ماليين الدوالرات و (
 48-3الجدول 

ماليين  (2004-1995/1997خالل الفترة ) 15(الصادرات الزراعية السورية لدول اإلتحاد األوربي 
 %)الدوالرات و 

 49-3الجدول 

ماليين  (2004-1995/1997خالل الفترة ) 15(ية من دول اإلتحاد األوربي الواردات الزراعية السور
 %)الدوالرات و 

 50-3الجدول 

 2004التجارة الزراعية السورية مع المملكة العربية السعودية حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 
 %)ماليين الدوالرات و (

 51-3الجدول 

   ماليين الدوالرات  (2004سب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام التجارة الزراعية السورية مع مصر ح
 %)و  

 52-3الجدول 

 2004التجارة الزراعية السورية مع الواليات المتحدة األمريكية حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 
 %)ماليين الدوالرات و (

 53-3الجدول 

ماليين الدوالرات  (2004 التعرفة الجمرآية خالل عام التجارة الزراعية السورية مع األرجنتين حسب فصول
 %)و 

 54-3الجدول 

    ماليين الدوالرات (2004التجارة الزراعية السورية مع العراق حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 
 %) و  

 55-3الجدول 

     ماليين الدوالرات (2004التجارة الزراعية السورية مع األردن حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 
 %)و 

 56-3الجدول 

      ماليين الدوالرات (2004التجارة الزراعية السورية مع لبنان حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 
 %)و 

  57-3الجدول 

  58-3لجدول ا )ماليين الدوالرات و طن (2004أهم الصادرات الزراعية السورية إلى المملكة العربية السعودية خالل عام 
 59-3الجدول  )ماليين الدوالرات و طن (2004خالل عام ) 15(أهم الصادرات الزراعية السورية إلى دول االتحاد األوربي 

 60-3الجدول  )ماليين الدوالرات و طن (2004أهم الصادرات الزراعية السورية إلى مصر خالل عام 
 61-3الجدول  )ماليين الدوالرات و طن (2004 عام أهم الصادرات الزراعية السورية إلى األردن خالل

 62-3الجدول  )ماليين الدوالرات و طن (2004أهم الصادرات الزراعية السورية إلى العراق خالل عام 
 63-3الجدول  )ماليين الدوالرات و طن (2004أهم الصادرات الزراعية السورية إلى لبنان خالل عام 

 64-3الجدول  )ماليين الدوالرات و طن (2004رية إلى ترآيا خالل عام أهم الصادرات الزراعية السو
 65-3الجدول  )ماليين الدوالرات و طن (2004خالل عام ) 15(أهم الواردات الزراعية السورية من دول االتحاد األوربي 

 66 -3 الجدول )الدوالرات و طنماليين  (2004أهم الواردات الزراعية السورية من الواليات المتحدة األمريكية خالل عام 
 67 -3 الجدول )ماليين الدوالرات و طن (2004أهم الواردات الزراعية السورية من األرجنتين خالل عام 
 68 -3 الجدول )ماليين الدوالرات و طن (2004أهم الواردات الزراعية السورية من البرازيل خالل عام 

 69 -3 الجدول )ماليين الدوالرات و طن (2004خالل عام أهم الواردات الزراعية السورية من مصر 
 70 -3 الجدول )ماليين الدوالرات و طن (2004أهم الواردات الزراعية السورية من العراق خالل عام 

 71 -3 الجدول )ماليين الدوالرات و طن (2004أهم الواردات الزراعية السورية من أوآرانيا خالل عام 



الحصة العالميةالتغير%قيم التجارة في العام 2004قيم التجارة في العام 2003المنطقة

15,38318,64821100.0العالم

6,8398,1711943.8أوروبا

4,0855,1042527.4آسيا

2,8903,3371517.9أمريكا الشمالية

400514282.8أمريكا الوسطى والجنوبية

327438342.3اتحاد الدول المستقلة

500641283.4الشرق األوسط

342444302.4أفريقيا

المصدر: موقع منظمة التجارة العالمية

الجدول 1.1 - تجارة العالم الكلية حسب المناطق, 2003-2004(بليون دوالر و%)



الجدول 2.1 - صادرات العالم حسب المناطق، 1995-2004 (بليون دوالر و%)

معدل 02-199819992000200120022003200404معدل 97-95

5,378.05,498.05,712.06,449.06,183.06,482.07,551.09,153.07,728.74.621.2العالم

2,389.52,513.22,521.42,633.52,654.62,835.73,381.74,031.13,416.24.619.2أوروبا

1,486.11,450.01,547.11,836.31,673.31,808.12,122.22,633.92,188.15.024.1آسيا

931.11,014.01,070.71,225.01,147.51,106.21,163.01,324.51,197.93.213.9أمريكا الشمالية

161.0163.9163.6194.1187.2187.8212.9276.3225.74.329.8أمريكا الوسطى والجنوبية

120.4106.8106.5145.7144.3153.2194.6265.7204.56.936.5اتحاد الدول المستقلة

168.2144.5186.3267.6238.2251.2301.8389.7314.28.129.1الشرق األوسط

121.4105.4116.8147.0137.4140.1175.2231.7182.35.232.2أفريقيا

معدل 02-199819992000200120022003200404معدل 97-95

--100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0العالم

1.7-0.1-44.445.744.140.842.943.744.844.044.2أوروبا

27.626.427.128.527.127.928.128.828.30.32.4آسيا

6.0-1.4-17.318.418.719.018.617.115.414.515.5أمريكا الشمالية

0.37.1-3.03.02.93.03.02.92.83.02.9أمريكا الوسطى والجنوبية

2.21.91.92.32.32.42.62.92.62.112.6اتحاد الدول المستقلة

3.12.63.34.13.93.94.04.34.13.36.5الشرق األوسط

2.31.92.02.32.22.22.32.52.40.69.1أفريقيا
المصدر: موقع منظمة التجارة العالمية

متوسط معدل النمو (97-95)-
(02-04)

نسبة متوسط معدل النمو (95-
(02-04)-(97 المنطقة

المنطقة

التغير% (2003-
(2004

التغير% (2003-
(2004



الجدول 3.1 - واردات العالم حسب المناطق، 1995-2004 (بليون دوالر و%)

معدل 02-199819992000200120022003200404معدل 97-95

5,517.05,673.05,911.06,715.06,474.06,724.07,832.09,495.08,017.04.7821.2العالم

2,388.92,558.92,595.92,774.72,732.82,872.73,457.24,139.93,489.94.919.7أوروبا

1,457.01,246.71,363.41,676.41,556.21,652.51,962.52,469.82,028.34.225.8آسيا

1,107.61,282.11,426.51,687.61,583.41,605.11,727.52,012.81,781.86.116.5أمريكا الشمالية

191.3215.1186.3205.8203.9177.9187.5237.3200.90.626.6أمريكا الوسطى والجنوبية

106.095.870.681.594.4104.0132.3171.9136.03.230.0اتحاد الدول المستقلة

138.0141.0140.0159.4168.6175.3198.1251.7208.45.327.1الشرق األوسط

128.5133.0128.7130.0134.6136.8166.6211.8171.73.727.1أفريقيا

معدل 02-199819992000200120022003200404معدل 97-95

--100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0العالم

43.345.143.941.342.242.744.143.643.50.12.1أوروبا

0.55.8-26.422.023.125.024.024.625.126.025.3آسيا

11.2-20.122.624.125.124.523.922.121.222.21.3أمريكا الشمالية

5.5-4.0-3.53.83.23.13.12.62.42.52.5أمريكا الوسطى والجنوبية

1.517.1-1.91.71.21.21.51.51.71.81.7اتحاد الدول المستقلة

2.52.52.42.42.62.62.52.72.60.51.7الشرق األوسط

1.09.6-2.32.32.21.92.12.02.12.22.1أفريقيا
المصدر: موقع منظمة التجارة العالمية

التغير% (2003-
(2004

متوسط معدل النمو (97-95)-
(02-04)

الواردات (بليون دوالر)

نسبة متوسط معدل النمو (95-النسبة المئوية
(02-04)-(97

التغير% (2003-
(2004 المنطقة

المنطقة



الجدول 4.1 - التجار الرئيسيين في العالم حسب الدولة, 2003-2004 (بليون دوالر و%)

2003200420032004

11,143.013,627.0100.0100.022.3العالم باستثناء التجارة األوروبية الداخلية *

2,063.22,484.318.518.220.4االتحاد األوروبي باستثناء التجارة الداخلية

2,027.82,344.318.217.215.6الواليات المتحدة

851.01,154.67.68.535.7الصين

854.71,020.47.77.519.4اليابان

517.8596.34.64.415.2آندا

462.0538.44.14.016.6هونج آونج

372.6478.33.33.528.4آوريا

343.9395.53.12.915.0المكسيك

278.0350.92.52.626.2تايبيه

272.1343.52.42.526.2سنغافورا

212.0279.81.92.132.0روسيا

188.6231.81.71.722.9ماليزيا

197.1230.11.81.716.7سويسرا

160.6195.81.41.421.9النمسا

156.1192.81.41.423.5تايالند

128.3172.91.21.334.8الهند

130.3170.81.21.331.1السعودية **

123.8162.41.11.231.2البرازيل

المصدر: موقع منظمة التجارة العالمية
* بما فيها الواردات التي يعاد تصديرها

** تقديرات سكرتارية منظمة التجارة العالمية

قيم التجارة (بليون دوالر)
البلد

الحصة العالمية
التغير% 2003-

2004



الجدول 5.1 - الدول المصدرة الرئيسية في العالم, 2003-2004 (بليون دوالر و%)

2003200420032004200320042003/20022004/2003

15.022.4--5,426.06,642.0100100.0العالم باستثناء التجارة األوروبية الداخلية *

998.91,203.818.418.11117.220.5االتحاد األوروبي باستثناء التجارة الداخلية

724.8818.813.412.3224.313.0الواليات المتحدة

438.2593.38.18.94334.535.4الصين

471.8565.88.78.53413.219.9اليابان

272.7316.55.04.8558.116.1آندا

228.7265.54.24.06613.216.1هونج آونج

193.8253.83.63.87719.331.0آوريا

165.4189.13.02.8882.914.3المكسيك

135.9183.52.52.811925.535.0روسيا

150.6182.42.82.791011.321.1تايبيه

144.2179.62.72.7101115.124.6سنغافورا

105.0126.51.91.912126.520.5ماليزيا

93.4126.21.71.9141323.035.2السعودية **

100.7118.51.91.8131413.117.7سويسرا

80.397.41.51.5151517.121.3تايالند

73.196.51.31.5161621.132.0البرازيل

71.586.41.31.3171710.020.8أستراليا

67.182.81.21.2191826.223.3اإلمارات

المصدر: موقع منظمة التجارة العالمية

* بما فيها الواردات التي يعاد تصديرها

** نسبة التغير السنوي 2004-2003

*** تقديرات سكرتارية منظمة التجارة العالمية

المصدرون
التغير السنوي % الترتيبالحصة العالمية %القيمة (بليون دوالر)



الجدول 6.1 - أهم الدول المستوردة في العالم, 2003-2004 (بليون دوالر و%)

2003200420032004200320042003/20022004/2003

3.222.2--5,717.06,985.0100.0100.0العالم باستثناء التجارة األوروبية الداخلية *

1,303.11,525.522.821.8118.617.1الواليات المتحدة

1,064.31,280.618.618.32219.620.3االتحاد األوروبي باستثناء التجارة الداخلية **

412.8561.27.28.04339.936.0الصين

382.9454.56.76.53413.618.7اليابان

245.0279.84.34.0557.714.2آندا

233.2272.94.13.96612.117.0هونج آونج

178.8224.53.13.28717.625.5آوريا

178.5206.43.13.0781.115.6المكسيك

127.4168.42.22.410913.132.3تايبيه

127.9163.92.22.39109.928.1سنغافورا

96.4111.61.71.6111113.815.7سويسرا

89.1109.41.61.6131222.622.8أستراليا

83.6105.31.51.514132.625.9ماليزيا

69.397.51.21.4171434.540.7ترآيا

71.297.31.21.4151525.136.6الهند

76.196.31.31.4151623.326.6روسيا ***

75.895.41.31.4161717.225.8تايالند

50.765.90.90.918182.130.0البرازيل

المصدر: موقع منظمة التجارة العالمية

* بما فيها الواردات التي يعاد تصديرها

** نسبة التغير السنوي 2004-2003
*** الواردات حسب سعر التسليم على سطح السفينة

التغير السنوي %
المستوردون

الترتيبالحصة العالمية %القيمة (بليون دوالر)



الجدول 7.1 - شبكة تجارة البضائع العالمية حسب السلع والمناطق, 2002-2004 (بليون دوالر و%)

منطقة االستيراد

2002200420022004200220042002200420022004200220042002200420022004السنة

المنطقة

العالم

586.3783.193.6114.819.522.7278.1383.215.124.522.429.620.927.2132.2173.5المنتجات الزراعية (1)

471.5626.872.788.217.019.3227.2315.013.822.320.026.019.224.897.9125.1األغذية

114.8156.321.026.62.53.451.068.31.32.22.43.61.72.434.348.5المواد الخام

6,299.08,907.01,468.41,852.2179.2242.22,745.43,956.598.3179.3136.6204.9172.1244.81,396.42,064.7إجمالي البضائع المصدرة

أمريكا الشمالية

110.3131.050.559.76.47.514.116.00.81.23.13.72.32.633.040.0المنتجات الزراعية (2)

1,106.21,324.5626.5742.359.371.4178.4215.94.15.311.814.820.025.1205.9249.2إجمالي البضائع المصدرة

18.816.753.952.032.833.25.14.25.55.113.912.510.89.725.023.0نسبة (2) إلى (1)

أمريكا الوسطى والجنوبية

56.379.911.314.69.210.418.726.32.23.22.44.22.73.99.617.0المنتجات الزراعية (3)

187.8276.370.393.242.663.938.959.22.33.54.07.04.05.221.639.1إجمالي البضائع المصدرة

9.610.212.112.847.145.86.76.914.413.110.914.112.914.27.39.8نسبة (3) إلى (1)

أوروبا

267.8367.715.319.12.72.9213.1297.46.09.18.410.55.77.314.919.9المنتجات الزراعية (4)

2,835.74,031.1293.0367.141.550.82,068.02,972.649.588.268.397.769.2104.6211.8307.9إجمالي البضائع المصدرة

45.747.016.316.613.712.976.677.639.637.237.735.427.326.911.311.5نسبة (4) إلى (1)

اتحاد الدول المستقلة

15.224.00.50.50.10.24.86.24.17.90.80.70.61.04.16.4المنتجات الزراعية (5)

153.2265.78.918.24.26.377.9128.930.755.02.64.05.89.821.335.4إجمالي البضائع المصدرة

2.63.10.50.40.30.81.71.626.832.33.42.53.03.73.13.7نسبة (5) إلى (1)

أفريقيا

19.828.01.11.30.10.110.413.80.30.63.75.20.81.13.15.0المنتجات الزراعية (6)

140.1231.720.943.22.96.870.999.10.40.715.523.12.63.421.238.9إجمالي البضائع المصدرة

3.43.61.21.20.50.43.73.62.22.416.417.63.93.92.42.9نسبة (6) إلى (1)

الشرق األوسط

8.29.30.30.40.00.01.82.50.20.30.40.53.93.50.81.2المنتجات الزراعية (7)

251.2389.736.955.12.43.541.364.00.91.29.113.320.521.5117.7193.0إجمالي البضائع المصدرة

1.41.20.30.30.20.20.70.61.31.22.01.818.612.90.60.7نسبة (7) إلى (1)

آسيا

108.6143.114.719.21.11.515.221.01.62.23.54.84.97.866.684.0المنتجات الزراعية (8)

1,624.52,388.4411.9533.126.439.4269.9416.910.525.325.444.950.175.1796.81,201.3إجمالي البضائع المصدرة

18.518.315.716.75.56.75.45.510.58.815.816.223.328.850.448.4نسبة (8) إلى (1)

المصدر: موقع منظمة التجارة العالمية

آسيا الشرق األوسطأفريقيااتحاد الدول المستقلةأوروبا أمريكا الوسطى والجنوبيةأمريكا الشماليةالعالم



الوارداتالصادراتنسبة المنتجات الزراعية من إجمالي المنتجات

8.88.8العالم

9.96.2أمريكا الشمالية

28.99.4أمريكا الوسطى والجنوبية

9.19.7أوروبا

9.013.7اتحاد الدول المستقلة

12.114.5أفريقيا

2.411.1الشرق األوسط

6.08.4آسيا

الوارداتالصادراتنسبة المنتجات الزراعية من المنتجات األولية

37.937.9العالم

49.830.8أمريكا الشمالية

46.734.2أمريكا الوسطى والجنوبية

54.845.4أوروبا

14.453.1اتحاد الدول المستقلة

17.054.0أفريقيا

3.164.3الشرق األوسط

43.730.2آسيا
المصدر: موقع منظمة التجارة العالمية

الجدول 8.1 - نسبة المنتجات الزراعية من إجمالي المنتجات األولية حسب المناطق, 2004 (%)



الجدول 9.1 - الدول الرئيسية المصدرة للمنتجات الزراعية, 2004 (بليون دوالر و%)

معدل التغير السنوي %الترتيب

200320042003200420042003/2004

76.279.611.310.224.4الواليات المتحدة

70.178.410.910.0111.9االتحاد األوروبي باستثناء التجارة الداخلية *

33.740.15.05.1319.0آندا

24.230.93.63.9427.5البرازيل

22.224.13.33.158.9الصين

16.322.12.42.8635.3أستراليا

15.117.12.12.2712.9األرجنتين

12.116.32.22.187.9تايالند **

11.013.81.41.8925.2روسيا **

11.513.11.61.71014.0ماليزيا

9.912.41.51.61124.4أندونيسيا

9.812.21.41.61224.3نيوزيالندا

10.011.41.51.51313.8المكسيك **

المصدر: موقع منظمة التجارة العالمية
* حصة االتحاد األوروبي العالمية عام 2003 تعود إلى االتحاد األوروبي (15)

تقديرات سكرتارية منظمة التجارة العالمية **

المصدرون
الحصة العالمية%قيمة الصادرات



الجدول 10.1 - الدول الرئيسية المستوردة للمنتجات الزراعية, 2004 (بليون دوالر و%)

معدل التغير السنوي %الترتيب

200320042003200420042003/2004

95.7107.713.612.9112.6االتحاد األوروبي باستثناء التجارة الداخلية *

77.388.110.710.5214.0الواليات المتحدة

58.565.48.17.8311.9اليابان

30.542.34.25.1438.7الصين

18.019.42.52.357.7آندا **

14.116.21.91.9614.6روسيا ***

14.416.02.21.9711.2آوريا

13.815.41.91.8811.5المكسيك *****

93.4--10.811.2هونج آونج

8.09.01.11.11013.2تايبيه

7.27.91.00.9119.0سويسرا

6.47.31.20.91213.1الهند **

5.17.01.70.81336.7ماليزيا
المصدر: موقع منظمة التجارة العالمية

* حصة االتحاد األوروبي العالمية عام 2003 تعود إلى االتحاد األوروبي(15)
تقديرات سكرتارية منظمة التجارة العالمية **

*** الواردات حسب سعر التسليم على سطح السفينة

الحصة العالمية%قيمة الواردات
المصدرون



الجدول 11.1- التجارة الزراعية للشرق األوسط, 2002-2004 (بليون دوالر و%)

200220032004200220032004العالم
172.1201.2244.8251.2301.8389.7إجمالي السلع

20.8623.5727.208.228.389.30المنتجات الزراعية
%12.111.711.13.32.82.4

20.0120.6825.1436.945.255.1إجمالي السلع
2.252.412.640.320.400.40المنتجات الزراعية

%11.211.710.50.90.90.7

3.974.165.242.42.33.5إجمالي السلع
2.703.033.860.040.030.04المنتجات الزراعية

%68.072.873.71.71.31.1

69.1984.61104.6241.349.364.0إجمالي السلع
5.706.857.311.822.112.47المنتجات الزراعية

%8.28.17.04.44.33.9

5.87.19.80.91.11.2إجمالي السلع
0.630.891.010.190.230.29المنتجات الزراعية

%11.012.510.322.420.423.6

2.62.93.49.110.513.3إجمالي السلع
0.820.991.070.440.490.53المنتجات الزراعية

%31.233.831.84.94.74.0

20.521.921.520.521.921.5إجمالي السلع
3.893.643.503.893.643.50المنتجات الزراعية

%19.016.616.219.016.616.2

50.159.875.1117.7150.9193.0إجمالي السلع
4.875.777.820.790.911.16المنتجات الزراعية

%9.79.710.40.70.60.6
المصدر: موقع منظمة التجارة العالمية

الشرق األوسط

الصادراتالواردات

أمريكا الشمالية

الشرق األوسط

آسيا

أوروبا

أمريكا الوسطى والجنوبية

أفريقيا

اتحاد الدول المستقلة



الجدول  12.1 - واردات المنتجات الزراعية في بعض الدول العربية , 2000, 2002-2004 (مليون دوالر و%)

نسبة الزراعة من إجمالي الواردات %

20002002200320042004**

552,185586,252682,137783,1038.8العالم

2,8153,3633,3614,36224.0الجزائر

4,2084,0483,2213,51127.4مصر *

16.1.........1,312الكويت

1,2101,3131,4041,74018.5لبنان *

1,1581,2981,1881,21313.7عمان

16.9...5,6635,5136,259السعودية

…...8508591,185سوريا

9681,2441,2251,44011.3تونس

9.1...2,9623,4003,608اإلمارات العربية المتحدة
* تتضمن تقديرا إداريا
* * أو السنة األقرب

المصدر: موقع منظمة التجارة العالمية

القيمة (مليون دوالر)
البلد



الجدول 13.1- صادرات وواردات القمح العالمية, 1995-2004 (مليون دوالر و%)

متوسط(04-03)-
-20032003-2002متوسط(96-95)

2004

0.73.521.4-19,37622,25220,81416,37617,03317,62321,39419,509الواردات

0.44.820.4-16,85619,87818,36714,61915,28216,01519,28517,650الصادرات
المصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالمية

الجدول 15.1 - أهم مستوردي القمح , 2004 (مليون دوالر و%)الجدول 14.1 - أهم مصدري القمح , 2004 (مليون دوالر و%)

%2004%2004البلد

15,95910018,108100العالم *

1,87310.3الصين5,18132.5الواليات المتحدة

1,4538.0االتحاد األوروبي 25 عدا تجارته الداخلية 3,08919.4أستراليا

1,2757.0اليابان2,68916.8آندا

1,0265.7الجزائر1,3658.6األرجنتين

8414.6أندونيسيا1,2918.1االتحاد األوروبي 25 عدا تجارته الداخلية 

8394.6البرازيل5363.4روسيا

7284.0مصر3602.3آازاخستان

6603.6آوريا3222.0الهند

6183.4المكسيك2891.8أوآرانيا

5583.1المغرب2081.3البرازيل

4762.6نيجيريا1250.8سوريا

3822.1الفيليبين1120.7الصين
المصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالميةالمصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالمية

* باستثناء تجارة االتحاد األوروبي (25) الداخلية* باستثناء تجارة االتحاد األوروبي (25) الداخلية

العالم *

متوسط 04-03
التباين (%)

البلد

2004 200120022003 متوسط 95-1995199696السنة



الجدول 16.1- صادرات وواردات الشعير العالمية, 1995-2004 (مليون دوالر و%)

متوسط(04-03)-
متوسط(96-95)

2002-
2003

2003-
2004

1.217.411.0-3,2504,0013,6252,7272,6163,0703,4093,240الواردات

0.720.012.0-2,8103,7903,3002,3382,4442,9313,2843,108الصادرات
المصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالمية

الجدول 18.1 - أهم مستوردي الشعير , 2004 (مليون دوالر و%)الجدول 17.1 - أهم مصدري الشعير , 2004 (مليون دوالر و%)

%2004%2004البلد

2,0341001,860100العالم *

53428.7السعودية95847.1أستراليا

34618.6الصين37118.2أوآرانيا

26514.3اليابان25512.5آندا

1387.4إيران1457.1االتحاد األوروبي 25 عدا تجارته الداخلية 

1035.6األردن1055.2روسيا

864.6االتحاد األوروبي 25 عدا تجارته الداخلية 381.9الواليات المتحدة

744.0الواليات المتحدة371.8بلغاريا

693.7سوريا321.6األرجنتين

673.6روسيا311.5آازاخستان

432.3ليبيا271.3سوريا

412.2بيالروسيا90.5الصرب والجبل األسود

402.1ترآيا80.4مولدوفا
المصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالميةالمصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالمية

* باستثناء تجارة االتحاد األوروبي (25) الداخلية* باستثناء تجارة االتحاد األوروبي (25) الداخلية

العالم *

متوسط 04-03

البلد

2004 متوسط 95-1995199696السنة
التباين (%)

200120022003



الجدول 19.1- صادرات وواردات الرز العالمية, 1995-2004 (مليون دوالر و%)

متوسط(04-03)-
2004-20032003-2002متوسط(96-95)

0.19.622.4-7,9659,0248,4956,4636,8927,5579,2498,403الواردات

7,4747,6817,5777,0156,7867,0768,9338,0040.64.326.2الصادرات
المصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالمية

الجدول 21.1 - أهم مستوردي الرز , 2004 (مليون دوالر و%)الجدول 20.1 - أهم مصدري الرز , 2004 (مليون دوالر و%)

%2004البلد%2004البلد

8,049100.0العالم *8,037100العالم *

5947.4السعودية2,69633.5تايالند

5787.2االتحاد األوروبي 25 عدا تجارته الداخلية 1,47818.4الهند

3434.3اليابان1,16914.5الواليات المتحدة

3294.1اإلمارات العربية المتحدة95011.8فيتنام

3133.9الصين6277.8باآستان

3103.9نيجيريا2332.9الصين

3003.7إيران2322.9مصر

2853.5الواليات المتحدة1802.2األورغواي

2753.4الفيليبين1391.7االتحاد األوروبي 25 عدا تجارته الداخلية 

2533.1البرازيل740.9األرجنتين

2433.0السنغال520.6اإلمارات العربية المتحدة

2182.7ساحل العاج490.6غويانا
المصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالميةالمصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالمية

* باستثناء تجارة االتحاد األوروبي (25) الداخلية* باستثناء تجارة االتحاد األوروبي (25) الداخلية

متوسط 04-03
التباين (%)

2001200220032004متوسط 95-1995199696السنة



الجدول 22.1- صادرات وواردات الذرة العالمية, 1995-2004 (مليون دوالر و%)

متوسط(04-03)-
2004-20032003-2002متوسط(96-95)

12,55914,32113,44010,16311,09312,64814,59313,6210.114.015.4الواردات

0.412.85.7-10,88112,76811,8248,8709,87211,13711,77611,456الصادرات
المصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالمية

الجدول 24.1 - أهم مستوردي الذرة , 2004 (مليون دوالر و%)الجدول 23.1 - أهم مصدري الذرة , 2004 (مليون دوالر و%)

%2004%2004البلد

9,58710012,431100العالم *

2,93223.6اليابان6,13864.0الواليات المتحدة

1,43211.5آوريا1,19412.5األرجنتين

9107.3االتحاد األوروبي 25 عدا تجارته الداخلية 5976.2البرازيل

8196.6الصين3243.4الصين

7456.0المكسيك1691.8أوآرانيا

3652.9مصر1681.8االتحاد األوروبي 25 عدا تجارته الداخلية 

3352.7إيران1561.6الهند

3322.7آولومبيا1401.5تايالند

3312.7ماليزيا1131.2جنوب أفريقيا

2982.4الجزائر860.9اإلمارات العربية المتحدة

2532.0آندا710.7تشيلي

2021.6المغرب610.6آندا
المصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالميةالمصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالمية

* باستثناء تجارة االتحاد األوروبي (25) الداخلية* باستثناء تجارة االتحاد األوروبي (25) الداخلية

متوسط 04-03
التباين (%)

البلد

العالم *

2004 200120022003 متوسط 95-1995199696السنة



الجدول 25.1- صادرات وواردات القطن العالمية, 1995-2004 (مليون دوالر و%)

متوسط(04-03)-
2004-20032003-2002متوسط(96-95)

2.228.742.3-11,63311,11411,3737,4615,9697,68310,9349,309الواردات

1.032.620.0-10,1489,2839,7166,6576,0788,0589,6738,866الصادرات

المصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالمية

الجدول 27.1 - أهم مستوردي القطن , 2004 (مليون دوالر و%)الجدول 26.1 - أهم مصدري القطن , 2004 (مليون دوالر و%)

%2004%2004البلد

9,46610010,659100العالم *

3,50332.9الصين4,25144.9الواليات المتحدة

8427.9االتحاد األوروبي 25 عدا تجارته الداخلية 7147.5أستراليا

8367.8ترآيا5515.8أوزبكستان

6806.4أندونيسيا4835.1مصر

5665.3المكسيك4064.3البرازيل

5535.2تايالند3723.9االتحاد األوروبي 25 عدا تجارته الداخلية 

5234.9باآستان2642.8بورآينا فاسو

4304.0آوريا2372.5زيمبابوي

2772.6اليابان2072.2مالي

2682.5روسيا1641.7سوريا

2652.5غانا1621.7تاجيسكتان
2392.2الهند1551.6ساحل العاج

المصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالميةالمصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالمية
* باستثناء تجارة االتحاد األوروبي (25) الداخلية* باستثناء تجارة االتحاد األوروبي (25) الداخلية

متوسط 04-03

العالم *

البلد

التباين (%)
2004 200120022003 متوسط 95-1995199696السنة



الجدول 29.1- صادرات وواردات زيت الزيتون العالمية, 1995-2004 (مليون دوالر و%)

متوسط(04-03)-
2004-20032003-2002متوسط(96-95)

2,3183,1142,7162,2642,6143,3074,9874,1474.826.550.8الواردات

2,2562,9442,6002,0532,3213,0264,8523,9394.730.460.3الصادرات

المصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالمية

الجدول 30.1 - أهم مستوردي زيت الزيتون , 2004 (مليون دوالر و%)الجدول 29.1 - أهم مصدري زيت الزيتون , 2004 (مليون دوالر و%)

%2004%2004البلد

2,7161002,739100العالم *

1,12941.2االتحاد األوروبي 25 عدا تجارته الداخلية 1,87068.8االتحاد األوروبي 25 عدا تجارته الداخلية 

74727.3الواليات المتحدة56920.9تونس

1405.1اليابان1334.9ترآيا

1094.0أستراليا501.8المغرب

963.5آندا381.4سوريا

843.1البرازيل180.7األرجنتين

531.9سويسرا9.90.37الواليات المتحدة

531.9آوريا6.10.22األردن

451.65المكسيك4.40.16لبنان

35.51.29السعودية3.90.145آرينالند 

20.80.76الصين2.00.075آرواتيا
15.90.58النروج1.90.071مصر

المصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالميةالمصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة العالمية
* باستثناء تجارة االتحاد األوروبي (25) الداخلية* باستثناء تجارة االتحاد األوروبي (25) الداخلية

200120022003 متوسط 03-04متوسط 95-1995199696السنة

العالم *

البلد

التباين (%)
2004



الجدول 2-1 مؤشرات التجارة الكلية السورية, متوسط 1995/97-2004 (مليون دوالر و%) 

معدل النمو متوسط 02-199819992000200120022003200404متوسط 95-97القيمة 
السنوي

3,961.52,890.33,463.84,699.75,285.96,867.85,761.75,413.36,014.34.6الصادرات الكلية (ص)

4,705.33,895.53,831.74,033.04,747.25,070.05,091.87,032.75,731.55.9الواردات الكلية (و)

1,619.3282.811.8-368.0666.7538.71,797.8669.9-1,005.2-743.9-الميزان التجاري (ص - و)

8,666.86,785.87,295.58,732.710,033.111,937.810,853.512,446.011,745.85.3حجم التجارة الكلي (ص + و)

الميزان التجاري القياسي (%) (ص -و /ص 
13.02.46.1-5.07.65.415.16.2-14.8-8.6-+ و *100)

المصدر: المكتب المرآزي لالحصاء, المجموعة االحصائية, سنوات متعددة



الجدول 2-2 مؤشرات التجارة الكلية السورية من خالل الشرآاء التجاريين, 2004 ( مليون دوالر و%)

الميزان التجاري الميزان التجاريحجم التجارةالصادراتالمستورداتالبلدان
لحجم التجارة %القياسي

1,1462,9154,0601,7690.432.6االتحاد األوربي 25

329359687300.045.5المملكة العربية السعودية

299371670710.115.4ترآيا

985206184230.685.0العراق

0.954.6-541-55413567اآرانيا

0.924.1-471-49322514الصين

0.243.9-116-298182481الواليات المتحدة االمريكية

0.952.8-333-3429350روسيا االتحادية 

128200328730.222.6لبنان

0.892.5-277-29517312آوريا الجنوبية

0.282.5-88-200112311مصر 

84153237700.291.9االردن 

0.531.7-112-16149210االمارات العربية المتحدة

0.781.5-144-16420184اليابان

0.471.4-83-13047.2177ماليزيا

0.951.2-144-1474151البرازيل

0.951.2-139-1423145الهند 

1.001.2-144-1450.2145االرجنتين

0.920.9-106-1115115رومانيا

395796180.190.8الكويت

0.040.6-3-4036.977ليبيا

37074670.920.6آورواتيا

0.1100.0-1,619-7,0335,41312,446المجموع
المصدر: المديرية العامة للجمارك



الجدول 2-3 الصادرات السورية حسب القطاعات, متوسط1995/97-2004 (مليون دوالر و %)

متوسط 02-199819992000200120022003200404متوسط 97-95

709.6740.4625.2577.3600.21,071.4777.2772.4873.71.2الزراعة, الصيد, االسماك والغابات

2,315.01,386.62,190.33,210.73,704.14,317.73,646.13,001.73,655.23.8منتجات المقالع والمعادن

945.7769.6655.9911.7981.41,478.61,337.71,639.21,485.28.2الصناعات
150.5145.0125.382.2120.5132.2191.5229.2184.36.2المنتجات الغذائية والمشروبات

2.6-274.9175.5204.3286.1181.1263.2271.7228.0254.3المنسوجات
260.9220.4141.7334.6373.7603.4507.7708.5606.515.3الفحم ومنتجات المشتقات البترولية المكررة

259.3228.8184.6208.8306.3479.9366.8473.5440.09.0المنتجات الصناعية االخرى

0.0200.0020.0040.0470.0540.0580.6980.0430.311.8االخرى

3,970.32,896.73,471.44,699.85,285.86,867.85,761.75,413.36,014.34.5المجموع

3.2-17.925.618.012.311.415.613.514.314.5الزراعة, الصيد, االسماك والغابات

0.7-58.347.963.168.370.162.963.355.560.8منتجات المقالع والمعادن

23.826.618.919.418.621.523.230.324.73.5الصناعات

3.85.018.91.72.31.93.34.23.11.6المنتجات الغذائية والمشروبات

6.9-6.96.118.96.13.43.84.74.24.2المنسوجات

6.67.618.97.17.18.88.813.110.110.3الفحم ومنتجات المشتقات البترولية المكررة

6.57.918.94.45.87.06.48.77.34.3المنتجات الصناعية االخرى

0.0010.06.9      0.012      0.001      0.001      0.001     0.000     0.0010.000االخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0المجموع
المصدر: المكتب المرآزي لالحصاء, المجموعة االحصائية, سنوات متعددة

القطاع
معدل النمو قيمة الصادرات ( مليون دوالر)

السنوي

النسبة المئوية



الجدول 2-4 الصادرات السورية بحسب المناطق, متوسط1995/97-2004 (مليون دوالر +%)

متوسط 02-199819992000200120022003200404متوسط 97-95

2299.51458.22113.43053.33402.13967.13518.82914.53466.83.4االتحاد االوربي 

10.2-245.5115.4104.2206.1130.7142.3156.3116.0138.2البلدان االوربية االخرى

918.5807.1727.7760.4812.41450.81203.01621.21425.08.5البالد العربية

346.2342.9345.6505.8593.2656.6604.7536.8599.46.5البالد االسيوية

35.027.158.361.078.1146.3250.8191.9196.327.5البالد االمريكية 

17.3-124.7146.2122.2113.2269.4504.728.132.9188.6بقية دول العالم

3969.42896.93471.44699.75285.96867.85761.75413.36014.34.5مجموع العالم

1.0-57.950.360.965.064.457.861.153.857.6االتحاد االوربي 
14.1-6.24.03.04.42.52.12.72.12.3البلدان االوربية االخرى

23.127.921.016.215.421.120.929.923.73.8البالد العربية
8.711.810.010.811.29.610.59.910.01.9البالد االسيوية

0.90.91.71.31.52.14.43.53.322.0البالد االمريكية 
20.9-3.15.03.52.45.17.30.50.63.1بقية دول العالم
100.0100100100100100.0100.0100.0100.00.0مجموع العالم

المصدر: المكتب المرآزي لالحصاء, المجموعة االحصائية, سنوات متعددة

المنطقة
معدل النمو قيمة الصادرات (مليون دوالر)

السنوي

النسبة المئوية



الجدول 2-5 الوجهات الرئيسية الصادرات السورية الكلية,2004 (مليون دوالر و%)

النسبة المئوية %قيمة الصادرات (مليون دوالر)البلد

2,91553.8االتحاد االوربي 

5209.6العراق 

3716.8ترآيا

3596.6المملكة العربية السعودية 

2003.7لبنان

1823.4الواليات المتحدة االمريكية

1532.8االردن

1122.1مصر

701.3آرواتيا

571.0الكويت

490.9االمارات العربية المتحدة

470.9ماليزيا

430.8الجزائر

370.7ليبيا

340.6الباآستان

240.5قطر

220.4اليمن

220.4الصين

1953.6البالد االخرى

5,413100.0مجموع العالم

المصدر: المديرية العامة للجمارك



الجدول 2-6 المستوردات السورية بحسب القطاعات, متوسط1995/97-2004 (مليون دوالر و %)

متوسط 02-199819992000200120022003200404متوسط 97-95

268.1271.6336.4360.7345.1364.3444.0496.5434.9الزراعة, الصيد, االسماك والغابات
35.550.862.796.029.329.635.851.438.95.4منتجات المقالع والمعادن

4,275.93,466.43,326.03,555.44,355.64,662.34,603.26,479.55,248.46.1الصناعات
538.7509.2537.2465.6451.1537.1519.3679.2578.53.4المنتجات الغذائية والمشروبات

23.710.78.99.65.735.839.059.444.814.0منتجات التبغ
2.7-277.1260.7237.4288.6322.8183.1221.2228.6211.0المنسوجات

674.2628.3622.7763.6791.8899.2913.41,254.71,022.49.3الكيميائيات وامنتجات الكيميائية
643.1526.4531.3503.2682.8687.9648.1980.7772.36.2المعادن االساسية

2.0-807.8537.6465.1595.6605.8608.9568.6700.9626.1اآلالت
322.0355.6331.6233.3321.4410.1373.7581.4455.08.8الشاحنات واتريالت

989.3638.0591.9695.81,174.11,300.21,320.01,994.61,538.310.5المنتجات الصناعية االخرى
35.7-115.397.898.120.917.113.78.85.39.2االخرى
4,694.93,886.73,823.14,033.04,747.25,070.05,091.87,032.75,731.51.2المجموع

5.77.08.88.97.37.28.77.17.63.1الزراعة, الصيد, االسماك والغابات
0.5-0.81.31.62.40.60.60.70.70.7منتجات المقالع والمعادن

91.189.287.088.291.892.090.492.191.60.2الصناعات
2.4-11.513.114.111.59.510.610.29.710.1المنتجات الغذائية والمشروبات

0.50.30.20.20.10.70.80.80.87.6منتجات التبغ
8.2-5.96.76.27.26.83.64.33.33.7المنسوجات

14.416.216.318.916.717.717.917.817.83.1الكيميائيات وامنتجات الكيميائية
13.713.513.912.514.413.612.713.913.50.3المعادن االساسية

7.5-17.213.812.214.812.812.011.210.010.9اآلالت
6.99.28.75.86.88.17.38.37.92.7الشاحنات واتريالت

21.116.415.517.324.725.625.928.426.84.3المنتجات الصناعية االخرى
39.3-2.52.52.60.50.40.30.20.10.2االخرى
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0المجموع

المصدر: المكتب المرآزي لالحصاء, المجموعة االحصائية, سنوات متعددة

النسبة المئوية

معدل النمو القطاع
السنوي

قيمة الواردات (مليون دوالر)



الجدول 2-7 المستوردات السورية بحسب المناطق, متوسط 1995/97-2004 (مليون دوالر و%)

متوسط 02-199819992000200120022003200404متوسط 97-95

4.2-1,552.21,270.01,165.21,198.31,569.41,259.91,046.01,145.91,150.6االتحاد االوربي 

759.0521.2546.8554.0736.7607.5611.11,151.6790.16.1البلدان االوربية االخرى

373.6305.9317.5434.1446.3607.1683.71,162.4817.717.6البالد العربية

734.2606.6611.2685.7714.9824.41,590.71,858.91,424.714.2البالد االسيوية

495.3334.4319.6369.7415.4512.0482.3657.0550.54.1البالد االمريكية 

780.5848.6862.8791.3864.51,259.1678.01,056.9998.04.4بقية دول العالم

4,694.93,886.73,823.14,033.04,747.25,070.05,091.87,032.75,731.55.9مجموع العالم

9.6-33.132.730.529.733.124.920.516.320.1االتحاد االوربي 

16.213.414.313.715.512.012.016.413.80.2البلدان االوربية االخرى

8.07.98.310.89.412.013.416.514.311.0البالد العربية

15.615.616.017.015.116.331.226.424.97.8البالد االسيوية

1.7-10.58.68.49.28.810.19.59.39.6البالد االمريكية 

1.4-16.621.822.519.618.224.813.315.017.4بقية دول العالم

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0مجموع العالم

المصدر: المكتب المرآزي لالحصاء, المجموعة االحصائية, سنوات متعددة

النسبة المؤية

المنطقة
معدل النمو قيمة الواردات (مليون دوالر)

السنوي



الجدول 2-8 الموردين الرئيسيين للبضائع السورية خالل عام 2004 (مليون دوالر و%)

النسبة المئوية %قيمة الواردات (مليون دوالر)البلد

1,14616.3االتحاد االوربي 

5547.9اآرانيا

4937.0الصين

3424.9روسيا االتحادية 

3294.7المملكة العربية السعودية

2994.3ترآيا

2984.2الواليات المتحدة االمريكية

2954.2آوريا الجنوبية

2002.8مصر 

1642.3االردن 

1612.3االمارات العربية المتحدة

1472.1البرازيل

1452.1االرجنتين

1422.0الهند 

1301.9ماليزيا

1281.8لبنان

1111.6رومانيا

981.4العراق

871.2فورموزا

841.2االردن 

600.8ايران

580.8سيرالنكا

560.8تايالند

490.7سويتزرالند

480.7اندونيسيا

1,41320.1البلدان االخرى

7,033100.0مجموع العالم

المصدر: المديرية العامة للجمارك



الجدول 2-9 ترآيز السوق للتجارة السورية الكلية , 2004 ( مليون دوالر و % )

 العلى 5 %اعلى 10 بلداناعلى 5 بلدانالمجموع2002
بلدان

 العلى 10 %
بلدان

5413.44364.64939.180.691.2 الصادرات الكلية
7032.72862.74118.240.758.6الواردات الكلية

المصدر المديرية العامة للجمارك

الجدول 2-10 التجارة الكلية والناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية,متوسط 1995/97-2004 (مليون دوالر و %)

معدل النمو 1998199920002001200220032004متوسط 95-97سورية
السنوي

669,044790,444819,092903,944974,0081,016,5191,067,2651,203,5098.7الناتج المحلي االجمالي 

181,558232,283199,415223,702246,404254,181264,840277,3436.2الناتج المحلي الزراعي

2.3-27.129.424.324.725.325.024.823.0الناتج المحلي الزراعي /الناتج المحلي االجمالي 

97,28576,16881,890403,723463,893551,673501,806576,03328.9التجارة الكلية( الصادرات+ الواردات)

14.59.610.044.747.654.347.047.918.6التجارة الكلية / الناتج المحلي االجمالي

19,59220,30919,83474,99075,519100,763102,818116,54429.0التجارة الزراعية(التصدير + االستيراد)

20.126.724.218.616.318.320.520.50.2التجارة الزراعية / التجارة الكلية

10.88.79.933.530.639.638.842.021.4التجارة الزراعية /الناتج المحلي الزراعي 
المصدر: المكتب المرآزي لالحصاء, المجموعة االحصائية, 2004



الجدول 2-11 التجارة الزراعية السورية مصنفة بحسب المواد الخام و المصنعة - الغذائية وغير الغذائية, متوسط 1995/97-2004 (مليون دوالر و%)

معدل النمو السنويمتوسط 02-199819992000200120022003200404متوسط 95-97قيم المستوردات (مليون دوالر)

707.8680.5775.3719.7706.7818.5869.11061.5916.46.00المواد الغذائية والحيوانية

112.5109.0105.8115.0171.0215.8217.0329.5254.116.6المواد غير الغذائية

820.4789.5881.1834.7877.61034.41086.11391.01170.57.8اجمالي التجارة الزراعية

505.2494.2535.7455.1512.8662.5622.4852.2712.47.8المواد المصنعة

315.2295.3345.4379.6364.9371.8463.8538.8458.18.0المواد الخام

820.4789.5881.1834.7877.61034.41086.11391.01170.57.8التجارة الزراعية الكلية

1.1-86.386.288.086.280.579.180.076.378.3المواد الغذائية والحيوانية

13.713.812.013.819.520.920.023.721.75.5المواد غير الغذائية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0اجمالي التجارة الزراعية

1.0-61.662.660.854.558.464.157.361.360.9المواد المصنعة

38.437.439.245.541.635.942.738.739.11.5المواد الخام

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0التجارة الزراعية الكلية

معدل النمو السنويمتوسط 02-199819992000200120022003200404متوسط 95-97قيم الصادرات (مليون دوالر)

617.2585.5571.8442.9474.7973.1799.0791.1854.43.6المواد الغذائية والحيوانية

276.3345.8221.7343.6348.7360.2338.3336.3344.92.8المواد غير الغذائية

893.5931.3793.5786.4823.41333.31137.21127.41199.33.4اجمالي التجارة الزراعية

86.195.481.685.1129.0167.8210.1246.4208.116.2المواد المصنعة

807.5835.9711.9701.3694.41165.5927.1881.0991.21.3المواد الخام

893.5931.3793.5786.4823.41333.31137.21127.41199.33.4التجارة الزراعية الكلية

69.162.972.156.357.673.070.370.271.20.2المواد الغذائية والحيوانية

0.6-30.937.127.943.742.427.029.729.828.8المواد غير الغذائية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0اجمالي التجارة الزراعية

9.610.210.310.815.712.618.521.917.49.8المواد المصنعة

1.5-90.489.889.789.284.387.481.578.182.6المواد الخام

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0التجارة الزراعية الكلية
المصدر: المكتب المرآزي لالحصاء, المجموعة االحصائية, 2004

النسبة المئوية

النسبة المئوية



الجدول 2-12 التجارة السورية الكلية والزراعية, متوسط 1995/97-2004 (مليون دوالر و %)

معدل النمو متوسط 02-199819992000200120022003200404متوسط 95-97سورية
السنوي

4705.33,8953,8324033.04747.25070.05091.87032.75731.55.9التجارة الكلية

820.4789.5881.1834.7877.61034.41086.11391.01170.54.1التجارة الزراعية

17.420.323.020.718.520.421.319.820.42.9التجارة الزراعية / التجارة الكلية

3961.52,8903,4644699.75285.86867.85761.75413.36014.35.5التجارة الكلية

893.5931.3793.5786.4823.41333.31137.21127.41199.33.5التجارة الزراعية

1.9-22.632.222.916.715.619.419.720.819.9التجارة الزراعية / التجارة الكلية

198.5-1619.3282.8-368.0666.7538.71797.8669.9-1005.2-743.9-التجارة الكلية

5.0-263.628.8-54.3298.951.1-48.2-87.6-73.2141.8التجارة الزراعية

8666.86785.87295.58732.710033.011937.810853.512446.011745.83.3التجارة الكلية

1713.91720.91674.61621.11701.02367.62223.42518.42369.83.8التجارة الزراعية

19.825.423.018.617.019.820.520.220.20.5التجارة الزراعية / التجارة الكلية

195.4-13.02.4-5.07.65.415.16.2-14.8-8.6-التجارة الكلية

8.5-10.51.2-3.212.62.3-3.0-5.2-4.38.2التجارة الزراعية
المصدر: المكتب المرآزي لالحصاء, المجموعة االحصائية, سنوات متعددة ووثائق حكومية

الميزان القياسي

قيمة المستوردات (مليون دوالر)

قيمة الصادرات(مليون دوالر)

الميزان التجاري (مليون دوالر)

حجم التجارة (مليون دوالر)



الجدول 2-13 تطور مؤشرات قيمة وحدة الصادرات والمستوردات الزراعية السورية, 2003-1995

*1995199619971998199920002001200220032004سورية

9010511312212691133484249الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات

14114013015612110214690106103الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات

0.640.750.870.781.040.900.910.530.400.48حدي التجارة

11312511711312610690103138158الرقم القياسي لقيمة الواردات

1171351631451129694155129148الرقم القياسي لقيمة الصادرات

8090897310410462112127151الرقم القياسي لكمية الواردات

1271261421158910269313297297الرقم القياسي لكمية الصادرات

FAO المصدر: احصائيات منظمة االغذية والزراعة الدولية
* أرقام أولية



الجدول 2-14 قيم الصادرات الزراعية السورية بحسب فصول التعريفة الجمرآية, 1995/97-2004 (مليون دوالر و%)

معدل النمو متوسط 02-199819992000200120022003200404متوسط 95-97الفصل رقم الفصل
السنوي

227.8297.6184.4299.3285.3291.6286.8271.0283.12.5القطن52

64.550.855.7101.636.6351.5223.7268.7281.322.6الحيوانات الحية1

152.295.024.30.08.5125.6166.3153.1148.30.1الحبوب10

7.5-177.2249.6221.9137.9144.7132.0123.9102.6119.5خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل7

1.40.71.00.40.47.216.655.826.569.0مشروبات، و سوائل آحولية و خل22

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ 15
14.216.316.213.622.219.458.742.340.116.9دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور 8
15.3-124.694.8159.899.5118.4111.465.139.171.9بطيخ أو شمام

22.017.147.040.780.7140.752.231.774.95.4بن و شاي و مته و بهارات و توابل9

محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء20
26.134.423.723.632.336.730.227.731.50.9أخر من نباتات

2.13.72.34.210.95.910.619.412.037.4بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة23

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛4
6.67.53.77.87.013.317.217.816.115.3منتجات صالحة لألآل من أصل حيواني، غير مذآورة و ال

2.4-21.010.67.918.820.222.516.617.718.9صالل و جلود خام (عدا الجلود بفراء)، وجلود مدبوغة أو مهيأة41

2.02.12.41.94.59.19.213.410.631.6محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر19

9.76.63.87.26.510.311.913.311.84.5السكر والمنتجات السكرية17

بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات 12
7.218.28.46.19.414.87.712.111.67.6للصناعة أو للطب؛ قش و علف

مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآورة و 14
7.35.65.77.114.310.77.38.28.81.8ال داخلة في مكان آخر

منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ ( مالت )؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق ( 11
0.10.10.00.31.21.29.16.95.878.2غلوتين )

0.20.31.10.62.43.84.66.95.168.6محضرات غذائية متنوعة21

منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في 5
3.13.63.85.13.65.85.25.05.47.1مكان آخر

6.5-7.92.61.72.53.14.24.14.94.4الكاآاو ومحضرات الكاآاو18

2.02.72.22.01.92.23.84.13.410.6صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل51

9.8-5.63.75.01.82.92.22.42.72.4التبغ وبدائل التبغ المصنعة24

أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما 6
25.4-8.67.611.33.95.79.93.11.14.7شابهها؛ أزهار مقطوفة و أغصان مورقة للزينة

-0.00.00.00.00.20.50.60.70.6خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي44

محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من 16
0.10.00.00.00.00.00.00.30.122.4الالفقاريات المائية

-0.00.00.00.00.00.00.00.30.1االسمدة31
0.00.00.00.20.20.40.20.20.325.1لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألآل2
0.10.10.10.10.20.00.10.10.13.4أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية3

-0.00.00.00.00.00.00.00.10.0منتجات آيماوية متنوعة38

زيوت عطرية، وراتنجات عطرية"رزينويد" محضرات عطور 33
(آوزماتيك)  أو تجميل  (تواليت) -0.00.00.00.00.10.10.10.10.1أو تطرية

0.00.00.00.00.00.00.10.00.038.0ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها53

-0.00.00.00.00.00.00.00.00.0الفلين والمصنوعات الفلينية45
17.0-0.00.00.10.00.00.00.00.00.0صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات13

893.5931.3793.5786.4823.41333.31137.21127.41199.33.4المجموع النهائي
المصدر: المديرية العامة للجمارك



الجدول 2-15 الصادرات الزراعية السورية الرئيسية, 1995/97-2004 (مليون  دوالر و%)   

معدل النمو متوسط 02-199819992000200120022003200404متوسط 95-97السلع
السنوي

58.448.954.599.634.9326.7201.1238.2255.322.3االغنام
3.4-210.6273.7155.8198.3204.1201.2139.5165.2168.6القطن

89.894.924.30.08.5117.8117.8125.9120.54.9القمح

1.30.70.90.40.17.016.055.526.171.2المياه المعدنية والغازية
12.01.38.64.66.111.553.238.034.217.9زيت الزيتون

7.4-49.678.395.078.169.262.451.828.947.7البندورة
6.6-45.732.624.610.418.522.428.828.226.5العدس
11.2-62.30.00.00.00.07.647.927.127.5الشعير

18.111.721.234.774.6131.042.724.666.14.5بذور الكمون
9.7-40.638.869.338.440.549.731.520.033.7فواآه مختارة*

آسبة فول الصويا و القطن والزيتون وعباد 
-0.00.00.00.04.65.18.918.110.7الشمس

5.13.81.53.80.020.215.916.417.518.3الجلود
4.216.211.96.00.70.46.312.86.517.5الحمص

7.25.65.77.113.610.67.28.18.61.7القطن المحلوج
-10.827.322.622.516.510.86.611.3الحمضيات

11.0-12.315.09.27.610.411.67.65.48.2قمر الدين والملبن
1.72.02.13.13.87.48.74.46.915.0الجبن واللبن

-0.00.00.00.00.90.58.44.04.3الطحين 
17.6-12.35.826.610.24.66.03.13.24.1البطاطا

26.4-19.517.932.814.625.120.75.02.39.4العنب 

33.9-33.312.49.66.512.45.84.51.84.1الفستق الحلبي 
209.7261.2212.3240.4268.1291.0320.6292.5301.44.9سلع اخرى

893.5931.3793.5786.4823.41333.31137.21127.41199.33.4اجمالي الصادرات الزراعية
المصدر: المديرية العامة للجمارك

* التفاح - الكرز - المشمش - االجاص - الخوخ - الدراق



الجدول 2-16 نسبة مساهمة الصادرات الزراعية السورية الرئيسية, 2002/04-1995/97 (%)

معدل النمو متوسط 02-199819992000200120022003200404متوسط 95-97السلع
السنوي

6.55.36.912.74.224.517.721.121.318.3االغنام
6.6-23.629.419.625.224.815.112.314.714.1القطن
10.010.23.10.01.08.810.411.210.01.5القمح

0.10.10.10.00.00.51.44.92.265.6المياه المعدنية والغازية
1.30.11.10.60.70.94.73.42.914.0زيت الزيتون

10.5-5.58.412.09.98.44.74.62.64.0البندورة
9.7-5.13.53.11.32.31.72.52.52.2العدس
14.1-7.00.00.00.00.00.64.22.42.3الشعير

2.01.32.74.49.19.83.82.25.51.1بذور الكمون
12.6-4.54.28.74.94.93.72.81.82.8فواآه مختارة*

آسبة فول الصويا و القطن والزيتون 
-0.00.00.00.00.60.40.81.60.9وعباد الشمس

0.60.40.20.50.01.51.41.51.514.5الجلود
0.51.71.50.80.10.00.61.10.513.6الحمص

1.7-0.80.60.70.91.70.80.60.70.7زغب بذور القطن
-0.01.23.42.92.71.20.90.60.9الحمضيات

13.9-1.41.61.21.01.30.90.70.50.7قمر الدين والملبن
0.20.20.30.40.50.60.80.40.611.3الجبن واللبن

-0.00.00.00.00.10.00.70.40.4الطحين 
20.3-1.40.63.31.30.60.40.30.30.3البطاطا
28.8-2.21.94.11.93.11.60.40.20.8العنب 

3.71.31.20.81.50.40.40.20.3الفستق الحلبي 

23.528.026.830.632.621.828.225.925.11.4سلع اخرى
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0اجمالي الصادرات الزراعية

المصدر: المديرية العامة للجمارك
* التفاح - الكرز - المشمش - االجاص - الخوخ - الدراق



الجدول 2-17 قيم المستوردات السورية بحسب فصول التعريفة الجمرآية,1995/97-2004 (مليون دوالر و %)

معدل النمو متوسط 02-199819992000200120022003200404متوسط 95-97الفصلرقم الفصل
السنوي

125.9121.9184.8231.3196.1187.4256.9291.5245.312.7الحبوب10

154.7149.8164.492.9146.1176.5166.8212.2185.14.6السكر والمنتجات السكرية17

56.561.554.971.756.673.564.6107.581.99.6بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة23

88.687.491.169.397.194.984.2106.495.22.7بن و شاي و مته و بهارات و توابل9

بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات 12
30.248.054.265.167.875.390.1102.689.319.1للصناعة أو للطب؛ قش و علف

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ 15
0.5-92.994.598.295.772.564.780.090.078.2دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

-0.00.00.00.020.832.530.584.149.0االسمدة31

4
ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ 

منتجات صالحة لألآل من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة 
في مكان آخر

38.441.455.051.136.054.051.463.456.37.4

23.710.68.39.65.735.839.059.444.814.0التبغ وبدائل التبغ المصنعة24

فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور 8
1.8-53.745.745.741.833.636.442.247.542.0بطيخ أو شمام

8.310.311.16.832.444.432.144.340.327.1منتجات آيماوية متنوعة38

محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من 16
6.6-41.546.349.833.118.219.821.625.622.3الالفقاريات المائية

4.513.51.97.415.714.816.424.418.527.1خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل7

11.012.615.319.320.346.318.722.929.311.1محضرات غذائية متنوعة21

12.5-51.920.622.211.85.98.318.620.415.8الحيوانات الحية1

3.93.94.46.49.713.310.612.212.017.6محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر19

زيوت عطرية، وراتنجات عطرية"رزينويد" محضرات عطور 33
(آوزماتيك)  أو تجميل  (تواليت) 0.00.00.00.09.48.59.312.09.9219.0أو تطرية

5.43.73.13.47.24.38.611.28.111.0القطن52

محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء 20
1.82.53.11.73.06.97.49.17.826.0أخر من نباتات

5.73.73.45.63.74.65.98.86.46.3الكاآاو ومحضرات الكاآاو18

0.10.10.10.06.37.68.38.68.283.0ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها53

4.63.51.81.91.53.73.36.14.34.2صالل و جلود خام (عدا الجلود بفراء)، وجلود مدبوغة أو مهيأة41

3.21.52.01.61.52.22.45.53.48.0مشروبات، و سوائل آحولية و خل22

منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ ( مالت )؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق ( 11
5.1-6.92.02.42.83.92.23.54.83.5غلوتين )

0.40.20.30.20.50.30.12.20.827.1أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية3

2.4-2.32.11.41.80.22.51.32.01.9صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل51

0.70.80.60.80.80.90.72.01.216.0صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات13

منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في 5
0.20.10.80.80.10.10.61.20.729.0مكان آخر

-0.00.00.00.03.911.310.31.27.6خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي44

مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآورة و 14
0.70.80.50.50.60.90.50.90.84.1ال داخلة في مكان آخر

-0.00.00.00.00.00.00.00.50.2الفلين والمصنوعات الفلينية45

أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما 6
6.3-0.50.40.40.40.50.30.30.30.3شابهها؛ أزهار مقطوفة و أغصان مورقة للزينة

42.2-2.10.00.00.10.10.00.10.00.1لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألآل2

820.4789.5881.1834.7877.61034.41086.11391.01170.57.8المجموع النهائي

المصدر: المديرية العامة للجمارك



الجدول 2-18 المستوردات الزراعية السورية الرئيسية, 1995/97-2004 (مليون  دوالر و %)

معدل النمو متوسط 02-199819992000200120022003200404متوسط 95-97السلع
السنوي

120.9144.2151.983.1136.4142.0149.4176.2155.95.5السكر

58.074.074.8108.198.6100.9104.4117.8107.710.7الذرة 

-0.00.059.862.221.531.261.069.553.9الشعير

67.947.950.157.572.149.659.183.964.23.1الرز

33.734.545.236.748.355.753.659.256.28.4الشاي

25.921.626.224.024.832.953.058.648.212.4زيوت من بذور مختلفة*
آسبة فول الصويا و القطن والزيتون

وعباد الشمس
37.550.440.759.542.455.448.393.865.814.0

2.322.613.314.615.118.736.238.831.249.9فول الصويا

25.031.142.937.722.636.235.841.337.87.4الحليب المججف

23.020.224.122.019.820.522.025.622.71.5الموز

6.8-38.946.349.833.118.219.420.523.721.2السمك المعلب

14.27.015.721.828.124.524.130.526.311.5بذور السمسم وبذور عباد الشمس

1.0-16.514.214.315.413.113.913.515.414.2المتة

17.2-47.546.140.561.432.514.211.812.612.9المرغرين

0.50.10.00.01.21.010.512.58.056.7االبقار

0.00.05.40.09.912.010.413.111.8135.4النخالة والبقايا االخرى

12.610.211.813.312.716.314.620.317.17.0الزبدة والسمنة

5.1-30.333.728.112.730.318.69.321.016.3القهوة 

265.7185.5186.4171.4229.9371.5348.5477.2399.18.7سلع اخرى

820.4789.5881.1834.7877.61034.41086.11391.01170.57.8اجمالي الواردات الزراعية
المصدر: المديرية العامة للجمارك



جدول 2.19 نسبة مساهمة الواردات الزراعية السورية الرئيسية, متوسط الفترة 2002/04-1995/97 (%)

معدل النمو السنويمتوسط 02-199819992000200120022003200404متوسط 95-97السلع

2.1-14.718.317.210.015.513.713.812.713.3السكر

7.19.48.513.011.29.89.68.59.22.6الذرة 

-0.00.06.87.42.53.05.65.04.6الشعير

4.4-8.36.15.76.98.24.85.46.05.5الرز

4.14.45.14.45.55.44.94.34.80.5الشاي

3.22.73.02.92.83.24.94.24.14.2زيوت من بذور مختلفة*
آسبة فول الصويا و القطن والزيتون 

4.66.44.67.14.85.44.46.75.65.7وعباد الشمس

0.32.91.51.81.71.83.32.82.739.0فول الصويا

0.4-3.03.94.94.52.63.53.33.03.2الحليب المججف

5.8-2.82.62.72.62.32.02.01.81.9الموز

13.6-4.75.95.74.02.11.91.91.71.8السمك المعلب

1.70.91.82.63.22.42.22.22.33.4بذور السمسم وبذور عباد الشمس

8.2-2.01.81.61.81.51.31.21.11.2المتة

23.3-5.85.84.67.43.71.41.10.91.1المرغرين

0.10.00.00.00.10.11.00.90.745.4االبقار

0.00.00.60.01.11.21.00.91.0118.3النخالة والبقايا االخرى

0.8-1.51.31.31.61.41.61.31.51.5الزبدة والسمنة

12.0-3.74.33.21.53.51.80.91.51.4القهوة 

32.423.521.220.526.235.932.134.334.10.8سلع اخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0اجمالي الواردات الزراعية
المصدر: المديرية العامة للجمارك

* زيوت الذرة والنخيل وفول الصويا بذور عباد الشمس



الجدول 3-1 الميزة النسبية الظاهرية للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل األعوام 1993 و2001 و2002 و 2004 (ماليين الدوالرات) 

العالمسوريةالعالمسوريةالعالمسوريةالعالمسورية
174.25,881.614.7186.56,07812.7133.08,05810.28.09,673.20.5لنت القطن
82.61,121.736.6319.81,073.4123.743.2752.235.4237.0905.4160.8األغنام
24.72,169.55.754.23,362.46.73.54,241.90.528.74,441.24.0البندورة

27.2753.517.92.01,213.70.71.41,553.40.51.31,632.50.5الخضروات الطازجة
23.34,154.12.846.25,748.03.315.16,979.71.319.27,547.51.6فواآه مختارة

0.0413.91.310.63,793.31.26.14,167.40.95.53,957.60.9الحمضيات 
1.715,083.50.1115.715,463.63.1115.716,015.24.4125.219,285.44.0القمح
7.41,662.62.218.42,696.02.82.63,134.70.52.23,2930.4العنب
3.0268.25.66.2359.27.214.9413.822.127.9497.334.4العدس
19.51,286.67.54.81,613.01.20.71,851.50.23.12,1910.9البطاطا

1.28,655.90.16.910,236.30.37.612,726.20.411.214,9570.5الجبن (من حليب البقر)
4.656.240.710.272.158.97.880.859.18.0101.548.5زغب بذور القطن
34.6613.928.04.7695.82.85.1963.53.21.6941.61.1الفستق الحلبي

13.82,319.83.07.52443.71.342.82931.49.026.93,284.15.0الشعير
14.2185.938.10.3328.30.43.6353.06.312.7333.323.4الحمص

0.11,497.10.010.12,318.21.845.13,026.19.237.74,851.94.8زيت 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 

604,329.4
850.9

523,884.5 339,317.4442,289.0

تتضمن الفواآه المختارة آًال من التفاح - األجاص - المشمش - الدراق - الكرز - الخوخ

2004

القيمة
RCA

983.3

2003

RCA
القيمة

RCA
القيمة السلع

1993

682.21,065.0

2002

RCA
القيمة



1993200220032004العالمسوريةالعالمسوريةالعالمسوريةالعالمسوريةالعالمسوريةالعالمسوريةالعالمسوريةالعالمسورية

174.25,881.6158,9235,155,985186.55,931.7240,9445,923,767133.08,228122,9806,891,6368.09,673.2113,8556,799,9331.00.80.90.0لنت القطن

82.61,121.71,045,04421,643,152319.81,073.42,720,17518,442,596200.0867.91,699,95215,085,690237.0905.42,132,93913,874,2331.52.02.01.7أغنام (رأس)

24.72,169.564,2552,951,35154.23,362.4198,4344,239,19851.54,288.6217,9874,562,86928.74,441.2259,9454,861,8400.50.30.30.1بندورة

27.2753.538,0621,342,2362.01,213.76,0452,292,2051.41,5653,7862,183,9051.31,632.57,5832,196,6391.30.60.50.2خضار طازجة غير مذآورة في مكان آخر

23.34,154.133,1187,178,93646.25,748.061,2469,392,64815.16,97928,38610,111,53619.27,547.546,18910,424,9151.21.20.80.6فواآه مختارة

0.013.98823,84510.63,793.326,7126,414,5095.63,44710,6406,943,3865.53,957.623,0847,146,2170.70.71.10.4الحمضيات 

1.715,083.56,639107,523,353115.715,463.6625,717121,370,409115.716,003.81,200,000110,045,599125.219,285.4700,192118,803,6921.81.50.71.1القمح

7.41,662.611,7161,952,48618.42,696.025,3172,710,3752.63,1354,4333,118,0032.23,2938,9803,064,1690.70.70.60.2العنب

3.0268.27,604693,4086.2359.210,6471,016,90028.7434.769,7281,040,52927.9497.371,0381,126,5951.01.61.00.9العدس

19.51,286.667,3657,595,6714.81,613.014,6977,994,9600.71,8523,3209,093,2173.12,19116,6208,959,7261.71.61.10.8البطاطا

1.28,655.96842,272,0096.910,236.32,5163,229,3957.612,7433,2313,563,10411.214,9576,2023,796,5620.50.90.70.5الجبن (من حليب البقر)

13.82,319.8156,49017,917,6737.52,443.789,34522,671,01742.82,931.4499,58822,395,91026.93,284.1194,03523,052,3750.70.80.71.0الشعير

34.6613.99,828171,5284.7695.83,050214,8155.1963.53,012268,4481.6941.61,096235,4621.00.50.50.4الفستق الحلبي

4.656.221,916166,36410.272.142,728185,9037.880.830,678221,2968.0101.526,201235,4290.60.60.70.7زغب بذور القطن

14.2185.952,509541,5890.3328.3361735,8113.6333.18,485785,67212.7333.329,310680,9510.82.01.00.9الحمص

0.11,497.185619,04310.12,318.24,3791,035,04545.13,026.123,0851,088,70237.74,851.922,0381,490,5390.71.00.70.5زيت الزيتون

RUV=(Eis/Qis)/(Eiw/Qiw)Eis=iقيمة صادرات سورية من السلعةEiw=iقيمة صادرات العالم من السلعة Qis=iآمية صادرات سورية من السلعة
Qiw=i آمية صادرات العالم من السلعة 

تتضمن الفواآه المختارة آًال من التفاح - األجاص - المشمش - الدراق - الكرز - الخوخ

القيمة النسبية للوحدة

المصدر : حسابات من الفاوستات

2003

الكميةالقيمة السلع

19932002

الكميةالقيمةالقيمة الكمية

الجدول 3-2 قيمة الوحدة النسبية للصادرات الزراعية السورية خالل عامي 1993 و 2002 و 2003 و 2004 (مليون دوالر وطن)

الكميةالقيمة

2004



الجدول 3-3 تنوع السوق للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام 2004 (%)

200320042003200420032004

92.399.493.2100.01510األغنام الحية

68.373.085.587.43238القطن غير المكرود وغير الممشط

96.485.110099.4612القمح القاسي والطري

99.299.299.999.82129المياه الغازية والمعدنية

91.097.699.31001310آسبة فول الصويا - بذور القطن - الزيتون - الذرة - عباد الشمس

85.585.794.995.44543زيت الزيتون

91.786.198.197.23225بندورة

98.910010010073الشعير

52.955.874.675.05763بذور الكمون

81.178.599.296.42828فواآه مختارة

88.790.698.898.62936العدس

99.899.110010079الجلود

95.598.9100100107زغب بذور القطن

98.783.599.798.92228الحمص

88.691.497.399.52819الحمضيات

97.995.499.999.61717الجبن األبيض واللبن

10010010010033الطحين

89.292.597.898.03126قمر الدين وملبن

89.290.999.799.42117العنب الطازج

96.292.599.999.21817الفستق الحلبي

80.883.398.799.82315البطاطا (طازجة - مجمدة - بذور)

--89.689.597.097.3المتوسط

المصدر : المديرية العامة للجمارك , عدة مجموعات

عدد الشرآاء التجاريين

تتضمن الفواآه المختارة آًال من التفاح - األجاص - المشمش - الدراق - الكرز - الخوخ

أهم السلع المصدرة
 حصة أهم عشرة دولحصة أهم خمس دول



الجدول 3-4 تنوع السوق للواردات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام 2004 (%)

200320042003200420032004

91.197.4100.099.51113السكر (مكرر وخام)

100.0100.0100.0100.065الذرة الصفراء

99.7100.0100.0100.085الشعير

94.993.399.999.81316الرز

99.297.999.8799.801713الشاي

88.689.097.098.52117زيت البذور المختلفة*

100.099.9100.0100.026آسبة الزيتون وفول الصويا وأخرى

100.0100.0100.0100.033فول الصويا

80.381.093.292.72121الحليب المجفف

94.895.499.599.91114الموز

99.896.9100.099.6713األسماك المعلبة

90.992.099.799.01316بذور السمسم وعباد الشمس

100.0100.0100.0100.032المتة , خام , مع سوقها, مطحونة أو غير مطحونة

99.699.96100.0100.087المرغرين

100.0100.0100.0100.043األبقار

100.099.8100.0100.026نخالة ونخالة جريش وغيرها

80.184.097.798.41414الزبدة والسمن

93.298.798.099.92011القهوة

--95.195.899.299.3المتوسط
المصدر: المديرية العامة للجمارك

عدد الشرآاء التجاريين

* تتضمن زيت النخيل - فول الصويا - الذرة - عباد الشمس

أهم السلع المستوردة
 حصة أهم عشرة دولحصة أهم خمس دول



الجدول 3-5 الميزان السلعي ألهم الصادرات واواردات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام 2004 (طن)

االآتفاء الذاتياالستهالك الظاهريالصادراتالوارداتاالنتاجالمنتجات

4,537,459142,521700,1933,979,787114.0القمح القاسي والطري
527,193624,727194,125957,79555.0الشعير
125,30090671,45954,747228.9العدس
45,2587,82912,74540,342112.2الحمص

234.1-9,303-21,7765131,130بذور الكمون
210,166855,778191,065,92519.7آل الذرة

1,029,2320113,923915,309112.4القطن غير المكرود وغير الممشط
878,2614,59593,850789,006111.3األغنام*

4,43342,2562446,6659.5بذور السمسم
25,9423241,80624,460106.1التبغ الخام

12,0855,4663,50714,04486.0بذور عباد الشمس
558,76214,797260,310313,249178.4البندورة
812,0796,8869,284809,681100.3البطيخ
101,9303917,33084,639120.4الشمام
541,74321,64916,798546,59499.1البطاطا

3,698139,37021143,0462.6فول الصويا
1,027,166685661,026,668100.0الزيتون
242,7465659,076234,235103.6العنب

75,674734,46271,284106.2المشمش
358,16525528,307330,113108.5التفاح

20,5112,5894,70118,399111.5األجاص
20,0455023,85116,696120.1الخوخ
35,358414,92530,474116.0الكرز
27,3632,8241,39428,79395.0الدراق

02,194332,1610.0الفستق الحلبي المقشور
21,18301,25019,933106.3الفستق الحلبي غير المقشور

844,09518,90227,913835,084101.1الحمضيات
106,960663,3746,757763,57714.0السكر
018,777018,7770.0القهوة
030,683030,6830.0الشاي
1,34194,332095,6731.4الموز

014,6454914,5960.0الحليب المجفف
661,99100661,991100.0الحليب الطازج
262.3-878-2,30303,181بذور اليانسون
201,9646522,144179,885112.3زيت الزيتون

0237,8970237,8970.0الرز
019,971019,9710.0المتة

المصدر: المديرية العامة للجمارك والمجموعة االحصائية الزراعية لوزارة الزراعة واالصالح الزراعي
* تم حساب إنتاج األغنام بضرب عدد رؤوس األغنام بوسطي وزن الرأس وهو 50 آغ



الجدول 3-6 األغنام الحية

مليون دوالرطن

18,20158.43,206.1وسطي 97-95
90,419255.32,823.9وسطي 04-02

200042,30899.62,354.9
200112,48934.92,793.1
2002109,410326.72,985.6
200367,998201.12,957.7
200493,850238.22,538.5

المصدر : المديرية العامة للجمارك

 الجدول 3-7 - القطن غير المكرود وغير الممشط

مليون دوالرطن

116,338210.61,810.6وسطي 97-95

165,443168.71,019.5وسطي 04-02

2000201,352198.1984.0
2001187,069204.21,091.3
2002254,784201.2789.5
2003127,623139.51,093.3

2004113,923165.31,451.0

المصدر: المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)دوالر/طن

المملكة العربية السعودية 43.0, الكويت 30.0, قطر 13.3, ترآيا 12.4
المملكة العربية السعودية 73.5, الكويت 9.1, لبنان 8.4, قطر 7.4

المملكة العربية السعودية 75.7, قطر 14.6, الكويت 9.3
المملكة العربية السعودية 73.9, قطر 24.5, الكويت 1.5

المملكة العربية السعودية 77.6, الكويت 12.1, قطر 7, لبنان 1.7
المملكة العربية السعودية 67.4, لبنان 18.1, قطر 8, الكويت 4.1, األردن 1.4 

المملكة العربية السعودية 72.9, لبنان 9.3, الكويت 9.1, قطر 7.6

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)دوالر/طن

ايطاليا 23.8, ترآيا 10.1, اسبانيا 9.6, المغرب 8.0, اندونيسيا 7.0, الجزائر 5.8, فرنسا 5.3, البالتغال 4.5, 
تونس 4.4, تايوان 3.8, تايالند 3.7

ترآيا 20.8, ايطاليا 15.4, الباآستان 13.1, اندونيسيا 6.8, تايالند 6.4, الصين 5.2, بلجيكا 4.3, الهند 3.1, 
بنغالديش 2.4, اليابان 2.4, تونس 2.2

ترآيا 29, ايطاليا 13.8, اندونيسيا 6.1, تايالند 5.6, الجزائر 5.6, اليابان 5.3
ترآيا 18, ايطاليا 10, اندونيسيا 8, تايالند 5, بلجيكا 5, الباآستان 3

* آافة دول االتحاد األوربي 47.8% خالل عام 2004

ايطاليا 15.6, الباآستان 13.6, تايالند12.2, ترآيا 11.1, اندونيسيا 7.3, بلجيكا 6.3, الهند 5
ترآيا 36.7, ايطاليا 15.1, اندونيسيا 6.6, بلجيكا 5.2, تايالند 4.8, الباآستان 4.3, اليابان 4.1

الباآستان 20.0, ترآيا 19.4, ايطاليا 15.7, الصين 11.7, اندونيسيا 6.2, آوريا الجنوبية 3.9, مصر 3.7, 
بنغالديش 3.1, تونس 2.1



الجدول 3-8 - البندورة

مليون دوالرطن

المملكة العربية السعودية 74.4, قطر 14.6, الكويت 3.4, األردن 2.8, لبنان 2.8  88,04449.6563.0وسطي 97-95

232,22447.7205.4وسطي 04-02

المملكة العربية السعودية 69.4,  روسيا اإلتحادية. 10.2, اإلمارات العربية المتحدة 7.3, الكويت 2000189,64878.1411.94.9
المملكة العربية السعودية 82.8,  روسيا اإلتحادية. 3.5, اإلمارات العربية المتحدة 5, الكويت 2001168,13769.2411.74.5
المملكة العربية السعودية 71.5, اإلتحاد األوربي 8.7, اإلمارات العربية المتحدة 6.6, الكويت 5.3, روسيا اإلتحادية 2002218,37762.4285.72.6
المملكة العربية السعودية 69.3, رومانيا 6.8, الكويت 6.5, اإلمارات العربية المتحدة 6.0, روسيا االتحادية 3.1, قطر 2003217,98751.8237.72.0

2004260,31028.9110.9

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-9 - بذور الكمون

مليون دوالرطن

13,39218.11,352.2وسطي 97-95

36,36266.11,817.8وسطي 04-02

200020,81034.71,665.5

200124,53674.63,039.2

200246,332131.02,828.2

200331,62342.71,349.5

200431,13024.6789.8

المصدر : المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)دوالر/طن

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)دوالر/طن

اإلمارات العربية المتحدة 19.2, المملكة العربية السعودية 10, ماليزيا 9.8, اإلتحاد األوربي 9.7, الواليات المتحدة األمريكية 8.3, 
المكسيك 7.4, مصر 5.1, البرازيل 4.4, المغرب 3.6

الواليات المتحدة األمريكية 14.3, اإلتحاد األوربي 11.8, المملكة العربية السعودية 11.3, مصر 11.0, اإلمارات العربية المتحدة 
9.2, البرازيل 7.1, المكسيك 5.0, المغرب 4.9, ماليزيا 4.3, البيرو 3.9, الجزائر 3.7

الواليات المتحدة األمريكية 11.2, البرازيل 11.1, المملكة العربية السعودية  ,12.2 اإلتحاد األوربي ,18.2 اإلمارات العربية المتحدة
10.1, مصر 5.2, المغرب 5.0, الجزائر 4.3, ماليزيا 3.8, اإلآوادور 3.0

المملكة العربية السعودية 67.2, اإلتحاد األوربي 6.0, الكويت 5.9, اإلمارات العربية المتحدة 5.6, رومانيا 2.9, روسيا اإلتحادية 
2.2, قطر 2.0

7.7, الكويت 6.0, اإلمارات العربية المتحدة 2.9, ترآيا  لبنان ,8.8 أوآرانيا ,9.6 اإلتحاد األوربي ,54.1 المملكة العربية السعودية
1.9 قطر ,2.3 2.5, العراق

الواليات المتحدة األمريكية 13.0, البرازيل 12.6, المملكة العربية السعودية 11.8, اإلتحاد األوربي 9.3, اإلمارات العربية المتحدة 
7.2, آولومبيا 6.7, بنغالديش 6.5, ماليزيا 4.4, المكسيك 4.1, المغرب 4, النيجر 4.0

اإلمارات العربية المتحدة 16.9, اإلتحاد األوربي 10.4, المملكة العربية السعودية 10.3, الواليات المتحدة األمريكية 10.0, ماليزيا 
7.9, مصر 6.4, المكسيك 6.2, البرازيل 5.8, المغرب 4.0, الجزائر 3.5

اإلمارات العربية المتحدة 17.4, الواليات المتحدة األمريكية 16.3, البرازيل 10.9, اإلتحاد األوربي 10.1, المملكة العربية السعودية 
6.2,  المغرب 2.8, المكسيك 2.9

اإلمارات العربية المتحدة 22.4, الواليات المتحدة األمريكية 11, المملكة العربية السعودية 8.8, االتحاد األوربي 7.8, البرازيل 5.4,  
المغرب 5.2, المكسيك 5.2



الجدول 3-10 - القمح القاسي والطري

مليون دوالرطن

407,37689.8220.4وسطي 97-95

664,663120.5181.3وسطي 04-02

200000.00.0
الجزائر 60.5, أرمينيا 39.4, المملكة العربية السعودية 0.1, اإلمارات العربية المتحدة 200135,6158.5237.90.1
الجزائر 82.4, آوريا الجنوبية 13.4, مصر 4.1, األردن 2002626,218117.8188.20.1
الجزائر 54.2, مصر 21.0, ايطاليا 8.9, العراق 7.9, اليمن 4.4, أوآرانيا 2003667,580117.8176.53.6

2004700,193125.9179.8

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-11 - فواآه مختارة (التفاح - المشمش - الكرز - األجاص - الدراق - الخوخ)

مليون دوالرطن

المملكة العربية السعودية 59.3, الكويت 16.8, اإلمارات العربية المتحدة 11.5, البحرين 5.8, مصر 28,91940.61,405.52.4وسطي 97-95
53,46733.7630.9وسطي 04-02

200053,10838.4722.8

200150,26040.5805.9

200265,09349.7764.0

200347,66631.5660.8

200447,64120.0419.2

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجزائر 53.4, تونس 8.2, اإلتحاد األوربي* 7.2, ترآيا 6.3, العراق 5.2, الجماهيرية الليبية 5.1, آوريا الجنوبية 
4.5, آوريا الشمالية 3.2, أوآرانيا 2.2

* المانيا 1.5% - ايطاليا 5.3% وباقي دول االتحاد %0.4

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

دوالر/طن

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)دوالر/طن

الجزائر 49.5, مصر 19.2, العراق 9.4, آوريا الجنوبية 4.6, ايطاليا 4.0, األردن 3.9, لبنان 2.9, اليمن 2.9,  
آوريا الشمالية 1.6

مصر 31.7, العراق 19.6, الجزائر 14.2, األردن 11.1, لبنان 8.4, آوريا الشمالية 4.6, اليمن 4.1, ايطاليا 3.1, 
تونس 1.4, فرنسا 1.0

, , , , , ,
روسيا اإلتحادية 3.3, قطر 2.9, عمان 2.3, البحرين 2.2

المملكة العربية السعودية 54.0, مصر 15.1, اإلمارات العربية المتحدة 9.1, الكويت 8.3, لبنان 4.2, عمان 3.2, 
البحرين 2.7, قطر 2.3

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)

المملكة العربية السعودية 58.6, اإلمارات العربية المتحدة 9.3, مصر 8.5, الكويت 7.8, األردن 5.9, قطر 3.0, 
البحرين 2.5

الكويت 8.0, األردن 6.2, مصر 5.7, لبنان4.8, قطر  ,8.6 اإلمارات العربية المتحدة ,56.5 المملكة العربية السعودية
3.7, عمان 3.0

7.2, الكويت 6.3, اإلمارات العربية المتحدة 6.1,  مصر ,8.6 لبنان ,11.7 األردن ,47.3 المملكة العربية السعودية
2.4 قطر ,5.3 روسيا اإلتحادية

المملكة العربية السعودية 22.8, األردن 22.2, مصر 19.4, الجماهيرية الليبية 7.8, لبنان 6.3, روسيا اإلتحادية 6.2, 
الكويت 4.4, اإلمارات العربية المتحدة 3.8



الجدول 3-12 - الحمضيات (البرتقال  - الليمون - المندرين)

مليون دوالرطن

12,0569.3769.7وسطي 97-95

31,87711.3354.0وسطي 04-02

200039,02122.6580.0

200144,91622.5501.6

200238,79216.5424.6

200328,92710.8372.2

200427,9136.6237.0

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-13 - العدس*

مليون دوالرطن

ترآيا 28.7, الهند 20.6, العراق 9.4, مصر 7.5, األردن 5.3, المملكة العربية السعودية 4.9, لبنان 106,80845.7427.54.3وسطي 97-95
مصر 33.5, العراق 20.3, المملكة العربية السعودية 16.9, األردن 8.6, ترآيا 5.8, بنغالديش 5.8, لبنان 2.9 59,78526.5442.5وسطي 04-02

ترآيا 53.2, المملكة العربية السعودية 26.2, األردن 9.1, لبنان 7.1, مصر 2.1, روسيا اإلتحادية 200016,45710.4629.91.5
دول أخرى** 57.2, المملكة العربية السعودية 18.0, األردن 11.7, مصر 5.3, لبنان 4.5, ترآيا 200130,90418.5599.81.9
العراق 65.7, المملكة العربية السعودية 12.8, األردن 8.6, بلدان أخرى* 5.2, لبنان 3.1, ترآيا 200238,16822.4585.62.2
مصر 40.3, المملكة العربية السعودية 15.9, بنغالديش 13.5, ترآيا 9.9, األردن 9.0, العراق 4.6, لبنان 200369,72828.8413.11.7

200471,45928.2394.8

المصدر : المديرية العامة للجمارك

المملكة العربية السعودية 44.5, األردن 25.6, الكويت 11.4, اإلمارات العربية المتحدة 7.4, قطر 5.5, عمان 2.1, 
البحرين 1.4

المملكة العربية السعودية 27.4, اإلمارات العربية المتحدة 15.9, الكويت 14.6, عمان 13.5, روسيا اإلتحادية 8.6, قطر 
6.8, األردن 6.5, البحرين 4.1

المملكة العربية السعودية 34.7, األردن 32.4, الكويت 12.0, اإلمارات العربية المتحدة 5.9, قطر 5.0, لبنان 3.2, عمان 
1.5, العراق 1.3, البحرين 1.0

المملكة العربية السعودية 69.5, الكويت 9.3, اإلمارات العربية المتحدة 9.1, قطر 3.1, عمان 3.0, البحرين 2.9, روسيا 
اإلتحادية 1.0

المملكة العربية السعودية 54.5, األردن 15.4, الكويت 11.8, اإلمارات العربية المتحدة 7.0, قطر 5.1, عمان 2.0, 
البحرين 1.4

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)دوالر/طن

** آما تم ذآره في بيانات المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

دوالر/طن

األردن 34.9, المملكة العربية السعودية 27.8, الكويت 15.3, قطر 5.7, اإلمارات العربية المتحدة 4.9, لبنان 2.2, رومانيا 
1.9, أوآرانيا 1.7, صربيا 1.6

8.0, العراق 6.3, اإلمارات العربية المتحدة 3.7, قطر  الكويت ,10.6 لبنان ,21.3 المملكة العربية السعودية ,45.2 األردن
2.7

لبنان 4.1, السودان 2.6, بنغالديش 2.4, اإلمارات  ,4.5 ترآيا ,8.2 األردن ,21.1 المملكة العربية السعودية ,52.8 مصر
العربية المتحدة 1.7

* تتضمن العدس للبذار

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)



الجدول 3-14 - زيت الزيتون

مليون دوالرطن

لبنان 46.9, اإلتحاد األوربي* 34.7, المملكة العربية السعودية 7.5. الكويت 3.4, ترآيا 4,41312.02,729.72.2وسطي 97-95
االتحاد األوربي 51.6, سويسرا 16.2, المملكة العربية السعودية 10.5, المنطقة السورية الحرة 4.0, ترآيا 3.5, الكويت 18,90634.21,811.23.4وسطي 04-02

ترآيا 37.7, المملكة العربية السعودية 23.7, الواليات المتحدة األمريكية 9.1, اإلمارات العربية المتحدة 7.9, الكويت 6.2, آندا 3.6, لبنان 20001,5984.62,870.32.3
المملكة العربية السعودية 51.8,  الكويت 12.7, ترآيا 9.6, اإلمارات العربية المتحدة 5.5, الواليات المتحدة األمريكية 3.3, آندا 2.4, اليابان 2.2 20012,2056.12,783.0
المملكة العربية السعودية 33.4, ترآيا 21.2, سويسرا 9.7, الكويت 9.5, اإلتحاد األوربي 5.5, اإلمارات العربية المتحدة 4.4, لبنان 20024,83711.52,381.02.6
االتحاد األوربي** 61.4, سويسرا 17.5, المملكة العربية السعودية 6.9, الكويت 2.4, ترآيا 200329,73953.21,788.12.1
اإلتحاد األوربي*** 51.9, سويسرا 16.2, المنطقة السورية الحرة 9.5, المملكة العربية السعودية 8.5, الواليات المتحدة األمريكية 200422,14438.01,717.83.3

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-15 - المياه المعدنية والغازية

مليون دوالرطن

الجماهيرية الليبية 39.9, أوآرانيا 12.9, روسيا البيضاء 7.8, مصر 7.6, المملكة العربية السعودية 4.8, هولندا 4.3, الجزائر 2.8, غوايانا 2,3261.3553.92.0وسطي 97-95
العراق 66.8, األردن 28.9, لبنان 2.6, المملكة العربية السعودية 118,55726.1220.50.4وسطي 04-02

الجماهيرية الليبية 38.6, غامبيا 17.0, مصر 15.8, األردن 12.3, زامبيا 4.8, اإلمارات العربية المتحدة 3.1, السودان 20006510.4582.62.3
المملكة العربية السعودية 40.7, ليبيا 33.8, األردن 18.5, لبنان 2.7, اإلمارات العربية المتحدة 20013620.1394.22.0
األردن 81.8, لبنان 14. البحرين 200224,1647.0288.11.7
العراق 47.4, األردن 46.5, لبنان 200365,98916.0241.94.1
العراق 80.7, األردن 17.1, لبنان 2004265,51955.5209.10.7

المصدر : المديرية العامة للجمارك

* اسبانيا 30.1, ايطاليا 3.4, وباقي األعضاء 1.2
** ايطاليا 49.4, اسبانيا 9.5, فرنسا 2.4, وباقي أعضاء االتحاد 0.1

*** ايطاليا 43.4, اسبانيا 8.1, وباقي األعضاء 0.4

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)دوالر/طن

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)دوالر/طن



الجدول 3-16 - الحمص

مليون دوالرطن

لبنان 44.4, المملكة العربية السعودية 21.0, األردن 13.6, اإلمارات العربية المتحدة 6.8, اسبانيا 5.4, الكويت 4,4674.2930.03.4وسطي 97-95
األردن 59.5, مصر 11.0, لبنان 6.7, المملكة العربية السعودية 5.8, تونس 4.0, اإلمارات العربية المتحدة 3.5, العراق 12,7456.5511.93.4وسطي 04-02

األردن 66.1, المملكة العربية السعودية 21.6, لبنان 8.4, الكويت 1.8, اإلمارات العربية المتحدة 20007,5336.0795.31.7
المملكة العربية السعودية 52.1, األردن 41.2, اإلمارات العربية المتحدة 20011,0670.7702.15.9
األردن 57.2, لبنان 16.4, ايطاليا 11.4, اإلمارات العربية المتحدة 7.0, الكويت 3.4, المملكة العربية السعودية 20024600.4907.92.8
األردن 77.3, مصر 6.8, المملكة العربية السعودية 6.1, لبنان 4.3, اإلمارات العربية المتحدة 20038,3166.3760.34.1
األردن 50.8, مصر 13.5, لبنان 7.6, تونس 5.9, المملكة العربية السعودية 5.8. العراق 5.2, الجماهيرية الليبية  200429,45912.8435.63.6

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-17 - الشعير

مليون دوالرطن

األردن 87.5, تونس 3.4, المغرب 2.8, لبنان 1.7, المملكة العربية السعودية 482,46662.3129.11.0وسطي 97-95

األردن 81.2, الجزائر 9.9, قبرص 4.4, المملكة العربية السعودية 2.5, لبنان 276,37827.599.61.4وسطي 04-02
200000.00.0
200100.00.0
الجزائر 75.7, األردن 200289,3457.685.224.3
األردن 79.6, قبرص 7.5, الجزائر 5.1, المملكة العربية السعودية 4.3, لبنان 2003545,66547.987.72.4
األردن 99.9, العراق 2004194,12527.1139.60.1

المصدر : المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)دوالر/طن

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)دوالر/طن



الجدول 3-18 - الجلود

مليون دوالرطن

ايطاليا 79.8, ترآيا 17.6, آوريا الجنوبية 1.7, آوريا الشمالية 1,636.45.13,089.20.5وسطي 97-95
ايطاليا 96.3, الصين 0.9, ترآيا 0.9, الهند 0.4, آوريا الجنوبية 6,484.317.52,701.20.4وسطي 04-02

ايطاليا 98.8, الهند 20001,477.73.82,592.01.2
20010.00.00.0
ايطاليا 96.8, ترآيا 1.2, الهند 20027,137.720.22,837.00.9
ايطاليا 98.0, ترآيا 20036,568.815.92,418.00.8
ايطاليا 94.1, الصين 3.0, مصر 0.9, ترآيا 20045,746.416.42,856.20.6

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-19 - زغب بذور القطن (لنت القطن)

مليون دوالرطن

اليابان 43.2, المانيا 38.5, المملكة العربية السعودية 12.4, ايطاليا 3.5, الصين 14,4007.2500.81.7وسطي 97-95
المانيا 63.8, اليابان 20.6, الصين 5.0, المملكة العربية السعودية 4.2, مصر 3.7, الواليات المتحدة األمريكية 34,0448.6253.30.8وسطي 04-02

المانيا 39.8, اليابان 14.6, السويد 16.2, الواليات المتحدة األمريكية 13.5, ترآيا 6.9, المملكة العربية السعودية 200027,3027.1259.13.4
اليابان 43.5, اليابان 28.9, بلجيكا 11, تونس 4.3, الواليات المتحدة األمريكية 3.9, مصر 200135,49013.6384.42.5
المانيا 62.9, اليابان 25.5, مصر 4.5, المملكة العربية السعودية 3.8, بلجيكا 1 200244,07710.6240.8
المانيا 63.7, اليابان 17.9, المملكة العربية السعودية 5.6, مصر 4.3, الصين 4.1, الواليات المتحدة األمريكية 200331,8047.2225.52.9
المانيا 65.2, اليابان 16.7, الصين 11.2, المملكة العربية السعودية 3.5, مصر 200426,2528.1308.12.2

المصدر : المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)دوالر/طن

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)دوالر/طن



الجدول 3-20 - بقايا عصر الزيتون والقطن وباقي البذور الزيتية

مليون دوالرطن

-00.0وسطي 97-95
العراق 31.7, ترآيا 28.5, لبنان 22.1, المملكة العربية السعودية 7.4, مصر 4.0, األردن 2.2, ايطاليا 92,07810.7116.51.9وسطي 04-02

200000.0-
لبنان 56.8, مصر, ترآيا 9.8, األردن 4.9, المملكة العربية السعودية 200134,9914.6131.92.7
لبنان 42.0, ترآيا 30.7, المملكة العربية السعودية 25.0, مالطا 200260,7605.184.51.5
العراق 32.1, لبنان 22.2, ترآيا 20.4, المملكة العربية السعودية 9.5, األردن 6.8, مصر 200387,8998.9101.73.3
العراق 40.4, ترآيا 31.9, لبنان 16.4, مصر 5.5, ايطاليا 3.3, المملكة العربية السعودية 2004127,57618.1141.91.3

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-21 - قمر الدين وملبن

مليون دوالرطن

مصر 53.4, المملكة العربية السعودية 21.9, لبنان 5.1, الكويت 4.9, األردن 4.0, اإلمارات العربية المتحدة 7,37912.31,666.63.4وسطي 97-95
مصر 50.7, المملكة العربية السعودية 21.5, األردن 8.1, الكويت 4.8, اإلمارات العربية المتحدة 4.0, العراق 1.9, ترآيا 9,5118.2862.91.5وسطي 04-02

مصر 46.8, المملكة العربية السعودية 29.7, الكويت 6, األردن 4, اإلمارات العربية المتحدة 3.6, ترآيا 20006,4467.61,173.73.2
مصر 57.7, المملكة العربية السعودية 14.9, لبنان 6.5, األردن 4.5, مدغشقر 4, الكويت 3.8, اإلمارات العربية المتحدة 20019,23610.41,125.03.5
مصر 41.6, المملكة العربية السعودية 28.1, األردن 8.6, الكويت 5.5, العراق 3.8, اإلمارات العربية المتحدة 3.6, السودان 200211,30411.61,024.52
مصر 55.8, المملكة العربية السعودية 16.4, األردن 8.9, اإلمارات العربية المتحدة 4.6, الكويت 3.6, غامبيا 200310,1787.6747.03.4
مصر 63.2, المملكة العربية السعودية 14.5, األردن 5.9, الكويت 5.2, اإلمارات العربية المتحدة 3.7, السودان 1.3, ترآيا 20047,0515.4771.31.2

المصدر : المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)دوالر/طن

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)دوالر/طن



الجدول 3-22 - العنب الطازج

مليون دوالرطن

المملكة العربية السعودية 42.8, اإلمارات العربية المتحدة 28.8, الكويت 15.8, البحرين 6.6, قطر 18,07919.51,076.02.7وسطي 97-95
المملكة العربية السعودية 34.5, اإلمارات العربية المتحدة 20.3, األردن 16.2, الكويت 13.4, عمان 6.4, قطر 4.4, البحرين 16,7009.4559.93.5وسطي 04-02

المملكة العربية السعودية 43.1, اإلمارات العربية المتحدة 22.4, الكويت 13, األردن 200021,20514.6690.06.9
المملكة العربية السعودية 43.9, اإلمارات العربية المتحدة 25.4, الكويت 13.2, األردن 200130,47525.1823.96.5
المملكة العربية السعودية 36.2, اإلمارات العربية المتحدة 20.3, األردن 14.8, الكويت 200228,00320.7740.613
المملكة العربية السعودية 27.8, األردن 23.7, اإلمارات العربية المتحدة 19.4, الكويت 13.5, قطر 4.8, روسيا االتحادية 200313,0225.0386.73.9
المملكة العربية السعودية 33.3, اإلمارات العربية المتحدة 22.5, الكويت 16.4, األردن 12.3, عمان 6.4, قطر 4.2, البحرين 20049,0762.3251.13.5

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-23 - الجبن واللبن

مليون دوالرطن

لبنان 54.5, الكويت 22.9, المملكة العربية السعودية 12.1, اإلمارات العربية المتحدة 7.4, قطر 5841.72,855.91.5وسطي 97-95
لبنان 69.4, الكويت 9.0, اإلمارات العربية المتحدة 8.8, المملكة العربية السعودية 8.3, األردن 1.3, قطر 3,2166.92,130.31.2وسطي 04-02

لبنان 72.7, المملكة العربية السعودية 13.6, اإلمارات العربية المتحدة 5.4, الكويت 3.7, قطر 20001,0053.13,101.82.1
لبنان 77.0, المملكة العربية السعودية 12.6, اإلمارات العربية المتحدة 4.8, الكويت 20011,3073.82,933.02.2
لبنان 67.8, الكويت 12.0, اإلمارات العربية المتحدة 10.1, المملكة العربية السعودية 7.2, قطر 1.2 20022,7497.42,708.6
لبنان 77.9, اإلمارات العربية المتحدة 7.4, المملكة العربية السعودية 6.7, الكويت 4.7, قطر 20033,9758.72,180.81.1
لبنان 55.4, المملكة العربية السعودية 13.5, الكويت 12.3, اإلمارات العربية المتحدة 9.1, األردن 5.1, قطر 1.3, المانيا 20042,9254.41,518.21.1

المصدر : المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)دوالر/طن

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)دوالر/طن



الجدول 3-24 - الفستق الحلبي المقشر وغير المقشر

مليون دوالرطن
لبنان 97.2, اإلمارات العربية المتحدة 0.5, البحرين 8,73733.33,810.80.5وسطي 97-95
لبنان 78.4, األردن 4.6, اإلمارات العربية المتحدة 4.0, اليونان 2.4, المملكة العربية السعودية 2.2, الكويت 2,6624.11,525.52.0وسطي 04-02

لبنان 91.9, البحرين 2.0, األردن 1.8, المملكة العربية السعودية 20003,6736.51,777.11.5
لبنان 92.7, الكويت 2.8, اإلمارات العربية المتحدة 200110,27312.41,203.92.0
لبنان 79.4, اإلمارات العربية المتحدة 6.9, المملكة العربية السعودية 3.3, الكويت 3.2, البحرين 3.1, قطر 20023,7875.81,543.93.1
لبنان 79.4, األردن 10.7, اليونان 3.9, اإلمارات العربية المتحدة 1.1, السويد 20032,9174.51,546.41.1
لبنان 72.7, مصر 7.4, اليونان 6.4, األردن 4.2, اإلمارات العربية المتحدة 20041,2831.81,423.71.9

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-25 - البطاطا الطازجة والبردة

مليون دوالرطن

26,96112.3457.2وسطي 97-95

17,1754.1238.6وسطي 04-02

اليونان 54.4, اإلمارات العربية المتحدة 14.2, الكويت 7.5, المملكة العربية السعودية 7.2, المانيا 6.9, عمان 200023,25910.2438.84.4
اإلمارات العربية المتحدة 24.7, اليونان 20.6, الكويت 16.0, المملكة العربية السعودية 14.1, المانيا 7.1, قطر 5.9, عمان 200111,6294.6395.25.0
اإلمارات العربية المتحدة 22.4, المملكة العربية السعودية 16.8, الكويت 16.7, اليونان 13.3, عمان 200217,6346.0339.6.8

200317,0943.1183.2

200416,7983.2189.2

المصدر : المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)دوالر/طن

السنوات
الصادرات

الوجهات التصديرية الرئيسية (%)

اإلمارات العربية المتحدة 34.5, لبنان 26.7, الكويت 14.3, المملكة العربية السعودية 6.7, البحرين 5.7, روسيا 
االتحادية 3.6, األردن 3.5, قطر 3.0

الكويت 18.8, العراق 18.5, اإلمارات العربية المتحدة 17.0, المملكة العربية السعودية 13.9, اليونان 6.8, عمان 6.7, 
قطر 5.0, البحرين 4.6, لبنان 4.0, األردن 3.5

الكويت 25.5, العراق 21.4, اإلمارات العربية المتحدة 15.8, المملكة العربية السعودية 11.3, األردن 6.8, عمان 5.3, 
لبنان 4.6, قطر 3.7, البحرين 3.4

العراق 37.7, الكويت 16.0, المملكة العربية السعودية 11.1, لبنان 10.4, اإلمارات العربية المتحدة 8.0, عمان 5.0, 
قطر 4.7, األردن 3.2, البحرين 3.1



 الجدول 3-26 - السكر

مليون دوالرطن

بلجيكا 38.7, فرنسا 21.9, المانيا 18.6, اسبانيا 5.6, البرازيل 5.0, تايالند 3.2, ايطاليا 330,532120.9365.62.1وسطي 97-95
السوق األوربية 47.7, البرازيل 21.3, فرنسا 10.8, تايالند 6.5, بلجيكا 3.6, جنوب أفريقيا 2.9, المكسيك 623,849155.9249.92.5وسطي 04-02

فرنسا 34.9, بلجيكا 28.1, اسبانيا 9.2, ترآيا 8.5, المكسيك 7.2, المانيا 6.3, ايطاليا 2000407,63383.1203.95.2
بلجيكا 35.3, ترآيا 23.9, فرنسا 22.1, البرازيل 5.2, هولندا 3.8, اسبانيا 3.4, ايطاليا 2001527,664136.4258.63.0
السوق األوربية 43.4, البرازيل 22.5, المكسيك 8.3, فرنسا 8.2, بلجيكا 4.0, تايالند 2002592,537142.0239.73.6
السوق األوربية 42.8, فرنسا 16.9, تايالند 16.8, جنوب أفريقيا 7.3, البرازيل 7.2, بلجيكا 5.9, ايطاليا 2003615,638149.4242.71.6
السوق األوربية 55.4, البرازيل 32.3, فرنسا 7.7, بلجيكا 2004663,374176.2265.61.4

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-27 - الذرة

مليون دوالرطن

الواليات المتحدة األمريكية 71.5, األرجنتين 18.4, البرازيل 4.4, رومانيا 2.9, اليونان 397,39857.8145.51.2وسطي 97-95
الواليات المتحدة األمريكية 77.5, األرجنتين 20.1, أوآرانيا 0.9, السوق األوربية 889,641107.6121.00.9وسطي 04-02

الواليات المتحدة األمريكية 77.9, األرجنتين 14.1, رومانيا 2.0, األورغواي 1.7, بلغاريا 1.7, النمسا 2000951,006107.9113.51.4
الواليات المتحدة األمريكية 74.4, األرجنتين 24.7, البرازيل 2001894,22198.5110.10.9
الواليات المتحدة األمريكية 84.1, األرجنتين 11.7, السوق األوربية 2.8, بلغاريا 2002898,907100.8112.11.2
الواليات المتحدة األمريكية 63.9, األرجنتين 33.1, أوآرانيا 2003914,259104.3114.02.4
الواليات المتحدة األمريكية 83.9, األرجنتين 15.7, أوآرانيا 0.3, العراق 2004855,757117.8137.70.1

المصدر : المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)دوالر/طن

* اإلتحاد األوربي آانت حصته آاملة بحسب ترتيب السنوات على التوالي: %87.5, %64.2, %84.3, %70.2, %58.2, %68.5, %65.6

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)دوالر/طن



الجدول 3-28 - الشعير

مليون دوالرطن

00.00.0وسطي 97-95
العراق 40.8, أوآرانيا 22.3, دول أخرى* 19.8, روسيا االتحادية 7.4, بلغاريا 4.5, ترآيا 2.4, المانيا 531,34153.9101.52.1وسطي 04-02

فرنسا 27.6, المانيا 19.9, أوآرانيا 19.5, ترآيا 12.8, النمسا 8.4, روسيا اإلتحادية 4.3, بلغاريا 3.8, المملكة المتحدة 2000588,36462.2105.72.5
بلدان أخرى* 80.5, روسيا اإلتحادية 8.4, ترآيا 5.1, أوآرانيا 4.3, ايطاليا 2001344,77921.562.41.4
بلدان أخرى* 44.9, روسيا اإلتحادية 34.9, أوآرانيا 7.8, ترآيا 7.2, بلغاريا 2002368,01831.284.84.6
العراق 60.9, دول أخرى* 28.7, المانيا 5.5, ترآيا 2.6, روسيا االتحادية 2003601,27761.0101.51.9
أوآرانيا 48.5, العراق 41.3, بلغاريا 8.4, اإلآوادور 1.1, بلدان أخرى* 2004624,72769.5111.20.7

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-29 - لب و آسبة وبقايا استخراج زيت الزيتون وفول الصويا والقطن وعباد الشمس

مليون دوالرطن

األرجنتين 87.1, الواليات المتحدة األمريكية 9.8, المملكة العربية السعودية 122,96437.5304.81.1وسطي 97-95
األرجنتين 94.6, الواليات المتحدة األمريكية 4.1, لبنان 0.6, البرازيل 0.3, هولندا 0.2, بلغاريا 308,51965.8213.40.1وسطي 04-02

األرجنتين 63.9, الواليات المتحدة األمريكية 35.3, هاييتي 2000238,45659.5249.30.7
األرجنتين 81.4, الواليات المتحدة األمريكية 2001239,46642.4177.018.0
األرجنتين 90.2, الواليات المتحدة األمريكية 7.5, لبنان 1.5, هولندا 2002319,68855.4173.30.8
األرجنتين 99.3, لبنان 2003256,55948.3188.30.7
األرجنتين 94.8, الواليات المتحدة األمريكية 4.1, البرازيل 0.7, بلغاريا 0.2, لبنان 0.1, أوآرانيا 2004349,30993.8268.50.1

المصدر : المديرية العامة للجمارك

دول المنشأ الرئيسية (%)

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)دوالر/طن

* آما تم ذآره في بيانات المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دوالر/طن



الجدول 3-30 - الرز بكافة أشكاله

مليون دوالرطن

مصر 28.7, تايالند 27.8, الواليات المتحدة األمريكية 15.0, الهند 10.2, فيتنام 6.8, استراليا 3.4, ايطاليا 162,51867.9417.73.3وسطي 97-95
مصر 62.9, تايالند 20.4, استراليا 4.6, اسبانيا 3.5, فيتنام 1.8, الهند 203,91864.2314.91.8وسطي 04-02

مصر 53.0, تايالند 16.2, استراليا 15.9, ايطاليا 5.8, اسبانيا 5.1, الواليات المتحدة األمريكية 2000161,66257.5355.81.5
مصر 36.2, تايالند 35.3, استراليا 11.3, الواليات المتحدة األمريكية 10.6, الصين 2001281,83272.1255.83.8
تايالند 50.7, مصر 35.9, استراليا 6.9, اسبانيا 2.1, ايطاليا 1.3, الواليات المتحدة األمريكية 2002180,67649.6274.41.3
مصر 58.2, تايالند 19.1, استراليا 6.1, فيتنام 5.8, , اسبانيا 5.7, الهند 1.8, ايطاليا 2003193,18259.1306.21.5
مصر 82.1, تايالند 3.4, اسبانيا 2.8, العراق 2.7, السوق األوربية 2.3, الهند 2.3, استراليا 2004237,89783.9352.82.2

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3.31 - الشاي*

مليون دوالرطن

سيرالنكا 91.0, المملكة المتحدة 2.7, الهند 1.8, الصين 0.9, فيتنام 18,57733.71,814.10.9وسطي 97-95
سيرالنكا 93.1, مصر 3.9, فيتنام 0.6, الصين 0.5, المملكة العربية السعودية 30,12056.21,864.40.5وسطي 04-02

سيرالنكا 94.0, مصر 2.7, فيتنام 200019,74536.71,859.51.4
سيرالنكا 94.2 مصر 3.8, الصين 200125,97548.31,860.50.8
سيرالنكا 94.4 مصر 200230,64255.71,818.54.0
سيرالنكا 94.0, مصر 200329,03653.61,844.33.9
سيرالنكا 91.2, مصر 3.8, فيتنام 1.1, المملكة العربية السعودية 1.0**200430,68359.21,929.4

المصدر : المديرية العامة للجمارك

دول المنشأ الرئيسية (%)

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)دوالر/طن

* تتضمن الشاي األخضر
** في عام 2004 آانت الواردات من اللملكة العربية السعودية تتضمن 

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دوالر/طن



الجدول 3-32 - الحليب المجفف

مليون دوالرطن

هولندا 50.1, فرنسا 19.7, بولونيا 10.7, بلجيكا 10.0, الدنمارك 2.5, نيوزيلنده 1.9, سويسرا 8,08125.03,092.21.6وسطي 97-95
هولندا 24.4, استراليا 20.7, فرنسا 14.6, بولونيا 11.7, بلجيكا 6.8, نيوزيلنده 5.2, أوآرانيا 13,97137.82,702.23.1وسطي 04-02

هولندا 45.2, بولونيا 18.1, بلجيكا 16.8, فرنسا 7.5, المانيا 2.2, الواليات المتحدة األمريكية 2.1,  اسبانيا 200011,67037.73,233.02.1
هولندا 43.5, بولونيا 22.5, استراليا 11.7, ايران 6.9, بلجيكا 4.5, أوآرانيا 3.3, الواليات المتحدة األمريكية 2.8, نيوزيلنده 2.5 20018,85722.62,555.7
هولندا 32.0, استراليا 21.4, بولونيا 15.6, بلجيكا 11.6, فرنسا 3.9, أوآرانيا 3.2, الواليات المتحدة األمريكية 200214,84736.22,434.93.1
استراليا 26.0, هولندا 21.4, فرنسا 19.0, بلجيكا 8.0, بولونيا 5.9, أوآرانيا 4.4, جمهورية التشيك 3.0, الواليات المتحدة األمريكية 200312,42135.82,883.12.2
هولندا 20.3, فرنسا 20.1, استراليا 15.5, بولونيا 13.4,  نيوزيلنده 11.8, جزر المالديف 4.0, المانيا 2.3, أوآرانيا 2.0 200414,64541.32,819.6

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-33 - الزيوت النباتية (النخيل - الصويا - الذرة - عباد الشمس)

مليون دوالرطن

ترآيا 66.0, قبرص 14.2, المملكة العربية السعودية 5.8, األرجنتين 2.4, فرنسا 2.1, اإلمارات العربية المتحدة 35,15125.9737.31.8وسطي 97-95
ماليزيا 50.2, اندونيسيا 12.9, ترآيا 11.4, أوآرانيا 9.2, لبنان 4.6, اليونان 2.4, روسيا اإلتحادية 73,56236.9501.62.2وسطي 04-02

ترآيا 62.9, ماليزيا 16.2, قبرص 7.2, اإلمارات العربية المتحدة 3.1, فرنسا 2.9, المملكة العربية السعودية 200033,43424.0718.62.5
ترآيا 46.6, ماليزيا 25.0, اندونيسيا 6.3, قبرص 4.6, اإلمارات العربية المتحدة 3.7, المملكة العربية السعودية 200145,42824.8546.22.4
ماليزيا 31.6, ترآيا 17.7, اندونيسيا 15.4, اإلمارات العربية المتحدة 7.7, الواليات المتحدة األمريكية 6.4, أوآرانيا 6.2, لبنان 200265,92332.9499.03.7
ماليزيا 68.4*, أوآرانيا 7.7, ترآيا 6.6, اندونيسيا 3.2, اإلمارات العربية المتحدة 2.7, اليونان 2.5, األرجنتين 2003109,33753.0484.61.7
ماليزيا 39.2, اندونيسيا 19.3, أوآرانيا 11.4, ترآيا 11.3, لبنان 7.8, روسيا اإلتحادية 4.1, اليونان 2004111,69056.1502.12.9

المصدر : المديرية العامة للجمارك
سجلت ماليزيا هذه الحصة المرتفعة عام 2003 نتيجة لزيادة حصة زيت النحيل إلى 72% من هذه الزيوت والذي يستورد أساسًا من ماليزيا واندونيسيا

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)دوالر/طن

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)دوالر/طن



الجدول 3-34 - بذور السمسم وعباد الشمس

مليون دوالرطن

السودان 46.9, نيجيريا 33.8, الباآستان 8.8, الهند 4.9, مصر 1.3, النيجر 20,11214.2707.71.0وسطي 97-95
السودان 39.3, نيجيريا 26.6, أوآرانيا 11.0, الباآستان 4.7, العراق 3.9, دول أخرى* 3.0, الهند 2.6, روسيا االتحادية 48,22326.3546.22.4وسطي 04-02

السودان 56.0, نيجيريا 22.0, بلدان أخرى* 12.0, روسيا اإلتحادية 5.1, الباآستان 200044,75021.8486.84.1
نيجيريا 33.9, السودان 27.9, الباآستان 17.7, روسيا اإلتحادية 6.7, بلغاريا 5.6, الهند 2.5 200147,97628.1586.3
السودان 47.2, نيجيريا 20.0, الباآستان 8.0, فرنسا 6.2, روسيا اإلتحادية 5.1, أوآرانيا 4.8, اليونان 4.4, بلدان أخرى* 200254,20524.5451.42.2
أوآرانيا 28.2, نيجيريا 25.9, السودان 24.2, دول أخرى* 7.6, الهند 5.1, روسيا االتحادية 2.7, العراق 2.7, الباآستان 200342,74124.1563.42.4
السودان 44.9, نيجيريا 32.6, العراق 7.9, الباآستان 3.8, الهند 2.6, أوآرانيا 2.3, اثيوبيا 1.9, األرجنتين 200447,72330.5638.61.1

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-35 - فول الصويا

مليون دوالرطن

الواليات المتحدة األمريكية 99.9, مصر 7,4562.3306.20.1وسطي 97-95
األرجنتين 49.9, الواليات المتحدة األمريكية 38.9, البارغواي 8.0, البرازيل 132,31526.9203.53.1وسطي 04-02

الواليات المتحدة األمريكية 76.7, األرجنتين 23.0, الهند 200068,67714.6213.10.4
األرجنتين 94.0, الواليات المتحدة األمريكية 200154,27315.1278.26.0
األرجنتين 63.8, الواليات المتحدة األمريكية 2002101,08018.7184.736.2
األرجنتين 55.2, الواليات المتحدة األمريكية 24.1, البارغواي 2003156,49423.3149.020.7
الواليات المتحدة األمريكية 54.1, األرجنتين 38.4, البرازيل 2004139,37038.8278.47.6

المصدر : المديرية العامة للجمارك

دول المنشأ الرئيسية (%)

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)دوالر/طن

* آما تم ذآره في بيانات المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دوالر/طن



الجدول 3-36 - الموز

مليون دوالرطن

اإلآوادور 65.5, آوستاريكا 22.2, آولومبيا 6.9, باناما 53,61823.0429.54.0وسطي 97-95
اإلآوادور 74.1, آولومبيا 7.5, لبنان 7.1, هندوراس 3.1, اليمن 3.1, آوستاريكا 83,60322.8272.62.4وسطي 04-02

اإلآوادور 78.2, آولومبيا 16.1, باناما 200068,73422.0319.82.4
اإلآوادور 77.7, آولومبيا 8, لبنان 3.1, األرجنتين 2.7, باناما 200163,37819.8312.52.8
اإلآوادور 72.6, آولومبيا 13.9, لبنان 6.7, اليمن 200275,83520.7273.01.5
اإلآوادور 71.8, آولومبيا 7.5, لبنان 6.7, آوستاريكا 5.2, هندوراس 5.2, باناما 200380,64322.0273.21.4
اإلآوادور 77.2, لبنان 7.8, اليمن 6.1, آولومبيا 2.5, هندوراس 1.9, المكسيك 200494,33225.6271.81.6

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-37 - الزبدة والسمن

مليون دوالرطن

هولندا 40.5, بلجيكا 25.4, نيوزيلنده 9.1, فنلنده 5.9, فرنسا 5.6, الدنمارك 4.9, استراليا 5,86512.62,154.43.6وسطي 97-95
هولندا 44.2, بلجيكا 13.6, نيوزيلنده 11.4, الدنمارك 7.8, فرنسا 6.1, اإلمارات العربية المتحدة 8,82417.11,933.44.6وسطي 04-02

هولندا 51.3, بلجيكا 16.2, نيوزيلنده 12.0, الدنمارك 10.2, فرنسا 20007,37913.31,804.09.0
هولندا 50.8, بلجيكا 12.6, نيوزيلنده 9.9, بولونيا 9.7, الدنمارك 7.8, جمهورية التشيك 2.1, ماليزيا 20016,75212.71,878.41.9
هولندا 54.0, بلجيكا 13.5, نيوزيلنده 11.0, الدنمارك 6.4, األورغواي 5.1, فرنسا 3.6, استراليا 200210,71116.31,518.82.2
هولندا 37.5, نيوزيلنده 14.0, بلجيكا 13.0, فرنسا 9.1, استونيا 6.5, الدنمارك 6.2, استراليا 4.4, الواليات المتحدة األمريكية 20039,00914.61,622.33.5
هولندا 41.0, بلجيكا 14.1, الدنمارك 9.9, نيوزيلنده 9.9, اإلمارات العربية المتحدة 9.0,  فرنسا 5.9, بولونيا 20049,19520.32,207.42.9

المصدر : المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)دوالر/طن

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)دوالر/طن



الجدول 3-38 - المتة - خام - مع سوقها - مطحونة أو غير مطحونة

مليون دوالرطن

األرجنتين 95.5, هاييتي 9,54816.51,727.43.4وسطي 97-95
األرجنتين 98.4, البارغواي 1.0, األورغواي 0.4, السوق األوربية 18,25914.2780.40.2وسطي 04-02

األرجنتين 96.7, بلغاريا 200016,43215.4938.63.0
األرجنتين 97.9, البارغواي 200115,26213.1859.92.1
األرجنتين 200216,65713.9832.2100
األرجنتين 95.7, البارغواي 3.2, األورغواي 200318,14813.5745.31.1
األرجنتين 99.4, السوق األوربية 200419,97115.4769.00.6

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-39 - القهوة الخضراء والمجففة

مليون دوالرطن

البرازيل 88.0, الهند 2.1, آولومبيا 1.9, آوستاريكا 1.7, المكسيك 1.1, األرجنتين 11,95530.32,534.61.0وسطي 97-95
البرازيل 81.6, الهند 5.8, آولومبيا 4.6, فيتنام 2.1, لبنان 18,17716.3897.82.1وسطي 04-02

البرازيل 80.6, الهند 6.7, آولومبيا 3.4, فيتنام 2.2, آينيا 2.0, نيكاراغوا 200011,96812.71,064.71.0
البرازيل 91.6, الهند 1.9, آولومبيا 1.3,  نيكاراغوا 1.0, الكاميرون 0.9, فيتنام 200137,45330.3809.30.9
البرازيل 83.7, آولومبيا 5.3, الهند 3.1, فيتنام 1.9, لبنان 1.9, نيكاراغوا 200225,10018.6741.91.2
البرازيل 70.7, الهند 9.4, آولومبيا 6.7, لبنان 4.1, نيكاراغوا 2.3, غواتيماال 200310,6549.3875.51.4
البرازيل 84.6, الهند 6.7, آولومبيا 3.1, فيتنام 3.0, لبنان 200418,77721.01,118.81.3

المصدر : المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)دوالر/طن

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)دوالر/طن



الجدول 3-40 - النخالة والجريش

مليون دوالرطن

بلجيكا 1190.0274.1100وسطي 97-95
دول أخرى 80.6, العراق 11.4, المجر 6.6, روسيا االتحادية  176,24210.861.10.7وسطي 04-02

200000.00.0
بلدان أخرى 96.2, روسيا اإلتحادية 2.4, المانيا 0.9, بلغاريا 0.6 2001162,8189.961.1
بلدان أخرى 81.8, المجر 17.9, آوريا الجنوبية 2002184,56112.064.90.2
دول أخرى 64.5, العراق 2003181,34610.457.435.5
العراق 77.1, األرجنتين 18.0, أوآرانيا 2004190,75613.168.53.3

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-41 - المرغرين

مليون دوالرطن

ترآيا 66.2, اإلمارات العربية المتحدة 16.7, ماليزيا 59,94947.5792.015.1وسطي 97-95
اإلمارات العربية المتحدة 76.6, ترآيا 19.8, ماليزيا 1.7, عمان 16,22112.9794.00.5وسطي 04-02

ماليزيا 35.0, اإلمارات العربية المتحدة 30.1, ترآيا 25.0, عمان 6.3, اندونيسيا 200096,50261.4636.11.3
اإلمارات العربية المتحدة 41.5, ماليزيا 25.1, ترآيا 22.0, عمان 5.6, اندونيسيا 200149,06832.5663.23.0
اإلمارات العربية المتحدة 78.2, ترآيا 17.4, ماليزيا 1.5, أوآرانيا 1.2, اندونيسيا 200217,71014.2803.10.8
اإلمارات العربية المتحدة 75.7, ترآيا 18.6, ماليزيا 3.2, مصر 1.0, عمان 200315,87411.8743.21.0
اإلمارات العربية المتحدة 75.7, ترآيا 23.5, ماليزيا 0.3, ايطاليا 200415,08012.6836.90.3

المصدر : المديرية العامة للجمارك

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)دوالر/طن

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)دوالر/طن



الجدول 3-42 - األسماك المعلبة*

مليون دوالرطن

المغرب 52.6, تايالند 41.8, ترآيا 2.0, الفلبين 0.9, البرتغال 4,60738.98,446.30.9وسطي 97-95
المغرب 62.7, تايالند 32.5, الصين 1.3, اليمن 1.0, ايطاليا 12,87621.21,644.50.8وسطي 04-02

المغرب 52.5, تايالند 46.6, ترآيا 0.6 20007,44033.14,454.1
المغرب 63.1, تايالند 35.5, استراليا 0.7, اليمن 200111,39418.21,595.80.4
المغرب 58.4, تايالند 40.2, اليمن 200212,21619.41,586.90.5
المغرب 61.8, تايالند 36.3, اليمن 0.7, عمان 200312,79920.51,598.10.7
المغرب 67.0, تايالند 22.9, الصين 3.1, ايطاليا 2.1, اليمن 200413,61223.71,739.81.6

المصدر : المديرية العامة للجمارك

الجدول 3-43 - األبقار

مليون دوالرطن

رومانيا 7850.5683.6100وسطي 97-95
رومانيا 92.0, جزر المالديف 4.0, أوآرانيا 3.8, السودان 7,6458.01,046.10.2وسطي 04-02

200000.00.0
رومانيا 20011,1911.2980.9100
رومانيا 20029811.01,010.9100
رومانيا 86.6, جزر المالديف 7.4, أوآرانيا 5.4, السودان 200310,12310.51,040.50.6
رومانيا 95.8, أوآرانيا 2.7, جزر المالديف 200411,83212.51,053.81.5

المصدر : المديرية العامة للجمارك

دول المنشأ الرئيسية (%)

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دول المنشأ الرئيسية (%)دوالر/طن

* تتضمن آل من السلمون - التونا - الكافيار - السردين

السنوات
قيمة الوحدة الواردات

دوالر/طن



الجدول 3-44 الواردات والصادرات الزراعية السورية حسب مجموعات الدول خالل الفترة 1995-2002 (ماليين الدوالرات و%)

وسطي 02-199819992000200120022003200404وسطي 95-97وسطي 02-199819992000200120022003200404وسطي 97-95
557.2494.5474.8430.9464.4896.5713.7768.4792.94.762.453.159.854.856.467.262.868.266.1الدول العر بية

0.521.721.218.325.521.916.522.516.618.4-194.3197.6144.9200.9180.0220.2255.5187.6221.1أوربا بما فيها دول اإلتحاد األوربي (15)
166.6143.2119.1174.1161.7196.4221.6167.3195.10.118.615.415.022.119.614.719.514.816.3دول اإلتحاد األوربي (15)

127.9209.1134.2131.8125.3170.5141.2153.7155.12.714.322.416.916.815.212.812.413.612.9آسيا بدون الدول العربية
5.96.819.811.917.127.014.29.216.86.50.70.72.51.52.12.01.30.81.4أمريكا الشمالية والوسطى

2.70.80.51.01.21.61.20.90.50.9-7.34.57.89.313.216.010.26.010.7أمريكا الجنوبية
0.61.50.30.40.80.91.81.41.412.50.10.20.00.10.10.10.20.10.1أفريقيا بدون الدول العربية

0.40.40.20.20.40.60.71.10.815.30.00.00.00.00.10.00.10.10.1أوقيانوسيا
0.90.01.81.50.12.70.10.00.00.0-0.116.911.61.122.31.70.00.10.6دول أخرى

893.5931.3793.5786.4823.41,333.31,137.21,127.41,199.33.4100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0العالم

283.2262.1321.4256.4252.6325.1308.5442.5358.76.634.433.236.530.728.831.428.431.830.6أوربا بما فيها دول اإلتحاد األوربي (15)
211.8227.2254.0207.0198.0255.3235.5288.9259.94.525.728.828.824.822.624.721.720.822.2دول اإلتحاد األوربي (15)

76.487.991.7110.2103.6122.9197.7300.9207.221.69.311.110.413.211.811.918.221.617.7الدول العر بية
124.6115.9134.1118.9143.1184.8172.8270.1209.211.715.114.715.214.216.317.915.919.417.9أمريكا الجنوبية

1.625.325.525.421.023.116.819.113.316.2-208.3201.6223.9175.1202.4174.0207.9185.5189.1آسيا بدون الدول العربية
110.190.081.6148.7110.7157.5120.0160.2145.95.513.411.49.317.812.615.211.011.512.5أمريكا الشمالية والوسطى

7.77.213.212.814.416.418.717.517.512.30.90.91.51.51.61.61.71.31.5أوقيانوسيا
9.54.54.45.710.59.418.312.713.54.31.20.60.50.71.20.91.70.91.1أفريقيا بدون الدول العربية

12.30.52.61.20.84.64.33.90.12.5-4.220.310.77.040.344.342.21.729.4دول أخرى
824.0789.5881.1834.7877.61,034.41,086.11,391.01,170.57.8100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0العالم

0.40.760.700.680.590.640.760.570.440.59-480.8406.6383.1320.6360.7773.6515.9467.5585.7الدول العر بية
0.24-0.40-0.09-0.19-0.17-0.12-0.38-0.14-0.19-137.6116.2-254.94-53.02-104.86-72.67-55.52-176.58-64.50-88.91-أوربا بما فيها دول اإلتحاد األوربي (15)

0.14-0.27-0.03-0.13-0.10-0.09-0.36-0.23-0.12-64.8015.2-121.60-13.94-58.87-36.30-32.85-134.90-83.96-45.26-دول اإلتحاد األوربي (15)
0.10-0.09-0.19-0.01-0.24-0.14-0.25-0.240.02-12.4-34.00-31.78-66.68-3.53-77.02-43.26-89.61-80.457.42-آسيا بدون الدول العربية
0.79-0.89-0.79-0.71-0.73-0.85-0.61-0.86-0.90-129.125.4-151.05-105.75-130.55-93.63-136.80-61.88-83.13-104.25-أمريكا الشمالية والوسطى

0.90-0.96-0.89-0.84-0.83-0.85-0.89-0.93-0.89-198.5212.3-264.06-162.63-168.87-129.92-109.55-126.35-111.43-117.38-أمريكا الجنوبية
0.82-0.81-0.82-0.83-0.87-0.86-0.87-0.49-0.88-12.103.6-11.36-16.45-8.48-9.78-5.29-4.10-2.97-8.88-أفريقيا بدون الدول العربية

0.92-0.88-0.93-0.93-0.94-0.96-0.97-0.91-0.90-16.7612.1-16.37-18.06-15.84-13.97-12.54-13.03-6.83-7.34-أوقيانوسيا
0.96-0.91-1.00-0.93-0.29-0.74-0.090.04-0.96-12.6-28.77-1.59-42.20-42.53-18.00-5.89-3.380.90-4.09-دول أخرى

0.100.01-0.030.130.02-0.03-0.05-221.00.040.08-263.6328.80-54.25298.9151.12-48.23-87.57-69.49141.80العالم
المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك

الميزان التجاري القياسيميزان التجارة الزراعية

المجموعة
النسبة المئوية (%)القيم المطلقة للصادرات (ماليين الدوالرات)

النسبة المئوية (%)القيم المطلقة للواردات (ماليين الدوالرات)

معدل النمو السنوي



الجدول 3-40 أهم الشرآاء التجاريين لسوريا حسب حجم التجارة الزراعية خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و %)

النسبة من حجم التجارةالميزان التجاري القياسيحجم التجارةالميزان التجاريالوارداتالصادراتالدول

0.2718.1-121.6456.2-167.3288.9االتحاد األوربي (15)
257.410.9246.5268.30.9210.7المملكة العربية السعودية

104.085.818.2189.80.107.5مصر
96.473.722.7170.10.136.8العراق

0.916.2-143.0157.0-7.0150.0الواليات المتحدة األمريكية
1.005.6-141.7141.9-0.1141.8األرجنتين
97.112.384.8109.40.784.3األردن
77.829.648.1107.40.454.3لبنان

0.944.1-95.7102.2-3.299.0البرازيل
0.913.0-69.576.3-3.472.9أوآرانيا
56.318.837.575.10.503.0ترآيا

1.002.2-54.854.8-0.054.8سيرالنكا
0.931.6-36.339.2-1.537.8ماليزيا
38.60.138.538.71.001.5الكويت
20.916.14.836.90.131.5الصين

18.618.00.536.60.011.5االمارات العربية المتحدة
33.22.530.735.70.861.4الباآستان

0.781.4-27.535.2-3.931.4الجماهيرية الليبية
0.841.2-24.929.5-2.327.2روسيا اإلتحادية

0.441.0-11.225.1-7.018.1سويسرا
0.100.9-2.222.9-10.412.6اندونيسيا
0.910.9-19.821.8-1.020.8اإلآوادور

21.70.121.621.80.990.9قطر
0.570.8-12.121.3-4.616.7المغرب
20.50.020.520.51.000.8الجزائر
0.900.8-18.220.2-1.019.2رومانيا
0.730.7-13.418.5-2.516.0السودان
0.050.5-0.612.4-5.96.5بنغالديش

0.480.5-5.711.7-3.08.7الهند
8.52.85.711.30.510.4اليمن
0.750.4-8.110.9-1.49.5تايالند
0.470.4-5.110.8-2.98.0بلغاريا
1.000.4-10.010.0-0.010.0نيجيريا
0.820.4-7.79.4-0.98.5استراليا

7.61.75.99.30.640.4آوريا الجنوبية
20.9100.16.664.0-39.660.5دول أخرى
0.10100.0-263.62,518.4-1,127.41,391.0اإلجمالي

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-46 الوجهات التصديرية الرئيسية للصادرات الزراعية السورية خالل الفترة 2000 - 2004 (ماليين الدالرات و %)

%القيمة%القيمة%القيمة%القيمة%القيمة
211.026.8178.021.6416.231.2250.322.0257.422.8المملكة العربية السعودية

174.122.1161.719.6196.414.7221.619.5167.314.8االتحاد األوربي (15)
44.85.768.58.341.93.176.56.7104.09.2مصر
17.62.221.82.647.43.694.18.397.18.6األردن
0.00.00.00.022.51.736.23.296.48.5العراق
29.63.854.36.657.54.380.87.177.86.9لبنان
77.59.946.65.738.42.981.37.156.35.0ترآيا

35.54.529.23.569.65.229.82.638.63.4الكويت
1.50.27.00.927.52.18.80.833.22.9الباآستان

21.32.717.32.131.92.422.32.021.71.9قطر
0.00.00.10.01.50.15.80.520.91.9الصين
11.71.510.91.3109.28.268.76.020.51.8الجزائر

35.14.548.55.963.94.824.72.218.61.6االمارات العربية المتحدة
12.21.616.42.014.91.19.20.810.40.9اندونيسيا

0.60.11.60.22.50.26.60.68.50.8اليمن
0.80.113.71.717.21.30.80.17.60.7آوريا الجنوبية

9.21.211.01.313.11.09.80.97.00.6الواليات المتحدة األمريكية
3.50.42.40.36.30.510.80.97.00.6سويسرا
3.60.59.81.25.70.43.90.36.90.6تونس

3.60.54.90.65.80.45.30.55.90.5بنغالديش
0.10.00.00.00.00.00.00.05.70.5آريا الديمقراطية

6.30.811.91.49.80.77.30.64.60.4المغرب
0.50.11.30.21.60.12.60.23.90.3الجماهيرية الليبية

11.71.57.00.97.20.57.20.63.70.3اليابان
0.80.11.20.10.40.04.60.43.40.3أوآرانيا
4.40.64.20.56.50.54.70.43.20.3البرازيل

69.58.894.111.4118.58.963.65.639.93.5دول أخرى
786.4100.0823.4100.01,333.3100.01,137.3100.01,127.4100.0إجمالي الصادرات الزراعية

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك

2004 2003 200020012002الدولة



الجدول 3-47 المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية خالل الفترة 2000 - 2004 (ماليين الدالرات و %)

%القيمة%القيمة%القيمة%القيمة%القيمة
207.024.8198.022.6255.324.7235.521.7288.920.8االتحاد األوربي (15)

136.816.4104.111.9133.912.9110.410.2150.010.8الواليات المتحدة األمريكية
71.68.686.79.988.68.6117.010.8141.810.2األرجنتين
12.91.536.24.165.56.323.22.199.07.1البرازيل
37.94.535.54.032.23.146.04.285.86.2مصر
0.00.00.00.00.40.067.76.273.75.3العراق
14.51.716.61.914.01.433.53.172.95.2أوآرانيا
37.14.446.35.353.95.253.14.954.83.9سيرالنكا
34.74.225.42.918.91.846.74.337.82.7ماليزيا

0.50.10.00.08.70.85.40.531.42.3الجماهيرية الليبية
3.60.49.01.016.21.620.91.929.62.1لبنان

4.60.612.71.427.42.69.50.927.22.0روسيا اإلتحادية
17.62.115.81.815.11.516.01.520.81.5اإلآوادور
13.81.75.60.65.80.615.41.419.21.4رومانيا
51.06.162.47.118.61.813.41.218.81.4ترآيا

2.20.38.41.010.21.08.50.818.11.3سويسرا
22.32.717.01.918.01.713.31.218.01.3االمارات العربية المتحدة

17.42.114.11.617.11.717.51.616.71.2المغرب
6.60.88.61.010.11.012.61.216.11.2الصين

15.21.810.31.214.21.410.41.016.01.1السودان
2.00.23.90.46.90.73.40.312.60.9اندونيسيا
2.90.33.70.45.60.55.90.512.30.9األردن

5.20.64.40.55.70.66.10.610.90.8المملكة العربية السعودية
4.80.69.51.14.90.56.20.610.00.7نيجيريا
25.63.132.33.739.43.845.44.29.50.7تايالند

87.010.4111.112.7147.814.3143.113.299.37.1دول أخرى
834.7100.0877.6100.01,034.4100.01,086.1100.01,391.0100.0إجمالي الواردات الزراعية

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك

2004 2003 200020012002الدولة



الجدول 3-48 التجارة الزراعية السورية مع دول االتحاد األوربي (15) حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و %)

قيمة الصادرات (ماليين اسم الفصل الجمرآيرقم الفصل
الدوالرات)

قيمة الواردات (ماليين 
الميزان التجاريالدوالرات)

2.8-0.02.8حيوانات حية1
0.00.00.0لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألآل2
0.10.00.1أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية3

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألآل من أصل حيواني، غير 4
36.5-0.136.6مذآورة و ال داخلة في مكان آخر

3.90.03.8منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر5

أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار مقطوفة و أغصان مورقة 6
0.2-0.10.3للزينة

7.63.93.7خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل7
0.60.00.6فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام8
3.60.33.2بن و شاي و مته و بهارات و توابل9
5.25.00.2حبوب10
2.2-0.02.2منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ ( مالت )؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق ( غلوتين )11
16.5-1.417.9بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش و علف12
0.6-0.00.6صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات13
5.30.05.2مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر14

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني 15
19.95.314.6أو نباتي

0.6-0.00.6محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائية16
119.3-0.3119.5سكر ومصنوعات سكرية17
1.7-0.01.7آاآاو ومحضراته18
0.5-0.61.1محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر19
1.3-1.32.6محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات20
12.3-0.212.5محضرات غذائية متنوعة21
1.3-0.11.3مشروبات، و سوائل آحولية و خل22
0.60.20.4بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة23
30.5-2.132.6تبغ و أبدال تبغ مصنعة24
1.6-0.01.6أسمدة31

8.5-0.08.5زيوت عطرية، وراتنجات عطرية"رزينويد" محضرات عطور أو تطرية (آوزماتيك)  أو تجميل  (تواليت)33

28.7-0.028.7منتجات آيماوية متنوعة38
16.00.115.9صالل و جلود خام (عدا الجلود بفراء)، وجلود مدبوغة أو مهيأة41
1.1-0.01.1خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي44
0.00.00.0فلين ومصنوعاته45
1.30.01.3صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل51
97.11.395.8قطن52
0.1-0.00.1ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها53

121.6-167.3288.9اإلجمالي
المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-49 الصادرات الزراعية السورية لدول اإلتحاد األوربي (15) خالل الفترة 1995/1997-2004 (ماليين الدوالرات و %)

وسطي 02-199819992000200120022003200404وسطي 95-97وسطي 02-199819992000200120022003200404وسطي 97-95

87.164.638.879.576.099.3121.197.9106.11.752.345.132.645.747.050.554.758.554.4ايطاليا

16.621.411.714.818.023.017.416.919.10.210.014.99.88.511.111.77.910.19.8المانيا

2.68.45.312.624.723.025.714.321.027.91.55.84.47.215.311.711.68.510.8بلجيكا

11.315.419.325.716.415.518.411.315.10.06.810.816.214.810.17.98.36.87.7البرتغال

12.015.27.29.65.26.75.49.46.27.1-25.310.311.49.010.810.620.710.313.9اسبانيا

13.88.34.38.26.52.81.92.12.92.3-13.96.29.711.44.53.84.64.94.4فرنسا

1.00.92.52.42.45.66.53.85.321.10.60.62.11.41.52.82.92.32.7هولنده

0.00.00.00.00.02.70.21.81.5-0.00.00.00.00.05.30.53.13.0السوق األوربية* 

8.22.91.93.84.73.02.71.51.61.9-4.92.84.68.24.85.33.22.73.8المملكة المتحدة

0.30.50.21.50.60.60.80.80.713.40.20.30.10.90.40.30.30.50.4السويد

0.20.20.20.80.51.30.50.60.814.10.10.10.20.50.30.70.20.30.4الدنمارك

13.50.97.012.73.61.00.90.70.30.7-1.510.015.26.31.61.81.60.51.3اليونان

0.00.00.00.00.10.10.00.20.1336.70.00.00.00.00.00.00.00.10.1فنلنده

42.00.81.60.11.00.80.70.20.00.3-1.42.40.11.81.21.30.50.00.6النمسا

48.40.30.20.00.00.00.00.00.00.0-0.50.30.00.00.00.00.00.00.0ايرلندا

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0-0.00.00.00.00.00.10.00.00.0لوآسمبورغ

166.6143.2119.1174.1161.7196.4221.6167.3195.10.1100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0إجمالي االتحاد األوربي 15
المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك

*  بحسب بيانات الجمارك عندما يتم تحديد المصدر بالسوق األوربية

النسبة المئوية (%)القيمة المطلقة للصادرات (ماليين الدوالرات)
معدل النمو 
السنوي الدولة



الجدول 3-50 الواردات الزراعية السورية من دول اإلتحاد األوربي (15) خالل الفترة 1995/1997-2004 (ماليين الدوالرات و %)

وسطي 02-199819992000200120022003200404وسطي 95-97وسطي 02-199819992000200120022003200404وسطي 97-95

0000032.336.853.241.4-0.0000.00.082.586.6153.8107.6السوق األوربية* 

36.176.1101.757.844.532.147.839.539.81.317.133.540.027.922.512.620.313.715.3فرنسا

1.018.221.417.720.719.714.410.412.412.4-38.448.545.042.839.136.824.535.732.3هولنده

8.914.15.311.811.07.35.75.95.45.6-29.712.129.922.714.414.514.015.514.7المانيا

23.234.023.39.216.327.37.37.83.96.2-71.853.023.433.854.018.818.311.316.1بلجيكا

6.06.610.05.77.79.55.38.77.85.32.92.93.92.73.93.72.33.03.0المملكة المتحدة

5.05.03.03.67.06.513.75.52.67.1-10.66.79.214.612.835.012.97.418.5اسبانيا

3.34.42.94.65.16.04.33.52.53.4-9.26.511.610.611.810.98.27.38.8ايطاليا

4.511.69.94.35.93.94.55.74.73.42.15.13.92.13.01.51.92.01.8الدنمارك

1.40.40.30.50.51.61.51.91.73.70.70.20.10.20.30.60.70.60.6اليونان

4.60.51.71.72.00.80.20.20.30.2-1.13.94.24.11.50.40.50.80.6ايرلندا

0.30.30.30.21.10.37.50.52.86.20.20.10.10.10.60.13.20.21.1السويد

0.40.47.37.10.91.00.40.50.63.00.20.22.93.40.50.40.20.20.2النمسا

19.90.50.00.01.00.92.71.40.11.3-1.00.10.02.11.86.83.40.23.5فنلنده

9.40.20.50.50.30.90.00.00.10.0-0.41.01.20.71.80.00.00.20.1البرتغال

41.30.00.00.00.00.00.40.00.00.1-0.00.00.00.10.01.10.00.00.4لوآسمبورغ

210.9227.2254.0207.0198.0255.3235.5288.9259.94.6100100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0إجمالي االتحاد األوربي 15
المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك

النسبة المئوية (%)

*  بحسب بيانات الجمارك عندما يتم تحديد المصدر بالسوق األوربية

الدولة
معدل القيمة المطلقة للواردات (ماليين الدوالرات)

النمو 
السنوي



الجدول 3-51 التجارة الزراعية السورية مع المملكة العربية السعودية حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و %)

قيمة الصادرات اسم الفصل الجمرآيرقم الفصل
(ماليين الدوالرات)

قيمة الواردات 
الميزان التجاري(ماليين الدوالرات)

195.30.0195.3حيوانات حية1
0.00.00.0لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألآل2
0.00.00.0أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية3

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألآل من أصل حيواني، 4
1.30.70.6غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر

0.5-0.00.5منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر5

أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار مقطوفة و أغصان 6
0.20.00.2مورقة للزينة

26.30.925.4خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل7
8.31.76.6فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام8
3.80.63.2بن و شاي و مته و بهارات و توابل9
0.00.00.0حبوب10
0.40.00.4منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ ( مالت )؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق ( غلوتين )11
1.60.01.6بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش و علف12
0.00.00.0صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات13
0.30.00.3مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر14

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل 15
3.90.63.2حيواني أو نباتي

0.00.00.0محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائية16
1.90.31.6سكر ومصنوعات سكرية17
2.20.41.7آاآاو ومحضراته18
4.03.01.0محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر19
6.20.55.6محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات20
0.7-0.61.2محضرات غذائية متنوعة21
0.20.20.0مشروبات، و سوائل آحولية و خل22
0.30.00.3بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة23
0.00.00.0تبغ و أبدال تبغ مصنعة24
0.00.00.0أسمدة31

زيوت عطرية، وراتنجات عطرية"رزينويد" محضرات عطور أو تطرية (آوزماتيك)  أو تجميل  33
0.00.00.0(تواليت)

0.00.00.0منتجات آيماوية متنوعة38
0.20.10.1صالل و جلود خام (عدا الجلود بفراء)، وجلود مدبوغة أو مهيأة41
0.10.00.1خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي44
0.00.00.0فلين ومصنوعاته45
0.30.00.3صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل51
0.20.00.2قطن52
0.00.00.0ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها53

257.410.9246.5اإلجمالي
المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-52 التجارة الزراعية السورية مع مصر حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و %)

قيمة الصادرات اسم الفصل الجمرآيرقم الفصل
(ماليين الدوالرات)

قيمة الواردات 
الميزان التجاري(ماليين الدوالرات)

0.2-00.2حيوانات حية1
00.00.0لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألآل2
00.010.0أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية3

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألآل من أصل حيواني، 4
0.1-00.1غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر

0.70.20.5منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر5

أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار مقطوفة و أغصان 6
0.10.00.1مورقة للزينة

17.32.514.8خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل7
5.40.74.7فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام8
0.8-1.62.4بن و شاي و مته و بهارات و توابل9
29.0-39.968.9حبوب10
0.2-0.00.2منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ ( مالت )؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق ( غلوتين )11
1.0-1.92.9بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش و علف12
0.00.00.0صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات13
0.20.20.0مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر14

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل 15
0.3-0.00.4حيواني أو نباتي

0.00.00.0محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائية16
0.40.10.3سكر ومصنوعات سكرية17
0.1-0.00.1آاآاو ومحضراته18
0.10.10.0محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر19
4.40.34.0محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات20
2.0-0.02.0محضرات غذائية متنوعة21
0.10.10.0مشروبات، و سوائل آحولية و خل22
1.00.01.0بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة23
1.3-0.01.3تبغ و أبدال تبغ مصنعة24
0.1-0.00.1أسمدة31

زيوت عطرية، وراتنجات عطرية"رزينويد" محضرات عطور أو تطرية (آوزماتيك)  أو تجميل  33
0.6-0.00.6(تواليت)

1.7-0.01.7منتجات آيماوية متنوعة38
0.10.00.1صالل و جلود خام (عدا الجلود بفراء)، وجلود مدبوغة أو مهيأة41
0.00.010.0خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي44
0.00.00.0صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل51
30.90.430.5قطن52
0.3-0.00.3ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها53

104.085.818.2اإلجمالي
المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-53 التجارة الزراعية السورية مع الواليات المتحدة األمريكية حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و %)

قيمة الصادرات اسم الفصل الجمرآيرقم الفصل
(ماليين الدوالرات)

قيمة الواردات 
الميزان التجاري(ماليين الدوالرات)

0.1-0.00.1حيوانات حية1
0.00.00.0لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألآل2
0.00.00.0أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية3

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألآل من أصل حيواني، 4
1.40.70.7غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر

0.00.00.0منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر5

أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار مقطوفة و أغصان 6
0.00.00.0مورقة للزينة

0.3-0.10.4خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل7
0.00.00.0فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام8
3.40.03.4بن و شاي و مته و بهارات و توابل9

99.1-0.099.1حبوب10
0.00.00.0منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ ( مالت )؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق ( غلوتين )11
23.2-0.023.2بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش و علف12
0.00.00.0صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات13
0.00.00.0مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر14

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل 15
1.30.01.2حيواني أو نباتي

0.00.00.0محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائية16
0.7-0.10.8سكر ومصنوعات سكرية17
0.00.00.0آاآاو ومحضراته18
0.10.10.0محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر19
0.40.00.3محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات20
1.6-0.01.7محضرات غذائية متنوعة21
0.10.00.0مشروبات، و سوائل آحولية و خل22
3.9-0.03.9بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة23
18.2-0.018.2تبغ و أبدال تبغ مصنعة24
0.00.00.0أسمدة31

زيوت عطرية، وراتنجات عطرية"رزينويد" محضرات عطور أو تطرية (آوزماتيك)  أو تجميل  33
0.2-0.00.2(تواليت)

1.5-0.01.5منتجات آيماوية متنوعة38
0.00.00.0صالل و جلود خام (عدا الجلود بفراء)، وجلود مدبوغة أو مهيأة41
0.00.00.0خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي44
0.00.00.0فلين ومصنوعاته45
0.00.00.0صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل51
0.20.00.2قطن52
0.00.00.0ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها53

143.0-7.0150.0اإلجمالي
المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-54 التجارة الزراعية السورية مع األرجنتين حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و %)

قيمة الصادرات اسم الفصل الجمرآيرقم الفصل
(ماليين الدوالرات)

قيمة الواردات 
الميزان التجاري(ماليين الدوالرات)

0.6-0.00.6خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل7

15.2-0.115.3بن و شاي و مته و بهارات و توابل9

18.5-0.018.5حبوب10

15.2-0.015.2بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش و علف12

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو 15
0.2-0.00.2نباتي

0.1-0.00.1سكر ومصنوعات سكرية17

0.6-0.00.6محضرات غذائية متنوعة21

91.3-0.091.3بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة23

141.7-0.1141.8اإلجمالي

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-55 التجارة الزراعية السورية مع العراق حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و %)

قيمة الصادرات اسم الفصل الجمرآيرقم الفصل
(ماليين الدوالرات)

قيمة الواردات 
الميزان التجاري(ماليين الدوالرات)

0.50.00.5حيوانات حية1
0.00.00.0لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألآل2

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألآل من أصل حيواني، 4
0.90.00.9غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر

0.1-0.00.1منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر5
1.8-3.85.6خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل7
1.6-0.62.2فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام8
0.3-0.00.3بن و شاي و مته و بهارات و توابل9

19.4-24.744.1حبوب10
4.31.23.2منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ ( مالت )؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق ( غلوتين )11
3.1-0.33.4بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش و علف12

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل 15
1.70.01.7حيواني أو نباتي

0.30.00.3محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائية16
0.70.30.4سكر ومصنوعات سكرية17
0.20.00.2آاآاو ومحضراته18
0.8-0.71.5محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر19
1.50.01.5محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات20
1.70.01.7محضرات غذائية متنوعة21
44.90.044.9مشروبات، و سوائل آحولية و خل22
2.6-7.510.1بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة23
3.8-0.03.8أسمدة31

زيوت عطرية، وراتنجات عطرية"رزينويد" محضرات عطور أو تطرية (آوزماتيك)  أو تجميل  33
0.00.00.0(تواليت)

0.00.00.0منتجات آيماوية متنوعة38
1.0-0.11.1صالل و جلود خام (عدا الجلود بفراء)، وجلود مدبوغة أو مهيأة41
0.00.00.0خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي44
0.00.00.0فلين ومصنوعاته45
2.10.02.1قطن52

96.473.722.7اإلجمالي
المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-56 التجارة الزراعية السورية مع األردن حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و %)

قيمة الصادرات اسم الفصل الجمرآيرقم الفصل
(ماليين الدوالرات)

قيمة الواردات 
الميزان التجاري(ماليين الدوالرات)

6.80.06.8حيوانات حية1
0.00.00.0أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية3

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألآل من أصل 4
2.00.02.0حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر

0.1-0.00.1منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر5

أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار مقطوفة و أغصان 6
0.30.00.3مورقة للزينة

11.07.83.2خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل7
8.40.57.9فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام8
1.40.01.4بن و شاي و مته و بهارات و توابل9
41.10.041.1حبوب10
0.90.00.9منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ ( مالت )؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق ( غلوتين )11
0.80.00.8بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش و علف12
0.00.00.0صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات13
0.00.00.0مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر14

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل 15
0.6-0.61.2حيواني أو نباتي

0.1-0.00.1محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائية16
3.40.52.8سكر ومصنوعات سكرية17
1.00.10.9آاآاو ومحضراته18
3.30.33.0محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر19
2.80.02.8محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات20
2.00.51.5محضرات غذائية متنوعة21
9.50.39.2مشروبات، و سوائل آحولية و خل22
0.10.00.1بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
0.10.00.1تبغ و أبدال تبغ مصنعة24
0.30.00.2أسمدة31
0.00.00.0زيوت عطرية، وراتنجات عطرية"رزينويد" محضرات عطور أو تطرية (آوزماتيك)  أو تجميل  (تو33
0.2-0.00.2منتجات آيماوية متنوعة 38
0.6-0.00.6صالل و جلود خام (عدا الجلود بفراء)، وجلود مدبوغة أو مهيأة41
0.00.00.0خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي44
0.00.00.0فلين ومصنوعاته45
0.00.00.0صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل51
1.20.01.2قطن52
0.00.00.0ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها53

97.112.384.8اإلجمالي
المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-57 التجارة الزراعية السورية مع لبنان حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و %)

قيمة الصادرات اسم الفصل الجمرآيرقم الفصل
(ماليين الدوالرات)

قيمة الواردات 
الميزان التجاري(ماليين الدوالرات)

22.50.022.5حيوانات حية1
0.00.00.0أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية2

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألآل من أصل حيواني، 4
9.20.09.2غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر

0.3-0.10.3منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر5

أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار مقطوفة و أغصان 6
0.30.00.3مورقة للزينة

15.41.314.1خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل7
4.94.60.3فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام8
0.50.30.2بن و شاي و مته و بهارات و توابل9
10.60.110.6حبوب10
0.20.10.1منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ ( مالت )؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق ( غلوتين )11
0.10.00.1بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش و علف12
0.00.00.0مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر14

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل 15
4.0-0.64.6حيواني أو نباتي

1.8-0.01.8محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائية16
3.3-0.43.7سكر ومصنوعات سكرية17
0.40.00.3آاآاو ومحضراته18
2.8-1.54.3محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر19
2.2-2.54.7محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات20
1.20.40.9محضرات غذائية متنوعة21
2.8-0.43.2مشروبات، و سوائل آحولية و خل22
4.00.23.8بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
0.10.00.1منتجات آيماوية متنوعة38
0.00.00.0صالل و جلود خام (عدا الجلود بفراء)، وجلود مدبوغة أو مهيأة41
0.10.00.0خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي44
0.00.00.0فلين ومصنوعاته45
0.00.00.0صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل51
2.70.12.7قطن52
0.00.00.0ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها53

77.829.648.1اإلجمالي
المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-58 أهم الصادرات الزراعية السورية إلى المملكة العربية السعودية خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و طن)

آمية الصادرات اسم السلعةالكود الجمرآي
(طن)

قيمة الصادرات 
%(ماليين الدوالرات)

68,407.3173.467.4غيرها من ذآور الضأن(0104.10.20)
8,085.920.58.0حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز (غيرها)(0104.20.90)
175,868.115.66.1بندورة (طماطم)، طازجة أو مبردة.(0702.00.00)
13,376.65.82.2عدس (غيرها)(0713.40.90)
3,182.22.51.0بذور آمون(0909.30.00)
1,159.92.20.9زيت زيتون بكر (العصرة األولى) صالح لالستهالك البشري بحالته الراهنة.(1509.10.10)
1,875.42.00.8بقسماط أو خبز محمص (توست "Toasted") ومنتجات محمصة مماثلة (غيرها)(1905.40.90)
1,249.01.80.7شوآوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على آاآاو (غيرها)(1806.32.90)
1,769.21.80.7مصنوعات سكرية "سكاآر" (بما في ذلك الشوآوالته البيضاء) ال تحتوي على آاآاو (غيرها)(1704.90.90)
1,200.81.20.5بسكويت حلو(1905.31.00)
2,714.81.10.4لوبيا أو فاصوليا (فيغنا".Vinga spp"، فاسيولوس ".Phaseolus spp") (غيرها)(0713.39.90)
3,819.11.00.4برتقال(0805.10.00)
1,668.31.00.4آرز.(0809.20.00)
367.00.90.4محلب.(1211.90.10)
382.10.90.4الماعز لإلنسال (0104.20.10)
1,827.00.90.3مشمش.(0809.10.00)

مربى و هالم فواآه ، وخبيص (مرمالد) أوهريس أوعجن فواآه أو أثمار قشرية ، متحصل عليها (2007.99.90)
1,127.80.90.3بالطبخ ، وإن اضيف إليها السكر او مواد تحلية أخر (غيرها).

(0809.40.00)."sloes" 1,696.60.80.3خوخ (برقوق) وخوخ السياج

6,525.10.80.3ثمار فليفلة من جنس آابسيكوم "Capsicum" أو من جنس بيمنتا "Pimenta" طازجة أو مبردة.(0709.60.00)

7,290.60.80.3بطيخ أصفر (شمام وقاوون).(0807.19.10)
1,121.00.80.3قمر الدين وملبن.(2007.99.10)
1,980.80.80.3آمثرى (إجاص).(0808.20.10)
3,103.80.80.3عنب طازج.(0806.10.00)
(0713.20.00).("garbanzoz"  جاربانزوز) 1,781.80.70.3حمص
1,811.40.70.3خيار و قثاء وخيار صغير محبب.(2001.10.00)
926.60.70.3دبس عنب ورمان وخرنوب وما يماثها.(2007.99.20)
2,004.30.70.3تفاح.(0808.10.00)
186.90.60.2زيت زيتون المصباح (المبانت) (غيرها).(1509.10.29)
67.50.50.2زيت فول الصويا  وأجزاؤه، وإن آان مكررًا، ولكن غير معدل آيماويًا (غيرها)(1507.90.00)

547.00.50.2خضر أخر وخليط خضر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة، (غيرها)(2005.90.90)

(0405.90.10).("GHEE" المشتق من الحليب) 95.40.50.2سمن
6,676.90.50.2خس (غيره)(0705.19.00)
653.80.40.2بذور آزبرة(0909.20.00)

353.70.40.2خبز و فطائر وآعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن آانت تحتوي على الكاآاو (غيرها)(1905.90.90)

958.00.40.2خضر متجانسة (غيرها)(2005.10.90)
512.60.40.2محضرات غذائية غير مذآورة وال داخلة في مكان آخر (غيرها)(2106.90.90)

26,165.611.94.6سلع أخرى-
352,540.0257.4100.0اإلجمالي-

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-59 أهم الصادرات الزراعية السورية إلى دول االتحاد األوربي (15) خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و طن)

قيمة الصادرات آمية الصادرات (طن)اسم السلعةالكود الجمرآي
%(ماليين الدوالرات)

20,908.431.218.6قطن غير مسرح "غير مكرود" وغير ممشط (غيره)(5201.00.90)

خيوط قطن خام مفردة من ألياف غير ممشطة مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس وال يقل عن 245.7 (5205.12.11)
11,301.926.015.5ديسيتكس (أآثر من 8.2 وأقل من 24  وحدة قياس انكليزية)

11,890.819.011.4زيت زيتون بكر (العصرة األولى) صالح لالستهالك البشري بحالته الراهنة.(1509.10.10)

جلود جرى عليها تحضير بعد الدباغة أو بعد الدباغة والتجفيف  من الخراف وصغارها ,مصبوغة أو (4112.00.99)
5,405.415.69.3محببة او منقوشة بالضغط أو مطبوعة (غيرها)

خيوط قطن خام مفردة من ألياف غير ممشطة ، مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس وال يقل عن 147 (5205.14.11)
3,509.19.55.7ديسيتكس (أآثر من الرقم 30 وحتى الرقم 40 وحدة قياس انكليزية)

خيوط مزوية أو متعددة الزوي من ألياف ممشطة , مقاسها بالخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أآثر (5205.41.10)
3,101.78.24.9(ال يزيد عن 14 رقم متري) , خام

(5206.24.11)
خيوط قطن مفردة من ألياف ممشطة ، تحتوي على أقل من 85% وزنًا من القطن ، خام ، مقاسها أقل 

من 192.31 ديسيتكس و ال يقل عن 147 ديسيتكس  (فوق الرقم 30 وال يزيد عن  الرقم 40 وحدة 
قياس انكليزية)

1,859.75.83.5

16,823.55.33.2زغب بذور القطن(1404.20.00)
23,524.05.23.1حنطة (قمح) قاسية (غيرها)(1001.10.90)

أقمشة منسوجة أخر من قطن، تحتوي على 85% وزنًا أو أآثر من القطن، يزن المتر المربع منها (5209.42.00)
"Denim" 1,748.75.13.0أآثر من 200 غرامًا من خيوط مختلفة األلوان ، دنيم

508.33.72.2مصارين.(0504.00.10)

(5206.22.11)
خيوط قطن مفردة من ألياف ممشطة ، تحتوي على أقل من 85% وزنًا من القطن ، خام ، مقاسها أقل 
من 714.29 ديسيتكس و ال يقل عن 245.7 ديسيتكس (فوق الرقم 8.2 وال يزيد عن الرقم 24 وحدة 

قياس انكليزية)
1,185.03.32.0

3,730.93.01.8بذور آمون(0909.30.00)
12,149.92.81.7بندورة (طماطم)، طازجة أو مبردة.(0702.00.00)

899.62.31.4خيوط مفردة من ألياف ممشطة مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أآثر ( ال يزيد عن 14 رقم متري) خام(5205.21.10)

1,318.02.11.3تبغ منزوع السويقات والعروق، آليًا أو جزئيًا (ورق تبغ)(2401.20.10)
1,284.12.11.2بصل مجفف(0712.20.00)
2,013.51.71.0فضالت قطن (بما فيها فضالت الخيوط والنساالت) (غيرها)(5202.99.00)

فول عريض (فيشيا فابا من نوع ماجور) وفول صغير (فيشيا فابا من نوع إيكوينا وفيشيا فابا من نوع (0713.50.90)
2,898.61.40.9مينور) (غيرها)

خيوط قطن مزوية أو متعددة الزوي من ألياف غير ممشطة خام مقاسها بالخيط المفرد 714.29 (5205.31.10)
536.01.40.8ديسيتكس أو أآثر (ال يزيد عن 14 رقم متري بالخيط المفرد)

14,824.212.87.6سلع أخرى-
141,421.3167.3100.0اإلجمالي-

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-60 أهم الصادرات الزراعية السورية إلى مصر خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و طن)

قيمة الصادرات آمية الصادرات (طن)اسم السلعةالكود الجمرآي
%(ماليين الدوالرات)

230,576.036.835.4حنطة عادية - الكمِّيات المستوردة من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب للتموين الداخلي(1001.90.12)

خيوط قطن خام مفردة من ألياف غير ممشطة مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس وال يقل عن 245.7 (5205.12.11)
6,666.115.014.4ديسيتكس (أآثر من 8.2 وأقل من 24  وحدة قياس انكليزية)

40,609.714.814.2عدس (غيرها)(0713.40.90)
3,886.36.15.9قطن غير مسرح "غير مكرود" وغير ممشط (غيره)(5201.00.90)

خيوط قطن مزوية أو متعددة الزوي من ألياف غير ممشطة خام مقاسها بالخيط المفرد 714.29 (5205.31.10)
1,544.43.93.7ديسيتكس أو أآثر (ال يزيد عن 14 رقم متري بالخيط المفرد)

9,605.83.93.7تفاح.(0808.10.00)
4,292.63.43.3قمر الدين وملبن.(2007.99.10)
14,750.03.13.0حنطة (قمح) قاسية (غيرها)(1001.10.90)

خيوط قطن خام مفردة من ألياف غير ممشطة ، مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس وال يقل عن 147 (5205.14.11)
755.72.01.9ديسيتكس (أآثر من الرقم 30 وحتى الرقم 40 وحدة قياس انكليزية)

(0713.20.00).("garbanzoz"  جاربانزوز) 3,630.21.71.7حمص
728.11.61.5خيوط مفردة من ألياف ممشطة مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أآثر ( ال يزيد عن 14 رقم متري) خام(5205.21.10)
1,807.31.31.3فضالت قطن (بما فيها فضالت الخيوط والنساالت) (غيرها)(5202.99.00)
1,596.01.31.2بذور آمون(0909.30.00)
1,717.41.21.2تين في أغلفة اليزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد.(0804.20.10)
1,473.31.21.1جذور جنسنج "Ginseng" (غيرها)(1211.20.90)

آسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن آانت مجروشـة أو مطحونة، أو بشـكل آريات مكتلة (2306.10.00)
6,506.81.01.0نـاتـجـة عـن إستخالص الزيوت والدهون النباتية من بذور القطن.

99.30.70.6مصارين.(0504.00.10)

فول عريض (فيشيا فابا من نوع ماجور) وفول صغير (فيشيا فابا من نوع إيكوينا وفيشيا فابا من نوع (0713.50.90)
1,294.90.60.6مينور) (غيرها)

مربى و هالم فواآه ، وخبيص (مرمالد) أوهريس أوعجن فواآه أو أثمار قشرية ، متحصل عليها (2007.99.90)
565.90.50.4بالطبخ ، وإن اضيف إليها السكر او مواد تحلية أخر (غيرها).

(5206.24.11)
خيوط قطن مفردة من ألياف ممشطة ، تحتوي على أقل من 85% وزنًا من القطن ، خام ، مقاسها أقل 

من 192.31 ديسيتكس و ال يقل عن 147 ديسيتكس  (فوق الرقم 30 وال يزيد عن  الرقم 40 وحدة 
قياس انكليزية)

108.10.30.3

499.90.30.3نباتات وأجزاؤها، (بما فيها بذور والثمار) (غيرها)(1211.90.99)

خيوط قطن خام مفردة من ألياف غير ممشطة مقاسها أقل من 245.7 ديسيتكس وال يقل عن 232.56 (5205.12.12)
98.50.20.2ديسيتكس (من رقم 24 وحتى الرقم 25.45  وحدة قياس انكليزية)

305.80.20.2جذور سوس (عرق سوس).(1211.10.00)
169.90.20.2لبان المضغ (العلك "chewing gum") وإن آان مكسوًا بالسكر.(1704.10.00)
497.60.20.2زغب بذور القطن(1404.20.00)

3,479.02.52.4سلع أخرى-
337,264.8104.0100.0اإلجمالي-

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-61 أهم الصادرات الزراعية السورية إلى األردن خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و طن)

قيمة الصادرات (ماليين آمية الصادرات (طن)اسم السلعةالكود الجمرآي
%الدوالرات)

194,034.827.127.9شعير.(1003.00.00)

79,292.214.014.4حنطة عادية - الكمِّيات المستوردة من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب للتموين الداخلي(1001.90.12)

(0713.20.00).("garbanzoz"  جاربانزوز) 15,829.16.56.7حمص

مياه، المحتوية على سكر مضاف أو مـواد تحلية أخـر أو منكهة، ومشروبات أخـرى غــيـر آحولية (2202.90.00)
24,689.95.25.4(غيرها)

1,998.55.15.2حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز (غيرها)(0104.20.90)
10,635.73.83.9تفاح.(0808.10.00)

21,406.33.83.9مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة.(2202.10.00)

13,240.52.92.9برتقال(0805.10.00)
3,869.22.82.9مصنوعات سكرية "سكاآر" (بما في ذلك الشوآوالته البيضاء) ال تحتوي على آاآاو (غيرها)(1704.90.90)
4,910.02.22.3عدس (غيرها)(0713.40.90)
2,123.41.71.7محضرات غذائية غير مذآورة وال داخلة في مكان آخر (غيرها)(2106.90.90)
527.21.41.4غيرها من ذآور الضأن(0104.10.20)
1,186.61.21.2بسكويت حلو(1905.31.00)
1,139.51.11.2بقسماط أو خبز محمص (توست "Toasted") ومنتجات محمصة مماثلة (غيرها)(1905.40.90)

مربى و هالم فواآه ، وخبيص (مرمالد) أوهريس أوعجن فواآه أو أثمار قشرية ، متحصل عليها (2007.99.90)
1,158.30.91.0بالطبخ ، وإن اضيف إليها السكر او مواد تحلية أخر (غيرها).

656.10.90.9شوآوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على آاآاو (غيرها)(1806.32.90)
1,411.00.90.9جميد أو مضير (الهكط) بشكل مسحوق أو  بشكل صلب آخر.(0403.10.23)
1,768.70.80.8لوبيا أو فاصوليا (فيغنا".Vinga spp"، فاسيولوس ".Phaseolus spp") (غيرها)(0713.39.90)
1,990.20.60.6نشاء ذرة المعد للصناعات غير الغذائية.(1108.12.10)
1,366.60.50.6آمثرى (إجاص).(0808.20.10)
341.80.50.5زعتر (سعتر أو صعتر)(0910.40.10)

أقمشة منسوجة أخر من قطن، تحتوي على 85% وزنًا أو أآثر من القطن، يزن المتر المربع منها (5209.59.00)
262.50.50.5أآثر من 200 غرامًا ، مطبوعة

316.70.50.5قطن غير مسرح "غير مكرود" وغير ممشط (غيره)(5201.00.90)
1,063.30.40.4خليط عصائر.(2009.90.00)
2,482.00.40.4مياه معدنية ومياه غازية غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكهة(2201.10.00)

27,419.811.611.9سلع أخرى-
415,120.197.1100.0اإلجمالي-

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-62 أهم الصادرات الزراعية السورية إلى العراق خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و طن)

قيمة الصادرات آمية الصادرات (طن)اسم السلعةالكود الجمرآي
%(ماليين الدوالرات)

مياه، المحتوية على سكر مضاف أو مـواد تحلية أخـر أو منكهة، ومشروبات أخـرى غــيـر آحولية (2202.90.00)
155,843.433.034.2(غيرها)

106,694.121.822.6حنطة عادية - الكمِّيات المستوردة من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب للتموين الداخلي(1001.90.12)

آسب وغيره من بقايا صلبة، وإن آانت  مجروشة أو مطحونة، أو بشكل آريات مكتلة ناتجة عن (2304.00.00)
32,553.87.27.4استخراج زيت فول الصويا.

29,234.46.06.2مياه معدنية ومياه غازية غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكهة(2201.10.00)

26,195.35.96.1مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة.(2202.10.00)

25,025.04.04.2دقيق الحنطة القاسية والطرية.(1101.00.10)
7,480.02.93.0بذار الحنطة القاسية للزراعة.(1001.10.10)
2,000.01.51.6مرغرين باستثناء المرغرين السائل من أصل نباتي.(1517.10.20)
1,372.71.21.2محضرات غذائية غير مذآورة وال داخلة في مكان آخر (غيرها)(2106.90.90)
6,118.51.21.2بطاطا طازجة أو مبردة (غيرها)(0701.90.00)
(0713.20.00).("garbanzoz"  جاربانزوز) 1,252.00.70.7حمص
4,899.20.70.7بندورة (طماطم)، طازجة أو مبردة.(0702.00.00)
1,281.40.60.6بيض طيور بقشره، طازج أو محفوظ أو مطبوخ.(0407.00.00)

710.00.60.6مصنوعات سكرية "سكاآر" (بما في ذلك الشوآوالته البيضاء) ال تحتوي على آاآاو (غيرها)(1704.90.90)

أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على 85% وزنًا أو أآثر من القطن، يزن المتر المربع منها أآثر من (5209.11.00)
200245.90.50.5 غرامًا ، غير مقصورة ، بنسج سادة "توال "

548.80.50.5مثلجات (آيس آريم، بوظة …إلخ) ومثلجات أخر صالحة لألآل، وإن احتوت على الكاآاو (غيرها)(2105.00.90)

2,513.50.40.5بصل، طازجة أو مبردة.(0703.10.10)
308.70.40.5بطاطا (بطاطس) ، شرائح مقلية.(2005.20.20)

أقمشة منسوجة أخر من قطن، تحتوي على 85% وزنًا أو أآثر من القطن، يزن المتر المربع منها أآثر (5209.59.00)
228.60.40.4من 200 غرامًا ، مطبوعة

159.20.40.4غيرها من ذآور الضأن(0104.10.20)

مربى و هالم فواآه ، وخبيص (مرمالد) أوهريس أوعجن فواآه أو أثمار قشرية ، متحصل عليها (2007.99.90)
494.60.40.4بالطبخ ، وإن اضيف إليها السكر او مواد تحلية أخر (غيرها).

أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزنًا أو أآثر من القطن ، غير مقصورة ، بنسج سادة (5208.12.00)
220.30.30.3"توال Toile" ، يزن المتر المربع منها أآثر من 100 غرام

1,288.40.30.3برتقال(0805.10.00)
559.90.30.3بذور عباد الشمس، وإن آانت مكسرة.(1206.00.00)

12,802.65.45.6سلع أخرى-
420,030.396.4100.0اإلجمالي-

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-63 أهم الصادرات الزراعية السورية إلى لبنان خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و طن)

قيمة الصادرات آمية الصادرات (طن)اسم السلعةالكود الجمرآي
%(ماليين الدوالرات)

8,549.222.128.4غيرها من ذآور الضأن(0104.10.20)

63,574.710.513.5حنطة عادية - الكمِّيات المستوردة من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب للتموين الداخلي(1001.90.12)

2,938.85.16.6أجبان أخرى (غيرها)(0406.90.90)
14,506.52.63.3جزر ولفت بقلي(0706.10.00)
1,387.62.43.1جبن أبيض.(0406.10.10)

آسب وغيره من بقايا صلبة، وإن آانت  مجروشة أو مطحونة، أو بشكل آريات مكتلة ناتجة عن (2304.00.00)
10,579.62.22.9استخراج زيت فول الصويا.

10,968.12.22.9بندورة (طماطم)، طازجة أو مبردة.(0702.00.00)
922.01.31.7فستق ، بقشره(0802.50.10)
1,480.01.21.6عجن بندورة "عجن طماطم" ( رب البندورة ).(2002.90.20)
5,151.11.21.5باذنجان طازجة أو مبردة.(0709.30.00)
2,217.11.11.4عدس (غيرها)(0713.40.90)

خيوط قطن خام مفردة من ألياف غير ممشطة مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس وال يقل عن 245.7 (5205.12.11)
437.31.11.4ديسيتكس (أآثر من 8.2 وأقل من 24  وحدة قياس انكليزية)

(0713.20.00).("garbanzoz"  جاربانزوز) 1,912.81.01.2حمص

أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزنًا أو أآثر من القطن ، غير مقصورة ، بنسج تويل " (5208.13.90)
313.40.91.2سرجية Serge" ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع (غيرها)

258.70.91.2ألبان وقشدة، مرآزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر (غيرها)(0402.99.90)
5,741.80.91.1محضرات من األنواع المستعملة  لتغذية الحيوانات (غيرها)(2309.90.90)

3,898.30.81.1ثمار فليفلة من جنس آابسيكوم "Capsicum" أو من جنس بيمنتا "Pimenta" طازجة أو مبردة.(0709.60.00)

822.90.81.1مثلجات (آيس آريم، بوظة …إلخ) ومثلجات أخر صالحة لألآل، وإن احتوت على الكاآاو (غيرها)(2105.00.90)

آسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن آانت مجروشـة أو مطحونة، أو بشـكل آريات مكتلة (2306.10.00)
5,982.90.70.9نـاتـجـة عـن إستخالص الزيوت والدهون النباتية من بذور القطن.

685.60.70.9بقسماط أو خبز محمص (توست "Toasted") ومنتجات محمصة مماثلة (غيرها)(1905.40.90)
1,535.50.70.9بازيال (بيسوم ساتيفوم "Pisum Sativum")، طازجة أو مبردة.(0708.10.00)
1,079.30.70.9لوز، بقشره(0802.11.00)
1,952.60.70.8لوبيا أو فاصوليا (فيغنا وفاسيولوس"Vigna Phaseolus") مجمدة.(0710.22.00)
(0809.40.00)."sloes" 921.30.60.8خوخ (برقوق) وخوخ السياج

35,162.015.219.6سلع أخرى-
182,979.077.8100.0اإلجمالي-

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-64 أهم الصادرات الزراعية السورية إلى ترآيا خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و طن)

آمية الصادرات اسم السلعةالكود الجمرآي
(طن)

قيمة الصادرات 
%(ماليين الدوالرات)

22,798.032.056.8قطن غير مسرح "غير مكرود" وغير ممشط (غيره)(5201.00.90)

آسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن آانت مجروشـة أو مطحونة، أو بشـكل آريات مكتلة (2306.10.00)
28,276.34.07.0نـاتـجـة عـن إستخالص الزيوت والدهون النباتية من بذور القطن.

15,384.43.86.8بذور قطن.(1207.20.00)

خيوط قطن خام مفردة من ألياف غير ممشطة مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس وال يقل عن 245.7 (5205.12.11)
1,025.22.13.8ديسيتكس (أآثر من 8.2 وأقل من 24  وحدة قياس انكليزية)

875.81.42.5آبر (قبار"Caper") في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد أخرى بقصد الحفظ المؤقت فقط .(0711.30.10)
30,026.31.22.1ثفل وغيره من المواد الصلبة الناتجة عن استخراج زيت الزيتون.(2306.90.10)
3,081.31.22.1عدس (غيرها)(0713.40.90)
1,418.11.01.8فضالت قطن (بما فيها فضالت الخيوط والنساالت) (غيرها)(5202.99.00)

أقمشة منسوجة من خيوط قطن وخيوط مطاط (مطاطة) مصبوغة ، يزن المتر المربع منها أآثر من (5212.23.10)
200174.70.91.7 غرامًا

1,896.40.91.7بذور عباد الشمس، وإن آانت مكسرة.(1206.00.00)

غلوآوز وشراب الغليكوز، ال يحتوي على فرآتوز أو يحتوي على أقل من %20 وزنًا من الفرآتوز (1702.30.90)
fructose"3,910.40.91.5"، محسوبًا على الحالة الجافة (غيرها)

3,280.30.71.3بندورة (طماطم)، طازجة أو مبردة.(0702.00.00)
693.40.71.2صوف جز منزوع دهنه وغير مكربن مغسول(5101.21.10)
685.10.61.1فضالت خيوط القطن(5202.10.00)
612.90.61.0بذور آمون(0909.30.00)
142.50.50.9جلود مدبوغة من  فصيلة الضأن، بحالتها الرطبة - غيرها (4105.10.90)
8,617.00.40.7خشب وقود  قطعًا مستديرة أو حطبًا أو أغصانًا أو حزمًا أو بأشكال مماثلة(4401.10.00)

آسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن آانت مجروشـة أو مطحونة، أو بشـكل آريات مكتلة (2306.70.00)
3,551.00.40.7نـاتـجـة عـن إستخالص الزيوت والدهون النباتية من نبت "germ" الذرة

أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزنًا أو أآثر من القطن ، غير مقصورة ، بنسج سادة (5208.12.00)
154.30.30.6"توال Toile" ، يزن المتر المربع منها أآثر من 100 غرام

آسب وغيره من بقايا صلبة، وإن آانت  مجروشة أو مطحونة، أو بشكل آريات مكتلة ناتجة عن (2304.00.00)
2,142.70.20.4استخراج زيت فول الصويا.

أقمشة منسوجة أخر من قطن، تحتوي على 85% وزنًا أو أآثر من القطن، يزن المتر المربع منها (5209.42.00)
"Denim" 47.20.20.3أآثر من 200 غرامًا من خيوط مختلفة األلوان ، دنيم

318.50.20.3صوف غير مسرح (غير مكرود) وال ممشط بدهنه (غيره)(5101.19.90)
285.40.20.3جميد أو مضير (الهكط) بشكل مسحوق أو  بشكل صلب آخر.(0403.10.23)

(4103.90.00)
جلود خام أخر، (طرية أو مملحة أو مجففة "صالل" أو مكلســة أو محمَّضة أو محفوظة بطريقة 

أخرى، لكنها غير مدبوغة أو مرقَّـقـة "مهيأة بطريقة بارشــــــمـان " أو مهيأة أآثر من ذلك)، وإن 
آانت منزوعة الشعر أو مشطورة

29.00.10.2

خيوط قطن خام مفردة من ألياف غير ممشطة تحتوي على 85% وزنًا أو أآثر من القطن، غير مهيأة (5205.11.10)
50.00.10.2للبيع بالتجزئة. مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أآثر (ال يزيد عن 14 رقم متري)

خيوط قطن خام مفردة من ألياف غير ممشطة مقاسها أقل من 245.7 ديسيتكس وال يقل عن 232.56 (5205.12.12)
32.00.10.2ديسيتكس (من رقم 24 وحتى الرقم 25.45  وحدة قياس انكليزية)

جلود جرى عليها تحضير بعد الدباغة أو بعد الدباغة والتجفيف  من الخراف وصغارها ,مصبوغة أو (4112.00.99)
66.90.10.2محببة او منقوشة بالضغط أو مطبوعة (غيرها)

104.20.10.2بسكويت حلو(1905.31.00)
242.00.10.2عدس للبذار (تقاوى).(0713.40.10)
89.10.10.2بذور يانسون أو بذور يانسون صيني أو نجمي (جاذبة)(0909.10.00)

خيوط قطن مزوية أو متعددة الزوي من ألياف غير ممشطة خام مقاسها بالخيط المفرد 714.29 (5205.31.10)
42.30.10.2ديسيتكس أو أآثر (ال يزيد عن 14 رقم متري بالخيط المفرد)

414.00.10.2نشاء ذرة المعد للصناعات غير الغذائية.(1108.12.10)
2,296.21.01.8سلع أخرى-
132,762.956.3100.0اإلجمالي-

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-65 أهم الواردات الزراعية السورية من دول االتحاد األوربي (15) خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و طن)

قيمة الواردات آمية الواردات (طن)اسم السلعةالكود الجمرآي
%(ماليين الدوالرات)

434,216.1115.640.0سكروز نقي آيماويًا، بحالته الصلبة مصفى (مكرر) (غيرها)(1701.99.19)
3,527.932.611.3لفائف عادية "سجائر" محتوية على تبغ.(2402.20.00)
2,266.018.06.2مبيدات لألعشاب، موقفات انبات أو مانعات تبرعم، منظمات نمو النباتات لالستعمال الزراعي(3808.30.10)

(0402.21.10)
ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم  بنسبة تزيد عن %1.5 وزنًا 

,ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر ,لألطفال ضمن علب معدنية محكمة ال يتجاوز 
وزن محتواها الصافي 2500 غرام.

3,080.515.55.4

247.612.54.3بذور الخضار التي اليمكن استعمالها إال للبذار.(1209.91.10)
(0405.90.10).("GHEE" المشتق من الحليب) 4,676.911.03.8سمن
1,914.19.93.4محضرات غذائية غير مذآورة وال داخلة في مكان آخر (غيرها)(2106.90.90)
640.15.41.9مبيدات للفطريات لالستعمال الزراعي(3808.20.10)
1,370.35.01.7مخاليط مواد عطرية - غيرها(3302.90.90)
392.24.81.7مبيدات حشرات لالستعمال الزراعي(3808.10.10)
1,997.04.71.6زبد(0405.10.00)
4,608.03.71.3بطاطا طازجة أو مبردة للزرع (للبذار).(0701.10.00)
288.93.61.3بذور شوندر (بنجر) السكر التي ال يمكن إستعمالها إّال للبذار(1209.11.10)

غلوآوز وشراب الغليكوز، ال يحتوي على فرآتوز أو يحتوي على أقل من %20 وزنًا من الفرآتوز (1702.30.90)
fructose"10,581.93.21.1"، محسوبًا على الحالة الجافة (غيرها)

7,852.43.11.1أرز مقشور (أرز أسمر).(1006.20.00)

ديوك و دجاجات من فصيلة غالوس دومستيكاس"Gallus Domesticus", بوزن اليزيد عن 185 (0105.19.00)
48.62.81.0غ (غيرها)

رقائق مستطيلة مصنوعة من دقيق البطاطا مملحة ومضاف إليها مواد حافظة، مجففة معدة (2005.20.10)
1,559.02.30.8لالستهالك بعد القلي

ألبان وقشدة، مرآزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو (0402.10.90)
1,092.32.10.7بأشكال صلبة أخر، تحتوي علىدسم بنسبة ال تزيد عن 15% وزنا (غيرها)

ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم  بنسبة تزيد عن %1.5 وزنًا (0402.21.90)
1,015.82.00.7,ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر (غيرها)

329.31.90.7مخاليط مواد عطرية المعدة لصناعة محضرات التطرية والتجميل واألدوية(3302.90.10)
3,779.01.90.6أرز مضروب آليًا أو جزئيًا، وإن آان ممسوحًا أو ملمعًا.(1006.30.00)
387.01.60.6محضرات غير آحولية  (خالصات مرآبة) قاعدتها مواد عطرية لصنع المشروبات - غيرها(3302.10.90)
105.31.50.5خالصات وأرواح ومرآزات البن.(2101.11.00)
1,990.61.40.5زيت فول الصويا  وأجزاؤه خام، وإن أزيل صمغه معد لصناعة الصابون.(1507.10.10)

32,028.022.97.9سلع أخرى-
519,995.0288.9100.0اإلجمالي-

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-66 أهم الواردات الزراعية السورية من الواليات المتحدة األمريكية خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و طن)

قيمة الواردات آمية الواردات (طن)اسم السلعةالكود الجمرآي
%(ماليين الدوالرات)

566,449.276.050.7ذرة صفراء(1005.90.10)
158,360.622.815.2ذرة (غيرها).(1005.90.90)
88,779.921.014.0فول الصويا وإن آان مكسرًا.(1201.00.00)
1,072.918.212.1لفائف عادية "سجائر" محتوية على تبغ.(2402.20.00)

آسب وغيره من بقايا صلبة، وإن آانت  مجروشة أو مطحونة، أو بشكل آريات مكتلة ناتجة عن (2304.00.00)
15,549.33.92.6استخراج زيت فول الصويا.

57.41.91.3بذور الخضار التي اليمكن استعمالها إال للبذار.(1209.91.10)
80.11.41.0مبيدات حشرات لالستعمال الزراعي(3808.10.10)
321.81.40.9محضرات غذائية غير مذآورة وال داخلة في مكان آخر (غيرها)(2106.90.90)

(0402.21.10)
ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم  بنسبة تزيد عن %1.5 وزنًا 

,ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر ,لألطفال ضمن علب معدنية محكمة ال يتجاوز 
وزن محتواها الصافي 2500 غرام.

94.70.70.5

الآتوز وشراب الآتوز "lactose Syrup" محتوي  على %99 وزنًا أو أآثر من الالآتوز، معبرًا (1702.11.00)
600.00.40.2عنه بالالآتوز الالمائي ومحسوبًا على أساس المادة الجافة

110.90.30.2بازيال (بيسوم ساتيفوم "Pisum sativum") يابسة مقشورة للبذار.(0713.10.10)
1,125.00.30.2سكروز نقي آيماويًا، بحالته الصلبة مصفى (مكرر) (غيرها)(1701.99.19)
185.20.30.2صلصات محضرة  ومحضرات صلصات؛ توابل مخلوطة (غيرها)(2103.90.00)

بذور وثمار ونوى"Spores" من األنواع المعدة للبذار (تقاوى) ( غيرها) التي ال يمكن استعمالها إال (1209.99.10)
29.50.20.2للبذار.

21.00.20.2ذرة صفراء معدة للبذار.(1005.10.00)

ديوك و دجاجات من فصيلة غالوس دومستيكاس"Gallus Domesticus", بوزن اليزيد عن 185 (0105.19.00)
1.80.10.1غ (غيرها)

16.10.10.1مخاليط مواد عطرية - غيرها(3302.90.90)

خالصات الشعير الناشظ "مالت malt"؛ محضرات غذائية من دقيق (طحين) أو جريش أو سميد أو (1901.90.90)
39.90.10.1النشاء أو خالصات المالت (غيرها)

308.20.60.4سلع أخرى-
833,203.4150.0100.0اإلجمالي-

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-67 أهم الواردات الزراعية السورية من األرجنتين خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و طن)

قيمة الواردات آمية الواردات (طن)اسم السلعةالكود الجمرآي
%(ماليين الدوالرات)

آسب وغيره من بقايا صلبة، وإن آانت  مجروشة أو مطحونة، أو بشكل آريات مكتلة ناتجة عن (2304.00.00)
318,296.388.962.7استخراج زيت فول الصويا.

127,433.018.513.1ذرة صفراء(1005.90.10)
41,591.014.910.5فول الصويا وإن آان مكسرًا.(1201.00.00)
17,944.513.29.3متة (ماتية) ، خاما بشكل عيدان حتى ماآان منها مطحونًا(0903.00.20)

نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول، وإن آانت (2302.40.00)
10,231.02.41.7بشكل آريات مكتلة من حبوب أخر

1,936.92.01.4متة (ماتية) محضرة وجاهزة لإلستهالك(0903.00.10)
1,136.00.60.4محضرات غذائية غير مذآورة وال داخلة في مكان آخر (غيرها)(2106.90.90)
4,600.00.60.4ذرة حلوة طازجة أو مبردة.(0709.90.50)
1,062.80.30.2بذور عباد الشمس، وإن آانت مكسرة.(1206.00.00)
241.20.20.1زيوت خامية (غيرها) من بذور عباد الشمس.(1512.19.10)

الآتوز وشراب الآتوز "lactose Syrup" محتوي  على %99 وزنًا أو أآثر من الالآتوز، معبرًا (1702.11.00)
100.00.10.0عنه بالالآتوز الالمائي ومحسوبًا على أساس المادة الجافة

81.60.00.0سلع أخرى-
524,654.2141.8100.0اإلجمالي-

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-68 أهم الواردات الزراعية السورية من البرازيل خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و طن)

قيمة الواردات آمية الواردات (طن)اسم السلعةالكود الجمرآي
%(ماليين الدوالرات)

217,114.656.957.5سكروز نقي آيماويًا، بحالته الصلبة مصفى (مكرر) (غيرها)(1701.99.19)
51,622.119.920.1سكر شوندر (بنجر) بقصد التصفية (التكرير)(1701.12.10)
15,759.817.818.0بن غير محمص غير منزوع منه الكافيين(0901.11.00)
8,998.92.93.0فول الصويا وإن آان مكسرًا.(1201.00.00)

آسب وغيره من بقايا صلبة، وإن آانت  مجروشة أو مطحونة، أو بشكل آريات مكتلة ناتجة عن (2304.00.00)
3,000.00.60.6استخراج زيت فول الصويا.

15.90.20.2مبيدات لألعشاب، موقفات انبات أو مانعات تبرعم، منظمات نمو النباتات لالستعمال الزراعي(3808.30.10)
133.00.20.2فلفل من جنس (بيبر "Piper") غير مجروش والمسحوق(0904.11.00)
53.50.10.1خالصات وأرواح ومرآزات البن.(2101.11.00)
69.90.10.1عصير أي نوع واحد آخر من الفواآه مكثف معد للصناعة(2009.80.13)
93.00.10.1ألياف سيزال معدة للصناعة(5304.10.10)
240.50.20.2سلع أخرى-
297,101.199.0100.0اإلجمالي-

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-69 أهم الواردات الزراعية السورية من مصر خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و طن)

قيمة الواردات آمية الواردات (طن)اسم السلعةالكود الجمرآي
%(ماليين الدوالرات)

118,183.941.948.9أرز مضروب آليًا أو جزئيًا، وإن آان ممسوحًا أو ملمعًا.(1006.30.00)
82,576.426.831.3أرز مقشور (أرز أسمر).(1006.20.00)
5,676.02.63.0فول سوداني، مقشورًا، وإن آان مكسرًا.(1202.20.00)
241.72.32.6شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيًا، معبأ مباشرة في عبوات اليزيد وزن محتواها عن 3 آغ(0902.30.00)
15,773.51.41.7بصل، طازجة أو مبردة.(0703.10.10)
323.51.31.5تبغ التدخين، وإن إحتوى على أبدال تبغ بأية نسبة آانت(2403.10.00)
129.11.11.3مبيدات حشرات لالستعمال الزراعي(3808.10.10)
301.01.11.2خالصات وأرواح ومرآزات البن.(2101.11.00)
1,233.00.60.7لوبيا أو فاصوليا، عادية (فاسيولوس فولجاريس) بما فيها الفاصولياء البيضاء (غيرها)(0713.33.90)
229.50.60.7صلصات محضرة  ومحضرات صلصات؛ توابل مخلوطة (غيرها)(2103.90.00)
226.70.50.6محضرات غير آحولية  (خالصات مرآبة) قاعدتها مواد عطرية لصنع المشروبات - غيرها(3302.10.90)
82.10.40.5مبيدات للفطريات لالستعمال الزراعي(3808.20.10)
1,398.50.40.4موز بما فيه (البالنتان "Plantains") طازج أو مجفف.(0803.00.00)
127.60.30.3محضرات غذائية غير مذآورة وال داخلة في مكان آخر (غيرها)(2106.90.90)
236.00.30.3دهون و زيوت نباتية وأجزاؤها , مهدرجة آليًا أو جزئيًا وإن آانت مكررة (غيرها)(1516.20.19)
2,733.30.20.3بندورة (طماطم)، طازجة أو مبردة.(0702.00.00)
107.00.20.3خيوط آتان مزوية أو متعددة الزوي(5306.20.00)
36.30.20.2مبيدات لألعشاب، موقفات انبات أو مانعات تبرعم، منظمات نمو النباتات لالستعمال الزراعي(3808.30.10)
55.70.20.2مصارين.(0504.00.10)
413.20.20.2بذور بطيخ (أصفر أو أحمر اللب أخضر القشرة).(1212.99.20)
1,080.50.20.2جريش وسميد من ذرة.(1103.13.00)

يوسفي "ماندرين"  (بما فيها التانجرين "Tangerins" والساتسوماس "Satsumas")؛ آلمنتينا ويلكينج (0805.20.00)
Wilkings"809.00.20.2" وغيرها من الحمضيات المهجنة

287.10.20.2عصير أي نوع واحد آخر من الفواآه مكثف معد للصناعة(2009.80.13)
667.60.10.2بطاطا (بطاطس) شرائح مقلية،  مجمدة.(2004.10.10)
560.00.10.2نيترات األمونيوم وإن آانت في محاليل مائية(3102.30.00)
418.00.10.2أرز غير مقشور (أرز بغالفه الزهري) ( غيرها).(1006.10.90)
739.90.10.2برتقال(0805.10.00)

3,632.32.22.5سلع أخرى-
238,278.385.8100.0اإلجمالي-

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-70 أهم الواردات الزراعية السورية من العراق خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و طن)

قيمة الواردات آمية الواردات (طن)اسم السلعةالكود الجمرآي
%(ماليين الدوالرات)

281,260.028.738.9شعير.(1003.00.00)
76,899.010.314.0حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم (غيرها)(1001.90.90)

نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول، وإن آانت بشكل (2302.30.00)
175,282.310.013.6آريات مكتلة من حنطة (قمح)

36,705.33.85.1البولة (يوريا) وإن آانت في محاليل مائية (3102.10.00)
(0713.20.00).("garbanzos"  جاربانزوز) 7,713.22.73.7حمص

18,252.22.43.2حنطة عادية - الكمِّيات المستوردة من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب للتموين الداخلي(1001.90.12)

3,206.02.02.7بذور سمسم.(1207.40.00)
11,187.81.82.5تمر (غيرها)(0804.10.90)
5,195.41.52.1أرز مقشور (أرز أسمر).(1006.20.00)
5,645.71.52.0برغل القمح(1904.30.00)
5,395.31.31.8بازيال (بيسوم ساتيفوم "Pisum sativum") يابسة مقشورة (غيرها)(0713.10.90)

حبوب مشــغولة بطريقة أخرى (مثًال، مقشــورة أو مفلطحة أو مدورة أو مقطعة أو مكسـرة أو بشـكل (1104.29.10)
8,789.41.11.6رقائق)، من حنطة أو من خليط حنطة مع شيلم أو من شعير.

3,941.81.01.4جذور سوس (عرق سوس).(1211.10.00)
2,218.00.71.0أرز مضروب آليًا أو جزئيًا، وإن آان ممسوحًا أو ملمعًا.(1006.30.00)

(4101.10.00)
صالل وجلود آاملة من فصيـلة البقر، ال يزيد وزن الجلد الواحد منها عن 8 آغ عندما تكون مجفَّفة 

"صالل" أو 10 آغ عندما تكون  ممّلحة مجفَّفة "dry-salted"، أو 16 آغ عندما تكون  طرية 
(طازجة)، أو مملَّحة بحالتها الرطـبة "wet-salted" أو عندما تكون محفوظة بطريقة أخرى

1,390.60.40.6

2,155.80.40.6بذور عباد الشمس، وإن آانت مكسرة.(1206.00.00)
811.00.40.5لوبيا أو فاصوليا، عادية (فاسيولوس فولجاريس) بما فيها الفاصولياء البيضاء (غيرها)(0713.33.90)
2,188.00.40.5تمر في أغلفة اليزيد وزن محتواها عن آيلوغرام واحد.(0804.10.10)

فول عريض (فيشيا فابا من نوع ماجور) وفول صغير (فيشيا فابا من نوع إيكوينا وفيشيا فابا من نوع (0713.50.90)
1,195.60.30.4مينور) (غيرها)

1,382.50.30.4خضر أخر، طازجة أو مبردة (غيرها)(0709.90.90)

عسل أسود (دبس السكر "موالس molasses") ناتج من إستخالص أو تكرير السكر مضاف إليه (1703.90.90)
5,128.10.30.4ملون أو منكه (غيرها)

1,918.10.20.3حنطة (قمح) قاسية (غيرها)(1001.10.90)
317.60.20.2بذور شمر؛ حبات عرعر(0909.50.00)
219.90.20.2جلود فصيلة الضأن، بصوفها(4102.10.00)

1,005.10.10.2حنطة عادية - الكميات المستوردة بقصد التصنيع (الطحن) وإعادة تصدير الكميات المعادلة من الدقيق(1001.90.13)

641.60.10.2عدس للبذار (تقاوى).(0713.40.10)

لوبيا أو فاصولياء، حمراء صغيرة (أدزوآي "Adzuki") (فاصيوليوس أو فيغنا انجوالريس) (0713.32.90)
532.40.10.2(غيرها)

312.30.10.2جلود خام أخر، من فصيلة الماعز مدبوغة دباغة أولية بطريقة أخرى مستوردة من قبل جهة أخرى(4103.10.95)

5,909.81.31.7سلع أخرى-
666,799.773.7100.0اإلجمالي-

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



الجدول 3-71 أهم الواردات الزراعية السورية من أوآرانيا خالل عام 2004 (ماليين الدوالرات و طن)

قيمة الواردات آمية الواردات (طن)اسم السلعةالكود الجمرآي
%(ماليين الدوالرات)

278,752.733.746.2شعير.(1003.00.00)
99,615.017.323.7نيترات األمونيوم وإن آانت في محاليل مائية(3102.30.00)
35,280.26.99.5البولة (يوريا) وإن آانت في محاليل مائية (3102.10.00)
14,529.16.48.8زيوت خامية معدة للصناعة من بذور عباد الشمس(1512.11.11)
13,929.02.12.9حنطة عادية - الكمِّيات المستوردة من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب للتموين الداخلي(1001.90.12)
982.21.41.9جوز عادي ، مقشر(0802.32.00)
6,181.01.11.5أمالح مزدوجة ومخاليط  من نيترات الكالسيوم ونيترات األمونيوم(3102.60.00)
931.01.01.3بذور آوسا (لب أبيض) وقرع(1212.99.40)

ألبان وقشدة، مرآزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال (0402.10.90)
440.00.71.0صلبة أخر، تحتوي علىدسم بنسبة ال تزيد عن 15% وزنا (غيرها)

1,970.00.70.9بذور عباد الشمس، وإن آانت مكسرة.(1206.00.00)

نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول، وإن آانت بشكل (2302.10.00)
2,762.70.40.6آريات مكتلة من ذرة

315.60.30.5حيوانات حية من فصيلة األبقار(غيرها)(0102.90.00)
2,627.40.30.5ذرة صفراء(1005.90.10)
150.00.20.3مبيدات حشرات لالستعمال الزراعي(3808.10.10)
58.50.10.2زبد(0405.10.00)

ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم  بنسبة تزيد عن %1.5 وزنًا ,ال (0402.21.90)
50.00.10.1تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر (غيرها)

آسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن آانت مجروشـة أو مطحونة، أو بشـكل آريات مكتلة نـاتـجـة (2306.30.00)
537.00.10.1عـن إستخالص الزيوت والدهون النباتية من بذور عباد الشمس.

25.00.10.1مصل اللبن و مصل اللبن المعدل ، وإن آان مرآزًا أو محتويًا على سكر مضاف أو على مواد تحلية آخر.(0404.10.00)

78.70.10.1سلع أخرى-
459,215.072.9100.0اإلجمالي-

المصدر : قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك





 

 

  




