




  

 

  تمهيد

تمر سورية حاليا بمرحلة تحول يتم فيها إعادة بناء اقتصادها عبر تحضير وتنفيذ العديد من االتفاقيات التجارية مع 

  .الشرآاء التجاريين وتعزيز صادراتها وتجارتها الخارجية ونتيجة زيادة االنفتاح على االقتصاد العالمي

وهو يظهر مدى . امة والتجارة الزراعية في إطار تطورات التجارة الدوليةيقدم هذا التقرير تحليال وصفيا للتجارة الع

  .التقدم الذي حققه االقتصاد السوري في مجال تحرير التجارة في السنوات القليلة الماضية

ات وآذلك يتناول بالتحليل تطور آل من التجارة الدولية والتجارة السورية والسياسات التجارية مع الترآيز على السياس

وهو التقرير الخامس في سلسلة تقارير سنوية عن التجارة الزراعية السورية يصدرها المرآز . والتجارة الزراعية 

 .الوطني للسياسات الزراعية باللغتين العربية واإلنكليزية

تدامة تعزيز التقرير الحالي هو احد ثمار التعاون البناء بين وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في سورية ومشروع اس

والمقام من  ) GCP/SYR/006/ITA(قدرات المرآز الوطني للسياسات الزراعية الذي تنفذ المرحلة الثالثة منه حاليا 

 .قبل الحكومة اإليطالية والمنفذ من قبل منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة

 في المرآز الوطني للسياسات الزراعية يتألف من السادة وقد اعد التقرير فريق من الباحثين في قسم السياسات التجارية

 .بشير الحموي ومحمود ببيلي ومحمد علي محمد واآلنسة هاجر بغاصة

 . تعبر وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي عن خالص شكرها للمشروع لدعمه المتواصل إلنجاح إصدار هذا التقرير

 الشكر لخبراء منظمة األغذية والزراعة لمساعدتهم المتواصلة في ويتقدم المرآز الوطني للسياسات الزراعية بجزيل

تدريب الفنيين في المرآز آما يعرب عن امتنانه العميق لكل الوزارات والمؤسسات على تعاونهم وعلى التسهيالت 

القتصاد المقدمة منهم للتوصل إلى البيانات وتقديم المعلومات وخاصة وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ووزارة ا

 .والتجارة ووزارة المالية والمديرية العامة للجمارك والمكتب المرآزي لإلحصاء

تم إعداد التقرير بمساعدة فنية مستمرة ومراجعة من خبير منظمة األغذية والزراعة السيد خوسيه ماريا غارسيا 

 .دافيد منير نبتيكليزية السيد ألفاريس آوآه واالقتصادية لدى المنظمة اآلنسة آيارة مونوتي وراجع اللغة اإلن

آذلك ساعد في إعداد التقرير السيد هيثم األشقر معاون مدير المرآز لشؤون البحث وإشراف مدير المرآز السيد عطية 

الهندي باإلضافة إلى رئيس المستشارين الفنيين السيد بيرو توماسو بيري ومساعدة مشكورة من المترجمة لدى المنظمة 

 .السيدة اسما مطر

يقدم قسم السياسات التجارية شكره الخالص لقسم االتصاالت والمعلومات وخاصة فريق قواعد البيانات وللجهاز 

 .اإلداري والفني في المرآز

 .وان المرآز يرحب بأية اقتراحات أو مالحظات من قراء هذا التقرير
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  2006التجارة الزراعية السورية 

i 

  ملخص تنفيذي

وتم  .سياساتها التجارية حين تبنت اقتصاد السوق اتخذت سورية خطوات متعددة إلصالح اقتصادها و1986منذ العام 

تقديم إصالحات مؤسساتية وبنيوية وقطاعية عديدة لخلق بيئة مناسبة لالستثمارات المحلية واألجنبية المباشرة وللتجارة 

دة ثم جاء تبني مفهوم اقتصاد السوق االجتماعي والذي أتاح مجاال واسعا من اإلصالحات في مجاالت متعد. الخارجية

وتم تشجيع القطاع الخاص للعب . مثل النظام المالي وسياسات سعر الصرف وسياسات االستثمار والتجارة الزراعية

وتمت إعادة بناء االقتصاد باتجاه تعزيز فعاليته وتحقيق . دور اآبر في اإلنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي واالستثمار

ستثمارات والتكيف االقتصادي مع الظروف العالمية آل ذلك إضافة إلى النمو المستدام وإيجاد بيئة مالئمة لجذب اال

  .مراعاة تحسين مستوى حياة المواطنين السوريين

ويلعب . وان سورية بموقعها الجغرافي االستراتيجي تعتبر بلدا واعدا يحوي فرصا آبيرة لتحسين األداء االقتصادي

واالجتماعي فهو يساهم في توثيق األمن الغذائي وتقديم المواد األولية القطاع الزراعي دورا هاما في التطور االقتصادي 

وان الزراعة . للصناعات المحلية ويولد النقد األجنبي ويؤمن فرص عمل للكثيرين ويسهم في تخفيض معدل الفقر

 .             والتجارة الزراعية يمكن أن تشكل دافعا لالقتصاد وجعله اقتصادا فاعال

رة هو احد منتجات قسم السياسات التجارية في مديرية المرآز الوطني للسياسات الزراعية وهو تقرير تقرير التجا

سنوي يقدم رؤية معمقة عن السياسات السورية المتعلقة بالتجارة الزراعية ويلقي الضوء على قضايا مهمة عديدة تتعلق 

  :بالتجارة أهمها

هات التجارة العالمية مع الترآيز بصورة خاصة على التجارة  تقييم أداء التجارة السورية في سياق اتجا-1

 .الزراعية

  يقدم مصدرا جيدا من المعلومات عن السياسات التجارية الزراعية-2

 يضع أمام أصحاب القرار والمهتمين تصورا واضحا عن السياسات التجارية الحالية السورية والعالمية مع -3

 .ت في السياسات التي تشوه التجارةتصور عملي للحد تدريجيا من التدخال

 وحتى العام 1997-1996معظم تحليالت التجارة المعروضة في هذا التقرير تستند إلى البيانات اإلحصائية للسنوات 

 .2007 وجزء من العام 2006 مع العلم انه تمت اإلشارة إلى تطور السياسات الحديثة بحيث تغطي العام 2005

وهو يظهر االتجاهات الحديثة في .  يقدم ملخصا عن التجارة العامة والتجارة الزراعية العالميةالفصل األول من التقرير

أسعار النفط ونظام أسعار الصرف والتجارة اإلقليمية ويعرف بأهم المصدرين والمستوردين ويبين أحدث التطورات في 

لعالم والشرق األوسط ويقدم وصفا تفصيليا وهو آذلك يعطي تفصيالت عن التجارة الزراعية في ا. االقتصاد العالمي
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 .للتجارة لمجموعات مختارة من السلع الزراعية

ورغم %) 3,5 آان 2006معدل النمو عام (أظهرت االتجاهات الحديثة في االقتصاد العالمي تباطؤا في معدالت النمو 

هذا النمو فان عددا من الدول النامية ذات أن اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية مازال يشكل المكون الرئيسي الدافع ل

وهو اقل من % 6,5 حوالي 2005آان معدل النمو عام . االقتصاديات الكبيرة آالصين والهند أخذت أهميتها تتزايد

حيث آان مدفوعا باقتصاد أوربا والواليات المتحدة األمريكية الذين يمثالن % 9 والذي آان 2004معدل النمو عام 

  .عيين الرئيسيين المؤثرين في السوق العالميةالتجار الزرا

وآان ) 2005 مليارات دوالر تقريبا عام 6وصل إلى (أما التجارة البينية في الشرق األوسط فقد سجلت نموا متزايدا 

مة لتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تأثير مهم في ذلك وفي الوقت نفسه مازالت التجارة مع أوربا مه

 .سواء للصادرات أو الواردات

 وهو يعرض التطورات الرئيسية للتجارة السورية 2005الفصل الثاني يغطي اتجاهات التجارة السورية حتى العام 

ويظهر أداء التجارة العامة والتجارة الزراعية ويناقش العوامل الرئيسية المؤثرة على التجارة والسلع الرئيسية التي يتم 

 .في سوريةالمتاجرة بها 

بذلت سورية جهودا آبيرة لتسريع عملية إصالح تجارتها وتطوير اقتصادها حيث استمر االقتصاد بالنمو في السنوات 

وقد زادت التجارة . رغم أن هذا المعدل تباطأ قليال مقارنة بالسنة السابقة) 2005عام % 4,5آان نموه حوالي (األخيرة 

اال انه خالفا . من الناتج المحلي اإلجمالي% 62 حوالي 2005 في عام  وشكلت2005-2003الكلية خالل الفترة 

على أن .  نتيجة الزيادة الكبيرة في الواردات2005-2004للسنوات السابقة فقد آان الميزان التجاري سالبا في العامين 

-2000ات خالل الفترة وصل معدل النمو السنوي لالستثمار( سورية تمثل اقتصادا متناميا تتزايد فيه االستثمارات 

من جهة أخرى تزايدت نسبة عدد السكان في المدن وترافق ذلك مع تطبيق اتفاقية منطقة التجارة %). 7 إلى 2005

 وآانت المستوردات 2005-2001الحرة العربية الكبرى وزيادة المستوردات التي تضاعفت تقريبا خالل الفترة 

 مليون 328سبب ظهور عجز في الميزان التجاري الزراعي وصل إلى الزراعية أعلى من الصادرات الزراعية مما 

وبالنسبة للشرآاء التجاريين آان االتحاد األوربي أهم شريك تجاري بالنسبة للصادرات السورية . 2005دوالر في عام 

 .وآانت الدول اآلسيوية أهم الشرآاء بالنسبة للمستوردات

ويحلل الفصل أداء التجارة الزراعية السورية من . تجارة الزراعية السوريةيتناول الفصل الثالث بمزيد من التفصيل ال

. خالل ثالثة مؤشرات هي الميزة النسبية الظاهرية وقيمة الوحدة النسبية والخريطة التجارية للسلع الزراعية السورية

مستوردة للمنتجات السورية ويعرض الفصل أيضا اتجاهات نمو الصادرات والواردات الزراعية الرئيسية واهم الدول ال

 .والدول الموردة للسلع الزراعية إلى سورية والموازين التجارية الزراعية مع الشرآاء الرئيسيين

 آان إنجاز صادرات األغنام وزيت الزيتون والحمضيات جيدا وأظهرت الخريطة التجارية الزراعية 2005في عام 

اح والبصل الجاف وبذور الكمون والقطن غير الممشط وغير المكرود  أن القمح والتف2004-2000لسورية خالل الفترة 

من جهة أخرى آانت آل من الصادرات والواردات الزراعية تتصف بأنها مرآزة من . سجلت تراجعا في صادراتها
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تورد وآان المس. حيث عدد الشرآاء التجاريين وان آانت الصادرات قد أظهرت تنوعا جغرافيا اآبر نسبيا من الواردات

األآبر للسلع الزراعية السورية هي البالد العربية في حين أن اآبر مورد للسلع الزراعية إلى سورية آان االتحاد 

وتزداد أهمية البالد العربية آمستورد ومورد للسلع الزراعية بعد تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة ). 25(األوربي

 آان الميزان التجاري الزراعي 2005في عام . من العراق ودول الخليجالعربية الكبرى وزيادة الصادرات إلى آل 

موجبا مع معظم الدول العربية ومع اليابان واندونيسيا في حين آان سالبا مع آل من الواليات المتحدة األمريكية 

 .واالتحاد األوربي واألرجنتين وأوآرانيا والبرازيل

ت التجارة الدولية ويتحدث عن االتفاقيات الثنائية واإلقليمية والمتعددة الفصل الرابع يعرض آخر التطورات في مفاوضا

 .األطراف ويبين تفاعل سورية مع االتفاقيات الدولية

أهم القضايا التي تناولتها جولة المفاوضات في الدوحة هي مستويات الدعم المحلي في الواليات المتحدة األمريكية 

ربي وشهدت طلب الدول المتقدمة المزيد من الوصول إلى أسواق الدول النامية غير والتعرفة الجمرآية في االتحاد األو

وقد قامت الدول النامية في مواجهة الدول المتقدمة بتشكيل تكتالت ضمن مجموعات من الدول المتضامنة . الزراعية

وتشارك سورية بعض . ة وهي تعكس تثبيت متطلبات الدول النامية في المنظم90 ومجموعة الـ 20مثل مجموعة الـ 

آما تهتم سورية في عقد تحالفات وإقامة . المجموعات في اهتماماتها ويترآز اهتمامها على الزراعة آقطاع استراتيجي

  .شبكة عالقات مع دول عديدة لتدعيم موقفها التفاوضي في دخول المنظمة مستقبال

 عن استراتيجية جديدة 2006وربية في تشرين األول عام وبالنسبة للتطورات التجارية العالمية فقد آشفت المفوضية األ

 توصل 2006فيما يخص السياسات التجارية تتعلق باتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع االقتصادات الكبيرة وفي تموز 

  . أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى اتفاق حول آلية للشفافية فيما يخص االتفاقيات التجارية اإلقليمية

ذلك فان قضايا ملحة أخرى ظهرت ضمن مناقشات التجارة الدولية مثل المؤشرات الجغرافية واألغذية الجديدة وصيد آ

وفي هذا السياق قامت سورية باتخاذ خطوات لزيادة االندماج في . األسماك والوقود الحيوي والمنتجات العضوية

سورية بإنهاء المفاوضات الفنية التفاقية الشراآة مع االتحاد وبالنتيجة قامت . االقتصاد العالمي واالتفاقيات التجارية

 2007وآذلك بدا تطبيق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع ترآيا بدءا من عام  .األوربي والتي تنتظر البدء بالتنفيذ

  .1/2/2006وآانت سورية قد انضمت إلى اتفاقية آيوتو في 

ة في السياسات الزراعية في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الفصل الخامس يرآز على التطورات الحديث

 السياسات إصالحوخاصة لدى االتحاد األوربي والواليات المتحدة األمريكية آما يتناول بشكل موجز لمحة عن 

 .الزراعية في دول مختارة من الدول النامية ذات االقتصاديات الكبيرة وهي الهند والبرازيل والصين

ك اتجاه لتخفيض مستويات الدعم الحكومي للزراعة لكن معدالت التخفيض مازالت بطيئة في العديد من الدول هنا

وحاليا يوجد اآبر دعم حكومي في دول سويتزرالند . أما الدول النامية فهي تقدم عادة دعما اقل للزراعة. المتقدمة

وقد أدت عملية اإلصالح في االتحاد . تراليا ونيوزيلنداوأيسلندا والنرويج وآوريا في حين أن اخفض دعم موجود في اس

وفي الواليات المتحدة تمت مناقشة فاتورة . األوربي إلى تحويل الميزانية المخصصة للدعم إلى نظام الدفعة الواحدة
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لحكومي جديدة لنظام المزرعة لكن لم يتضح بعد إلى أي مدى سيؤدي هذا التشريع الجديد إلى إنقاص أو زيادة الدعم ا

وفي البرازيل والهند والصين حافظت الدولة على دور فاعل ويكاد اعتمادها على السوق يقتصر على السلع .للزراعة

الحساسة وبشكل عام هناك توجه في هذه الدول لتنفيذ اإلصالحات باتجاه اقتصاديات السوق ويتم الترآيز فيها على 

 .تصدير السلع الزراعية

تطور السياسات الزراعية األخيرة في سورية ويتناول تطور السياسات المالية والنقدية الفصل السادس يرآز على 

 . والضريبية والسياسات الجمرآية وسياسات سعر الصرف وسياسات االستثمار والسياسات التجارية

 وقد تم الترآيز تسارعت عملية اإلصالح االقتصادي مؤخرا نتيجة الجهود التي بذلتها سورية لزيادة تنافسية اقتصادها

على تحسين البيئة التشريعية وتبسيط التجارة وزيادة مرونة األسعار وأسعار الصرف وتعديل النظام الضريبي وخفض 

وبالنسبة للسياسات . التعرفة الجمرآية وتشجيع المصارف الخاصة وتحسين تنافسية المؤسسات اإلدارية والمالية

معظم السلع التي آان تصديرها محظورا أو مقيدا أو محصورا في مؤسسات الزراعية فقد سمح للقطاع الخاص بتصدير 

وساعدت مشارآة سورية في االتفاقيات الثنائية واإلقليمية على تسريع . القطاع العام وتم إلغاء الرخص المسبقة للتصدير

العوائق على صادرات وتعمل الحكومة على التحرير التدريجي لالستيراد وإزالة . تجارة معظم المنتجات الزراعية

 .مختلف المنتجات الزراعية

الفصل السابع مكرس لدراسة االتفاقية الثنائية بين سورية وترآيا إلقامة منطقة تجارة حرة بينهما والتي دخلت حيز 

ت  والتي ستؤدي إلى مزيد من فتح السوق السورية أمام المنتجات الترآية وستسمح للمنتجا2007التنفيذ في بداية العام 

 .السورية بدخول السوق الترآية

تمثل االتفاقية نوعا من التحدي للتجارة الزراعية السورية التي ستواجه مزيدا من التحرر بدخول السلع من ترآيا التي 

تمثل بلدا متوسط الدخل وتشكل الزراعة فيها قطاعا آبيرا على أن االتفاقية قد راعت الخصائص المميزة للزراعة في 

 وبالتالي عملت على أن يكون التحرير التجاري تدريجيا مع االحتفاظ بنظام للحصص التبادلية خاصة بالنسبة آال البلدين

وفي إطار االتفاقية ستتدفق الصادرات الزراعية السورية إلى ترآيا  والصادرات الترآية إلى سورية . للسلع الحساسة

  . سنة12محددة وسيتم إلغاء الحصص تدريجيا خالل معفاة من الرسوم الجمرآية على أن يتم التقيد بالحصص ال

ستقوي االتفاقية الوضع المميز لسورية بين أوربا والشرق األوسط وستحسن أداء ونوعية المنتجات السورية وستفيد 

ومن جهة . القطاع الصناعي في سورية حيث سيتمكن من استيراد مواد خام رخيصة من ترآيا باعتبارها بلدا مجارا

 تكيف سورية مع االتفاقية يتطلب اتخاذ خطوات جادة لتقليل تحميل اإلنتاج المحلي األعباء الناتجة عن أخرى فان

الضرائب الجمرآية على السلع الخام والمدخالت الوسيطة وإنقاص الرسوم األخرى والضرائب على اإلنتاج الصناعي 

 .الزراعي
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  رموز تصنيف السلع الواردة في التقرير

ل الخاص بمكونات آل من السلع المصدرة والمستوردة التي يتم التطرق لها في الفصلين الثاني والثالث  الجدوفيما يلي

العائدين للتجارة الزراعية السورية ، فعندما نتطرق ألي من هذه السلع نكون قد قمنا بجمع القيم العائدة لمكوناتها 

  : المذآورة في العمود األخير من هذا الجدول

 الكود الجمرآي  التصنيف الجمرآي المنسقالمكونات حسب 
اسم السلعة الواردة في 

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) ًازيت زيتون وأجزاؤه، مكرر
  (1509.90.21) )ستيارين( صلبة -أجزاؤه ) غيرها (-زيت زيتون 
  (1509.90.90) )غيرها( أجزاؤه -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) ).اوىتق(عدس للبذار 

  العدس  (0713.40.90) )غيرها(عدس 

  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 
  (1001.90.12) الحبوب للتموين الداخلي

وإعادة تصدير ) الطحن( الكميات المستوردة بقصد التصنيع -حنطة عادية 
  (1001.90.13) الكميات المعادلة من الدقيق

  (1001.90.90) )غيرها(وخليط حنطة مع شيلم ) قمح(حنطة 

  القمح القاسي والطري

  (0808.10.00) .احتف
  (0808.20.10) ).أجاص(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

 وإن آانت  مجروشة أو مطحونة، أو بشكل آريات آسب وغيره من بقايا صلبة،
  (2304.00.00) .مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا

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

 :23.05 أو 23.04الداخلة في البندين 
(2306.00.00)  

آسبة من فول الصويا 
  وبذور القطن

جلود جرى عليها تحضير بعد الدباغة أو بعد الدباغة والتجفيف  من الخراف 
  الجلود  (4112.00.99)  ) غيرها(مصبوغة أو محببة او منقوشة بالضغط أو مطبوعة ,وصغارها 

  الحمص  garbanzoz.("  (0713.20.00)"جاربانزوز (حمص 
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  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) )ما فيه البوميلوب" Grapefruit"غريب فروت (ليمون هندي 
سيتروس (وليم ) سيتروس ليمون ، سيتروس ليمونوم (ليمون حامض 

  (0805.50.00) )اورانتيفوليا ، وسيتروس التيفوليا 

  (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(بن ج

  (0406.10.10) .جبن أبيض
بما في ذلك جبن مصل ) غير مخثر أو غير مخمر" غير منضج("جبن طازج 

  (0406.10.90) )غيرها(اللبن، وجبن اللبن المخثر 
 جبن ولبن

  (1101.00.10) .دقيق الحنطة القاسية والطرية
  الطين  (1101.00.90) ).غيرها( أو دقيق خليط حنطة مع شيلم )قمح(دقيق حنطة 

  (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) نية ومياه غازية غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكهةمياه معد

مياه، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكهة؛ جليد وثلج 
  (2201.90.00) )غيرها(

مضاف أو مواد مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر 
  (2202.10.00) .تحلية أخر أو منكهة

مياه، المحتوية على سكر مضاف أو مـواد تحلية أخـر أو منكهة، ومشروبات 
  (2202.90.00) )غيرها(أخـرى غــيـر آحولية 

  المياه المعدنية والغازية

  (0802.50.10) فستق ، بقشره
  الفستق الحلبي   (0802.50.20) فستق ، مقشر

  الواردات الزراعية
 (1701.99.11)  )مكرر(صفى سكر نبات م

 (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(أرز غير مقشور 

 (1006.20.00) ).أرز أسمر(أرز مقشور 
 (1006.30.00) .أرز مضروب آليًا أو جزئيًا، وإن آان ممسوحًا أو ملمعًا

  الرز

 (0902.00.00) .إن آان منكهًاشاي، و
 3 وزن محتواها عن ال يزيدمعبأ مباشرة في عبوات ) غير مخمر(شاي أخضر 

 (0902.10.00) آغ

 (0902.20.00) في عبوات أخر) غير مخمر(شاي أخضر 
 وزن ال يزيدوشاي مخمر جزئيًا، معبأ مباشرة في عبوات ) مخمر(شاي أسود 

 (0902.30.00)  آغ3محتواها عن 

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

  الشاي

 (1507.10.10) .زيت فول الصويا  وأجزاؤه خام، وإن أزيل صمغه معد لصناعة الصابون
 (1507.10.90) )غيرها(زيت فول الصويا  وأجزاؤه خام، وإن أزيل صمغه 

 (1507.90.00) )غيرها(ه، وإن آان مكررًا، ولكن غير معدل آيماويًا زيت فول الصويا  وأجزاؤ
 (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،  

 زيوت من بذور مختلفة
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 (1512.11.11) زيوت خامية معدة للصناعة من بذور عباد الشمس
زيوت خامية معدة للصناعة زيوت بذور عباد الشمس وبذور القرطم و بذور 

 (1512.11.90)  غيرها -القطن، وأجزاؤها 

 (1512.19.10) .ر عباد الشمسمن بذو) 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 

 

آسب وغيره من بقايا صلبة، وإن آانت  مجروشة أو مطحونة، أو بشكل آريات 
  (2304.00.00) .الصويامكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول 

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

 :23.05 أو 23.04الداخلة في البندين 
(2306.00.00)  

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

 .القطن
(2306.10.00)  

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

 .عباد الشمس
(2306.30.00)  

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

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

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

"germ "الذرة 
(2306.70.00)  

  (2306.90.10) .ثفل وغيره من المواد الصلبة الناتجة عن استخراج زيت الزيتون
ره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن آانت مجروشـة أو مطحونة، أو آسـب وغــيـ

  (2306.90.90) )غيرها( الزيوت والدهون النباتية استخالصبشـكل آريات مكتلة نـاتـجـة عـن 

آسبة من بقايا عصر 
 فول الصويا –الزيتون 

  وبذور أخرى

  فول الصويا  (1201.00.00)  .فول الصويا وإن آان مكسرًا
ال ألبان وقشدة بشكل مسحوق أو حبيبات لألطفال ضمن علب معدنية محكمة 

  (0402.10.10)  غرام2500 وزن محتواها الصافي يتجاوز

ألبان وقشدة، مرآزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر بشكل 
 بنسبة ال تزيد عن على دسممسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي 

 )غيرها(وزنا % 15
(0402.10.90)  

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

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

(0402.21.10)  

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

 )غيرها(
(0402.21.90)  

ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم  بنسبة 
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 
  (0402.29.90) غيرها, وزنًا 1.5%تزيد عن 

  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) .أسماك محضرة أو محفوظة أخر

  األسماك المعلبة

  (1206.00.00) .بذور عباد الشمس، وإن آانت مكسرة
  (1207.40.00) .بذور سمسم

بذور السمسم وعباد 
  الشمس

  المتة  (0903.00.10) ستهالكلالمحضرة وجاهزة ) ماتية(متة 
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    (0903.00.20) آان منها مطحونًا ، خاما بشكل عيدان حتى ما) ماتية(متة 
  (1517.10.10) .مرغرين باستثناء المرغرين السائل من أصل حيواني
  المرغرين  (1517.10.20) .مرغرين باستثناء المرغرين السائل من أصل نباتي

  (0102.00.00)  حيوانات حية من فصيلة األبقار
  (0102.10.00) لإلنسال) عرق نقي(حيوانات حية من فصيلة األبقار أصيلة 

  (0102.90.00) )غيرها(حيوانات حية من فصيلة األبقار
  األبقار

نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو 
  (2302.00.00) :البقول، وإن آانت بشكل آريات مكتلة 

نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو 
  (2302.10.00) البقول، وإن آانت بشكل آريات مكتلة من ذرة

نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو 
  (2302.20.00) تلة من أرزالبقول، وإن آانت بشكل آريات مك

نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو 
  (2302.30.00) )قمح(البقول، وإن آانت بشكل آريات مكتلة من حنطة 

نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو 
  (2302.40.00) لة من حبوب أخرالبقول، وإن آانت بشكل آريات مكت

نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو 
  (2302.50.00) البقول، وإن آانت بشكل آريات مكتلة من بقول

نخالة وجريش بقايا طحن 
  الحبوب

  (0405.10.00) زبدة
  الزبدة والسمن  GHEE.(" (0405.90.10)"المشتق من الحليب (سمن 

 (0901.11.00) منه الكافيينبن غير محمص غير منزوع 
  (0901.12.00) بن غير محمص منزوع منه الكافيين
  (0901.21.00) بن محمص غير منزوع منه الكافيين

  (0901.22.00) بن محمص منزوع منه الكافيين
  (0901.90.10) آسارات وقشور وغالالت بن وآذلك المحمص أو المطحون منها

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

  القهوة
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  التجارة الدولية -الفصل األول

  االتجاهات العامة في االقتصاد العالمي 1.1

سوريا ليست معزولة عن تقلبات االقتصاد العالمي، فهي حساسة بشكل خاص ألسعار النفط والغذاء وتباينات أسعار 

سنستعرض في الصفحات القادمة التطورات الرئيسية في . يسية وتطور التجارة الزراعية والعامةالصرف بالعمالت الرئ

االقتصاد العالمي والتجارة العالمية بما يساعد في وضع التطورات في التجارة الزراعية السورية المشروحة في الفصل 

  .الثاني والثالث في إطارها المناسب

" يمر النظام التجاري العالمي بفترة انتقالية"المي األمين العام لمنظمة التجارة العالمية عن الفترة الحالية يقول باسكال 

الظروف االقتصادية المتبدلة، فاإلنجازات الكبرى في عالم التقنية وظهور العبين جدد على المشهد العالمي "وأآد على 

ك ال يمكن الشك أن فشل جولة الدوحة خالل العام إضافة لذل.  1"تشير بوضوح إلى أننا نمر بمنحنى التغييرات الكبيرة

  . قد أنتج المزيد من عدم االستقرار في االقتصاد العالمي2006

 وجود استثمار أقوى من السابق ولكنها آانت مترافقة مع توقعات متواضعة حول االستهالك 2006بينت مؤشرات العام 

ووصلت نسبة النمو في % 7قي في تجارة البضائع بحوالي وقد قّدر حجم النمو الحقي. والعمالة وخاصة في أوروبا

ولكن هذا المعدل من النمو االقتصادي هو نفس معدل العقد الماضي . 2006في العام % 3.5االقتصاد العالمي إلى 

  .2006العام وبالتالي فهذا يعني عمليا عدم حصول تحسن حقيقي في 

ال يزال اقتصاد الواليات المتحدة .  رئيسيا في النمو االقتصادي العالميالنمو االقتصادي في الدول المتقدمة يبقى عامًال

المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي العالمي ولكن الصين والهند وبضع دول نامية أخرى تكتسب أهمية تتزايد 

ي واالقتصادات  آان النمو االقتصادي في معظم مناطق العالم النام2005خالل العام ). راجع المربع أدناه(باستمرار

االنتقالية هو أعلى بشكل ملموس من المعدل العالمي، وإضافة إلى الصين والهند فإن بقية دول شرق وجنوب آسيا قد 

 ولكن النمو االقتصادي لدول أفريقيا يرسل إشارات 2%3.9نمت أيضًا، لكن تأخرت أمريكا الالتينية نسبيا بنمو تقارب 

 في الدول األقل نموا غير آاٍف في آثير من هذه الدول للنهوض بكفاءة قادرة على ال يزال نمو حصة الفرد. 3إيجابية

  . 2015بحلول العام % 50تحقيق األهداف التنموية األلفية التي تنص على خفض الفقر المدقع بنسبة 

                                                 
  .أ2006 منظمة التجارة العالمية،  1
  .2006 األمم المتحدة،  2
  )2006 -ة الوضع االقتصادي العالمي والتوقعات المستقبلي(طبقًا لتقرير % 5 بقي ذلك النمو متماسكًا قوق معدل  3
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تصديرية والتي قد ال  في الدول النامية آانت نتيجًة لألسعار المرتفعة للسلع ال4إن نسبًة آبيرة من التعويم االقتصادي

تكون قادرة على االستمرار بنفس المستوى السعري على المدى الطويل، وعلى العكس فإن الدول النامية والدول األقل 

نموًا التي تعتبر مستوردة صافية للنفط والمنتجات الزراعية قد تضررت من أسعار النفط المرتفعة ومن استيراد 

 يتباطأ النمو االقتصادي العالمي على الرغم من آونه آان نشيطا خالل العقد الماضي الشكل التالي يوضح آيف. 5الغذاء

  .إجماًال

 % النمو االقتصادي السنوي، – 1,1الشكل

  
 .2006األمم المتحدة، : المصدر

 التوسع الهائل لالقتصاد الصيني

تسم االقتصاد الصيني بتوسع متسارع وخالل العقدين  التوسع الهائل لالقتصاد الصيني هو تغير عالمي رئيسي فخالل العقد الماضي ا
% 9.5السابقين أصبحت الصين العبًا اقتصاديًا عالميًا رئيسيًا وخالل أقل من عشرين عامًا نما إجمالي الناتج المحلي بمعدل آبير قارب 

كامل االقتصاد الصيني هو أيضًا أحد أهم آما أن ت% 6إلى أآثر من % 1سنويًا آما نمت حصتها من التجارة العالمية من نسبة قليلة هي 
 أصبحت الصين سادس أهم اقتصاد في العالم من حيث معدل التبادل التجاري 2003األحداث االقتصادية خالل العقدين الماضيين ففي العام 

شكل مشابه بعد ذلك ففي العام وأصبحت رابع أضخم تاجر عالميًا وأهم مستقبل لالستثمارات األجنبية المباشرة، ثم تقدم نموها التجاري ب
 أصبحت الصين ثالث االقتصادات التجارية في العالم متجاوزة للمرة األولى اليابان ومتوضعة خلف االتحاد األوروبي والواليات 2005
اإليجابي للصادرات  ستتقدم الصين على أمريكا آأآبر اقتصاد في العالم وقد سمح التطور 2040ويتوقع المحللون أنه بحلول العام . المتحدة

الصينية بكسب حصة ملموسة في أسواق الشرق األوسط والدول النامية، على حساب اقتصادات أخرى والسيما اقتصادات الدول المتقدمة، 
تمر وازدادت هذه الظاهرة تأثيرًا بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية من جهة أخرى وعلى الرغم من أن التجارة الزراعية تس

 2000بكونها مكونًا هامًا في الصادرات الصينية العامة فقد انخفضت نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات الصينية منذ العام 
ولكن ما تزال الصين العبًا أساسيًا في التجارة الزراعية العالمية فهي أضخم منتج عالمي للرز والقمح والقطن والفول السوداني وبذور 

 . آما أنها الثانية في إنتاج الذرة والرابعة في إنتاج فول الصويا عالميًااللفت

 مجموعة   ورقة عمل عن-" مالك أم شيطان؟ التأثير التجاري الصيني على األسواق الناشئة في أمريكا الالتينية"اعتمادًا على : المصدر
OECDواعتمادًا على صفحة الصين في موقع وزارة الزراعة األمريكية ،،          /China/Briefing/gov.usda.ers.www://http  

  .2006تقرير الوضع االقتصادي العالمي والتوقعات، : المصدر

                                                 
  . تعويم اقتصاد ما هو إنقاذه من الرآود من خالل إجراءات معينة 4
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  االختالل التجاري العالمي 1.1.1

االستقرار بسبب خطر احتمال الضبط غير المنتظم يخضع النمو والثبات النسبي في االقتصاد العالمي لدرجة من عدم 

 فقد توسع االختالل العالمي وتجاوز عجز الواليات 2005بالنسبة للعام . لعدم االستقرار في االقتصادات الكلية العالمية

في مترافقًا مع فائض متزايد ) تقرير الوضع االقتصادي العالمي والتوقعات المستقبلية( مليار دوالر 800المتحدة 

، من جهة أخرى التحسن في االستثمار لم 6المناطق األخرى وخصوصا في أوروبا وشرق آسيا والدول المصدرة للنفط

  .يبعد خطر الضبط غير المنتظم الختالالت االقتصاد الكلي ضمن االقتصاديات العالمية الرئيسية

  ازدياد التضخم يرجع أساسا إلى زيادة أسعار النفط

إلى ذروتها في آل أنحاء العالم أساسا بسبب أسعار النفط المرتفعة، البد من اإلشارة إلى أن وصلت معدالت التضخم 

الضغوط التضخمية نشأت خصوصًا عن تراآم عوائد النفط وزيادة معدالت أسعار الصرف الحقيقية، مما يشير إلى 

  .  نهاية تزايد االختالل التجاري العالمي

  سوق النفط العالمي

 فقد ارتفع إلى 2005 ولكن بحلول سبتمبر 2004للبرميل في آانون األول $ 45الخام القياسي أقل من آان سعر النفط 

، ويعزو الخبراء هذه الفورة في )1.2الشكل  (2006 للبرميل في تموز 78.4 دوالر للبرميل ووصل إلى ذروة 70فوق 

العسكري على " اإلسرائيلي"ة ومنها العدوان  األسعار إلى عدة عوامل منها تدشين آوريا الشمالية لصواريخها الحديث

لبنان ومنها الموضوع النووي اإليراني وآذلك التقارير عن وزارة الطاقة األمريكية التي تبين انخفاضًا في االحتياطي 

 .لتقلبات أسواق النفط تأثير آبير ومباشر على سوريا التي هي من الدول المصدرة للنفط. 7النفطي

  2006 و2005 النفط في العامين  أسعار-2.1الشكل 

  
  .2007، موسوعة الويكيبيديا: المصدر

                                                 
  . االختالل العالمي يتجلى أساسًا في العجز األمريكي الضخم، والفائض في عدد قليل من الدول األخرى 6
  . 2007 موسوعة الويكيبيديا،  7
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  أسعار صرف العملة والعالقة مع التضخم  2.1.1

إن تخفيض الدوالر سبب خسارة آبيرة ألولئك الذين يحتفظون بأصولهم على شكل دوالرات آما أنه لم ينجح في منع 

 ينسجم مع االتجاه العام ألسعار الصرف في 2005فيض في العام االختالالت العالمية من التوسع، ميل الدوالر للتخ

الشكل التالي يوضح تقلبات أسعار صرف اليورو في مقابل الدوالر في ). 2002والسيما بعد العام (السنوات األخيرة 

  .2006 و 2005العامين 

  2006 و 2005اليورو خالل العامين  أسعار صرف الدوالر مقابل 3.1الشكل 
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  www.x-rates.comموقع : المصدر

  االتجاهات العامة للتجارة العالمية  2.1

  2005نظرة على التطورات التجارية الرئيسية في العام   1.2.1

 يعادل 2005ال تزال التجارة العالمية تقدم حوافز مهمة لنمو االقتصاد العالمي، وآان نمو التجارة السلعية في العام 

 فقد بلغت نسبة تزايد التجارة 2005بالنظر أوال إلى التطورات التجارية خالل العام . ضعفي قيمة نمو اإلنتاج العالمي

 أعلى من متوسط معدل النمو خالل 2005، ال يزال المعدل في العام 2004في العام % 9مقارنة مع % 6.5بالبضائع 

ساهم ارتفاع أسعار النفط . ، ويعكس هذا التباطؤ اقتصادا عالميا أضعف%6العقد السابق والذي يبلغ أقل بقليل من 

التجارة " وبعض السلع بالوصول إلى الحصة األعلى للدول النامية من التجارة العالمية خالل عقود، وحسب تقرير 

م بما في ذلك تلك فقد آان هناك نمو متزايد للطلب على صادرات الدول النامية في آل أنحاء العال" 2005-والتنمية 

السلع ذات األهمية الحاسمة بالنسبة لمستقبل الدول النامية االقتصادي، في هذا المجال فإن القوة المستمرة لقيمة 

. صادرات البضائع الصينية آانت إحدى العوامل الهامة التي ساهمت بتحسن األداء االقتصادي للدول النامية آمجموعة

حسب التطورات السعرية، فقد قفزت حصة النفط والفلزات المعدنية من إجمالي قيمة تجارة تباين أداء التجارة القطاعية 

، ولكن آنتيجة لضعف 1985وهو المستوى األعلى لها منذ عام % 16 لتزداد بنسبة 2005البضائع العالمية في العام 

  .8%9لعالمية بنسبة تقل عن أسعار سلع زراعية فقد انخفضت حصة المنتجات الزراعية من إجمالي صادرات السلع ا

                                                 
  .2007 و2006 انعكس في العامين  هذا االتجاه العام  ألسعار الغذاء 8
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  المناطق الرئيسية  2.2.1

مدفوعة بارتفاع أسعار النفط فقد سجلت آل من أفريقيا والشرق األوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية واتحاد الدول 

، وجميع هذه المناطق هي مصدرة صافية ورئيسية للنفط، 2005المستقلة نموًا قويا في صادراتها السلعية في العام 

سجلت إفريقيا والشرق األوسط  أعلى حصصها من الصادرات العالمية خالل عقدين وذلك بسبب التطورات في سوق و

  . النفط خالل العامين الماضيين

 بالتوازي مع أدائها االقتصادي إجماًال، وآان نمو صادرات 2005آان األداء التجاري ألوروبا راآدًا خالل العام 

المناطق األخرى عدا آسيا، أما الزيادة في صادرات أمريكا الالتينية فقد بقيت أعلى بقليل وواردات السلع اضعف من آل 

 .من المعدل العالمي لنمو الصادرات

  أهم الدول التجارية  3.2.1

ولكن في السنوات . .بالنسبة ألهم الدول التجارية فإن البيانات تظهر أن االتحاد األوروبي هو المصدر األول عالميًا

رة عانى االتحاد من من بعض التباطؤ في النمو آأثر ملحوظ لحساسية نشاطه االقتصادي تجاه العوامل الخارجية األخي

المصدر العالمي الثاني . وخاصة أسعار النفط وآذلك الطلب العالمي مما سبب انخفاضًا في صافي الصادرات األوروبية

 وإلى 9ا يمكن تفسيره بالتحسن في صادرات المنتجات الزراعيةهو الواليات المتحدة التي شهدت نموًا قويًا في صادرته

 2004 يوضح الحصص العالمية للدول المصدرة في العامين 4-1الشكل . 10القوة في الصادرات األمريكية الرئيسية

ستديمًا النشاط االقتصادي للصين والدول النامية األخرى أصبح م. ، يلي الواليات المتحدة الصين واليابان وآندا2005و

وقد استفادت بعض هذه البلدان آالهند من التحسن المستدام في أوضاعها التجارية خالل السنوات األخيرة الذي جاء 

ولكن عددًا من الدول المستوردة للنفط والتي تصدر المنتجات الزراعية . أساسًا من التحسن في أسعار النفط وسلع أخرى

  . لتجاريةقد عانت من خسارة ملموسة في أوضاعها ا

  % ، 2005 -2004حصص أهم الدول المصدرة من التجارة العالمية،  -4.1الشكل 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

االتحاد
األوروبي 25
(عدا التجارة

الداخلية)

الواليات
المتحدة

الصين اليابان آندا هونج آونج آوريا روسيا

2004

2005

  
  1.5  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر

                                                 
   آالقطن والقمح وفول الصويا 9
  .ب2006 منظمة التجارة العالمية، 10
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بالنسبة ألهم المستوردين فاالتحاد األوروبي هو أيضًا المستورد األول عالميًا تتبعه الواليات المتحدة ثم الصين فاليابان 

الواقع إن االقتصادات العمالقة هي آبار المصدرين والمستوردين في نفس الوقت، فمثًال الصين تشهد نموًا فكندا، وفي 

     .قويًا في وارداتها ولكنها مرتبطة أيضًا بالطلب القوي من األسواق الخارجية على السلع الصينية

  % ، 2006 -2005 حصص أهم الدول المستوردة من التجارة العالمية، -5.1الشكل 
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  1.6  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر

  التجارة الزراعية العالمية 3.1

توسعت التجارة العالمية بالسلع الزراعية بسرعة أآبر من ازدياد إجمالي الناتج الزراعي العالمي خالل العقد األخير 

دالت نمو إجمالي تجارة البضائع والخدمات وإن بمعدالت أقل من مع) 2005 مليار دوالر في العام 852وصلت إلى (

 قياسًا بالقطاعات -أو الزيادة بالناتج العالمي اإلجمالي، ويعكس النمو األبطأ لإلنتاج الزراعي وللتجارة الزراعية 

آما ازدادت آثافة التجارة .   انخفاض األهمية النسبية للزراعة في االقتصاد العالمي والتجارة العالمية-األخرى 

) 11 بما فيها الغابات واألسماك على الناتج اإلجمالي الزراعي-معبرًا عنها آنسبة إجمالي التجارة الزراعية (راعية الز

خالل نفس الفترة، يعكس ارتفاع الكثافة % 100إلى أآثر من % 60بشكل دراماتيكي فاق القطاعات األخرى من 

في مناطق زراعية ذات بيئات مختلفة وآذلك يعكس المستوى التجارية للزراعة الطبيعة التكميلية للمنتجات الزراعية 

العالي للتصنيع ضمن التجارة الزراعية، لكن األهمية المتزايدة للتجارة الزراعية بالنسبة إلى اإلنتاج الزراعي لم تمنع 

ا تستمر التجارة التجارة الزراعية من خسارة أهميتها النسبية آمكون من مكونات التجارة العالمية، ففي الحقيقة بينم

الزراعية بالتوسع فإن حصتها من إجمالي تجارة السلع تستمر بالتراجع من ما يقارب الثلث قبل أربعة عقود إلى حوالي 

، لكن وخالفا للتجارة في السلع المصنعة والفلزات فإن التجارة الزراعية قد حصلت على دفع قوي في 12اآلن% 10

هذا النمو التجاري النشيط يتناقض مع . 1997أقوى نمو سنوي لها منذ العام ، وهو %5.3 ونمت بمقدار 2005العام 

من جهة أخرى ازدادت أسعار معظم السلع الزراعية بشكل معتدل في العام . الرآود القريب لإلنتاج الزراعي العالمي

ملموس، ويبدو أن القفزة في  ولكن البيانات الحديثة جدًا تشير إلى أسعار األغذية والسلع الزراعية تتزايد بشكل 2005

األسعار الزراعية يعود إلى مزيج من عواما تعود إلى الشتاء القاسي والظروف المناخية غير المالئمة والنمو 
                                                 

  . يقيس االقتصاديون الكثافة التجارية لقطاع عن طريق جمع صادراته ووارداته وتقسيمها على الناتج اإلجمالي القطاعي 11
  .أ2005 الفاو،  12
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االقتصادي في االقتصادات الناشئة والطلب على الوقود العضوي الذي تشجعه سياسات الطاقة والبيئة في الدول المتقدمة 

  ).راجع المربع أدناه(

  رتفاع أسعار الغذاء في العالما

آانت عوامل العجز في اإلنتاج العالمي .  لضغوط أدت إلى ارتفاع األسعار العالمية2007 و2006خضعت أسواق بعض السلع الزراعية في العامين 
للطاقة، وقد تأثرت بهذا العامل األخير وزيادة الطلب على الوقود الحيوي آمصدر بديل )  الجفاف في أستراليا(عبارة عن الظروف الجوية غير المالئمة 

للضغوط على إنتاج الذرة تأثير تقاطعي مع أسواق الحبوب األخرى وفول الصويا مما يؤدي . آل من أسواق السكر والذرة المستخدمين إلنتاج اإليتانول
) ما فيها القمح والرز والذرة غير العلفية وفول الصوياب(ارتفعت أسعار المحاصيل المستقرة . أيضًا إلى ارتفاع أسعار العلف الحيواني وآذلك اللحوم

ودفعت بدورها أسعار لحوم الحيوانات التي تعتمد على الحبوب العلفية والبيض ومنتجات األلبان إلى االرتفاع مما يفسر جزئيًا 2007بشكل آبير في العام 
قدًا من التطورات قد عمل على دفع مثل هذه الزيادة السعرية، ويتضمن ذلك الهجرة إضافة إلى العوامل السابقة فإن مجاًال مع. الضغوط التضخمية العالمية

تأثير التغيرات . المتسارعة من الريف إلى المدن ونمو الطلب على الغذاء بشكل متزايد في االقتصادات الناشئة آالصين والهند والمضاربات السوقية
  . ا تكون هي السبب في الظروف الجوية غير النظاميةالمناخية يحتاج إلى المزيد من اإلثباتات ولكن ربم

  shtml.22d-food/2007dec/2007/articles/org.wsws.www://http) ورلد سوشياليست(موقع : المصدر

  التجارة حسب المناطق  1.3.1

 ولكن بقيت الزراعة أيضًا تشكل 13 6.1رًا رائدًا في الصادرات الزراعية العالمية آما يشير الشكل بقيت أوروبا تلعب دو

فمقارنة بغيرها من المناطق تبدو الزراعة أنها تشكل نسبة مهمة ) 7.1الشكل (نسبة معتبرة من صادرات مناطق معينة 

أو تلك التي على وشك (ات التجارية الحالية من صادرات أمريكا الوسطى والالتينية، وعلى األرجح فإن االتفاقي

للفرص التجارية أمام المنتجات الزراعية األمريكية الالتينية، تتراوح نسبة ) أو ستفتح األبواب(فتحت ) الصدور

، وتقع أفريقيا في المرتبة الثانية بعد أمريكا الالتينية والفضل %13و% 6الزراعة في صادرات المناطق األخرى بين 

 يعود لهيمنة الزراعة على اقتصادياتها، أما الحصة المتواضعة للزراعة في صادرات الشرق األوسط فيمكن أن في ذلك

  .تعزى إلى صادراته النفطية المرتفعة وخاصة بمالحظة أسعار النفط المرتفعة في السنوات األخيرة

 % ، 2005 و2004 الحصص اإلقليمية من الصادرات الزراعية العالمية، – 6.1الشكل 
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  1.7  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر

                                                 
إحصاءات (سها من مصادرة منظمة التجارة العالمية، وقد اتبعنا التصنيف الجغرافي المعتمد في  معظم الجداول في هذا الفصل تم اقتبا 13

 - إيران - العراق -البحرين : وبالنسبة لمنطقة الشرق األوسط فهي تتكون من الدول التالية. الخاصة بمنظمة التجارة العالمية) التجارة العالمية
منطقة آسيا ال .  ومناطق في الشرق األوسط- اليمن - اإلمارات - سوريا - السعودية - قطر - عمان - لبنان - الكويت - األردن -" إسرائيل"

  .تتضمن أيًا من الدول السابقة بل بقية دول القارة أآلسيوية
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  % ، 2005 حصة الصادرات الزراعية من إجمالي صادرات آل منطقة، – 7.1الشكل 
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  1.7  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

ولية لتغطية السوق المحلية وخاصة المالحظ بالنسبة لالستيراد الزراعي هو أنه قد يعتمد على مستوى الحاجة إلى مواد أ

من % 70من خالل استيراد سلع ال تنتج محليًا، وتقريبًا هذه هي حالة أوروبا ثم آسيا واللتان تعادالن معًا حوالي 

  ).        8.1الشكل (الصادرات الزراعية العالمية 

  %،  2005 و2004 الحصص اإلقليمية من الواردات الزراعية العالمية، – 8.1الشكل 
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 1.7  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

هذه النسبة تصل في أقصاها ) 9.1الشكل (من الالفت أن الواردات الزراعية ال تشكل نسبة هامة من إجمالي الواردات 

قتصادات في  المطبقة في العديد من اال14يمكن تفسير ذلك نسبيًا بسياسات األمن الغذائي. في حالة أفريقيا% 14إلى 

يتم توزيع النسبة الكبرى من الوفرة الغذائية في األسواق المحلية رغم الخطوات المتخذة لتحرير التجارة إقليميًا أو . العالم

  .دوليًا

                                                 
سياسات المعينة التي  تحاول الحكومات األفريقية ضمان إنتاجها الزراعي آطريقة لتفادي األزمات الغذائية المحتملة وذلك من خالل بعض ال 14

  .تفيد في بناء االآتفاء الذاتي
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  % ، 2004 حصة الواردات الزراعية من إجمالي واردات آل منطقة، – 9.1الشكل 
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  1.7  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر

  أهم الدول التجارية الزراعية  2.3.1

 بزيادة 2005 مليار دوالر في العام 852صادرات إلى آوصل إجمالي التجارة العالمية بالزراعة ومنتجات األغذية 

 مليار 788 (2004بالنسبة للعام % 8وقدرها  مليار دوالر577 وهو 1995عن الرقم المسجل في العام % 48قدرها 

من إجمالي % 70آانت نسبة  2004جارة الزراعية في مجموعة محدودة من الدول، ففي العام ، وتتمرآز الت)دوالر

المجموعة :  دول مهمة في منظمة التجارة العالمية وهي تقسم إلى مجموعتين9الصادرات اإلجمالية الزراعية تعود إلى 

ت فقط مصدرة رئيسية ولكن أيضًا األولى تتضمن الالعبين التجاريين األساسيين أي الدول أو المناطق التي ليس

مستوردة رئيسية أي االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وآندا والصين والهند، المجموعة الثانية تتضمن الدول 

 تتمتع بفائض – أي هذه الدول في المجموعة الثانية –المصدرة تقليديًا آالبرازيل وأستراليا واألرجنتين ونيوزيلندا وهي 

  . ي ميزانها التجاري الزراعيفعال ونام ف

، أما الواليات المتحدة التي )10.1انظر الشكل (يعتبر االتحاد األوروبي حاليًا أآبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم 

 حيث واجهت 2005 فأصبحت ثاني مصدر زراعي في العالم في العام 2004آانت المصدر األول الزراعي في العام 

  وهذا ينتج بشكل رئيسي عن استمرار ، في نمو تجارتها الزراعيةجوهريًاالل العقد األخير تدهورًا الواليات المتحدة خ

ذا تعتبر آندا العبًا أساسيًا هباإلضافة ل. اعتماد الواليات المتحدة بشكل آبير على مجموعة محددة من السلع التصديرية

، ومعظم النمو الكبير 2005 مليار دوالر في العام 41.2في السوق التجارية الزراعية حيث تجاوزت قيمة صادراتها 

آانت الصين مصدرًا زراعيا صافيا ). NAFTA(في التجارة الكندية مرتبط باتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية 

 تحولت الصين إلى مستورد صاف 2004 وفي العام  فيها تعادل االستيراد والتصدير2003في العام و، 2000حتى عام 

 هناك عدة عوامل تفسر هذا التحول غير المسبوق، الطفرة األولى في ، مليار دوالر أمريكي2.2ع عجز يقارب م

 الزيادة في استيراد القمح ، مليار دوالر42.3 ليصل إلى 2004 وازداد االستيراد في العام 2003االستيراد حصلت عام 

ردات القطن والبذور الزيتية يعكس التغيرات البنيوية في آانت لتعويض النقص في اإلنتاج المحلي، لكن النمو في وا

عند مقارنة التجارة الزراعية الصينية بحجم االقتصاد الصيني فإنها تبدو متواضعة ولكنها و ،الصناعة الصينية

وات خالل السنعوائدها أخيرًا فقد أصبحت البرازيل رابع أآبر مصّدر زراعي في العالم بزيادة سريعة في . ديناميكية

  .القليلة األخيرة
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  % ، 2005-2004 العالم الزراعية،  حصة الدول التجارية الزراعية الكبرى من صادرات– 10.1الشكل 
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  1.9  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر

ي أآبر مستورد إن االتحاد األوروبي هو أآبر مستورد للمنتجات الزراعية أيضًا، أما الواليات المتحدة فهي حاليًا ثان

تهيمن اليابان على مشهد الدول المستوردة الصافية ، و مليار دوالر95.8زراعي في العالم بقيمة واردات زراعية تعادل 

مقابل صادرات ال تتجاوز  (2005 مليار دوالر في العام 65.9للسلع الزراعية حيث بلغت قيمة وارداتها الزراعية 

من واردات العالم الزراعية فإن دور اليابان لم يتغير % 7.3ة المرتفعة التي تمثل ، ولكن رغم هذه القيم)مليار دوالر

يمكن تسجيل مالحظات مشابهة لليابان أيضًا بالنسبة لكوريا الجنوبية التي ازدادت قيمة و ،آثيرًا خالل العقد الماضي

مع قيمة (والر خالل نفس العام  مليار د16.8 مليار دوالر إلى ما يقارب 16وارداتها الزراعية يشكل طفيف من 

شهدت التسعينات ظهور روسيا آمستورد رئيسي للسلع الزراعية، وبشكل أقل استقرارًا ). صادرات تقارب مليار دوالر

 1.5 مليار دوالر في مقابل فقط 19.3 يتجاوز 2005لعام من الدول األخرى فإن معدل الواردات الزراعية الروسية 

أخيرًا بالنسبة للمستوردين ). السنوات األولى التي تم فيها تقديم بيانات قابلة لالعتماد (98-96رة مليار دوالر آمعدل للفت

يتوقع الكثير من المحللين أن تصبح الصين أآثر اعتمادًا من أي وقت مضى على الواردات الزراعية في ضوء عملية 

  .   15التصنيع المتسارعة في االقتصاد الصيني

  % ، 2005-2004العالم الزراعية، لدول التجارية الزراعية الكبرى من واردات  حصة ا– 11.1الشكل 
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  1.10  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر

  التجارة الزراعية في الشرق األوسط  3.3.1

                                                 
  .2006 المفوضية األورروبية،  15
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منطقة مصدرًا  التعتبر ،بالرغم من بروز ظاهرة النفط في الشرق األوسط ولكن الزراعة تبقى مهمة لمعظم دول المنطقة

إجماًال يمكن مقارنة اإلنتاج الزراعي في و ،مهمًا لزراعة القمح والشعير والعدس والحمص وتربية األغنام والماعز

 جزءًا صغيرًاشكل إال ي أمريكا الالتينية، ولكنه ال أو قارةالمنطقة بنظيره في جنوب شرق آسيا أو الصحراء األفريقية 

دو متواضعًا أمام اإلنتاج الزراعي الصيني أو الجنوب آسيوي أو إنتاج الدول الصناعية بي و16من اإلنتاج العالمي%) 5(

انطالقا من الشرق األوسط ) بالدوالر األمريكي( قيمة الكميات المصدرة من السلع الزراعية 12.1يبين الشكل . الكبرى

أمريكا .  األخرى باستثناء الشرق األوسط نفسهإلى المناطق المختلفة في العالم ، وتبدو أوروبا متقدمة على آافة المناطق

الوسطى والجنوبية التي تتمتع بأآبر نسبة لإلنتاج الزراعي في صادراتها قياسًا بالمناطق األخرى تمتلك أقل حصة من 

واردات أمريكا الشمالية الزراعية من الشرق األوسط ).  مليون دوالر فقط5حوالي (صادرات الشرق األوسط الزراعية 

يمكن تفسير هذه الظاهرة االقتصادية بالمسافة البعيدة بين الشرق األوسط ).  مليون دوالر33( أيضًا قليلة جدًا هي

أيضًا هناك . واألمريكيتين مما يعني تكاليف نقل عالية يالحظ عدم قدرة الكثير من دول الشرق األوسط على تحملها

  .تمثل مؤسساتيًا باتفاقيات الشراآة لعدد من دول المنطقة مع أوروباروابط ثقافية واقتصادية بين دول المنطقة وأوروبا ت

  )مليار دوالر (2005-2003 قيمة صادرات الشرق األوسط الزراعية حسب المناطق المصدر إليها، – 12.1الشكل 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

العالم الشرق األوسط أوروبا آسيا اتحاد الدول المستقلة أفريقيا أمريكا الشمالية أمريكا الوسطى
والجنوبية

2003

2004

2005

 
 1.11  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

على صادرات الشرق األوسط ، وتشكل الزراعة نسبة ال بأس بها من ) ليًاالنفط عم(بشكل عام تهيمن الفلزات المعدنية 

، بينما ال تشكل سوى حصة صغيرة بالنسبة لباقي %) 19حوالي (صادرات الشرق األوسط  إلى اتحاد الدول المستقلة 

يا تمثل حصة  يبدو أن صادرات الشرق األوسط إلى آس13.1 و12.1أيضًا بمقارنة الشكلين ). 13.1الشكل (المناطق 

من المالحظ أيضًا أن حصة الزراعة من . صغيرة من إجمالي صادرات المنطقة إلى آسيا ولكنها صادرات مهمة نسبيًا

إجمالي صادرات الشرق األوسط تنخفض باستمرار، ويمكن تفسير هذا االنخفاض في حالة أوروبا وأمريكا الشمالية 

  .مة حصة الصادرات غير الزراعية على حساب قيمة الصادرات الزراعيةوالعالم بأسعار النفط المرتفعة التي زادت قي

                                                 
  .من إجمالي اإلنتاج الزراعي العالمي% 5فإن اإلنتاج الزراعي للشرق األوسط وشمال أفريقيا يمثل فقط ) 1997ديروزا، ( حسب تقرير  16



  2006التجارة الزراعية السورية 

12 

  % ، 2005-2003رات الشرق األوسط،  نسب الصادرات الزراعية من إجمالي صاد– 13.1الشكل 
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  1.11  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

 منتجات - الحيوانات –الحبوب (واد الغذائية وفيما يخص الواردات تتألف واردات الشرق األوسط الزراعية من الم

يالحظ  أن هناك تعددًا في مصادر الواردات الزراعية للشرق . والمواد الزراعية الخام)  الفواآه والخضار-األلبان 

ولكن ). 14.1الشكل (األوسط، والحصة الكبرى هي ألمريكا الالتينية وآسيا باإلضافة إلى المصدر األوروبي 

تشكل حصة آبيرة من إجمالي واردات ) بشكل رئيسي من أوروبا والدول الصناعية(من السلع المصنعة المستوردات 

من إجمالي الواردات بينما يالحظ % 10تمثل الواردات الزراعية الداخلية في الشرق األوسط . الشرق األوسط السلعية

  ).  15.1الشكل (نب الزراعي أن الواردات من أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا يطغى عليها الجا

 )مليار دوالر (2005-2003 قيمة واردات الشرق األوسط الزراعية ، - 14.1الشكل 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

العالم أوروبا آسيا أمريكا الوسطى
والجنوبية

الشرق الوسط أمريكا الشمالية اتحاد الدول المستقلة أفريقيا

2003

2004

2005

  
  1.11  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر
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  % ، 2005-2003 نسب الواردات الزراعية من إجمالي واردات الشرق األوسط، – 15.1الشكل 
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  1.11  الجدول–تجارة العالمية موقع منظمة ال :المصدر

فيمكن مالحظة أن واردات السعودية الزراعية هي ) 16.1نظر الشكل (وبالنظر إلى دول الشرق األوسط آل على حدة 

، 2005 مليار دوالر في العام 9.1 بينما استوردت بقيمة 2004 مليار دوالر في العام 7.4األآبر في المنطقة وقد بلغت 

 مليار دوالر مقارنة بالعام 7.2ربية المتحدة واردات جيدة نسبيًا من السلع الزراعية بلغت قيمتها وسجلت اإلمارات الع

ويالحظ أن االعتماد على الواردات الغذائية آنسبة من إجمالي الواردات هي أعلى .  مليار دوالر6.2 حيث بلغت 2004

 ضمن البلدان الشرق األوسطية المدروسة من حيث في الدول األخرى من المنطقة، فمثًال احتلت مصر المرتبة األولى

  %.28.3حصة وارداتها الزراعية من إجمالي وارداتها حيث بلغت 

  )مليار دوالر (2005لشرق األوسط،  الواردات الزراعية لبعض دول ا-16.1الشكل 
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  1.12  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر

  ةدراسة لبعض السلع المنتقا  4.3.1

 تضم المجموعة آًال من الحبوب ،فيما يلي نظرة على األسواق العالمية لمجموعة من السلع المهمة للتجارة السورية

  . زيت الزيتون– السكر – القطن –)  الذرة الصفراء– الرز – الشعير –القمح (
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  الحبوب

 تقدم نصف –ة الصفراء والقمح والرز  الذر–هناك أهمية آبيرة للحبوب في األسواق الدولية، فثالثة أنواع منها فقط 

تشوهًا من أآثر السلع الزراعية الحبوب أيضًا هي . 17من الغذاء العالمي% 80 منها 20غذاء العالم تقريبًا بينما تعادل 

ازداد اإلنتاج اإلجمالي للحبوب بشكل آبير . المستويات العالية من الدعم والحماية المطبقة في بعض الدولتجاريًا بسبب 

 مليار طن ثم قفز في العام 21.6 آان 2001فإن إنتاج الحبوب في العام ) فاوستات(، وحسب إحصاءات 2000نذ العام م

ويعود الكثير من انخفاض إنتاج .   مليار طن25.2 إلى 2005 مليار طن ولكنه تراجع قليًال في العام 25.6 إلى 2004

وازدادت . وهو األمر الذي يعكس غالًال أقل من الحبوب الخشنة إلى الدول المتقدمة 2005الحبوب العالمي في العام 

 دوالر للطن في العام 98.8 دوالر للطن بينما آانت حوالي 101.3 لتصل حوالي 2005أسعار الحبوب الخشنة في العام 

  .زيادةوآانت الظروف المناخية غير المالئمة في العديد من الدول المنتجة هي على األرجح خلف هذه ال. 18الماضي

  القمح

. 2004 مليون طن في العام 632.1 مليون طن من أصل 7 انخفاضًا بسيطًا في إنتاج القمح عالميًا بلغ 2005شهد العام 

 مليون طن 588.7 حوالي 2000ولكن االتجاه العام إلنتاج القمح آان دائمًا في تزايد فقد آان اإلنتاج العالمي في العام 

 آانت أقل مما آانت عليه في أوائل التسعينات ولكن 2003 و2000رة القمح بين العامين الجدير بالذآر أن تجا. 19فقط

تعتبر السياسات الحكومية .  مليار دوالر18 عندما قفزت تجارة القمح إلى 2004هذا الوضع اختلف بشدة في العام 

صين مخزوناتها الحكومية القديمة  استهلكت ال2003 و1997مسؤولة إلى حد آبير عن هذا التأرجح  فمثًال بين العامين 

 وزادت الحكومة من وارداتها من القمح لتكبح جماح األسعار 2004من الحبوب بينما أعادت ملئ مخازنها في العام 

مما % 8 انخفاضًا ملحوظًا في آل من تصدير واستيراد القمح بمقدار 2005شهد العام . المتزايدة للحبوب المحلية

 فقد بقوا تقريبًا آما 2005بالنسبة ألهم مصدري القمح في العام . رة القمح خالل السنوات األخيرةيعاآس الخط العام لتجا

) إذا لم يتم احتساب التجارة الداخلية لالتحاد األوروبي(آانوا في السابق ولكن الواليات المتحدة وهي المصدر األول 

 مع احتساب –هذا األخير . تحاد األوروبي وهي نفس حالة آندا واال2005-2004أنقصت صادراتها خالل موسم 

أخيرًا آما تمت اإلشارة سابقًا عن ). 17.1الشكل (  يحتل المرآز األول بين المصدرين العالميين للقمح -تجارته الداخلية 

  . 2004 في العام 133.7 دوالر للطن بينما آانت 151.9 إلى حوالي 2005الحبوب فإن أسعار القمح ازدادت في العام 

                                                 
  .أ2006 المرآز العالمي للتجارة والتنمية المستدامة،  17
18  OECD – FAO ،2005 . جميع البيانات السعرية للمحاصيل المدروسة في هذا الفصل تم أخذها من هذا المصدر إال في حالة النص على

  .  مصدر آخر
  ).الفاوستات( جميع البيانات الخاصة بإنتاج المحاصيل المدروسة في هذا الفصل تم أخذها من  19
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  )مليون دوالر (2005في العالم،  أهم مصدري القمح – 17.1الشكل 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

االتحاد األوروبي 25 الواليات المتحدة أستراليا آندا األرجنتين روسيا أوآرانيا بلغاريا

  
  1.14  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

 ترتيبهم فقد قلصت الصين وارداتها بشكل آبير وأصبحت تحتل المرتبة الخامسة 2005تبادل مستوردو القمح في العام 

لمستورد الثاني عالميًا، أما اندونيسيا التي آانت خامس دولة مستوردة فقد بين المستوردين بينما أصبحت اليابان هي ا

  . يوضح الحالة20.1الشكل . صعدت إلى المرتبة الثالثة وقفزت البرازيل من المرتبة السادسة إلى الرابعة

  )مليون دوالر (2005 في العالم ،  أهم مستوردي القمح– 18.1الشكل 
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 1.15  الجدول–ارة العالمية موقع منظمة التج :المصدر   

  الشعير

يزداد استهالك الشعير واالستفادة منه في أغلب الدول وخاصة لكون صناعات المنتجات الحيوانية في بعض 

لكن بالمقابل يصبح المشترون انتقائيين . االقتصادات الكبرى آالصين تتطلب بشكل متزايد آميات من الشعير العلفي

منها الشعير % 25من إجمالي التجارة العالمية في الشعير بينما تمثل % 75ر العلفي بشكل متزايد، ويمثل الشعي

المستخدم للتغذية، هذا وبينما يهيمن االتحاد األوروبي واستراليا على تجارة الشعير العلفي فإن روسيا وأوآرانيا وشرق 
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الشكل . ير حيث يتم شحنه من موانئ البحر األسودأوروبا قد زادت من إنتاجها وهي تنتج حاليًا فائضًا آبيرًا قابًال للتصد

  .2005التالي يوضح أهم مصدري الشعير في العام 

  )مليون دوالر (2005 في العالم ،  أهم مصدري الشعير– 19.1الشكل 
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  1.17  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

 التجارة األوروبية احتسابالشعير العلفي، وإذا لم يتم تعتبر دول الشرق األوسط وأمريكا الشمالية أهم مستوردي 

الداخلية فإن أهم مستورد للشعير العلفي في العالم هو المملكة العربية السعودية والتي بلغ معدل استيرادها في العام 

الشكل . يب مليون على الترت270 و 429األخير أآثر من مليار دوالر أمريكي والصين واليابان التي استوردت بقيمة 

  .   2005 يوضح أهم مستوردي الشعير في العام 20.1

  )مليون دوالر (2005 في العالم ،  أهم مستوردي الشعير– 20.1الشكل 
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  1.18  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

  الرز

 من البشر أي ما يعادل نصف مصدر الغذاء الثابت لثالثة مليارات"أن الرز " أوآسفام"يقول تقرير صدر مؤخرًا عن 

 المزارعينسكان العالم، آما يعتمد ملياران أيضًا على زراعة وتصنيع الرز لتدبير شؤونهم المعيشية ومعظمهم من 
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 ويدخل 2002الجدير بالذآر أن الخط العام إلنتاج الرز آان في تزايد مستمر منذ العام . 20"الصغار في الدول النامية

 األسواق العالمية مما يدل على أن معظم آمية الرز المنتجة يتم استهالآها في الدول المنتجة من إنتاج الرز إلى% 6

 – الصين – الهند – فيتنام –نفسها، وإن سوق تصدير الرز هو سوق ضيق ومتمرآز حيث يعتبر آل من تايالند 

الشكل (األرجنتين مصدرين رئيسيين  – األورغواي – االتحاد األوروبي – أستراليا – الواليات المتحدة –الباآستان 

إن طبيعة سوق الرز العالمي تشكل بيئة ألسعار متذبذبة بشدة وهي تتأثر آثيرًا بالسياسات وبالظروف ).  21.1

المناخية، فالسياسات العالمية الخاصة بتجارة الرز تدفع باتجاه التحرير وهذه التغيرات السياسية تؤثر بشكل مباشر على 

بقيت الواليات المتحدة تحافظ على المرآز الثالث بين مصدري الرز، . ستهالآه وتجارته في الدول الناميةإنتاج الرز وا

ولكن اإلصالح الزراعي في آل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي سيؤثر على قدرتهما على إنتاج الرز وإن آان 

في عملية بيع الرز بأسعار أقل من تكاليف اإلنتاج سيحافظ على مستوى عال من الدعم الزراعي يسمح باالستمرار 

  .الحقيقية للرز

  21)مليون دوالر (2005 أهم مصدري الرز في العالم، – 21.1الشكل 
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  1.20  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

درة باتجاه سياسات تؤدي وتدفع الدول المستوردة للرز باتجاه سياسات تؤدي لثبات األسواق بينما تدفع الدول المص

لتطوير صادرات الرز، ويعتبر الرز محصوًال حساسًا بالنسبة للكثير من الدول األقل نموًا فمثًال تعتبر الدول األفريقية 

 مليار دوالر سنويًا على وارداتها من 1.4والسيما دول جنوب الصحراء األفريقية مستوردة صافية للرز وتنفق حوالي 

من فاتورة واردات القارة األفريقية من الحبوب، وبمالحظة هذا االتجاه االستهالآي المتزايد % 19ل األرز أي ما يعاد

للرز في أفريقيا فإن هدف االآتفاء الذاتي من الرز ما يزال مطلوبا آأداة لتوفير األمن الغذائي، وبشكل عام وفي الدول 

لذلك فإن الحكومات حساسة " محصول سياسي"  ويعامل آـالرئيسية المستهلكة للرز فإن الرز يبقى محصوًال أساسيًا

من .  يلقي الضوء على أهم مستوردي الرز العالميين24.1الشكل . 22بشأن تأثيرات األسعار على المنتجين والمستهلكين

ى الواضح أن االتحاد األوروبي هو أهم مستوردي الرز العالميين إلى حد آبير، ولكن االتحاد يفرض قواعد صارمة عل

                                                 
  )2005أوآسفام، ( انظر  20
  . تكون مصر وفيتنام قد حلتا في المرآزين الخامس والسابع ولكن ال تتوفر بيانات عنهما من المفترض أن 21
  .2005 اعتمادًا على آورماوا،  22
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وفي الوقت الحالي فإن االتحاد األوروبي يمنع . الرز المعدل وراثيًا والذي يمثل حصة هامة من صادرات الرز العالمية

  .  23استيراد الرز من أمريكا الشمالية والتي هي إحدى أهم المناطق التصديرية للرز عالميًا

  24)مليون دوالر (2005 أهم مستوردي الرز في العالم، – 22.1الشكل 
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السعودية الفيلبين إيران السنغال اليابان الواليات المتحدة جنوب أفريقيا

  
  1.21  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

  الذرة الصفراء

إن الواليات المتحدة هي المنتج والمستهلك والمصدر . تعتبر الذرة الصفراء أآثر أصناف الحبوب الخشنة تجارة بالعالم

 692 بلغ اإلنتاج العالمي من الذرة .، الصين هي المنتج العالمي الثاني تتبعها البرازيل25األآبر للذرة الصفراء في العالم

 مليون طن إنتاج الواليات المتحدة في العام 280(من هذا اإلنتاج أمريكي تقريبًا % 40 وآان 2005مليون طن في العام 

آما ازداد الطلب العالمي على الذرة تبعًا الزدياد الطلب على الوقود الحيوي وتتحدد معالم مستقبل استيراد الذرة ) 2005

تعتبر الذرة ). سيبحث هذا الموضوع في الفصل الرابع بالتفصيل( خالل التوجه المتزايد إلنتاج اإليتانول من الذرة من

 26سلعة هامة في العديد من المناطق األخرى غير أمريكا الشمالية  آمنطقة مجموعة الدول األفريقية الجنوبية الست

ت الحرارية التي يستهلكها السكان وحوالي ثالثة أرباع إجمالي حيث تمثل الذرة الصفراء ما يقارب نصف دخل السعرا

في % 4رغم أن االتجاه العام لتصدير الذرة هو إيجابي إال أن الصادرات العالمية تقصلت بنسبة . إنتاج الحبوب هناك

 يلخص 23.1 الشكل . تجاوبًا مع التغيرات الناتجة عن إنتاج الوقود الحيوي في الواليات المتحدة والبرازيل2005العام 

ال تزال الواليات المتحدة هي أآبر مصدر للذرة يتبعها االتحاد األوروبي . الوضع بالنسبة لكبار مصدري الذرة الصفراء

أما بالنسبة للمصدرين الرئيسيين . بحصة أقل من نصف الواليات المتحدة، األرجنتين تقع في المرتبة الثالثة ثم الصين

الشكل . يتصدر قائمة المستوردين العالميين ثم اليابان فكوريا) مع احتساب تجارته الداخلية(روبي للذرة فإن االتحاد األو

  . يعطي فكرة عن آبار المستوردين العالميين للذرة24.1

                                                 
  .2006 ويتمان،  23
  . الخاصة بها غير متوفرة2005 من المتوقع أن تكون نيجريا قد احتلت المرآز الثامن ولكن بيانات العام  24
  .ب2005ماعية في الفاو،  المديرية االقتصادية واالجت 25
  . زيمبابوي– زامبيا – تنزانيا – جنوب أفريقيا –  موزامبيق - ماالوي  لدول الست هيا 26
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  )مليون دوالر (2005ء في العالم،  أهم مصدري الذرة الصفرا– 23.1الشكل 
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  1.23 ل الجدو–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

  )مليون دوالر (2005العالم،  أهم مستوردي الذرة الصفراء في – 24.1الشكل 
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  1.24  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

  القطن

يعتبر إنتاج القطن وتجارته نشاطًا اقتصاديًا واجتماعيًا هامًا في العديد من الدول النامية، وبالنتيجة فإنه يلعب دورًا 

تجارة القطن تاريخيًا هي غالبًا في تزايد مستمر ووصل عرض القطن . يجيًا في السياسات التنموية ومكافحة الفقراسترات

وهو % 11، فقد ارتفعت مساحة القطن المزروعة في العالم بنسبة 2005والطلب عليه إلى مستوى قياسي في العام 

 إلى قيمة تاريخية بلغت 2005ن القطن أيضًا في العام ، ارتفعت الغلة العالمية م1996أعلى مستوى لها منذ العام 

وهي أآبر زيادة سنوية منذ عشرين عامًا، وقدر إنتاج القطن ) عن العام السابق% 13بزيادة (هكتار / آغ محلوج1132

عن العام السابق وهي أآبر زيادة سنوية % 26بزيادة )  مليون بالة119( مليون طن 27.4 بحوالي 2005في العام 

 بسبب اإلنتاج الهائل في الدول 2005جلة على اإلطالق، بناء على ذلك فقد انخفضت أسعار القطن العالمية في العام مس

من اإلنتاج % 70تشكل مجتمعة ( الواليات المتحدة – الباآستان – الهند – الصين –المنتجة للقطن وهي البرازيل 

) 25.1الشكل (ند والواليات المتحدة في عداد آبار مصدري القطن ، ولكن بينما تقع البرازيل وباآستان واله27 )العالمي

فإن الصين ليست من المصدرين الكبار رغم إنتاجها الكبير ويعزى ذلك إلى قطاعها النسيجي الضخم والدور الذي تلعبه 
                                                 

  .2005في العام % 24فإن أسعار القطن قد انخفضت بنسبة )" 2005اللجنة العالمية التوجيهية للقطن، ( حسب  27
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 مليار 3.2والواقع أن الصين زادت وارداتها لتصل إلى .  من المنسوجاتOECD 28الصين في سد حاجة أسواق دول 

 يوضح الوضع 26.1 وذلك لتغطي الفجوة المتوقعة بين االستهالك المحلي واإلنتاج، الشكل 2005دوالر في العام 

من الواردات العالمية بينما تمتلك الدول األخرى حصصًا أقل نسبيًا % 30بالنسبة لالستيراد، وتحتكر الصين أآثر من 

  29)من الواردات العالمية% 9.8مثًال االتحاد األوروبي يمتلك حصة تعادل (

  30)مليون دوالر (2005 أهم مصدري القطن في العالم ، – 25.1الشكل 
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  1.26  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

  31)مليون دوالر (2005 أهم مستوردي القطن في العالم ، – 26.1الشكل 
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  1.27  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

  زيت الزيتون

وخاصة (االتحاد األوروبي : آان إنتاج زيت الزيتون متمرآزًا دائمًا بشكل طبيعي في دول حوض البحر المتوسط

من % 90 وتشكل هذه الدول حوالي ، سورية- المغرب – تونس – ترآيا – اليونان – البرتغال - إيطاليا –إسبانيا 

، ومرة 27.1لزيتون هي نفسها أهم الدول المصدرة له آما يتضح من الشكل وأهم الدول المنتجة لزيت ا. اإلنتاج العالمي

 االتحاد األوروبي هو المنتج العالمي األول .من إجمالي الصادرات% 95أخرى فإن دول حوض البحر المتوسط تمرآز 

                                                 
  .ة من الدول المتقدمةتتألف من مجموع:  منظمة التنمية والتعاون االقتصادي  28
  .2005 اللجنة العالمية التوجيهية للقطن،  29
 الخاصة بها لدى 2005 بعض الدول اإلفريقية باإلضافة إلى آازاخستان وسوريا هي مصدرة رئيسية  للقطن ولكن ال تتوفر بيانات العام  30

  .مرآز التجارة العالمي الذي اعتمدنا على بياناته لبناء هذا المخطط
 الخاصة بها لدى موقع منظمة التجارة 2005المقدر أن تكون بنغالديش قد حلت في المرتبة السادسة ولكن ال تتوافر بيانات العام  من  31

  .العالمية
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إنتاج . العالميمن االستهالك % 70من اإلنتاج العالمي و% 80لزيت الزيتون وهو المستهلك األول آذلك، فهو يمثل 

وبالنسبة ) 2005 مليون طن في العام 2.5وصل إلى (زيت الزيتون عالميًا متغير ولكنه يظهر اتجاهًا عامًا متزايدًا 

بعض الدول . لالتحاد األوروبي آمنتج ومصدر آبير ومسيطر فهو يظهر قدرًا عاليًا من عدم الثبات في األسواق

 وصلت 2005 في العام ،راليا تتجه بشكل متزايد إلى إنتاج زيت الزيتوناألخرى غير المتوسطية آاألرجنتين وأست

% 9.2% (1.8 بزيادة تبلغ 2004ف طن في العام آال 325 ألف طن مقابل 331صادرات االتحاد األوروبي إلى 

امتصت الواليات المتحدة هي إلى حد آبير أآثر األسواق أهمية للصادرات األوروبية فقد ف ، من جهة أخرى)بالقيمة

 بقيت تونس متبوعة بترآيا في المرآزين الثاني ، أخيرًا200532من صادرات االتحاد من الزيت في العام % 46حوالي 

  .والثالث عالميًا

  )ألف طن (2005لزيتون في العالم،  أهم مصدري زيت ا– 27.1الشكل 
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  1.29  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

بالرغم من آون زيت الزيتون . زيتون سوقًا واعدًا مما سيشجع اإلنتاج السوري ونشاطاته التصنيعيةيعتبر سوق زيت ال

يستهلك أساسًا في منطقة إنتاجه فخالل العقد الماضي ارتفع الطلب على الزيت بشكل سريع في ضوء الصورة اإليجابية 

ة، وبالتالي فقد أصبحت تجارة زيت الزيتون أآثر لنوعية هذه السلعة وآونها صحية ونتيجة انتشار عادات غذائية جديد

يستورد االتحاد األوروبي زيت . 33أهمية وتجتذب االستثمارات في الدول المنتجة حديثًا للزيت آاألرجنتين وأستراليا

 إلى 2005واردات االتحاد األوروبي في العام الزيتون بغرض تغطية حاجته من الزيت الخام الذي يتم تكريره وبلغت 

آانت تونس تقليديًا هي المصدر الرئيسي لزيت الزيتون إلى االتحاد األوروبي بحيث بلغت صادراتها ، و ألف طن186

 ازدادت حصة تونس من 1995 إجمالي واردات االتحاد من الزيت، ومنذ العام أآثر من نصفإلى االتحاد األوروبي 

بسبب الظروف المناخية المؤاتية أساسًا مرفقة % 70سوق الزيت األوروبية لتصل في بعض السنوات إلى حوالي 

آانت ترآيا وسوريا تلعبان على الدوام دورًا متزايد األهمية في سوق الزيت و. بانخفاض إنتاج االتحاد األوروبي

. 34 من إجمالي سوق الزيت األوروبية2005على التوالي في العام % 15و% 22األوروبية بحيث بلغت حصتهما 

 الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي يشكالن معًا نسبة .أهم مستوردي زيت الزيتون في العالم يوضح 28.1الشكل 

  .من إجمالي واردات العالم مما يعكس دور أسواق الدول المتقدمة في دفع الطلب على زيت الزيتون% 64
                                                 

   eu.europa.ec.trade://http/ : بيانات مجلس زيت الزيتون32 
  eu.europa.ec.trade://http/ : موقع مجلس زيت الزيتون33 
  eu.europa.ec.trade://http/ : بيانات زيت الزيتون34 
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  )ألف طن (2005في العالم،  أهم مستوردي زيت الزيتون – 28.1الشكل 
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  1.30  الجدول–ع منظمة التجارة العالمية موق :المصدر  

  السكر

يتمرآز إنتاج الشوندر بالتالي  حيث تتطلب عوامل اإلنتاج رأسمال آبير وآثير من الدولالسكر سلعة محمية بشدة في 

يعادل إنتاج الدول . 35حيث عوامل اإلنتاج تتطلب تمرآزًا آبيرًا لليد العاملة فيتم إنتاج قصب السكرو  هناكالسكري

وأهم ثالثة دول منتجة هي البرازيل والهند واالتحاد  ،من إجمالي اإلنتاج العالمي% 60السبع األولى المنتجة للسكر 

 طن في العام 142.5من إجمالي اإلنتاج العالمي، وبلغ اإلنتاج العالمي من السكر % 40األوروبي حيث تنتج مجتمعة 

، يقوم االتحاد األوروبي بتصدير 37المستوردين للسكر في آن معًا، االتحاد األوروبي هو من آبار المصدرين و200536

السكر المدعوم إلى آثير من الدول بما فيها المستعمرات البريطانية والفرنسية والبرتغالية السابقة، وبلغت الصادرات 

ثالثة على الترتيب بين  مليون طن، وحلت البرازيل وتايالند في المرتبتين الثانية وال5 أآثر من 2005األوروبية للعام 

أسعار السكر لم تكن ثابتة في .   يوضح صورة الوضع الخاص بالمصدرين الرئيسيين29.1الشكل . المصدرين العالميين

 دوالر للطن وهو رقم أعلى بكثير من معدل السنوات الخمس السابقة حيث آان 219.1 ووصلت إلى 2005العام 

  . دوالر179متوسط قيمة الطن 

                                                 
  .2006 المؤتمر التاسع للتحليل االقتصادي العالمي،  35
  .ب2005،  المديرية االقتصادية واالجتماعية في الفاو 36
   االتحاد األوروبي له وضعية مميزة حتى في حال استثناء تجارته الداخلية 37
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  38)مليون دوالر (2005 أهم مصدري السكر في العالم، – 29.1الشكل 
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  1.32  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

يعتبر االتحاد األوروبي أحد . تستورد جميع الدول تقريبًا السكر ولكن عددًا قليًال منها فقط يعتبر دوًال مستوردة صافية

ًا، بالتالي فمن الطبيعي أن تقوم الحكومات األوروبية بتكرير السكر الخام أهم المستوردين ولكنه ليس مستوردًا صافي

من إجمالي صافي الواردات وتحل روسيا % 50تمثل واردات أهم عشر دول مستوردة للسكر حوالي . وتعيد تصديره

من .  السكر العالميين يوضح أهم مستوردي30.1الشكل . بالمرتبة الثالثة بعد آل من االتحاد األوربي والواليات المتحدة

الطلب على اإليتانول الذي يدفع ويضغط على : المحتمل أن يتغير وضع سوق السكر خالل األعوام القادمة وذلك لسببين

أسعار السكر، وقيام االتحاد األوروبي بإصالح منظمة السوق العمومية للسكر لتتوافق مع أحكام منظمة التجارة العالمية 

  . التحاد بإنقاص مساعداته للسكر المصدر بشكل آبيراألخيرة التي ألزمت ا

  )مليون دوالر (2005ر في العالم،  أهم مستوردي السك– 30.1الشكل 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

االتحاد األوروبي
25

الواليات المتحدة روسيا أندونيسيا اليابان آوريا باآستان آندا

  
  1.33  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

                                                 
  . الخاص بها2005 يقدر أن آوبا تقع في المرآز الخامس بين المصدرين ولكن ال تتوافر بيانات عن موسم العام  38
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 أهم النتائج

ي تظهر تباطؤًا سوريا ليست معزولة عن تقلبات االقتصاد العالمي، التطورات الخيرة في االقتصاد العالم •

هناك . في معدل النمو مع زيادة في عدم االستقرار في أسعار الصرف وفي أسواق النفط والسلع األخرى

 .أيضًا ضغوط تضخمية تؤثر سلبًا على توقعات التجار العالميين

أن رغم أن النمو االقتصادي في الدول المتقدمة يبقى عامًال رئيسيًا في النمو االقتصادي العالمي إال  •

 .الصين والهند وبعض الدول النامية األخرى تكتسب المزيد من األهمية

 .ال يزال االتحاد األوروبي هو المصدر األول عالميًا، والواليات المتحدة هي المستورد األول •

تباين األداء التجاري للقطاعات المختلفة حسب التطورات السعرية، فقفزت حصة النفط والسلع المعدنية  •

 أما أسواق المنتجات الزراعية فلم تكن مستثناة من عدم االستقرار، 2005ة العالمية في العام من التجار

 إال 2004 قياسًا إلى معدالتها في العام 2005ورغم أن األسعار الزراعية أظهرت زيادة معتدلة في العام 

 الحصاد غير الطبيعي أنها آانت مدفوعة بالطلب الناشئ من الدول النامية الكبيرة باإلضافة إلى موسم

 .والزيادة الكبيرة في الطلب على الوقود الحيوي

النمو في حجم الصادرات الزراعية العالمية يمكن أن يعزى إلى صادرات أمريكا الشمالية وإلى القوة  •

 .المتزايدة للصادرات الزراعية من أمريكا الوسطى والجنوبية

سب تجارية ولكن بالمقابل فإن عددًا من الدول المستوردة رغم أن الدول المنتجة للنفط قد استفادت من مكا •

 .للنفط والمصدرة للسلع الزراعية قد عانت من خسائر تجارية أيضًا

توسعت التجارة العالمية الزراعية بنسبة أآبر من نمو الناتج اإلجمالي الزراعي العالمي خالل العقد  •

تجارة اإلجمالية العالمية أو تجارة الخدمات أو األخير وإن آان بمعدالت أقل من تلك التي نمت بها ال

 .الناتج اإلجمالي العالمي

األسواق . رغم نمو التجارة الزراعية فالمالحظ أن اإلنتاج الزراعي عمومًا هو مكرس لإلنتاج المحلي •

 .الزراعية ما تزال أسواق ضيقة وهو األمر الذي ال يدعم استقرارًا سعريًا للمنتجات الزراعية

، وال 2005 مليار دوالر في العام 6الشرق األوسط الداخلية تمثل اتجاهًا متزايدًا ووصلت إلى صادرات  •

لكن االعتماد على . يمكن تجاهل تأثير اتفاقية المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى في هذا المجال

 .أوروبا ال  يزال آبيرًا سواء آمستورد لصادرات الشرق األوسط أو آمصدر لوارداته

 .تخضع التوقعات المستقبلية لألسواق الزراعية لقدر آبير من عدم الثقة •

يؤثر أهم أعضاء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية آاالتحاد األوروبي والواليات المتحدة بشكل آبير  •

يهيمن الدور الصيني في الصناعة . على أسواق المحاصيل الرئيسية سواء آمستوردين أو آمصدرين
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ستتأثر . على القطن، أما أسواق السكر وزيت الزيتون فستتأثر بإصالح السياسات األوروبيةالنسيجية 

أسواق القمح والذرة وبقية الحبوب بالتطورات اإلصالحية في االتحاد األوروبي بما في ذلك الدفع الناجم 

 الناس في شتى أنحاء وبينما يعتبر الرز محصوًال ثابتًا وأساسيًا لمليارات. عن الطلب على الوقود الحيوي

المسبغة عليه وفي ظل السياسات " المحصول السياسي"العالم فإن أسواقه تبقى منكمشة في ظل صفة 

 .التي ترآز على تطوير إنتاجه المحلي
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  مالمح التجارة الخارجية السورية-الفصل الثاني 

 لقطاع الخاص في االقتصاد الوطني توسيع دور امن خاللتسريع وتيرة اإلصالح االقتصادي تسعى سورية إلى 

 .وإجراء تحسينات في البيئة التشريعية والتنظيمية

. تبنت سورية الكثير من اإلصالحات التشريعية والقانونية في مجال التجارة انطالقا من حرصها على تطوير اقتصادها

ثل إيران وترآيا واتخذت الخطوات وقد تعززت جهودها لتوقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي مع عدد من الدول المجاورة م

يعرض هذا الفصل واقع . لتوقيع اتفاقية التعاون مع االتحاد األوربي وتسهيل االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية

، ويرآز بشكل خاص على التدفقات النقدية 2005التجارة السورية وتطوراتها خالل العشر سنوات الماضية حتى عام 

ويتناول الفصل بالتحليل آًال من التجارة الكلية والتجارة الزراعية .  ع أهم الشرآاء التجاريين لسوريةوالتبادل التجاري م

 يستعرض أهم التطورات في االقتصاد السوري والتي تقدم تمهيدا ضروريا للتحليالت الخاصة 1-2القسم : يلي وفق ما

 يتضمن 3-2وأخيرا القسم . الكلية والعوامل المؤثرة فيها يظهر التطورات في التجارة السورية 2-2بهذا الفصل و القسم 

 .  وصفًا للتجارة الزراعية السورية ودورها في تحقيق النمو للتجارة الكلية

  39تطورات االقتصاد السوري  2.1

وحتى  1997-1996سنويا خالل الفترة % 4.8  نسبة 2000بلغ معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 

وقد ساهم %. 4.5 ليصبح 2005لكنه انخفض في عام % 8.6 وبلغ 2004 وآان اعلي معدل نمو في عام ،2005العام 

مما % 24 تعادل 2005 وآانت مساهمته عام 2005-2003خالل الفترة % 26-24قطاع الزراعة بمعدل يتراوح بين 

 2004نت حصة الفرد من الناتج المحلي في عام وآا. يشير إلى تناقص طفيف في دور الزراعة في االقتصاد الوطني

 ليرة 62943 لتصبح 2005وقد زادت هذه الحصة في عام )  دوالر أمريكي1215تعادل (  ليرة سورية 60746تعادل 

 .) دوالر أمريكي1259تعادل (سورية 

 2005مة في عام  ألف نس18488 إلى 2003 ألف نسمة في عام 17765تزايد العدد اإلجمالي للسكان في سورية من 

وقد ترافق ذلك مع . 2004عام % 2.5 ليصبح 2000عام % 2.7علما بان معدل الزيادة السكانية آان قد تناقص من 

في % 53 إلى 2004عام % 50تغيرات نسب التوزيع السكاني بين الريف والمدينة حيث قفزت نسبة سكان المدن من 

  .2006عام 

                                                 
  2007المرآز الوطني للسياسات الزراعية للعام هذا العنوان يستند إلى التحليالت المفصلة في تقرير الغذاء الصادر عن مديرية  39



  2006التجارة الزراعية السورية 

28 

وقد %. 27 ألف عامل وتبلغ نسبتها إلى إجمالي عدد السكان 5026 بحوالي 2005تقدر قوة العمالة اإلجمالية في عام 

من جهة أخرى آانت . من إجمالي القوى العاملة% 85 ألف عامل يمثلون ما يقارب 4282آان عدد العمال الذآور 

 من إجمالي 325 وساهمت الزراعة بنسبة%. 86.6 ألف عامل ملت نسبة الذآور منهم إلى 4693العمالة الفعلية تعادل 

  %. 20 لتصبح 2005 وقد انخفضت هذه النسبة في عام 1999العمالة السورية في عام 

 303 الى 2004في عام )  مليار دوالر5.6تعادل ( مليار ليرة سورية 281زاد اإلنفاق اإلجمالي على االستثمارات من 

آما زادت نسبة مساهمة %. 7.7ل نمو قدره   وحقق معد2005في عام )  مليار دوالر6.1تعادل (مليار ليرة سورية 

وشكلت . 2003مقارنة بالعام % 19.8 بمقدار 2004اإلنفاق على االستثمار بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي في عام 

 بنسبة تعادل 2005 وارتفعت في عام 2004من إجمالي االستثمارات في عام % 34اإلنفاق على االستثمارات العامة 

% 7 نسبة 2005-2000إضافة إلى ذلك بلغ معدل النمو السنوي لالستثمارات خالل الفترة . عام السابقمقارنة بال% 7

 2005وفي عام . لالستثمارات الخاصة% 7.8في مقابل معدل نمو قدره % 6وآان معدل النمو لالستثمارات العامة 

االستثمارات % 13ستثمارات خاصة وا% 8موزعة إلى % 21وصلت نسبة االستثمارات إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

لمزيد من التفصيل حول الفقرات المتعلقة باالقتصاد الكلي يمكن الرجوع إلى تقرير الغذاء الذي يعده المرآز ( العامة 

   .)الوطني للسياسات الزراعية

 التجارة الكلية السورية  2.2

ة السورية بالتحرر التدريجي للتجارة الذي اعتمدته تشكل التجارة عامال مهما في االقتصاد السوري، وقد تأثرت التجار

تسهيل وتبسيط أنظمة وأحكام التجارة الخارجية  تطورا ملموسا فيما يتعلق بشهد قطاع التجارة و. الحكومة مؤخرا

 وسمح االستيرادمن  ممنوعة آانت المواد التي من إعادة النظر بالقائمة السلبية فقد تمت ،وتسهيل حرآة التجارة

 .تيراد الكثير من السلع التي آانت محظورة مما أدى لوصول الواردات إلى مستويات قياسية باس

وبلغت نسبة الصادرات ، 2005 وقد تطورت آل من الصادرات والواردات أسرع من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

اهمت التجارة في الناتج المحلي وس ،%34 ونسبة الواردات ،%28.7إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 

 بنسبة تعادل 2005-2003، وتطورت مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة %62.6اإلجمالي بنسبة 

15.4  .% 
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 )مليون دوالر (2005 -2003, مؤشرات التجارة الكلية السورية 1-2الشكل 

-5,000.0

0.0
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2003 2004 2005

الصادرات
الكلية (ص)

الواردات
الكلية(و)

الميزان
التجاري (ص-
و)
حجم التجارة
الكلي(ص+و) 

  
  1-2الجدول , إحصاءات المديرية العامة للجماركإحصاءات المكتب المرآزي لإلحصاء لعدة سنوات و:المصدر  

 نموا 2005وتمثل نسبة النمو في التجارة احد مؤشرات التطور االقتصادي في سورية، وقد حققت سورية في عام 

 حوالي متميزا في تجارتها، فقد تجاوزت آل من الصادرات والواردات معدلها، وبلغ معدل النمو في حجم التجارة

.  نتيجة الزيادة في آل من الصادرات والواردات مليون دوالر18533.4ووصلت إلى ، %23ر أو  مليون دوال3422

 زادت بحوالي 2005-2003، وخالل الفترة %12.7 بحوالي 2005-1996 لمتوسط الفترة آما نمى حجم التجارة

  ).1-2جدول. ( مليون دوالر14833وآانت قيمتها % 31

، وان 2003-2000ات نالحظ أن الميزان التجاري حقق فائضًا آبيرًا خالل سنوات من مقارنة أرقام الصادرات والوارد

 مليون دوالر عام 1561 تم تسجيل عجز وصل إلى 2005 و2004 وفي العامين 2003آان قد تناقص في العام 

  )1-2الجدول (وعادة يعوض العجز من فائض نشاطات القطاعات األخرى آقطاع السياحة . 2005

- 2000 ففي حين آان موجبا خالل الفترة 2005-1996 التجاري القياسي فقد تأرجح بحدة خالل الفترة أما الميزان

  %.  14 بنسبة 2005، وارتفع هذا العجز في عام 2005-2004 فانه تحول إلى العجز خالل السنتين التاليتين 2003

 من حيث الصادرات 2005رية خالل عام حدث تغير طفيف في األوضاع النسبية للشرآاء الرئيسيين في التجارة السو

وقد سهلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى دخول السلع العربية إلى األسواق السورية، وسببت زيادة . والواردات

ضخمة غير مسبوقة في الواردات خاصة بعد إزالة التعرفة الجمرآية، حيث ازدهرت تجارة سورية اإلقليمية في 

  .صة مع الدول المجاورةالسنوات األخيرة خا

 بشكل رئيسي مع الدول العربية ومع االتحاد األوربي، حيث بلغ حجم التداول 2005وقد ترآزت التجارة الكلية في عام 

من إجمالي التجارة، في حين بلغت قيمة التداول مع االتحاد % 14 مليون دوالر وشكلت 2626.4مع الدول العربية 

  .من حجم التجارة الكلية% 27كل نسبة  مليون دوالر وش5008األوربي 
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أما الميزان التجاري فكان سالبا مع معظم الشرآاء التجاريين، وآان موجبا مع آل من االتحاد األوربي والسعودية . 

وآان هناك نمو مشجع في العالقات التجارية مع الدول . والعراق، وبنسب ضئيلة مع لبنان واألردن والكويت وليبيا

  . وبالنسبة للدول تعتبر السعودية الشريك التجاري األآبر مع سورية بعد أوآرانيا.  قية بلدان العالماألمريكية وب

 مليون دوالر 761 مليون دوالر، وبلغت وارداتها إلى سورية 782 بلغت التجارة مع  أوآرانيا حوالي  2005في العام  

% 94.6ميزان التجاري معها قد سجل عجزا وصل إلى  مليون دوالر فقط صادرات سورية إليها، وآان ال21في مقابل 

  .من إجمالي التجارة معها

 شكلت السعودية ثالث اآبر شريك تجاري لسورية، وآانت ثاني اآبر مستورد للسع السورية، ورابع اآبر 2005في عام 

زان التجاري معها  مليون دوالر، وآان المي660مورد للسلع إلى سورية، ووصلت قيمة التبادل التجاري معها إلى 

 مليون دوالر، وآان معدل التجارة معها خالل السنوات الثالث األخيرة 24موجبا بقيمة بسيطة لصالح سورية تعادل 

  )2-2جدول. ( مليون دوالر690 حوالي 2003-2005

لثانية بعد ، حيث احتلت الصين المرتبة ا2005 الصيني في عام -آذلك ارتفع الخط البياني للتبادل التجاري السوري

أوآرانيا بين دول آسيا في التبادل التجاري مع سورية، وآان الميزان التجاري مع الصين يميل إلى صالحها بنسبة 

.  مليون دوالر603 مليون دوالر من إجمالي قيمة التجارة معها وهي 574، ووصل العجز التجاري معها إلى 95%

ناعات الصينية قرب دمشق يتوقع أن تصبح مرآز تجارة للبضائع الصينية للص وتقوم سورية حاليا بالتنسيق إلقامة مدينة 

 .في المنطقة

من إجمالي % 1.7 مليون دوالر وشكلت 313وفي هذا العام بقيت العراق شريكا رئيسيا لسورية وبلغت تجارتها معها 

 وقعت سورية 2005ي عام التجارة السورية، وبالنسبة لترآيا فقد تطورت العالقات معها في السنوات األخيرة وف

وترآيا اتفاقية تجارية إلقامة منطقة تجارة حرة بينهما، وآان ذلك أهم مؤشر على االلتزام المتبادل بينها وبين سورية 

 .بتعميق التجارة بينهما

  التصدير الكلي  1.2.2

التي تستهدف تعزيز التوسع لذلك فهي مهتمة بإنجاز عملية اإلصالح  .تفتقر سورية إلى وجود قاعدة عريضة لصادراتها

تتسم بمزيد من التنوع، وتتكون ف الواردات  أما في المواد األولية،ةسوريالصادرات ال  معظمتترآزحاليا . في الصادرات

  .أساسا من سلع مصنعة

عدد  لمصلحة الصادرات السورية بسبب تطبيق  آبيراإن منطقة التجارة العربية الحرة لم تسجل تحسنًاعكس المتوقع فوب

مع ذلك نجد أن التصدير بدأ بالتسارع في عام . التي تؤخر دخول السلع عبر الحدودمن القيود اإلدارية والجمرآية 

 نتيجة اإلصالحات االقتصادية الرئيسية واإلجراءات التي قامت بها الحكومة والتي حسنت من تنافسية السلع 2001

 لصادراتها، وحدث بعض التنويع في الصادرات، حيث قفزت السورية في األسواق العالمية وسببت انتشارا أوسع

  .صادرات السلع األخرى بصورة ملموسة
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 إلى عدة عوامل أهمها السياسات اإلصالحية التي 2005 -2004ويرجع النمو المميز في الصادرات في العامين 

ع االستثمار، باإلضافة إلى زيادة انتهجتها سورية مؤخرا، وزيادة االستثمارات األجنبية التي نتجت عن سياسات تشجي

 .مشارآة القطاع الخاص في النشاطات التصديرية

 ارتفعت صادرات ثالثة من اصل أربعة قطاعات رئيسية ويأتي في مقدمتها منتجات المقالع والمعادن 2005في عام 

 منتجات المقالع والمعادن، من إجمالي قيمة الصادرات من النقد األجنبي من تصدير% 44وجاء حوالي ) بما فيها النفط(

 ) .3-2جدول(جاء من تصدير السلع الزراعية % 8من صادرات المنتجات المصنعة، في حين أن % 21و

 )من إجمالي الصادرات السورية(%  , 2005-2004    الصادرات السورية بحسب القطاعات2-2الشكل 

2005

الصناعات
21%

االخرى
27%

منتجات المقالع 
والمعادن
44%

الزراعة, الصيد, 
االسماك والغابات

8%

2004
الزراعة, الصيد, 
االسماك والغابات

10%

منتجات المقالع 
والمعادن
40%

الصناعات
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االخرى
28%

 
  3 - 2 الجدول, ات المديرية العامة للجمارك سنوات وإحصاءلإلحصاء لعدةإحصاءات المكتب المرآزي :المصدر

وشكلت صادرات . وحقق اعلي معدل نمو% 28 قفزت صادرات قطاع منتجات المقالع والمعادن بحوالي 2005في عام 

 مليون دوالر في 1796.9 ووصلت إلى 2005-2003المنتجات الصناعية أيضا أسرع المجموعات نموا خالل الفترة 

  . خالل هذه الفترة% 16نمو يعادل ، وحققت معدل 2005عام 

وآانت المنتجات الغذائية والمشروبات بين أسرع السلع الصناعية الرئيسية المصدرة نموا فقد زادت صادراتها بصورة 

 مليون 240حيث بلغت صادراته . أما القطاع اآلخر الذي اظهر نموا قويا فهو قطاع المنسوجات. 2001ثابتة منذ العام 

وفي  .من إجمالي الصادرات من المنتجات الصناعية% 13.4مقارنة بالسنة السابقة وشكلت % 11وها دوالر وبلغ نم

حين تعرضت قطاعات مثل الفحم ومنتجات المشتقات البترولية لتراجع في صادراتها فان صادرات بقية القطاعات 

 وسجل رقما غير مسبوق 2005آانت قوية وعلى الخصوص فان قطاع السلع األخرى حقق أعلى نمو للصادرات عام 

 بلغ نمو الصادرات مستوًى قياسيًا نتيجة انفتاح سورية على األسواق 2005في عام  . مليون دوالر2331.5قدره 

إمكانية استغالل األسواق الجديدة المحتملة لدى الدول األعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة  ومازالت ،األجنبية

 .ًا للتجارة السوريةالعربية الكبرى تشكل تحدي

بالنسبة لمجموعات البلدان فقد اعتمدنا تصنيف المكتب المرآزي لإلحصاء باعتباره الجهة المسؤولة عن نشر 

 – 41 الدول األمريكية– 40 الدول اآلسيوية– الدول العربية –االتحاد األوربي : اإلحصاءات  وفق المجموعات التالية

                                                 
  تتضمن إيران وترآيا والصين والهند وسيريالنكا وهون آونغ واليابان 40
  تتضمن البرازيل وآندا وآوبا واألرجنتين والواليات المتحدة األمريكية 41
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وقد توزعت الصادرات السورية بين آل من دول االتحاد األوربي  .قية دول العالم ب– 42دول أوربا غير االتحاد األوربي

، وبقية %0.7وبلدان أوربا األخرى % 3.6، ودول أمريكا %3.7، واآلسيوية %16.2، والبالد العربية %44.5بنسبة 

 %31.3دول العالم األخرى 

 )رمليون دوال( الصادرات السورية الكلية بحسب المناطق 3-2الشكل 

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

ي   رب
 االو
اد ح
االت

رى   
 االخ
ة ربي

 االو
دان
البل

ة   ربي
د الع
ال الب

يوية  
 االس
الد
الب

ة   يكي
المر
الد ا

الب

الم   ع
ول ال

ة د
بقي

2004

     

0.0
500.0

1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
3,500.0
4,000.0

ي   ب
الور
اد ا
التح
ا

رى   
االخ

ة  ي
الورب
ان ا
د لبل
ا

ة   ربي
د الع
ال لب
ا

يوية  
االس

الد 
الب

ة   كي
المري
الد ا

الب

الم   ع
ل ال
ة دو

بقي

2005

 
      4 -2 الجدول, إحصاءات المكتب المرآزي لإلحصاء لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجمارك:المصدر

بلغ معدل نمو الصادرات إليه خالل  ، فقدالصادرات مجال لسورية في أهم الشرآاء التجاريين 25يعتبر االتحاد األوربي 

، حيث 2004-2003النمو متزايدًا خالل هذه الفترة باستثناء العامين ، وآان هذا %9 حوالي 2005- 1996الفترة 

% 37، وحققت نموا يعادل 2005ولكنها استعادت نموها سريعا في عام %. 20.6 بحوالي 2004تراجعت في عام 

 . مليون دوالر3777ووصل إجمالي الصادرات إليه إلى 

، % 6.8 بنسبة 2005-1996 عن مستواها للفترة 2005-2003وازدادت الصادرات إلى البلدان العربية خالل الفترة 

وهذا يظهر أن تحرير التجارة مع % 6.6 يعادل 2005-2003وآان معدل الزيادة في الصادرات إليها خالل الفترة 

ا البالد العربية األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ساعد على نمو الصادرات إال أن هذا النمو آان صغير

 .نسبيا

 مليون دوالر، تناقصت بصورة 657 وصل إلى 2002وبعد بلوغ الصادرات إلى البالد اآلسيوية مستوًى جيدًا في العام 

 مليون دوالر في عام 313 ووصل إلى 2005-2003مستمرة في األعوام التالية، حيث تراجع معدلها خالل الفترة 

أما الصادرات . 2002في عام % 10رات بعد أن آان حوالي من إجمالي الصاد% 3.7، وتراجعت نسبتها إلى 2005

 سجلت أسرع نمو 2005، وفي عام 2005-2000إلى البالد األمريكية فقد زادت بأآثر من خمسة أضعاف خالل الفترة 

                                                 
  لنرويج وصربياتتضمن أوآرانيا وروسيا االتحادية وروسيا البيضاء وبلغاريا ورومانيا سويتزرالند وا 42
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  بسبب زيادة2005وبالمقابل تحسن أداء الصادرات السورية في العام  . مليون دوالر305.8 وبلغت 2000لها منذ العام 

  . الصادرات إلى بقية بلدان العالم والتي ال تشكل عادة أسواقا تقليدية للسلع السورية زيادة آبيرة

 هي المملكة 2005بالنسبة للدول المنفردة بخالف االتحاد األوربي آانت األسواق الرئيسية للسلع السورية في عام 

من إجمالي % 13.6صلت نسبة الصادرات إليها العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية وترآيا، حيث و

  ).5-2جدول. (الصادرات

من إجمالي الصادرات إلى % 25.4الروابط التجارية مع المملكة العربية السعودية قوية وشكلت الصادرات إليها نسبة 

 أحد اآبر األسواق وتشكل الواليات المتحدة األمريكية حاليًا .من إجمالي الصادرات السورية% 4الدول العربية وحوالي 

وقد زادت صادرات سورية . من صادرات سورية% 3 استوردت أآثر من 2005التجارية للبضائع السورية، وفي عام 

وبالتالي تحولت . مقارنة بالعام السابق% 55 مليون دوالر أو بمعدل 283 إلى 182إلى الواليات المتحدة األمريكية من 

 آذلك  .2005مرتبة السادسة إلى المرتبة الثاني للدول المستوردة للسلع السورية عام الواليات المتحدة األمريكية من ال

 جاءت الدولة الثالثة األآثر استيرادا للسلع السورية وتعادل 2005تعتبر ترآيا مستوردا جيدا للسلع السورية، وفي عام 

 تراجعت 2005في العام .  السابقتينوآان الميزان التجاري لصالح سورية في السنتين%. 3نسبة الصادرات إليها 

  . مليون دوالر311 مليون دوالر، في حين ارتفعت الواردات إلى 268الصادرات إلى 

وبرغم أن ترآيا والمملكة العربية السعودية مازالتا من أهم الشرآاء التجاريين الرئيسيين تقليديا، فقد انخفضت نسبة 

نويع ترآيب الصادرات لكنه أيضا يعكس االهتمام بتطبيق اتفاقية التجارة ويمكن أن يعزى هذا إلى ت .الصادرات إليهما

 .مع آال البلدين التي تشكل سوفا أوسع للصادرات السورية

تعتبر العراق من اآبر الزبائن وتأتي في المرتبة الرابعة للبالد المستوردة للسلع السورية، ووصلت قيمة الصادرات إليها 

من إجمالي الصادرات السورية، إال أن الصادرات % 3 مليون دوالر، وشكلت حوالي 261 إلى حوالي 2005في عام 

وتمثل لبنان أيضا احد أهم األسواق .  مليون دوالر520إليها في هذا العام تراجعت عن مستواها في العام السابق وهو 

من إجمالي % 2.1ر أو مليون دوال.175.6 بلغت الصادرات إليها 2005الرئيسية للبضائع السورية، وفي عام 

بالمقابل تتوجه نسبة جيدة من . 2004مقارنة بالعام  % 12الصادرات، إال أن الصادرات إليها انخفضت بحوالي 

من إجمالي الصادرات % 1.6إلى األردن تليها مصر والتي تستورد ) من إجمالي الصادرات% 1.7حوالي (الصادرات 

 زيادة الصادرات إلى 2005، فقد شهد العام %8ية إلى األردن بحوالي وفي حين انخفضت الصادرات السور. السورية

األسواق األخرى  .2004 مليون دوالر بالعام 112 مليون دوالر في مقابل 135مصر، وبلغت قيمة الصادرات إليها 

التا تمثالن جزءا أما ليبيا وقطر فما ز. التي شهدت زيادة في الصادرات السورية إليها آانت اإلمارات العربية المتحدة

  .ضئيال من الصادرات السورية

 يعكس الصعوبة التي تواجه توسع 2005آخالصة يوجد بعض التنوع بالنسبة ألسواق الصادرات السورية في عام 

الصادرات السورية خارج األسواق التقليدية والمتمثلة في المملكة العربية السعودية وترآيا والعراق ولبنان واألردن مع 

  . الستثناءات المميزة آمصر ودول الخليجبعض ا
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   االستيراد الكلي 2.2.2

  اإلصالحية في مجال التجارةالحكومة اتخذت جملة من اإلجراءاتآما سيظهر من الفصل السادس في هذا التقرير، فان 

المسموح وقد وسعت الحكومة قائمة السلع .  آان أهمها تخفيف القيود على عمليات االستيراد وتبسيط إجراءاته

باستيرادها، وتضمنت سلعا إضافية مثل األلبسة واألقمشة واألحذية، وشملت المستوردات اآلالت ووسائط النقل والسلع 

 نتيجة 2005 وتضاعف تقريبا في عام 2001وقد بدأ االستيراد بالتسارع في عام . المصنعة والمواد الكيميائية

ونالحظ على وجه الخصوص زيادة . تاح التي اعتمدتها سوريةاإلصالحات في الهيكل االقتصادي وسياسات االنف

ملحوظة في حجم الواردات الزراعية في السنوات األخيرة بسبب انضمام سورية إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة 

  . العربية الكبرى

لغت الزيادة وب  مليون دوالر10047.4 مليون دوالر إلى 5091.8 من 2005-2003تطورت الواردات خالل الفترة 

في حين % 57 وصل إلى 2005-2001 أفضل نمو لها خالل الفترة 2004وسجلت الواردات في العام %. 40فيها 

 ارتفاعنالحظ أن و %.12.4 قدره 2005-1996قياسا بمعدل نمو وسطي للسنوات % 26 إلى 2005بلغت الزيادة عام 

، اال أن %82قالع والمعادن حيث بلغت الزيادة فيها  منتجات الم ترآز بالدرجة األولى في2005المستوردات عام 

 سلعال، ثم في %51تليها المنتجات الزراعية وبلغ معدل نموها ) من إجمالي المستوردات% 1(نسبتها لم تتغير 

، وارتفعت قيمة الواردات منها %88 شكلت السلع الصناعية نسبة 2005في عام %. 43والتي ازدادت بنسبة ة يعاالصن

 نتيجة إزالة التعرفة على استيرادها من الدول 2005-2003 مليون دوالر، وتضاعفت تقريبا خالل الفترة 2641بمقدار 

وآان ارتفاع قيمة الواردات الكلية نتيجة ارتفاع قيمة الواردات من السلع الصناعية والزراعية والتي بلغت . العربية

 ).6-2الجدول( مليون دوالر 9553

   (%)2005 – 2004 السورية الكلية السورية بحسب القطاعات  المستوردات4-2لشكل  
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لغذائية،  آانت أهم السلع الصناعية المستوردة هي المنتجات الكيميائية والمعادن األساسية، المنتجات ا2005في عام 

من إجمالي السلع الصناعية المستوردة وقد % 15.5وشكلت المنتجات الكيميائية حوالي . المنسوجات ومنتجات التبغ

 مليون 1162 إلى 1998-1996 مليون دوالر لمتوسط الفترة 447تضاعفت قيمة الواردات منها ثالثة أضعاف من 
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من إجمالي السلع الصناعية المستوردة % 12.8ية فقد شكلت أما المعادن األساس. 2005-2003دوالر لمتوسط الفترة 

 مليون دوالر لمتوسط الفترة 907 إلى 1998-1996 مليون دوالر لمتوسط الفترة 363 وزادت من 2005في عام 

2003-2005  

ع من إجمالي المستوردات من السل% 7وبالنسبة للمنتجات الغذائية والمشروبات فقد شكلت مستورداتها ما يقارب 

وبقيت قيمة مستوردات . عن العام السابق % 9الصناعية، ولكنها في هذا العام انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 

، بينما انخفضت 2005في عام   مليون دوالر221 وبلغت 2005 ـ 2004المنسوجات دون تغيير تقريبًا ما بين عامي 

وانخفضت المستوردات من السلع األخرى غير %. 46  بما يعادل2005مستوردات منتجات التبغ بنسبة آبيرة في عام 

  . مليون دوالر874المصنفة بأآثر من 

 بصورة جزئية، فقد حلت آل من الكويت وقطر والمغرب 2005-2002تبدل التوزيع الجغرافي للواردات خالل الفترة 

وآانت أهم مجموعات . 2005لعام وآندا وليبيا محل آل من تايالند واندونيسيا في جدول الدول الموردة الرئيسية قي ا

، البالد العربية %12.2، البالد األوربية األخرى  %12.3الدول الموردة للسلع إلى سورية هي االتحاد األوربي بنسبة 

، وبالد العالم األخرى %5.3وهي أعلى نسبة بين مجوعة الدول،  البالد األمريكية % 14.1، البالد اآلسيوية 12.5%

  )7-2جدول%.(43.7

  (%) المستوردات السورية الكلية بحسب المناطق 5-2الشكل 
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عام  مليون دوالر في 1231مازال االتحاد األوربي من اآبر موردي السلع إلى سورية، فقد بلغت مبيعاته أآثر من

آذلك استوردت سورية . ويالحظ ارتفاع نسبة المستوردات من االتحاد األوربي في هذا العام عن العام السابق ، 2005

 مليون دوالر، وهي أعلى قيمة تستوردها سورية 1255.4 آمية من السلع تعادل قيمتها 2005من البالد العربية في عام 

 مليون دوالر، ومازالت احد أهم 1421الد اآلسيوية إلى سورية بقيمة وفي هذا العام صدرت الب. من البالد العربية

وبشكل . 2004عنها في العام 2005في عام % 22الموردين للسلع إلى سورية وسجلت المستوردات منها ارتفاعا بنسبة 
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ية بشكل هائل غير متوقع زادت المستوردات من بقية دول العالم والتي تعتبر مصادر غير تقليدية للمستوردات السور

 مليون دوالر، وارتفعت مساهمتها في التجارة السورية من 1424 وسجلت زيادة قدرها 2005 - 2003خالل الفترة 

 .2005في عام   % 43.7 إلى 2003في عام % 13.3

اليات بالنسبة للدول المنفردة آانت المصادر الرئيسية للسلع المستوردة هي أوآرانيا والصين والسعودية وترآيا والو

من إجمالي المستوردات في عام  % 7.6ساهمت المستوردات من أوآرانيا بنسبة . المتحدة األمريكية وروسيا االتحادية

 آبيروجود عجز في العام السابق، وفي الحقيقة فان الميزان التجاري مع أوآرانيا يشير إلى % 7.9 في مقابل 2005

المستوردات من الصين  والمملكة العربية السعودية جاءتا . دوالر مليون 740إلى  2005عام   وصلأوآرانيالصالح 

. من إجمالي المستوردات السورية على التوالي% 3و % 6في المرتبة الثانية للدول الموردة إلى سورية وساهمتا بنسبة 

ات التجارية مع سيتم بحث العالق (2005وقد جاءت ترآيا بعد ذلك والتي أصبح الميزان التجاري معها خاسرا في عام 

الواليات المتحدة وروسيا أظهرت تطورا مختلفا عن حالة ترآيا ). ترآيا بتفصيل اآبر في الفصل السابع من هذا التقرير

أهم الموردين اآلخرين آانت مصر، اإلمارات العربية المتحدة،  %. 20حيث تناقصت الواردات من آل منهما بحوالي 

  .األردن والهند

. ا سبق أن سورية تعتبر سوقا واعدا للمستوردات نتيجة اإلصالحات التي تمت في السنوات السابقةيظهر مم: الخالصة

 أعلى مستوى لها وهذا مؤشر على مدى االنفتاح الذي تحقق في 2005وقد بلغت المستوردات من الدول العربية عام 

 . إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

  وريةالتجارة الزراعية الس  2.3

 باألسعار 2005 - 2003من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة % 26و % 22ساهمت الزراعة بحصة تتراوح بين 

- 1996وقد ازدادت على مدى السنوات % 40الجارية، وبلغت حصة التجارة الزراعية من الناتج المحلي الزراعي 

إال أن نمو التجارة الزراعية تباطأ نسبيا في .  راعيةوهذا يعكس االنفتاح في السوق الز% 21 بنسبة تزيد على 2005

مقارنة بالعام  % 10 حيث ازدادت بمعدل 2005 مع أنها استعادت قليال من اندفاعها في عام 2004-2003عامي  

، فكان سالبا خالل 2005-1996وتأرجح الميزان التجاري الزراعي زيادة ونقصانا خالل الفترة ). 10-2جدول. (2004

  .2005 و2004 ثم موجبا لسنتين بعد ذلك، ثم انتكس مجددا في السنتين التاليتين 2001-1999ة الفتر
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 )مليون دوالر (2005-1996/98 الناتج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي اإلجمالي الزراعي خالل الفترة 6-2الشكل 
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   (%)2005-1998, االتجاهات العامة, الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي,  الناتج المحلي اإلجمالي7-2الشكل 
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اعية السورية بنشاط مميز آما تبين ذلك من تقرير التجارة السابق ومن الشرح التفصيلي في تميزت الصادرات الزر

حصة الفرد من الصادرات ونسبة المساهمة في (استنادا إلى مؤشرات إنجاز الصادرات . الفصل الثالث من هذا التقرير

 فان تنافسية سورية بالنسبة 2005-2001للفترة ) اليونكتاد(الصادر عن مرآز التجارة الدولي ) السوق العالمي

للصادرات الغذائية الطازجة تحسنت وفي الوقت نفسه تحسنت تنافسية السلع الغذائية المصنعة وان بقيت نسبة مساهمتها 

  .في السوق العالمية ثابتة

من السلع فهي تصنف على أنها مرآزة بشدة في عدد قليل . مشكلة الصادرات الزراعية السورية هو افتقارها للتنوع

من إجمالي % 51 ما نسبته 2005شكلت السلع الخمسة األولى المصدرة في عام . الغذائية الطازجة والمنتجات المصنعة

من إجمالي السلع الزراعية المستوردة % 43الصادرات الزراعية ووصلت نسبة السلع الخمسة األولى المستوردة إلى 
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-2 و 15.-2جدول. (بالنسبة للمستوردات% 61بالنسبة للصادرات % 62ووصلت للسلع التجارية العشرة األولى إلى 

  .وان تنوع الصادرات للسلع الغذائية الطازجة يعتبر مستقرا أما المصنعة فهو اقل استقرارا) 18

   الصادرات الزراعية السورية  1.3.2

 وقد  .2005والر في عام  مليون د1115 وبلغت 2001 مليون دوالر عام 823ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية من 

عملت السياسات التجارية الجديدة على رفع القيود عن التصدير، من خالل بعض اإلعفاءات الضريبية وتحسين تنافسية 

- 1996اال أن نسبة الصادرات الزراعية إلى الصادرات الكلية خالل الفترة . المنتجات السورية في السوق العالمية

، فإنها %23 ووصلت إلى 1999ففي حين سجلت أعلى مستوى في عام . لزراعية تأرجحت بحسب المواسم ا2005

%. 20  وهو2004، وسجلت هبوطا شديدا عن مستواها في عام  %13.8 في أدنى مستوياتها وهي 2005آانت عام 

ا  وهذ، اقترن هبوط الصادرات الزراعية بحدوث تقلص في الصادرات الكلية2004 و2003ويالحظ انه في العامين 

آما بينا في التقرير ). 9-2جدول (.يشير إلى وجود عوامل تؤثر على آل من الصادرات الكلية والصادرات الزراعية

 الصادرات الزراعية لم تحقق النمو المنشود، وذلك يعود جزئيا الى تباطؤ التجارة الدولية 2005السابق، في عام 

 وبعد هبوطها على مدى سنتين ارتفعت قيمة 2005وفي عام . يةووجود عوائق تواجه السلع السورية في األسواق العالم

   %.  3الصادرات الزراعية بنسبة طفيفة تعادل 

  )مليون دوالر ( 2005-1998,  الصادرات الكلية والصادرات الزراعية8-2الشكل 
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، )من إجمالي الصادرات الزراعية % 24وشكل حوالي(آانت أبرز الصادرات الزراعية على مستوى الفصول القطن 

ويالحظ %).  5(والمشروبات الروحية , %)7.7(، الحبوب %)11(، والخضار المأآولة %)18.5(والحيوانات الحية 

تظهر ). 14-2جدول. (والصوف والشعر هي مواد خامأن معظم الصادرات الزراعية آالخضار والفواآه والقطن 

وان . 2005-1996البيانات المتوفرة أن السلع الخام تشكل النسبة األآبر في ترآيبة  الصادرات الزراعية خالل الفترة 

  وهذا1998-1996 لمتوسط الفترة 90.3في مقابل نسبة % 66.5 وشكلت 2005آانت قد تضاءلت نسبيا في عام 
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من الصادرات % 70وبالمقابل نجد أن المواد الغذائية والحيوانية تكون حوالي . ى تنوع السلع المصنعةمؤشر جيد عل

  .الزراعية وان آانت هذه النسبة تتفاوت من سنة ألخرى

   (%)2005 -1996/1998 ترآيب الصادرات الزراعية السورية خالل الفترة 9-2الشكل 
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بمقارنة قيمة الصادرات الزراعية على مستوى الفصول على مدى سنوات الدراسة نجد أن بعض السلع آالفواآه 

وتعرضت بعض الصادرات . ومنتجات التبغ والورود واألبصال انخفضت قيمة صادراتها خالل األعوام السابقة

في حين زادت قيمة بعض .  لهبوط معتدل2005-2003ت صناعة الطحن خالل السنتين الزراعية آالحبوب ومنتجا

وتضاعفت قيمة الصادرات من مادة الزيوت والدهون تقريبا . السلع األخرى بشكل آبير آالمحضرات القابلة لألآل

ن الصادرات م % 8.6وشكلت نسبة % 136 إلى  2005، ووصلت نسبة الزيادة في العام 2005 -2003خالل الفترة 

، %10 وصل إلى 2005ويالحظ حصول نمو معتدل في صادرات المشروبات الروحية والخل خالل العام . الزراعية

 .من الصادرات الزراعية % 5وشكلت ما يعادل 

من إجمالي الصادرات الزراعية في عام  % 9 مليون دوالر وهي تعادل 56تقدر قيمة صادرات الفواآه بحوالي 

 الذي شهد اقل معدل 2004عادت بعض الزخم بعد االنحسار الشديد الذي تعرضت له في عام ، وقد است2005

في عام  % 65أما صادرات بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية فقد تراجعت بشكل حاد بنسبة . للصادرات من الفواآه

 2005شت في العام  فقد انتع2004-2003وبعد انخفاض صادرات الخضار المأآولة على مدا السنتين . 2005

  . مليون دوالر126ووصلت إلى 

 سلعة رئيسية تأتي في مقدمتها األغنام والقطن وزيت الزيتون والقمح، وقد طرأ 21تتكون صادرات السلع الزراعية من 

أن تبدل على ترتيب هذه السلع خالل السنوات القليلة الماضية، فقد تراجعت صادرات الكمون لتحتل المرتبة التاسعة بعد 

، في حين تقدم زيت الزيتون ليحتل مكانها بعد أن آان 2002آانت في المرتبة الثالثة بين الصادرات الزراعية في عام 

 آانت أهم السلع الزراعية المصدرة هي األغنام والقطن غير الممشط وغير 2005وفي عام . في المرتبة الثالثة عشرة
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وتملك سورية . من إجمالي الصادرات من السلع الزراعية % 46المكدود وزيت الزيتون والقمح وشكلت حوالي 

اإلمكانيات للتوسع في تصدير بعض السلع الزراعية وألن تصبح مصدرا جيدا لبعض السلع آزيت الزيتون والبندورة 

رغم وإن نوعية األغنام السورية من نوع العواس تجد قبوال جيدا في الخارج وخاصة في الدول العربية . وبذور الكمون

 وصلت قيمة صادراتها أعلى مستوى وبلغت 2005في عام . أن إمكانيات تصديرها يعيقها بشدة الظروف البيئية المتقلبة

  .من إجمالي الصادرات الزراعية% 16مليون دوالر، وشكلت لوحدها 179.8

  )ن دوالرمليو (2005, 1998-1996تطور تصدير بعض السلع الزراعية المختارة خالل الفترة  10-2الشكل 
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وتعتبر . من صادرات السلع الزراعية % 30.8شكلت صادرات األغنام مع القطن غير الممشوط وغير المكرود نسبة 

 مليون دوالر 260 تصديرية جيدة تحقق لها دخال يعادل أآثر من سورية إحدى أهم الدول المصدرة للقطن، ويمثل سلعة

من إجمالي % 24من إجمالي الصادرات الكلية وحوالي  % 3 حوالي 2005سنويا، وشكلت صادراتها في عام 

وآانت أعلى . 2005-2001وتجدر المالحظة بان صادرات القطن تباطأت قليال خالل الفترة .  الصادرات الزراعية

 مليون دوالر اال أنها تباطأت في السنتين 290 ألف طن تعادل قيمتها 310 وبلغت 2002درات  القطن عام آمية لصا

 وهو 2004 مليون دوالر عن مستواها عام 270وبلغت % 8 زادت صادرات القطن بنسبة 2005وفي عام . التاليتين

 ألف طن وآانت متذبذبة بشدة 313ن إلى  ألف ط162 مليون دوالر وآانت الزيادة في آمية الصادرات آبيرة من 249

 آانت صادرات القمح وزيت الزيتون أآثر تميزا 2005في عام . في السوق العالمية للقطن وعكست تشوه هذا السوق

أما صادرات . 2005 ألف طن عام 163 إلى 2004 ألف طن عام 89من % 84حيث ارتفعت صادرات القمح بحوالي 

 ألف طن 62 مليون دوالر إلى 35 تعادل قيمتها 2004 ألف طن عام 22 مرات من زيت الزيتون فقد تضاعفت ثالث

من إجمالي الصادرات % 14.8 وبلغت صادرات القمح وزيت الزيتون 2005 مليون دوالر عام 91.5تعادل قيمتها 

  .2005الزراعية في عام 
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  (%)  حصص الصادرات الزراعية السورية الرئيسية 11-2الشكل  

 1998-1996 وسطي الفترة

متوسط 98-96

البندورة
6%

زيت الزيتون
1%
القمح
12%

المياه المعدنية والغازية
بذور الكمون0%

2%
فواآه مختارة

4%
البقوليات

1%
العدس
5%

الحمضيات
1%

الحمص
1%

قمر الدين
2%

اليانسون
0%

البطاطا والبطاطا المصنعة
1%

العنب 
2%

الفستق الحلبي 
3%

سلع اخرى
23%

الشعير
5%

القطن 
25%

االغنام
7%

الجبن االبيض
0%

 

  *2005-2003وسطي الفترة 

متوسط  2005-2003

قمر الدين
1%

اليانسون
0%

العنب 
0%

الحمص
1%

الجبن االبيض
1%

فواآه مختارة
2%

العدس
3%

الحمضيات
1%

البقوليات
1%

بذور الكمون
3%

البندورة
4%

المياه المعدنية والغازية
4%

القمح
6%

سلع اخرى
33%

االغنام
19%

زيت الزيتون
6%

القطن 
14%

البطاطا والبطاطا المصنعة
0%

الفستق الحلبي 
0%

الشعير
2%

  
     15 -2 الجدول, إحصاءات المكتب المرآزي لإلحصاء  لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجمارك:المصدر 

  ) والخوخ والدراقواألجاصالتفاح والكرز والمشمش ( الفواآه هنا تشمل 

   الصفرإلىا  صغيرة جدا تم تدويرهأرقام الصفر في الشكل هي أرقام* 

من إجمالي السلع  % 5.2 آانت المياه المعدنية والغازية من السلع الزراعية المهمة المصدرة وشكلت 2005في عام 

، %112الزراعية المصدرة، وقد تخطى نموها معظم الصادرات من السلع الزراعية مع البقوليات التي نمت بحوالي  

ويالحظ تباطؤ نمو صادرات البندورة لعدة . قيمة الصادرات الزراعيةفقط من % 1إال أن صادرات البقوليات وشكلت 

، ويرجع السبب في هذا التباطؤ إلى تدني الطلب عليها في األسواق التقليدية 2005سنوات قبل أن تستعيد نموها في العام 



  2006التجارة الزراعية السورية 

42 

.  ألف طن261ا فقط  فقد آانت صادراته  هبوطا حادا في صادرات البندورة2004للصادرات السورية، فقد سجل العام 

آذلك شهدت صادرات  %.  49 فقد ارتفعت صادراتها ارتفاعا قياسيا في معدل نموها وصل إلى 2005أما في العام 

وبالمقابل أظهرت صادرات الفستق الحلبي مزيدا من . قياسا بالعام السابق % 37بذور الكمون ارتفاعا وصل إلى 

ويرجع ذلك . وهو اآبر هبوط في صادرات هذه السلعة%. 99بحوالي  ، حيث تقلصت بمقدار 2005التدهور في عام 

 من جهة أخرى، ارتفعت صادرات العدس في .إلى ارتفاع الطلب الداخلي على الفستق الحلبي وارتفاع أسعارها المحلية

سابق  وزادت هذه النسبة عن العام ال،من إجمالي الصادرات الزراعية% 2.8وشكلت حوالي % 16 بحوالي 2005عام 

  %.53 بنسبة 2004 أعلى من العام 2005آذلك آانت صادرات الحمضيات في عام  . %2.5حيث آانت 

  الواردات الزراعية السورية   2.2.2

 مليون دوالر في 878 ألف طن تعادل قيمتها 3374 من 2005-2001تضاعفت آمية المستوردات تقريبا خالل الفترة 

 و قد تأرجحت نسبة 2005 مليون دوالر في عام 1443تها إلى  ألف طن وصلت قيم6125 إلى 2001عام 

في عام  % 21المستوردات الزراعية إلى المستوردات الكلية زيادة ونقصانا بحسب المواسم الزراعية، ووصلت إلى 

، في حين آانت %14وأصبحت حوالي % 19 وهو 2004 عن معدلها في عام 2005ولكنها تراجعت في عام . 2003

- 1996وبلغ المعدل السنوي لزيادة الواردات الزراعية خالل الفترة%. 5ى الناتج المحلي اإلجمالي بحدود نسبتها إل

اال انه آما بينا فيما يتعلق بنسبة الواردات الزراعية إلى الواردات الكلية فان . وهي نسبة جيدة % 8.5 حوالي 2005

  .نمو الواردات الزراعية آان اخفض من نمو الواردات الكلية

 مليون دوالر إلى 1086 عن العام السابق من 2004في عام  % 23سجلت قيمة الواردات الزراعية نسبة زيادة بلغت 

وتعود أسباب هذه .  مليون دوالر1443 على الزخم القوي وتجاوزت 2005آذلك حافظت في عام . مليون دوالر1334

-2003 السلع الزراعية من األسواق األجنبية خالل الفترة الزيادة إلى السياسات التجارية الجديدة التي سهلت استجرار

 %. 15 مليون دوالر وبمعدل زيادة وصل إلى 357 وقد زادت الواردات الزراعية خالل هذه الفترة بأآثر من 2005

نت  نجد أن الزيادة في قيمة الواردات الزراعية آا1998-1996 مع الفترة 2005-2003وبمقارنة قيمة الواردات للفترة 

  .وهي تدل على مقدار التطور في االتجاه نحو زيادة الواردات الزراعية % 58

آنتيجة لهذا النمو السريع في الواردات قياسا بالصادرات الزراعية فان العجز التجاري الزراعي سجل أرقاما وصلت 

وبعكس الصادرات ). 12-2الجدول . ( من العجز التجاري العام % 16 مليون دوالر، وشكل 328 إلى 2005في عام 

لمتوسط الفترة % 58الزراعية فان السلع المصنعة تزيد نسبتها في المستوردات الزراعية عن السلع الخام وتشكل 

وبالمقابل فان السلع الغذائية تشكل معظم المستوردات %. 54 تراجعت لتصبح 2005 ولكنها في العام 2003-2005

  .2005في عام % 81 في حين أنها شكلت 2005-2003لفترة لمتوسط ا% 79الزراعية وتصل نسبتها إلى 
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   (%)2005-1996/98 ترآيب المستوردات الزراعية السورية خالل الفترة 12-2الشكل   
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ول هي  الحبوب والسكر والمنتجات السكرية وبقايا ومخلفات  آانت أهم الواردات الزراعية بحسب الفص2005في عام 

  )17-2جدول . (من إجمالي الواردات % 55الصناعات الغذائية والقهوة والشاي والمتة والتوابل وتمثل

 مليون دوالر، وشكلت اآبر مجموعة من 401 استوردت سورية آمية من الحبوب تعادل قيمتها 2005في عام 

وارتفعت آذلك الواردات من الزيوت والدهون . من إجمالي المستوردات الزراعية % 28 وبلغت المستوردات الزراعية

، في حين 2005 مليون دوالر في عام 21.5، وبلغت 2005-2003المهدرجة بأآثر من أربعة أضعاف خالل الفترة 

 44 بنسبة 2005تجاته في آذلك زادت مستوردات سورية من مادة الحليب ومن. 2003 مليون دوالر في عام 5.3آانت 

وآانت أهم السلع الزراعية المستوردة هي الذرة . من إجمالي المستوردات الزراعية بحسب الفصول% 6وشكلت % 

  .)18-2جدول . (من إجمالي المستوردات الزراعية % 38والسكر والشعير والرز وشكلت 

  )مليون دوالر (2005-1996/1998فترة تطور استيراد بعض السلع الزراعية المختارة خالل ال 13-2الشكل 
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% 12.7 مليون دوالر، وشكلت 163.5 ما يعادل 2005-2003وبلغت قيمة المستوردات من مادة السكر خالل الفترة 

من حوالي .  إلى زيادة استيرادها2005وتسبب انخفاض إنتاج مادة الشعير في العام . الزراعيةمن إجمالي المستوردات 

ازدادت مستوردات الذرة ووصلت إلى . من إجمالي قيمة المستوردات% 7 ألف طن وتشكل 803 ألف طن إلى 345

ستوردات الرز آما ارتفعت أيضا م. 2004 ألف طن في عام 697 في حين آانت 2005 ألف طن في عام 1474

 إلى 2004 ألف طن عام 238من حيث القيمة حيث ازدادت من % 14 من حيث الحجم و2005عام % 34بحوالي 

  .من إجمالي المستوردات% 10 وشكلت 2005 ألف طن عام 318

  (%)ات الزراعية السورية الرئيسية حصص المستورد14-2الشكل   
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  الرئيسية النتائج 

وفي السنوات األخيرة استمر االقتصاد بالنمو . بذلت سورية جهودا آبيرة إلصالح تجارتها وتطوير اقتصادها •

%. 4,5 وآان 2005اال أن هذا المعدل تراجع في عام %  8,6 وقدره 2004ق أعلى معدل نمو في عام وحق

 آما زادت حصة الفرد من الناتج المحلي 2005-2000خالل الفترة % 7وقد حقق االستثمار نموا قدره 

ك اآلن وان االقتصاد السوري يمل.  دوالر1259 وآانت بحدود 2005في عام % 3,6اإلجمالي بحوالي 

إمكانات آبيرة للنمو بتأثير اإلصالحات االقتصادية والجهود المبذولة للوصول إلى التنافسية وهذا مؤشر على 

على أن تطورا مهما في ترآيب السكان حيث ازدادت نسبة . حصول ازدهار في التجارة في السنوات القادمة

 مما يفسر 2006في عام % 53بحت من إجمالي عدد السكان وأص% 50سكان المدن والتي آانت تعادل 

 .زيادة الواردات مؤخرا

من الناتج المحلي % 62 حوالي 2005 وشكلت في عام 2005-2003زادت التجارة الكلية خالل الفترة  •

ونتج عن ذلك زيادة نسبة آل من .  مليون دوالر18533 قيمة تعادل 2005اإلجمالي وبلغت في عام 

 الزيادة في الواردات أعلى منها في الصادرات وهذا أدى إلى أن يكون الصادرات والواردات وان آانت نسبة

 .الميزان التجاري سالبا

 قيمة الصادرات الزراعية وسببت ظهور عجز في تجاوزت قيمتهانتيجة تسارع زيادة الواردات الزراعية فقد  •

من العجز التجاري % 16حوالي ( مليون دوالر328 تعادل قيمته 2005الميزان التجاري الزراعي في عام 

 ) اإلجمالي

 وآان 2005-2004 استعادت زخمها في العامين التاليين 2003بعد أن تناقصت الصادرات الكلية في عام  •

التحسن في مستوى الصادرات بتأثير سياسات اإلصالح التي تبنتها الدولة وزيادة االستثمارات األجنبية 

 . ارةالمباشرة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التج

 هي االتحاد األوربي بحوالي 2005آانت أهم البلدان المشكلة لألسواق الرئيسية للصادرات السورية في عام  •

وآانت الصادرات إلى البالد العربية قد حققت نموا %). 16(من إجمالي الصادرات والبالد العربية % 44,5

هذا يدل على أن تطبيق منطقة التجارة  و1998-1996 مقارنة بالفترة 2005-2003خالل الفترة % 6,8قدره 

 .الحرة العربية الكبرى قد ساعد على زيادة الصادرات السورية رغم أن هذه الزيادة آانت قليلة نسبيا

 نتيجة تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي 2005-2001تضاعفت المستوردات الكلية تقريبا خالل الفترة  •

 في عام 2005-2001مؤخرا وآان أعلى معدل نمو خالل الفترة وسياسات تحرير التجارة التي تم تبنيها 

خالل % 12,4في حين أن الواردات حققت نموا سنويا قدره % 26وآان في السنة التالية % 57 وهو 2004

 . 2005-1996الفترة 

من إجمالي % 14آانت مجموعة الدول اآلسيوية في مقدمة الدول الموردة للسلع إلى سورية وبلغت نسبتها  •

وقد سجلت الواردات %). 12,3(ثم دول االتحاد األوربي %) 12,5(الواردات السورية تليها الدول العربية 
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 مما يؤآد انفتاح األسواق السورية أمام التجارة من الدول 2005من الدول العربية أعلى مستوى لها في عام 

 .العربية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة وبلغت % 24 ساهم قطاع الزراعة بحصة قدرها 2005عام في  •

% 10ووصل معدل النمو في التجارة الزراعية إلى % 40نسبة التجارة الزراعية إلى الناتج المحلي الزراعي 

 . 2004مقارنة بالعام 

وبالمقابل آان تنوع % 3 بمعدل 2005 عام بعد تناقص الصادرات الزراعية لمدة عامين ارتفعت في •

من إجمالي الصادرات الزراعية وآانت % 46الصادرات محدودا فقد بلغت صادرات السلع األربع األولى 

 .أهم الصادرات الزراعية هي األغنام والقطن وزيت الزيتون والقمح والبندورة والكمون والعدس

وآانت اهم % 8,5 حوالي 2005-1996اعية خالل الفترة بلغ متوسط الزيادة السنوية في الواردات الزر •

المستوردات على مستوى الفصول هي الحبوب والسكر والمنتجات السكرية وبقايا الصناعات الغذائية والقهوة 

 2005وفي عام . من إجمالي المستوردات الزراعية% 55والشاي والمتة والتوابل وهذه شكلت نسبة قدرها 

 .  مليون دوالر مقارنة بالسنة السابقة110لنمو وزادت بحوالي استمرت الواردات في ا
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–المنتجات – اإلنجاز -التجارة الزراعية السورية -لثاالفصل الث

 الشرآاء التجاريين

 يتضمن تحليال 1:3 القسم -:  يقدم هذا الفصل عرضا مفصال على جوانب عديدة تتعلق بالتجارة الزراعية السورية وفيه

 وهو يتضمن عرضا للتوجهات الخاصة بالصادرات والواردات لبعض 2:3القسم . ارة الزراعيةعن إنجاز التج

ويتضمن .   يظهر التبادل التجاري في السلع الزراعية مع الشرآاء التجاريين الرئيسيين3:3القسم . المنتجات الزراعية

 . لمحة عن مدى تنافسية المنتجات السورية في األسواق العالمية

  43ز التجارةإنجا  1.3 

 -  القيمة النسبية للوحدة - الميزة النسبية الظاهرية –تستخدم لقياس إنجاز التجارة الزراعية السورية ثالثة مؤشرات هي 

 .)تحديد النمو السريع أو االنحدار السريع للمنتجات السورية في األسواق العالمية

 RCA(44(الميزات النسبية الظاهرية   1.1.3

وقد استند تحليل العمليات إلى حساب الميزة . لى اختبار التنافسية النسبية للسلع الزراعية السوريةتهدف هذه الفقرة إ

. النسبية الظاهرية وهي مؤشر مقبول على نطاق واسع لتحليل البيانات التجارية وتقديم تصور عن وجود الميزة النسبية

ة يظهر العالقة بين حصة السلع من الصادرات الزراعية بالنسبة للصادرات السورية فان مؤشر الميزة النسبية الظاهري

  .السورية بالنسبة لصادرات العالم الزراعية

والميزة النسبية الظاهرية هي مقياس لإلنجاز التنافسي النسبي للمصدرين لبلد ما لسلعة أو مجموعة سلع وتحسب بتقسيم 

وحين تكون النسبة اآبر من . بلد من إجمالي تجارة العالمحصة البلد بالنسبة لصادرات العالم للمنتج المعين على حصة ال

واحد يمكن اعتبار ذلك مؤشرا على وجود ميزة نسبية ظاهرية لذلك المنتج وعلى العكس من ذلك حين تكون النسبة اقل 

  .من واحد

ى المصدرين في والتي تؤثر عل) مثل سعر الصرف ( بهذه الطريقة فان هذا المؤشر يأخذ باالعتبار عوامل التنافسية 

من جهة أخرى فان عوامل . ويعطي نتائج يمكن قياسها بطريقة تسمح بالمقارنة بين البلدان ذات األحجام المختلفة. البلد

                                                 
  يتضمن الملحق تعريفا بالمؤشرات المستخدمة في هذا الفصل لتقييم أداء التجارة السورية 43
أي العوامل الممنوحة (فان الميزة النسبية لبلد ما تتقرر تتحدد بعامل الندرة النسبية )  Hecksher-Ohlin (استنادا إلى نظرية هكشر اوهالين  44
 مع مجموعة دول ونظرا لصعوبة الحصول على األسعار النسبية عند عدم حصول تجارة مع بقية الدول فقد اقترح بالمقارنة مع العالم أو) له

التغاضي عن بعض العناصر المؤثرة في حساب الميزة النسبية واالآتفاء بأخذ بعض البيانات ذات الداللة والوصول إلى  ) Balassa(باالسا 
  .يةحساب ما يسمى الميزة النسبية الظاهر
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أخرى وخاصة السياسات والممارسات في البلد المصدر وعوائق التجارة التي تحمي األسواق يمكن أن تحرف النتائج 

 .بصورة آبيرة

اهرية ألي سلعة يعتمد على البيانات الخاصة باستيراد تلك السلعة بصرف النظر عن المتغيرات والميزة النسبية الظ

ويعتبر من  أآثر المراجع شيوعا لتقديم مؤشر  .االقتصادية األخرى أو عوامل الترآيز في تجارتها عند السعر العالمي

  : وفق العالقة 1965حسابي اقترح من قبل باالسا عام 

/ إجمالي صادرات البلد للقطاع) / ( حصة العالم لنفس السلعة/ حصة البلد من السلعة= ( الظاهرية الميزة النسبية 

 )إجمالي صادرات العالم لنفس القطاع

- 2004، 1994 يظهر الميزة النسبية الظاهرية للسلع الزراعية السورية الرئيسية المصدرة خالل األعوام 3-1الجدول 

 زيت –زغب بذور القطن –ع المصدرة أظهرت ميزة نسبية ظاهرية مثل األغنام  ويظهر أن العديد من السل2005

ومن هذه السلع نجد أن األغنام وزغب بذور القطن تحسنت الميزة  ) 3-1الشكل  (2005الزيتون والحمضيات في عام 

 . والعدس في حين تراجعت الميزة النسبية الظاهرية للحمص2005-2004النسبية الظاهرية لها خالل العامين 

إحدى الطرق البسيطة لتقديم تصور عن مدى وجود ميزة نسبية لسلعة هي الطريقة التي اقترحها العالم باالسا في عام 

 وتتلخص في أن يتم تحديد أولي للميزة النسبية لسلعة ما بالمقارنة مع السلعة في العالم من البيانات عن 1965

 .رات االقتصادية وعامل الترآيز للسلع التجارية عند أسعار عالمية محددةالصادرات دون األخذ باالعتبار بقية المتغي

 2005- 2004,  1994 تطور الميزة النسبية الظاهرية للصادرات السورية الرئيسية 1-3الشكل 
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  ) 1-3الجدول ( المصدر بيانات الفاو 

  والدراق-الخوخ- األجاص- الكرز-المشمش–التفاح * 

 ) :RUV (  للوحدة   القيمة النسبية  2.1.3

وحدة القيمة النسبية لكل قطاع تحسب آنسبة مئوية لمتوسط قيمة وحدة الصادرات لبلد ما إلى متوسط قيمة صادرات 

إذا آانت الوحدة المرجعية أو متوسط قيمة وحدة الصادرات للبلد تساوي الواحد فان وحدة قيمة هذا البلد تساوي  .العالم
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أما إذا آانت اخفض أو أعلى من واحد فان البلد يصدر منتجاته إما بأخفض أو بأعلى من . وحدة قيمة صادرات العالم

 . متوسط سعر الوحدة العالمي

اال انه استنادا إلى . تقليديا فان المقارنة لقيمة الوحدة لمنتجات متجانسة يعطي مؤشرا على السعر النسبي للصادرات

تجات تختلف من حيث النوعية والتي غالبا ما تنعكس بشكل اختالف في النظريات الحديثة للتجارة العالمية فان المن

 وبالتالي فان السعر يعتبر مؤشرا غير مباشر على النوعية للمنتجات المختلفة حيث يفترض أن المستهلك قادر  .السعر

وحيث . نفس السعرعلى الحصول على معلومات عن السلع وبالتالي فان سلعتين مختلفتين في النوعية ال يمكن بيعهما ب

إن األسعار ليست متوفرة للسلع المفردة فان قيمة الوحدة والتي تحسب بتقسيم القيمة على الكمية تؤخذ آمؤشر على 

وتعتبر األسعار األعلى لقيمة الوحدة تعكس النوعية األفضل في حال آانت العوامل األخرى متساوية بين . األسعار

  .ا على ضعف التنافسية السعريةالسلع وال تمثل في هذه الحالة مؤشر

 آانت القيمة النسبية للوحدة أعلى من واحد لعدة سلع على رأسها 2005 يالحظ انه في عام 2:3بالنظر إلى الشكل 

األغنام وزيت الزيتون والشعير والحمضيات وهذا يدل على أهمية وتنافسية صادرات هذه السلع وخاصة  األغنام 

 .لناتجة عن النوعية المرغوبة عالميا والمتميزة لهذه السلعةالمتميزة بتنافسية عالية وا

 2005 – 2004-1994القيمة النسبية للوحدة للصادرات الزراعية السورية الرئيسية : 2:3الشكل 
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 ) مشمش ، الكرز ، أجاص خوخ ، دراق –تفاح : فواآه مختارة  ) ( 2-3الجدول ( إحصاءات الفاو : المصدر 

     :درات إنجاز الصا  3.1.3

يمكن توضيح مدى نجاح الصادرات السورية بالوصول إلى األسواق العالمية باستخدام خريطة التجارة السورية والتي 

استنادا إلى قيمة هذه السلع الممثلة في  (2004 -2000تعرض إنجاز السلع السورية المصدرة الرائدة خالل الفترة 

  ).الدوائر السوداء على الخريطة



  2006التجارة الزراعية السورية 

50 

يطة محورين أفقي وشاقولي يمتدان من المنطقة السالبة إلى الموجبة ويعبر المحور األفقي في الخريطة وتتضمن الخر

عن نمو صادرات السوق العالمية من السلع معبرا عنها آنسبة مئوية  ويمثل بالتالي مقدار نمو حجم الصادرات العالمية 

  .مي على السلعفي حين يمثل المحور الشاقولي نمو الطلب العال. لهذه السلع

  ) الخط األفقي االزرق. (وتظهر الخريطة أيضا متوسط النمو االسمي للمستوردات العالمية لنفس الفترة الزمنية

    )4200-0002متوسط المعدل السنوي خالل الفترة ( خريطة التجارة الزراعية السورية 3.3الشكل 

 األغذية والزراعة المصدر مأخوذة عن بيانات منظمة
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وهو يقسم ) أي الخط الممثل للحصة الثابتة للسلع السورية بالنسبة للسوق العالمية المتغيرة (  المحور العامودي ويمثل

 المجموعة التي سجلت حصة سوقية نامية في السوق العالمية -: صادرات السلع السورية في الخريطة إلى مجموعتين

وهي السلع على يسار (تناقصت حصتها في السوق العالمية والسلع التي ) وهي السلع الموجودة على يمين المحور (

  ) المحور

المحور األفقي يمثل خطا يقسم المنتجات إلى سلع سجلت زيادة في التجارة العالمية أآثر من متوسط نمو : بشكل مشابه

 .لميو السلع التي سجلت معدل نمو اقل من متوسط العا)  السلع فوق الخط األزرق وهي(العالمية التجارة 

المحورين األفقي و العامودي يمثالن تطور التجارة حيث أنهما يقسمان الخريطة إلى أربع أرباع تضم سلعا مختلفة في 

 .صفاتها ،  ولسهولة الرجوع إليها يسمى آل ربع باسم 

  ): القسم األعلى اليميني(السلع المتفوقة في األسواق النامية 

صادراتها متميزة وآان معدل نموها  أآبر من نمو صادرات السلع المثيلة هي عبارة عن السلع المصدرة التي آانت 

هذه السلع أثبتت تنافسية في السوق العالمية خالل السنوات األخيرة وتتطلب  بذل مزيد من الجهد لتعزيز .  العالمية 

يات إنتاج هذه السلع تجارتها وهي تواجه مخاطر محدودة في السوق العالمية والجهود يجب أن تتوجه لتوسيع إمكان

باعتبارها سجلت مستوى عاليا من الزيادة في هذه السوق فقد أظهرت سلع مثل األغنام الحية وزيت الزيتون و البصل 

ومن السلع األخرى التي تنتمي لهذه المجموعة التفاح ، . الجاف زيادة في معدل نمو أعلى من معدل نمو السوق العالمي 

 .ظم هذه المنتجات تتميز بنوعية متميزة تدعم صادراتها القمح  و بذور الكمون ومع

 :  الزاوية العليا ليسرى  -   الخاسرة في نموها في السوق الذي يتنامى  -المنتجات المحدودة النمو   في صادراتها   

بذل المزيد من وهي الصادرات التي يكون نموها اقل من نمو السلع المثيلة في السوق العالمية وهي تمثل تحديا  يتوجب 

الجهد لتعزيز نموها لتنضم إلى االتجاه االيجابي للسوق العالمية فهي يتباطأ نموها في األسواق التي تنمو معدالتها 

ايجابيا وتمثل هذه المجموعة الصادرات السورية من البندورة و المشمش ، الكرز ، األجاص، الدراق ، الفستق الحلبي ، 

قطن  والتي تعاني من عوائق في الوصول إلى األسواق األجنبية وبالتالي يتوجب تبني الليمون ، الثوم ، ألياف ال

 استراتيجية أفضل لتسويقها وتحسين نوعيتها وتحديد و إزالة العوائق التي تمنع التوسع في صادراتها ،  

 ) :الزاوية اليسرى السفلى (   الخاسرة في األسواق المنحدرة  -المنتجات المتدهورة 

هات التصدير لهذه المنتجات محاطة بالشك وهي تتضمن منتجات ينخفض الطلب عليها عالميا وآذلك تتدهور اتجا

فهو يقع في هذه المجموعة ) غير المصنع (بالنسبة  للقطن غير الممشط وغير المكرود . مساهمتها في األسواق العالمية

ب توجها نحو االندماج بالسوق العالمية مع األخذ باالعتبار جهود تعزيز التجارة لهذه السلعة تواجه عقبة آبيرة  تستوج. 

وإن انحدار السوق العالمية ال يعني أن الصادرات السورية ال تصدر بالكامل بل إن سورية . مصاعب اإلنتاج و الطلب 

منتجات ليست وهذا يعود بشكل أساسي إلى أن سورية بالنسبة لمعظم هذه ال. يمكنها أن توسع صادراتها لشرآاء محددين 

 .                                           مصدرا آبيرا في السوق العالمية
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 ) :الزاوية السفلى  اليمينية ( الرابحون في السوق المنحدرة . السلع التي تحقق إنجازا بعكس حالة السوق العالمية 

ن أن مثيالتها في السوق العالمية يتراجع نموها الصادرات السورية في هذا الربع تتصف بكونها تنمو بشكل جيد  في حي

وهناك إمكانية لزيادة . أي أنها تنمو بشكل مطرد في حين أن السوق العالمي لها يتراجع نموه. أو تنمو بأقل من المعدل

ز صادرات هذه السلع  إذا أمكن تمييز اإلنتاج الوطني منها من حيث النوعية و السعر  وهذا سيساعد في دعم اإلنجا

وهذا ينطبق على آل السلع المصدرة في هذا الربع والتي . االيجابي للصادرات السورية منها من هبوط السوق العالمية 

ومثال هذه السلع هي العدس، الحمص، و الصوف وآذلك بالنسبة أللياف القطن . يرتفع الطلب عليها من دول الجوار

 .التي يساعد السعر و النوعية على تعزيز تجارتها

  تنويع السوق

هي مؤشر جيد لقياس تنوع الصادرات والمستوردات  الزراعية يحدد ترآيب اإلنتاج : تنويع الصادرات والمستوردات 

تنويع الصادرات يقلل من االعتماد على عدد صغير من المنتجات أو األسواق  ويقلل احتمال . ومستوى تطور الزراعة

 . لها بعض المنتجاتتعرض البلد للصدمات الخارجية التي تتعرض

يمكن التعرف على مدى تنويع الصادرات السورية جغرافيا من مقارنة حصة البلدان الخمسة و العشرة األولى  التي يتم 

وهذا المؤشر يعتبر هاما لتحديد المخاطر التي قد تترتب على . التصدير إليها بالنسبة إلجمالي الصادرات لكل سلعة  

وآلما زاد ترآيز السلعة آلما زادت المخاطر باحتمال حصول خسارة تجارية إذا توقف . ان تدني الصادرات لهذه البلد

  .                        التعامل مع احد الشرآاء

للخمسة  %  86,2  آانت المجموعة الرئيسية للصادرات الزراعية تتصف بكونها مرآزة للغاية بمعدل 2005في عام 

و آانت في %  86,1 آانت 2004و في عام  %   87,5 تعادل 2003لنسبة في عام شرآاء األوائل في حين آانت ا

 2003في عام % 95,4 و هذه النسبة آانت 2005للشرآاء التجاريين العشرة األوائل عام %  95,8المتوسط حوالي 

- 3الجداول ( ود   باستثناء بذور الكمون  و بذور اليانسون  والقطن غير الممشط  و غير المكر2004في عام % 95,7و

الناتجة عن (و عموما فان معظم هذه المنتجات سجلت عددا مرتفعا من الشرآاء باستثناء الزيت و الكسبة  ) 5-3 و  3

باإلضافة إلى ألياف القطن واألغنام التي تتسم بأعداد قليلة من الشرآاء التجاريين ) القطن وفول الصويا و زيت الزيتون

  ) .   لكل منها 10 و4-8( 

    أما ترآيز الصادرات من حيث السلع فقد ذآر في الفصل الثاني أن الخمسة منتجات األآثر أهمية في الصادرات 

و بالنسبة للشرآاء التجاريين %. 63,9من إجمالي الصادرات الزراعية و شكلت العشر سلع فقط % 51الزراعية شكلت 

من إجمالي الصادرات الزراعية  وآانت % 63,8ائل بنسبة إلجمالي الصادرات الزراعية فقد ساهم الخمس شرآاء األو

 %.82,8مساهمة العشر شرآاء األوائل تعادل 
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       )2005،عام (%   تنويع السوق للصادرات الزراعية السورية الرئيسية ، مساهمة الشرآاء الرئيسين 5-3الشكل 
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حصة أهم خمس دول عدد الشرآاء التجاريين حصة أهم عشرة دول
 

 )3-3الجدول (ادا لبيانات الجمارك العامة المصدر بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية المصاغة استن

 فان المستوردات الزراعية الرئيسية تعتبر شديدة الترآيز بلغت نسبتها بالنسبة للشرآاء 2005في الوقت نفسه في عام 

 في حين أن 2004في عام  % 95,6 و2003في عام % 94,9في حين آانت النسبة  %  94,3الخمسة األوائل وسطيا 

  وشكلت  2003في عام % 99,1و هذه النسبة آانت % 98,7رآاء العشرة األوائل وصلت إلى متوسط حصة الش

 عنه في العامين السابقين سواء 2005ويالحظ حدوث تراجع طفيف طرا على النسبة في عام . 2004في عام  % 99,2

 ترآيز المستوردات بين السلع  و اقل نسبة من) 4-3 و الجدول 6-3الشكل ( بالنسبة للخمسة أو العشرة شرآاء األوائل 

  .سجلت في الزبدة والسمنة و حليب البودرة

                              )2005، عام (% تنويع السوق للمستوردات الزراعية السورية الرئيسية، مساهمة الشرآاء الرئيسيين 6-3الشكل 
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 )4-3الجدول (نادا لبيانات الجمارك العامة المصدر بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية المصاغة است

            حيث آان عدد الدول الموردة آبيرا لبعض السلع مثل حليب البودرة ، الزبدة و السمنة و زيت البذور المتنوعة 

لصويا  في حين آانت بالنسبة لعدد من السلع قليلة مثل المتة ، فول ا)   بلدا على التوالي 21 ، 22 ، 24مستوردة من ( 

%  43وبالنسبة للمستوردات األآثر أهمية فان حصة الخمس منتجات األولى تعادل . وآسبة زيت الزيتون وفول الصويا
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ومن جهة أخرى فان مساهمة . للعشر سلع المستوردة األولى % 61من إجمالي المستوردات الزراعية مقارنة مع 

و يالحظ  %. 75,2ومساهمة العشر الدول الموردة األولى % 56,7الخمس دول الموردة األولى للسلع الزراعية تعادل 

 أن الواردات الزراعية أآثر تنوعا من الصادرات بالنسبة لتنوع السلع المستوردة ولكن لعدد محدود من الدول الموردة 

 .سبة لعدد المنتجاتو بالمقابل فان الصادرات أآثر تنوعا بالنسبة للدول التي يتم التصدير إليها لكنها أآثر ترآيزا بالن

  مالحظات على منتجات مختارات   2.3 

 الموازين التجارية  1.2.3

الميزان التجاري للسلع الرئيسية المصدرة و المستوردة تم تحديدها استنادا إلى بعض المؤشرات مثل االستهالك 

 مضافا إليه المستوردات ويعرف االستهالك الظاهري على انه  قيمة اإلنتاج . الظاهري و نسبة االآتفاء الذاتي

لم يتم حساب المخزون و الفاقد و االستخدامات األخرى هنا في حساب االستهالك (ومطروحا منه الصادرات لكل سلعة 

وتقاس نسبة االآتفاء الذاتي بحساب النسبة المئوية لالستهالك الظاهري بالنسبة لإلنتاج المحلي والنسبة  )  الظاهري 

ج المحلي االستهالك الظاهري و هي تعطي مؤشرا على توفر السلعة وبالتالي إمكانية تصديرها التي يغطي فيها اإلنتا

 عدم وجود االآتفاء الذاتي وتظهر مقدار الطلب المحلي إلىعند وجود الفائض أو بالعكس فان النسبة المنخفضة تشير 

 . الذي يتوجب توفيره باالستيراد 

ي يتوفر منها فائض متاح للتصدير هي العدس والتي وصلت نسبة االآتفاء الذاتي  آانت السلع الرئيسية الت2005في عام 

  الحمص -% 142 لحم األغنام -%  157  زيت الزيتون -% 178  تيلة القطن -% 189  األجاص - % 194منه 

  -% 114  القمح القاسي -% 115  الكرز -% 130  الصوف المغسول -% 130  التفاح -% 135  البندورة -% 138

ويالحظ أن الكميات المصدرة من بذور الكمون و ) 5-3انظر الجدول % (112  الخوخ -% 114البصل الجاف 

  و يمكن تفسير ذلك بوجود مخزون منهما حيث إن انتاجهما في 2005اليانسون  آانت أعلى من اإلنتاج المحلي في عام 

عن ذلك وجود استهالك ظاهري سالب و آذلك نسبة اآتفاء  و نتج 2005السنوات السابقة آان اآبر بكثير منه في عام 

  . ذاتي عالية

و إن وجود فائض تجاري يزيد عن االستهالك المحلي يدل على أن هذه المنتجات تم تعزيزها باتباع استراتيجية مالئمة 

فائض قابل للتصدير ومن المهم مالحظة انه بالنسبة لبعض السلع و خاصة القطن و القمح فان وجود . لزيادة اإلنتاج 

) مثل السياسات السعرية و سياسات الدعم ( يرجع بشكل رئيسي إلى وجود سياسات محلية مشجعة على زيادة اإلنتاج 

وان انضمام سورية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وغيرها من اتفاقيات التجارة الحرة والزيادة الكبيرة في 

 .م بتغيير الميزان التجاري لمعظم السلع التجارية السوريةحجم الصادرات إلى العراق ساه

 فول -% 0,1بالنسبة إلى المستوردات الزراعية الرئيسية فان نسبة االآتفاء الذاتي تعتبر نسبيا منخفضة لكل من الموز 

سمك  لحم ال-% 49وهي أعلى بالنسبة إلى الشعير %  17 السكر -% 11 الذرة -% 2 بذور السمسم -% 1الصويا 

 – حليب بودرة – الفستق بقشره -الرز  (و بالنسبة لمجموعة من المنتجات مثل % 90 وبذور عباد الشمس -% 60
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وان ظهور عجز في .  فان نسبة االآتفاء الذاتي محدودة مع استهالك عالي و إنتاج يساوي الصفر)  متة - شاي –قهوة 

تفاء الذاتي بالنسبة إلى السلع الرئيسية فان سورية بقيت تعتمد  يظهر انه رغم التقدم المطرد باتجاه االآ45االستهالك

 . على الموارد األجنبية لتلبية بعض حاجات االستهالك األساسية

 البطاطا – الخوخ – الباذنجان – البرتقال –هي الليمون % 110و % 90المنتجات التي تقع نسبة االآتفاء الذاتي لها بين 

 – التبغ الخام - العنب  – الثوم – البطيخ األصفر – الزيتون – لحم البقر – البيض –جن  لحم الدوا– الحليب الطازج –

 .آل هذه المنتجات تعتبر قابلة للتصدير عند وجود أسواق تفضيلية.  الفستق المقشور –المشمش 

   الصادرات الزراعية الرئيسية   2.2.3

  :آثر أهمية من خاللفي هذا القسم تم تناول المنتجات المصدرة والمستوردة األ

  . 2005-2003 و 1998-1996 مقارنة اإلنجاز بين معدل الفترتين – أوال 

   .2005 -2001 مقارنة التطورات خالل الخمس سنوات األخيرة – ثانيا 

ويحدث . ومن المهم أن نذآر أن قيمة الوحدة تم حسابها لكل منتج بتقسيم قيمة الصادرات أو المستوردات على الكمية

 االستهالك عندما ال يكون اإلنتاج المحلي ألي سلعة آافيا لتغطية االستهالك و بالتالي فان البلد يعتمد على عجز

 .االستيراد لتأمين احتياجاته من السلعة

 :األغنام

 . 2006استنادا إلى بيانات الفاو فان سورية أصبحت رائدة في تصدير األغنام على مستوى العالم خاصة في عام 

تصدير األغنام اقتصاديا فهي تمثل السلعة األآثر أهمية في نظام التجارة السوري حيث إن أغنام العواس تصدر ويعتبر 

إلى السعودية  ودول الخليج األخرى بقيمة عالية بالنظر إلى نوعيتها الممتازة  وتقوم سورية باستيراد أغنام بديلة بأسعار 

  .اقل

 مليون دوالر إلى 61 نجد أن معدل التصدير تضاعف عدة مرات من  2005-2003 و 1998-1996بمقارنة الفترتين 

 ألف طن من حيث الكمية وبلغت قيمة الوحدة 76,7 ألف طن إلى 16,4 مليون دوالر من حيث القيمة ومن 206,4

 عام  دوالر للطن  لمتوسط الفترة الثانية وأعلى معدل تصدير في السنوات الخمس  السابقة من2672,4لألغنام الحية 

 2005وفي عام .  مليون دوالر 326,7 ألف طن قيمتها تعادل 109 وبلغ 2002 آان في عام 2005  وحتى 2000

مليون دوالر بسبب وقف 179,8 ووصلت إلى 2001آانت قيمة صادرات األغنام في اخفض مستوى منذ العام 

 2005 و 2001وخالل الفترة . لداخليةتصديرها في فترات محددة لتلبية حاجات االستهالك المحلي وضبط أسعارها ا

بالنسبة للقيمة وآانت أهم البلدان المستوردة هي السعودية % 51بالنسبة للكمية و % 53زادت الصادرات بحوالي 

                                                 
يحدث عجز االستهالك لسلعة عندما يكون اإلنتاج المحلي لسلعة غير آاف لتغطية االستهالك المحلي ويقوم البلد باالعتماد على االستيراد  45

  لتغطية النقص في االنتاج 
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من إجمالي صادرات األغنام تليها قطر وسجلت أعلى حصة خالل الفترة المسجلة ثم % 75وشكلت الصادرات إليها 

  ).6-3الجدول  ( لبنان و األردن–الكويت 

 :القطن غير الممشط و غير المكرود 

يشكل القطن غير الممشط وغير المكرود وهو القطن الخام من صادرات القطن السوري مع القطن المكبب أهم 

  .الصادرات السورية وهو محصول نقدي مهم لسورية سواء على المستوى الوطني أو على مستوى المزرعة

 ألف طن 133الف طن إلى 150 من 2005-2003 و 1998-1996متوسط الفترتين انخفضت الكميات المصدرة ل

ويالحظ أن انخفاض القيمة آان اآبر من .  مليون دوالر156 مليون دوالر إلى 230,7وآذلك انخفضت القيمة من 

 صادرات ويعزى السبب في هذا الهبوط إلى االنخفاض المستمر ألسعار القطن العالمية نتيجة دعم. انخفاض الكمية

الدول الغنية له وانخفاض الطلب العالمي على السلعة والتنافس القوي من الدول المنتجة والمصدرة للقطن واعتماد 

  .بعض الدول على البدائل الصناعية

وشهدت التطورات األخيرة في صادرات القطن السوري تأرجحا ملحوظا خالل السنوات الخمس األخيرة وآانت في 

  وهو أعلى مستوى  2002 ألف طن في عام 255 مقارنة بحوالي 2004 ألف طن في عام 114هو اخفض مستوياتها و

 وهي 2003 مليون دوالر في حين آانت أخفض قيمة في عام 204 وهي 2001وآانت أعلى قيمة قد سجلت في عام 

 . وهذا التفاوت يتأثر بمدى التأرجح في قيمة الوحدة.  مليون دوالر139

في حين انخفضت .  ألف طن159.3وبلغت % 3.9 انخفضت الكميات المصدرة بحوالي 2005 – 2001بين العامين 

 789.5وإن قيمة وحدة الصادرات تأرجحت بحدة من .  مليون دوالر163.2ووصلت إلى % 5.4القيمة بأآثر من 

 . 2005 دوالر للطن في عام 1025 وبلغت 2004 دوالر للطن في عام 1451 الى 2002دوالر للطن في عام 

، تراجعت الباآستان عن المرتبة األولى في استيراد القطن السوري، وآانت 2005وبالنسبة للشرآاء التجاريين، في عام 

 – اليابان – الصين – إيطاليا – % ) 38.1ارتفعت حصتها إلى ( ترآيا : أهم الدول المستوردة للقطن السوري هي 

 ).7-3ول جد( مصر – الباآستان – تايالند –إندونيسيا 

  لنت القطن 

-1996خالل الفترتين . لنت القطن هي إحدى منتجات القطن الهامة التي تستخدم بشكل رئيسي في الصناعة الطبية 

 ألف طن  لكن القيمة زادت بشكل اقل 31,3  ألف طن إلى 19,6  زاد متوسط صادراتها من 2005-2003 و 1998

 271 دوالر للطن إلى 290,7تيجة انخفاض متوسط قيمة الوحدة من  مليون دوالر ن8,5 مليون دوالر إلى 5,7من 

 ألف طن  في 44  وقدرها 2002 آانت أعلى آمية صادرات قد سجلت عام 2005-2001وخالل الفترة .  دوالر للطن

 مليون دوالر بسبب ارتفاع قيمة وحدة صادراتها التي وصلت 13,6 وقدرها 2001حين أن أعلى قيمة آانت في عام 
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بالنسبة للكمية % 0,2 زادت الصادرات قليال بحوالي 2005-2001ويالحظ انه في الفترة . طن/ دوالر 384,4ى إل

  .2005 مليون دوالر في عام 10,2 ألف طن تعادل قيمتها 35,7بالنسبة للقيمة ووصلت إلى % 7,1و

 –)  في السنوات األربع األخيرة%60صلت مساهمتها إلى ( أهم الدول المستوردة للنت القطن السوري آانت ألمانيا 

 ). 8-3الجدول ( مصر  –  السعودية - اسبانيا - الصين  -اليابان  

 زيت الزيتون 

وإن مشارآة سوريا في المعارض الداخلية والخارجية زادت االنتباه . سوريا هي إحدى الدول الهامة المنتجة في العالم

 ألف 2.8ات منه حيث زادت الصادرات السنوية بشكل آبير من إلى زيت الزيتون السوري وانعكس ذلك على الصادر

وزادت قيمة هذه الصادرات . 2005 – 2003 ألف طن لمتوسط الفترة 38إلى  . 1998 – 1996طن لمتوسط الفترة 

 .  مليون دوالر60.9 مليون دوالر إلى 8من 

 ، وتطورت 2005 – 2001 العامين بين % 130.5تميزت صادرات زيت الزيتون بنمو مهم من حيث الكمية بحوالي 

وهذا جعل . 2005 مليون دوالر عام 91.5 ألف طن تعادل قيمتها 62.3من حيث القيمة ووصلت إلى  % 96.5بحوالي 

 .زيت الزيتون يأتي في المرتبة الثالثة بين الصادرات السورية ذات األهمية

من إجمالي % 60وآانت حصته (د األوروبي االتحا: وآانت أهم الدول المستوردة لزيت الزيتون السوري هي 

وآانت  ) 2004 ، وأآثر من نصف الكمية في عام 2005 و 2003صادرات سوريا من زيت الزيتون في آل من عامي 

) 2003والتي احتلت المرتبة الثانية منذ العام (أهم دول االتحاد األوروبي المستوردة هي إيطاليا وإسبانيا تليهما سويسرا 

،  ) 2002 – 2001وآانت المستورد الرئيسي خالل الفترة ( د ذلك المنطقة الحرة السورية ، السعودية ، تأتي بع

 ). 9-3الجدول (الواليات المتحدة األمريكية، ترآيا، اإلمارات العربية المتحدة 

 المياه المعدنية و الغازية

و الغازية سلعة تصديرية مهمة في الصادرات  أصبحت المياه المعدنية 2005في السنوات القليلة الماضية وخاصة في 

-2003 و 1998-1996وقد زاد حجم صادراتها بين الفترتين . الزراعية السورية بسب انفتاحها على السوق العراقي

  . مليون دوالر43,2 مليون دوالر إلى 1,3 ألف طن  وآذلك زادت قيمتها من 211 ألف طن حتى 2,2 من 2005

 مليون دوالر واحتلت المرتبة الخامسة بين 58,2 ألف طن  ووصلت قيمتها إلى 302اتها  بلغت صادر2005وفي عام 

بحسب % 349بالنسبة للكمية  وبمعدل % 437 فقد زادت بمعدل 2001الصادرات الزراعية السورية ومقارنة بالعام 

 .القيمة

تليها األردن والمنطقة الحرة % 77,5ا  هي العراق وبلغت مساهمته2004وآانت البالد الرئيسية المستوردة لها في عام 

 ).10-3الجدول (السورية ومالي 
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 : القمح القاسي و الطري

يعتبر القمح احد أهم المحاصيل في سورية وينتج بنوعيه الطري و القاسي وتتمتع سورية باالآتفاء الذاتي مع وجود 

ويالحظ  أن تصدير القمح تحول في .  المستقرةفائض للتصدير في بعض السنوات و يعتبر القمح احد أهم السلع الغذائية

السنوات األخيرة من حيث الترآيب من النوع القاسي إلى النوع الطري  وقد بلغ متوسط صادرات القمح خالل الفترة 

 . مليون  دوالر114,8 ألف طن وبلغت القيمة المتوسطة لها 530 حوالي 1996-1998

.  مليون دوالر106 ألف طن إال أن قيمتها آانت 682الصادرات حوالي  فقد آان متوسط 2005-2003أما في الفترة 

بفضل .  دوالر للطن155 حوالي2005 -2003وهذا يعود إلى انخفاض وحدة الصادرات والتي بلغت في الفترة 

حوظ  فقد ازداد التصدير بشكل مل2005-2001الظروف اإلنتاجية الجيدة من حيث المناخ المالئم لإلنتاج خالل الفترة 

وآان معدل النمو السنوي خالل الفترة .  مليون دوالر73,4 بلغت قيمتها 2005 ألف طن في عام 678حيث وصل إلى 

  .من حيث القيمة% 74,5من حيث الكمية و% 108,9 هو 2001-2005

س  تون–من الصادرات تليها األردن % 40 هي مصر وشكلت 2005 وآانت أهم الدول المستوردة للقمح السوري عام 

 . السودان – ايطاليا –

-3الجدول .( إلى آل من األردن و مصر2007 – 2006وقد وقعت سورية عقودا لتصدير آميات آبيرة خالل العامين 

11(  

 : العدس

وتعتمد عدة دول .   استنادا إلى مصادر الفاو فان سورية تعتبر واحدة من المصدرين الرئيسيين للعدس  في العالم 

 نجد أن متوسط الصادرات 2005-2003 و 1998-1996بمقارنة الفترتين .  آمصدر للعدس مجاورة على سورية 

(  مليون دوالر 29 ألف طن تعادل قيمتها 72,7 حوالي 2005-2003السنوية لكميات العدس انخفضت وبلغت للفترة 

وسط  للفترة الثانية وبلغت قيمة وحدة الصادرات في المت ) 1998-1996من متوسط الفترة % 44هذه القيمة اقل ب 

 مليون عام 31,4 ألف طن تعادل قيمتها 76,9وآانت آمية صادرات العدس قد وصلت  إلى .  دوالر للطن398,5

  . بحسب القيمة% 14,1بحسب الكمية  و  % 25,5 إلى 2001 ووصلت الزيادة في صادراتها منذ العام 2006

 2005رغم أن حصتها انخفضت بشدة في عام ( ة هي مصروآانت أهم الدول المستوردة للعدس في السنوات األخير

 السودان – األردن - ترآيا  –تليها السعودية  ) 2004في عام % 52 و 2003في عام %  42مقارنة ب %  28,9الى

 ).12-3الجدول (  المغرب ولبنان  –

 : الحمص

.  د األخير بحدة بسبب ظروف الجفافالحمص إحدى أهم السلع التصديرية اال أن إنتاجها و تصديرها تأرجح قي العق

 فقد 1998-1996 مليون دوالر خالل الفترة 5,9 ألف طن تعادل قيمتها 7,7وفي حين آان معدل صادراتها حوالي 
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وقد انخفضت قيمة .  مليون دوالر9,1 وبلغت قيمتها 2005-2003 ألف طن لمتوسط الفترة 19ارتفعت ووصلت إلى 

وآان معدل النمو السنوي في . 2005-2003 دوالر للطن لمتوسط الفترة 578,6بلغت وحدة الصادرات بين الفترتين و

 ألف طن اال أن الزيادة في 19,2بحسب الكمية ووصلت إلى % 106 حوالي 2005-2001صادراتها خالل الفترة 

 مستوى  إلى2004 مليون دوالر وبعد أن وصلت الصادرات في عام 8,1حيث وصلت إلى  % 81,5قيمتها لم تتجاوز

  .  2005 مليون دوالر فقد انخفضت بشدة في عام 12,8 ألف طن قيمتها 29,5غير مسبوق بلغ 

 –) رغم انخفاض مستورداتها مقارنة بالعام السابق( هي األردن 2005وآانت أهم الدول المستوردة للحمص في عام 

 ).13-3الجدول ( الكويت -رآيا ت– ليبيا - اإلمارات العربية المتحدة - مصر – السعودية -تونس –لبنان 

 بذور الكمون 

وقد زادت . حافظت سورية  على موقعها آإحدى الدول الرئيسية المصدرة للكمون في العالم باإلضافة إلى الهند و إيران 

أهمية الكمون في الصادرات الزراعية السورية خالل العقد الماضي نتيجة وجود فائض آبير من اإلنتاج وصل في عام 

 ألف طن على 30 و 22 ثم 47اال انه في السنوات الثالث التالية انخفض اإلنتاج وآان .  ألف طن97 إلى 2002

 1998-1996 مليون دوالر لمتوسط الفترة 14,7 ألف طن وبلغت قيمتها 10,1 وقد زادت الصادرات من 46.التوالي

  . 2005- 2003 مليون دوالر في الفترة 33 ألف طن وصلت قيمتها إلى 34,2إلى 

ويصدر الكمون إلى .  دوالر للطن970,3وبين الفترتين المرجعيتين آان معدل قيمة وحدة الصادرات قد انخفض إلى 

إال أن الكمون تعرض النخفاض .   بلد وهو يشكل احد أعلى مستويات التنويع في السوق بين الصادرات السورية57

 سنوات رغم أن آمية الصادرات آانت جيدة وفي عام  خالل خمس2004قيمته التي وصلت إلى حدود دنيا في عام 

سنويا في  %  12,9 بمعدل 2005-2001وقد زادت الكميات المصدرة خالل الفترة .  استعاد جزءا من زخمه2005

  %. 18,9حين تقلصت قيمته بمعدل 

 الواليات – المتحدة  اإلمارات العربية- مصر– المغرب –وآانت أهم الدول المستوردة للكمون السوري هي السعودية 

(  ويالحظ أن االتحاد األوربي تراجعت حصته في المستوردات من الكمون السوري .األمريكية والبرازيلالمتحدة 

 ). 14-3الجدول 

 البندورة  

 1998-1996البندورة هي أهم الصادرات بين الخضار في سورية  وقد وصل معدل صادرات البندورة خالل الفترة 

 ألف طن 269 بلغ 2005-2003 مليون دوالر  في حين أن المعدل خالل الفترة 61,5طن تعادل قيمتها  ألف  108إلى 

  . مليون دوالر40,6بزيادة أآثر من الضعف وبالمقابل انخفضت قيمتها إلى  

                                                 
  2006المجموعة اإلحصائية الزراعية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لعام  46
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وقد . 2005-2003 دوالر للطن للفترة 151,2وهذا يظهر وجود انخفاض في معدل قيمة الوحدة التصديرية حيث بلغت 

 مليون دوالر 41,1 ألف طن ولكن قيمتها لم تتجاوز 327 وسجلت 2005بلغت آمية صادراتها أعلى مستوى في عام 

وآانت صادراتها قد تحسنت اثر انخفاضها الحاد في عام .    دوالر للطن125,7وتعادل قيمة الوحدة التصديرية لها 

في حين تقلصت % 18.1  حوالي 2005-2001ترة  وبلغ معدل الزيادة في آمية صادرات البندورة خالل الف2004

 %. 12,2قيمتها بمعدل سنوي قدره  بحوالي 

من إجمالي صادرات سورية % 40وآانت أهم الدول المستوردة للبندورة السورية هي السعودية  وتشكل مستورداتها 

 الكويت – االتحاد األوربي –ق ثم العرا% 25من البندورة تليها لبنان والتي زادت حصتها من الصادرات السورية إلى 

 ) .15-3الجدول (  اإلمارات العربية المتحدة – راو ندا –

 )  الدراق – الخوخ – األجاص – الكرز – المشمش –التفاح ( فواآه مختارة 

وقد ازدادت صادراتها بين  %.  30,5تعتبر مساهمة هذه فواآه األآبر من إجمالي صادرات سورية من الفواآه وتبلغ 

 ألف طن لمتوسط الفترتين  ولكن بصورة معاآسة  68 ألف طن إلى 35  من 2005 -2003  و 1998-1996فترتين ال

 مليون دوالر بسبب انخفاض قيمة وحدة الصادرات حيث 27 مليون دوالر إلى 41,1انخفضت قيمة الصادرات من 

 2005ا شبه ثابتة لكنها في عام  آانت صادراته2005 – 2001وخالل الفترة .   دوالر للطن393,6بلغت  إلى 

.  مليون دوالر29,1 ألف طن لكن الزيادة في قيمتها آانت طفيفة حيث وصلت القيمة إلى 109تضاعفت تقريبا  وبلغت 

في حين % 21,5وهذا يظهر  في معدل النمو السنوي لصادراتها خالل هذه الفترة والذي اظهر زيادة في الكميات بلغت 

  %. 7,9هبطت القيمة بحوالي 

 اإلمارات - ليبيا - لبنان – السعودية - األردن - هي مصر 2005وآانت أهم الدول المستوردة لهذه الفواآه في عام 

( ويالحظ أن الصادرات إلى السعودية تقلصت في حين زادت إلى مصر و األردن .  الكويت– العراق -العربية المتحدة 

  ).16-3الجدول 

 ) :   المندرين-ليمون  ال–البرتقال : (الحمضيات 

تعتبر سورية مصدرا مهما للحمضيات بالنسبة للدول المجاورة فهي تتميز بكثافة إنتاجها الذي يفيض عن حاجة 

االستهالك المحلي ويوفر آميات آبيرة قابلة للتصدير وال تعتبر سورية بلدا مستوردا للحمضيات  اال انه ومع سياسة  

خالل الفترة . د بدأت باستيراد الحمضيات خارج موسم اإلنتاج من مصر بشكل رئيسياالنفتاح التي تبنتها سورية فق

 مليون دوالر في حين أن الصادرات 8,9 ألف طن وآانت قيمتها 11,5 بلغ متوسط آمية الصادرات 1996-1998

متها بقيت  ألف طن اال أن قي38,3 تضاعفت أآثر من ثالث مرات من حيث الكمية وبلغت 2005-2003خالل الفترة 

 235,8وهذا يشير إلى هبوط آبير في قيمة وحدة الصادرات وصل إلى .  مليون دوالر فقط 9نفسها تقريبا وآانت 

وبالمقابل بلغ معدل  %. 6,6 حوالي 2005-2001وبلغ معدل الزيادة في الصادرات خالل الفترة . دوالر للطن

 9,7 ألف طن قيمتها 58 وآانت حوالي 2005 عام ويالحظ تحسن آمية الصادرات في% 19االنخفاض في القيمة 

 . مليون دوالر
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وحلت في المرتبة ( وآانت أهم الدول المستوردة للحمضيات من سورية خالل الثالث سنوات الماضية هي األردن 

 -  الكويت –- ثم  لبنان –وجاء العراق بعدها–) األولى وشغلت محل السعودية التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة 

 ).17-3الجدول ( عمان – قطر -اإلمارات العربية المتحدة 

  تمثل تطور صادرات  المنتجات األخرى  األقل أهمية ويمكن الرجوع إليها في الملحق 25-3  وحتى 19-3الجداول 

ر الزيتية  آسبة القطن والزيتون والبذو–  بطاطا - واللبن الخاثر– جبنة - قمر الدين -المشمس : لإلطالع عليها وأهمها 

 . و البقوليات– اليانسون – الفستق المقشور – العنب الطازج -األخرى 

  المستوردات الزراعية الرئيسية   3.2.3

وتمت . في الفقرات التالية تمت معالجة المستوردات بصورة مشابهة للطريقة التي تمت للصادرات في القسم السابق

 وتم األخذ باالعتبار التطورات خالل 2005- 2003 و 1998-1996ين معالجة توجهات التجارة بمقارنة متوسط الفترت

 . 2005 -2001الخمس سنوات األخيرة 

 ) مكرر و خام: ( السكر

استنادا إلى بيانات وزارة الزراعة . السكر أهم المواد الغذائية المستوردة  رغم أن بعضا منه يعاد تصديره بأشكال أخرى

وقد تم . من االستهالك المحلي % 17,4كر من الشوندر السكري يغطي اقل من واإلصالح الزراعي فان إنتاج الس

.  والتي ستقوم باستيراد السكر الخام و تكريره محليا2007 -2006الترخيص لعدد من المشاريع الصناعية في العامين 

ة قابل للتصدير إلى البلدان واستنادا إلى مكتب االستثمار فان هذه المشروعات يتوقع أن توفر فائضا من الكميات المكرر

 مليون دوالر للفترة 138,9 ألف طن تعادل قيمتها 400زادت المستوردات بشكل ملحوظ من معدل قدره .  المجاورة

وبين هاتين الفترتين  . 2005-2003 مليون دوالر في الفترة 165,9 ألف طن قيمتها 639 ووصلت إلى 1996-1998

 إلى 2001وفي الفترة من .  دوالر للطن 259,6 دوالر للطن إلى 347,7خفضت من آانت قيمة وحدة المستوردات قد ان

 638,1بحسب القيمة  ووصلت إلى % 6بحسب الكمية وبحوالي  % 4,9 زادت مستوردات السكر سنويا بحوالي 2005

 ).2004آانت اقل قليال من العام ( 2005 مليون دوالر في عام 172,1ألف طن تعادل قيمتها 

 –من إجمالي واردات السكر  % 74,7ونسبة الواردات منه ) 25(ول الموردة للسكر آانت االتحاد األوربي أهم الد

 ).28-3الجدول  % (2,9يليها مصر بنسبة ضئيلة تعادل  % 21,9البرازيل 

 الذرة 

 2000ي ففي عام. تجاوزت مستوردات الذرة مستوردات السلع الغذائية و الصناعات الغذائية و استخالص الزيت

من إجمالي المستوردات  % 12,5و % 13 تجاوزت مستوردات الذرة حتى المستوردات من السكر وشكلت 2005و

من  % 11,3و استنادا إلى إحصائيات وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي فان اإلنتاج المحلي يغطي فقط . الزراعية 

 آانت الكميات المستوردة قد ازدادت 2005-2003و   1998- 1996وخالل الفترتين . احتياجات سورية من الذرة 

  .ووصلت في المتوسط إلى مليون طن سنويا. بأآثر من الضعف 
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 مليون دوالر وانخفضت قيمة 132,5  مليون دوالر إلى 67,3 وزاد متوسط قيمة مستورداتها لنفس الفترتين أيضا من 

أما خالل الفترة : الر للطن خالل الفترتين المذآورتين دو122,5 دوالر للطن إلى 146,2وحدة المستوردات  قليال من 

. بحسب القيمة %  16,4بالنسبة للكميات و  % 13,3  فقد شهدت المستوردات معدل زيادة سنوي بلغ 2001-2005

وآانت . مليون دوالر180,6مليون طن  تعادل قيمتها 1,47 وصلت إلى مستوى غير مسبوق يقارب 2005وفي عام 

ه المستوردات هي الواليات المتحدة األمريكية  حيث وصلت نسبة مستوردات سورية من الذرة منها إلى أهم مصادر هذ

آان مستوى المستوردات منها عام (  أوآرانيا –  تليها األرجنتين 2005من إجمالي مستوردات الذرة عام  % 66,2

 بلغاريا وجزر –ثم ترآيا ) السنوات القادمة  قد ارتفع مشيرا إلى توجه جديد الستيراد الذرة سيظهر بوضوح في 2005

 ).29 -3الجدول (المالديف 

  الشعير 

تعتمد مستوردات سورية من الشعير بشكل آبير على مستوى اإلنتاج والذي يتأثر بالظروف الجوية ومعدالت هطول 

هلك آميات مهمة منه في ويستخدم الشعير أساسا في تغذية الحيوانات وتست. األمطار التي تؤثر على توفر المراعي 

وتقوم سورية بتصدير واستيراد الشعير في الوقت نفسه وآانت قد صدرت آميات ملحوظة في السنوات . صناعة البيرة 

 في حين أنها استوردت أآثر بقليل من إجمالي اإلنتاج 2005السابقة اال أن الصادرات منه آانت فقط ألفي طن في عام 

 ألف طن زرعت في المناطق الجافة و شبه الجافة و مكونه من 800نتاج المحلي إلى  وصل اإل2005في عام . المحلي

 .الشعير األبيض و الشعير األسود الذي يفضله مربو الماشية

 بتخفيض قيمة الضميمة على المستوردات نظرا للحاجة 1999وقامت الحكومة ونتيجة مواسم الجفاف وخاصة في عام  

  بلغ  2005-2003ويض انخفاض اإلنتاج  المحلي الذي تسبب  عن الجفاف وخالل الفترة إلى زيادة  المستوردات  وتع

وآان متوسط قيمة وحدة  المستوردات (  مليون دوالر 77,1 ألف طن  تعادل قيمتها 676,1متوسط مستوردات الشعير 

 )  . دوالر للطن 114,1

بحسب % 47,2سنويا و ارتفعت بنسبة  % 23,5  زادت الواردات بحسب الكمية  بمعدل 2005-2001بين العامين 

  . مليون دوالر100,9 ألف طن قيمتها 802,5القيمة ووصلت إلى 

 جزر – فرنسا –  ترآيا - روسيا – هي أوآرانيا 2005وآانت الدول المصدرة الرئيسية للشعير إلى سورية في عام 

 ).30-3الجدول  (– رومانيا – بلغاريا –المالديف 

  المواد الناتجة عن استخالص الزيت  الكسبة و بقايا

تعتبر إحدى المستوردات الزراعية الرئيسية وهي تتضمن الكسبة الناتجة عن عصر البذور الزيتية والبقايا الصلبة 

 –األخرى والناتجة عن استخالص الزيوت والدهون النباتية  سواء من الخضار أو البذور الزيتية مثل فول الصويا 

وسورية مستوردة ومصدرة لها فقد صدرت في السنوات القليلة . الزيتون - الذرة  –د الشمس  بذور عبا–القطن 

  . الماضية آميات من الكسبة الزيتية الناتجة عن استخالص الزيت المحلي



  2006التجارة الزراعية السورية 

63 

 مليون دوالر وقد ارتفعت 47,7 ألف طن تعادل قيمتها 154,4 آان متوسط المستوردات منها 1998-1996في الفترة 

وسجلت .  مليون دوالر 74,6 ألف طن وآذلك ارتفعت قيمتها حتى 331,1 ووصلت إلى 2005 – 2003ة في الفتر

  .  دوالر للطن225,2 دوالر للطن إلى 308,8انخفاضا في قيمة وحدة المستوردات بين الفترتين من 

دل نمو سنوي قدره  مليون دوالر وسجلت مع81 ألف طن تعادل قيمتها 387,2 بلغت الواردات منها 2005 وفي عام 

ويالحظ أن الكميات المستوردة  زادت بالتدريج في . 2000باعتبار القيمة منذ العام % 17,8بحسب الكمية و% 12,8

وفي السنوات األخيرة .  رغم زيادة الكمية2004 مقارنة بالعام 2005حين تأرجحت القيمة بشدة  وانخفضت في عام 

  ).31-3الجدول ( األرجنتين والواليات المتحدة األمريكية آانت أهم الدول المصدرة إلى سورية هي 

 الرز

وتغطى . الرز احد أهم المستوردات الغذائية الزراعية والتي يتوقع أن تزداد المستوردات منها تناسبا مع النمو السكاني

 آان معدل 1998-1996في الفترة . الحاجة إلى الرز من االستيراد فقط حيث ال توجد إمكانية إلنتاجه محليا

 401,3 مليون دوالر و آان متوسط قيمة وحدة المستوردات منها 64,4 ألف طن و آانت قيمتها 160,5المستوردات 

 مليون 77 ألف طن وتعادل قيمتها 250 ازدادت المستوردات بشدة ووصلت إلى 2005-2003وفي الفترة . دوالر للطن

 آانت مستوردات الرز 2005 دوالر للطن وفي عام 309,1 إلى دوالر وهذا يظهر أن قيمة وحدة مستورداتها انخفضت

بالنسبة للكمية %  3,1وقد ازدادت المستوردات سنويا بمعدل .  مليون دوالر88,7 ألف طن تعادل قيمتها 318,9

  . 2001بالنسبة للقيمة مقارنة بالعام  % 5,3وبمعدل 

وقد ازدادت مساهمتها على % 76,5تعادل (مصر  هي 2005آانت  أهم الدول المصدرة للرز إلى سورية في عام 

 ).32-3الجدول (  اسبانيا – الهند – استراليا – الواليات المتحدة األمريكية –و تليها تايلند ) حساب تايالند و استراليا

 الشاي

 مع مستوردات الشاي تتكون أساسا من شاي اسود معلب مخمر أو مخمر جزئيا ومعظم المستوردات تكون بشكل دوغما

وفي الفترة .  ألف طن سنويا32,1خالل السنوات األخيرة بلغت مستوردات الشاي في المتوسط . آميات قليلة معلبة

 مليون 36وزادت قيمتها من % 65,4 بحوالي 1998-1996 آانت المستوردات أعلى من متوسط الفترة 2003-2005

 دوالر 1856,5ين الفترتين قد هبطت بشكل طفيف من وآانت قيمة وحدة المستوردات ب.  مليون دوالر56,1دوالر إلى 

 ألف طن و 36,6  وصلت المستوردات في نهاية الفترة إلى 2005-2001وبين السنتين .  دوالر للطن1746للطن إلى 

  . بحسب القيمة3,5بحسب الكمية و % 9 مليون وآان معدل نموها 55,4قيمتها 

و بلغت إجمالي مستوردات سورية من الشاي منها ( آانت سيريالنكا 2005البلدان الرئيسية  المصدرة إلى سورية عام 

-3الجدول ( السعودية  آمصدر للشاي األخضر - فيتنام –و تستورد سورية آميات محدودة من مصر %) 90أآثر من 

33  .( 
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 حليب المجفف

وخالل العقد األخير . عات الغذائية  الحليب المجفف احد المواد المستوردة المهمة آغذاء لألطفال و الستخدامه في الصنا

 2005-2003 و 1998-1996وآنتيجة لنمو الطلب المحلي فقد زادت المستوردات منه وتضاعفت بين الفترتين 

 مليون 43,9 مليون دوالر إلى 23,6الف طن لمتوسط الفترة الثانية وحققت زيادة في القيمة من 19,8ووصلت إلى 

  .  دوالر للطن2207,1 دوالر للطن إلى 3267,9ردات قد انخفضت من دوالر وآانت قيمة وحدة المستو

وهذه األرقام .  مليون دوالر56,4 ألف طن وآانت قيمتها 32,6 بلغت مستورداته أعلى مستوى لها وهي 2005في عام 

% 38,5 وصل معدل النمو السنوي إلى 2005-2001وخالل الفترة . 2004تعادل تقريبا ضعف القيمة المسجلة عام 

  .من حيث القيمة% 25,6من حيث الكمية والى 

و – المالديف – نيوزيلندا –فرنسا :  آانت البلدان الرئيسية  المصدرة لحليب البودرة  إلى سورية هي2005في عام 

 )34-3الجدول ( و يالحظ أن مساهمة هولندا و استراليا انخفضت لصالح أقطار أخرى .  بلجيكا 

 )  النخيل – عباد الشمس - الذرة –صويا فول ال( الزيوت النباتية 

الزيوت الناتجة من فول الصويا والذرة وعباد الشمس مستوردة بصورة رئيسية لالستهالك البشري المباشر في حين أن 

زيت النخيل والذي زادت حصته آثيرا في السنوات القليلة الماضية يتم استيراده للصناعات الغذائية المختلفة وإلنتاج 

وقد تقلصت مستوردات زيت فول الصويا والذرة وعباد الشمس في السنوات القليلة الماضية بسبب .  المهدرجة السمنة

 .استبدالها بمستوردات من زيت النخيل و بالزيوت المستخرجة من البذور الزيتية األخرى

  إلى أآثر من مائة ألف طنفي السنوات األخيرة زاد معدل اإلنتاج المحلي من الزيوت النباتية بصورة ملموسة ووصل

 33,7 من 2005- 2003 و 1998-1996وبالمقابل فان الكميات المستوردة زادت أيضا بصورة ملحوظة بين الفترتين 

 55,4 مليون دوالر إلى 25,8 ألف طن اال أن الزيادة في قيمتها آانت بنسبة اقل حيث زادت من 117,4ألف طن إلى 

- 2001وخالل الفترة .  دوالر للطن472,1 دوالر للطن إلى 763,9يمة الوحدة من مليون دوالر نتيجة هبوط متوسط ق

من حيث القيمة نتيجة الزيادة الكبيرة  في  % 23,2من حيث الكمية و% 30,4 زادت المستوردات سنويا بحوالي 2005

  .مستوردات زيت النخيل والذي شكل نصف هذه الكمية 

 آانت ماليزيا و اندونيسيا آمصدر لزيت النخيل تليها 2005 إلى سورية عام البلدان الرئيسية المصدرة لهذه الزيوت

 ).35-3الجدول ( لبنان لبقية الزيوت – اليونان – روسيا االتحادية – ترآيا –أوآرانيا 

 البذور الزيتية السمسم و بذور عباد الشمس 

و يالحظ أن اإلنتاج المحلي . الغذائيةمستوردات هذين المنتجين تستخدم أساسا في استخالص الزيت في الصناعات 

من االحتياجات  في حين أن اإلنتاج المحلي لبذور عباد الشمس وقدره  % 1,1 غطى فقط 2005لبذور السمسم في عام 
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 زاد معدل استيراد 2005 -2003 و 1998- 1996بين الفترتين . من المتطلبات المحلية  % 89,6 ألف طن غطى 20

 27,8 مليون دوالر  إلى 11,3 ألف طن وعكست زيادة في القيمة من 44,2 ألف طن إلى 17,2البذور الزيتية من 

 دوالر للطن إلى 656,6وقد انخفض معدل قيمة وحدة المستوردات خالل هذه الفترة بشكل طفيف من .  مليون دوالر

 .خيرةوقد سجلت قيمة وحدة المستوردات نوعا من الزيادة في السنوات األ.  دوالر للطن630,2

 بمعدل 2001 آانت الكميات المستوردة من بذور السمسم قد هبطت عن المستوى المسجل في عام 2005في عام 

 مليون 29ووصلت إلى  %  0,7 ألف طن في حين أن القيمة حققت معدل نمو سنوي قدره 42,1سنويا وبلغت % 3,2

 . اإلنتاج المحليالتقلص النسبي في الكميات المستوردة يمكن تفسيره بزيادة. دوالر

 – الباآستان – السودان - آانت البلدان الرئيسية المصدرة لبذور السمسم  إلى سورية هي نيكاراغوا 2005في عام 

 ).36-3الجدول ( البلدان  المصدرة لبذور عباد الشمس  آانت أوزباآستان ومصر 

 فول الصويا 

وفي حين آان استيراد فول . ة الماضية في سوريةتطورت صناعة استخالص زيت فول الصويا في السنوات القليل

فانه آان .  مليون دوالر9,8 ألف طن و تبلغ قيمتها 37,2 و يعادل 1998-1996الصويا منخفضا  نسبيا خالل الفترة 

 مليون دوالر ووصلت إلى 42,6 ألف طن بقيمة 170  فقد قفزت الواردات إلى 2005-2003على العكس في الفترة 

و بعد أن ازدادت قيمة  وحدة المستوردات لفول الصويا  في عام . 2005ها من حيث الكمية  في عام أعلى مستوى ل

 دوالر للطن  فقد هبطت بشدة في السنتين التاليتين لتستيعد قيمتها وتصل إلى نفس مستواها في األعوام 278 إلى 2001

  .  األخيرة

 مليون دوالر وحققت معدل نمو سنوي 54,6ف طن بقيمة  أل214,2 وصلت مستوردات فول الصويا إلى 2005في عام 

  . 2001بحسب القيمة  عن مستواها في العام % 37,9بحسب  الكمية و % 40,9يعادل 

 األرجنتين  وحصة آل منهما –البلدان الرئيسية المصدرة لفول الصويا إلى سورية هي الواليات المتحدة األمريكية 

 ).37-3الجدول (متساوية تقريبا 

 لموز ا

وفي البداية آان يشترط أن .  حين تم السماح للقطاع  الخاص باستيراده 1994آان استيراد الموز محظورا حتى العام 

وبعد البدء بتحرير التجارة ازدهرت مستوردات . يتم االستيراد من توفر عائدات التصدير لذلك آانت الكميات محدودة

لى سورية وتطور اإلنتاج المحلي من الموز في المناطق الساحلية ووصل وقد أدخلت زراعة الموز إ. الموز ثم استقرت

 زادت الكميات المستوردة خمس مرات إال أن 2005-2004ويالحظ انه بين العامين . 2005 طن في عام 750إلى 

  .أسعاره ظلت ثابتة تقريبا األمر الذي يشير الى هبوط حاد في قيمة وحدة المستوردات منه
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) وتساهم بنصف المستوردات السورية من الموز (  آانت اإلآوادور 2005مصدرة للموز إلى سورية عام أهم البلدان ال

 ).38-3الجدول ( آولومبيا –اليمن – لبنان –تليها المكسيك 

 القهوة 

المستوردات السورية من القهوة اتسمت بتأرجح شديد خالل السنوات الخمس الماضية  ووصلت إلى أعلى مستوى في 

زاد متوسط المستوردات السنوي من حوالي . 2005 ألف طن  و لكنها تراجعت نسبيا في عام 37,4 وهو 2001عام 

  في حين أن متوسط قيمة وحدة 2005-2003 ألف طن في الفترة 17,6 إلى 1998-1996 ألف طن في الفترة 13,2

 هبوط األسعار العالمية وبالتالي  دوالر للطن نتيجة1061,2 دوالر للطن إلى 2282,2االستيراد هبطت بشدة من 

 23,3 آانت المستوردات 2005في عام .  مليون دوالر18,6 مليون دوالر إلى 30,2انخفضت قيمة المستوردات من 

بحسب الكمية و  % 11,2 مليون دوالر  وآان معدل الزيادة السنوية للمستوردات 25,6ألف طن ووصلت قيمتها إلى 

 .2005 – 2001ترة بحسب القيمة خالل الف % 4,1

 –لبنان –الهند – آولومبيا -فيتنام    %) 83,8وساهمت بنسبة ( هي البرازيل 2005وآانت أهم الدول المصدرة عام 

 ).39-3الجدول (نيكاراغوا 

النخالة والجريش والبقايا :  تعرض تطورات المنتجات المستوردة األخرى األقل أهمية مثل44-3 و حتى 40-3الجداول 

 .   و المرغرين–األخرى

  الشرآاء الرئيسيين   3.3

وتم الترآيز أوال على المناطق ثم على الميزان التجاري . تعرض األقسام التالية التجارة السورية من الجانب الجغرافي

مع الشرآاء التجاريين الرئيسيين بالنسبة للزراعة و أخيرا على أهم المستوردين للسلع السورية واهم المصدرين إلى 

 .2005رية للمنتجات الزراعية عام سو

  التجارة الزراعية من خالل مجموعة البلدان   1.3.3

البالد : بهدف عرض التجارة الزراعية السورية من خالل المناطق تم األخذ باالعتبار عشر مجموعات من البلدان وهي 

 – شمال ووسط أمريكا –أمريكا الجنوبية  –)  بلد 25 بلد أو 15مع االتحاد األوربي مجموعتي الـ (  أوروبا –العربية 

 . البلدان األخرى –استراليا – أفريقيا باستثناء البالد العربية– أفريقيا - آسيا باستثناء البلدان العربية–أسيا 

 الصادرات 

) 44-3 الجدول( بالنسبة للصادرات الزراعية آانت البالد العربية أهم البالد المستوردة للمنتجات الزراعية السورية 

من الصادرات السورية وتجاوزت في بعض األوقات نسبة % 50وشكلت مستورداتها على مدى العقد السابق أآثر من 

 3,5ويالحظ تزايد الصادرات إلى البلدان العربية باطراد  وبمعدل نمو سنوي قدره .خاصة في السنوات األخيرة% 60
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ويعزى هذا االتجاه االيجابي  في زيادة الصادرات  % 64,2 إلى 2005وسجلت نسبة مساهمة وصلت في العام %  

  باإلضافة 2005السورية إلى البالد العربية  إلى التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في بداية العام 

  . إلى زيادة الصادرات إلى العراق وزيادة صادرات األغنام إلى منطقة الخليج

 مليون دوالر إال إنها 897 وبلغت 2002 إلى البالد العربية أعلى مستوى لها في عام  وقد وصلت قيمة الصادرات

 .    مليون دوالر على مدى السنوات الثالث التالية700هبطت إلى حوالي 

 يوضح الصلة التجارية بين سورية و آل من الدول العربية و الدول األوربية واآلسيوية مقارنة مع المناطق 7-3الشكل 

ى التي يتم التصدير إليها وهو يظهر آذلك زيادة أهمية األسواق العربية خالل السنوات المرجعية على حساب األخر

 .   األسواق األخرى ذات األهمية لسورية

  2005-2003 و 1998-1996 الصادرات الزراعية السورية من حيث مجموعات البلدان بين الفترتين 7-3الشكل 
 )راعيةمن إجمالي الصادرات الز(% 
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 )45-3(بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك : المصدر

ورغم أن الصادرات إليها . آانت أوروبا ومن ضمنها االتحاد األوربي المستورد الثاني للمنتجات الزراعية السورية

ن حصتها في الصادرات السورية  إال أ2005-1996من حيث القيمة خالل الفترة % 2سجلت معدل نمو يعادل 

البالد اآلسيوية باستثناء البالد العربية .  2005-2003 و1998-1996بين الفترتين  % 19,7 إلى 20,7انخفضت من 

إلى % 17.1 رغم أن أهميتها انخفضت نسبيا حيث هبطت مساهمتها من 2005آانت ثالث أهم بلد مستورد عام 

  .خالل نفس الفترة% 0.8 وانخفضت قيمة تجارتها بنسبة 2005-2003 و1998-1996بين الفترتين %  13,2

 . المناطق األخرى لم تظهر اداءا متميزا آأسواق للصادرات الزراعية السورية 

 المستوردات

 آانت البالد األوربية بما فيها االتحاد األوربي اآبر مورد 2005بالنسبة للمستوردات الزراعية السورية في عام 

. راعية إلى سورية تليها البالد العربية ثم البالد اآلسيوية باستثناء البالد العربية ثم بالد أمريكا الجنوبيةللمنتجات الز
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وهذا يظهر . 2005من المستوردات الزراعية السورية في عام % 85,3وبلغت حصة هذه المجموعات األربعة حوالي 

  . الناحية الجغرافيةأن الواردات الزراعية آانت أآثر تنويعا من الصادرات من 

 أظهرت زيادة سنوية 2005و 1996متوسط الواردات الزراعية من البلدان األوربية بما فيها االتحاد األوربي بين 

اال أن معدل مساهمتها في المستوردات . 2005 مليون دوالر في عام 483,2وبلغت قيمة تعادل %  8,4تعادل 

 وهو 1998 – 1996وآان اقل من معدل  الفترة  % 31,5 آان حوالي 2005- 2003الزراعية السورية خالل الفترة 

من جهة أخرى فان آل  المجموعات  سجلت معدل نمو موجب في صادراتها إلى سورية وهذا  يظهر توجه %. 33,6

التحاد ويالحظ أن مساهمة الدول غير ا. الدولة نحو تحرير التجارة وفتح أسواقها أمام السلع الموردة من الدول األخرى

األوربي زادت بشكل ملحوظ خالل السنوات األخيرة في حين آان االتحاد األوربي يستحوذ على اغلب الواردات  

 . رومانيا- روسيا –ويظهر ذلك  من المستوردات الكثيفة من أوآرانيا 

 الفترة في المتوسط خالل%  19زادت مستوردات سورية الزراعية من البالد العربية بصورة ملموسة  بمعدل 

وآانت مساهمتها في ) 2004آانت اقل قليال من العام  (2005 مليون دوالر في عام 271,8المرجعية  ووصلت إلى 

 2003لمتوسط الفترة % 19,6 إلى 1998-1996لمتوسط الفترة  % 9,9المستوردات الزراعية السورية قد قفزت من 

 هذا األثر االيجابي لتطبيق منطقة التجارة الحرة ويعزى% 21,6 وهي 2004 وآان أعلى حصة لها في عام 2005-

العربية الكبرى التي ساعدت على التحرير الكامل للتجارة وساهمت في تقديم تفضيالت إلى البالد العربية على بقية 

 .8-3المناطق  آما هو واضح في الشكل 

  2005-2003 و1998-1996  المستوردات الزراعية السورية بحسب مجموعات البلدان للفترتين 8-3الشكل 
 )من إجمالي الواردات الزراعية(% 
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 )45-3الجدول (بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك : المصدر

باإلضافة للبلدان العربية فان المنطقة األخرى التي زادت أهميتها النسبية آمصدر للمستوردات الزراعية إلى سورية هي 

  2005 مليون دوالر في عام 242,6المستوردات من هذه المجموعة تقارب ) باستثناء البالد العربية(د اآلسيوية البال

إال أن مساهمتها في السنوات القليلة الماضية آانت اقل % 2,8ووصل نموها في المتوسط خالل المدة المرجعية إلى 
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لمتوسط الفترة % 16,3 إلى 1998-1996توسط الفترة لم% 24,5بكثير من حصتها في نهاية التسعينات وتقلصت من 

 )8-3 و الشكل 45-3الجدول  (2005- 2003

   الميزان التجاري مع الشرآاء الرئيسين    2.3.3

آان سالبا مع االتحاد األوربي ومع الدول الرئيسية في أمريكا واألرجنتين  ) 45-3الجدول (الميزان التجاري الزراعي 

  .2005 باستثناء اليابان و اندونيسيا حيث آان موجبا معهما في عام و الشرآاء اآلسيويين

 وحتى 1998-1996و آان الميزان التجاري موجبا مع الشرآاء الرئيسين في الدول العربية ومع ترآيا خالل الفترة 

العربية آما هو وفي الواقع فان الميزان التجاري يشير إلى موقف قوي للمنتجات السورية مع العديد من الدول . 2005

  ).9-3الشكل ( اإلمارات العربية المتحدة – لبنان – العراق - األردن – مصر –واضح من األرقام مع السعودية 

 مليون دوالر في حين آان العجز التجاري آبيرا مع آل من 202,6 وآان أعلى فائض مسجل مع السعودية  وقدره 

مع تحسن في الميزان التجاري مع دول االتحاد )  بلد25(حاد األوربي  األرجنتين االت–الواليات المتحدة األمريكية 

  . ومع أوآرانيا و البرازيل–) 25(و) 15(األوربي 

 )مليون دوالر (2005 الميزان التجاري الزراعي السوري مع الشرآاء الرئيسين، 9 -3الشكل 
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اري  الميزان التج
 )46-3الجدول (ة للجمارك بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العام: المصدر 

 من هذا 2لإلطالع على آلية حساب الميزان التجاري القياسي انظر الملحق رقم (بالعودة إلى الميزان التجاري القياسي 

 0,75يالحظ أن قيمته آانت موجبة مع البلدان العربية لكنها هبطت بصورة ملحوظة من متوسط قيمة تعادل ) التقرير

 وهذا مؤشر على زيادة 2005-2003 في الفترة 0,48 إلى متوسط قيمة قدره 1998-1996سجلت في الفترة 

  ) 45-3الجدول (المستوردات من البلدان العربية 

حيث آان الميزان . 2004وبالنسبة لبقية الدول يالحظ وجود دول مستوردة صافية ومصدرة صافية مثل الحالة في عام 

 سيريالنكا آان سالبا  بين –ر موجبا في حين انه مع آل من األرجنتين الجزائ– تونس –التجاري مع آل من الكويت 
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ومنذ عدة سنوات آان المؤشر مع السعودية قد اظهر قيمة موجبة لكن مع زيادة ) 10-3الشكل (الشرآاء الرئيسين 

  .المستوردات بدأ مؤشر هذه القيمة باالنخفاض

 2005 آاء الرئيسين، الميزان التجاري القياسي الزراعي مع الشر10-3الشكل 
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اري القياسي   الميزان التج
 

 )46-3الجدول (المديرية العامة للجمارك : المصدر

في ) 25(يقف االتحاد األوربي ) الصادرات و المستوردات(بالنسبة للشرآاء األآثر أهمية للتجارة الزراعية السورية 

) 6,7(بية المتحدة و اإلمارات العر) 8,9( مصر –%) 9,5(من حجم التجارة تليه السعودية % 19,9المقدمة بنسبة 

 )11-3 والشكل 46-3الجدول (

  (%)2005 الشرآاء الرئيسين بحسب حجم التجارة الزراعية السورية عام 11 -3الشكل 

الواليات 
المتحدة 
األمريكية
6.7%

ترآيا
5.6%

أوآرانيا
4.0%

لبنان
3.9%

دول أخرى
36.0%

األرجنتين
5.6%

مصر
8.9%

المملكة العربية 
السعودية
9.5%

االتحاد االوربي 
(25)

19.9%

 
 )46-3الجدول (بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية و المديرية العامة للجمارك : المصدر 

فان ايطاليا آانت الشريك األآثر أهمية آمستورد  ) 25(د األوربي  يظهران انه بين دول االتحا51-3 و 50-3الجدولين 

 2005من إجمالي الصادرات الزراعية إلى االتحاد  األوربي في عام  % 56,2للمنتجات  الزراعية السورية وشكلت 

 2005في عام ) 25(أما بالنسبة للمستوردات الزراعية من االتحاد األوربي  %) 8,9(و ألمانيا  %) 11,9(تليها اسبانيا 
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وان المنتجات الواردة من االتحاد األوربي تحتل المرآز األول فيها . فكانت اقل ترآيزا بين دول االتحاد األوربي

 وبلجيكا و ألمانيا –ثم هولندا  %) 35,3(تليها فرنسا  % 34,5الواردات من منشأ يمثل السوق األوربي محققة نسبة 

 ).51-3 , 50-3الجدولين (

 تعرض مزيدا من التفاصيل حول الميزان التجاري 48-3 إضافة إلى الجداول 58-3 وحتى الجدول52-3 الجداول

  .السوري مع التسع شرآاء األآثر أهمية بالنسبة لحجم التجارة الزراعية مصنفة بحسب فصول التعرفة

و )  سلع غير غذائية –ية سلع غذائ( وتعرض أيضا ترآيب التجارة الزراعية  مع  هؤالء الشرآاء بحسب التصنيفات 

 )سلع خام  و سلع صناعية(

  أهم الدول المستوردة 

 الشكل 48-3الجدول (تعتبران الشريكان األآثر أهمية من حيث الصادرات السورية ) 25(السعودية واالتحاد األوربي 

ن تقدم السعودية  و يظهرا2005يوضحان حصة أهم الدول المستوردة للمنتجات الزراعية السورية في عام ) 3-12

 – لبنان - األردن  – العراق -باإلضافة إلى ترآيا %) 10,7(ومصر % ) 17,7(واالتحاد األوربي %) 20(وحصتها 

 .الكويت و اإلمارات  العربية المتحدة

 )من إجمالي الصادرات السورية (% 2005 البلدان الرئيسية المستوردة للصادرات الزراعية السورية عام 12-3الشكل 
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 )47-3الجدول (بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك : المصدر

في .  يظهران مدى تنوع التجارة مع شرآاء تجاريين معينين خالل الزمن47-3باإلضافة إلى الجدول 13-3الشكل 

 على مكانتهما آأول وثاني مستورد هام  آانت السعودية واالتحاد األوربي قد حافظتا2005 و2000الواقع بين العامين 

ويجدر بالمالحظة أن . للمنتجات الزراعية السورية لكن مساهمتهما في التجارة الكلية انخفضت لصالح دول أخرى

 العراق  ولبنان  تساهم بنصيب اقل  في – األردن -% 10أهمية مصر ازادت خالل السنتين الماضيتين إلى حوالي 

 اإلمارات العربية المتحدة التي هبطت خالل هذه –ساهمتها تزداد  وذلك بعكس مساهمة ترآيا إجمالي التجارة لكن م

 .المدة
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 )من إجمالي الصادرات الزراعية (% 2005-2000 المستوردين الرئيسيين للسع الزراعية السورية، 13-3الشكل 
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 )47-3الجدول (جمارك بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة لل: المصدر

  . آذلك يظهر أن الصادرات الزراعية السورية أصبحت اقل ترآيزا في السنوات األخيرة13-3الشكل 

من إجمالي % 69 آانت المساهمة المشترآة للشرآاء التجاريين الخمسة األوائل تعادل 2000وفي الواقع في عام 

 2001 وآانت في أقل مستوى في عام 2005  في عام  %63,8الصادرات الزراعية السورية مقارنة بحصة قدرها 

 .وهذا يدل على زيادة تنوع الصادرات الزراعية السورية % 62,1وهو 

 :الفقرات التالية توضح معالم التجارة الزراعية مع الدول الرئيسية المستوردة للسلع السورية

  :الصادرات الزراعية السورية إلى السعودية

 مليون دوالر وهي اقل قليال من القيمة 223 آانت حوالي 2005ورية إلى السعودية في عام  الصادرات الزراعية الس

وتشكل الصادرات الزراعية و الغذائية غالبية الصادرات السورية إلى السعودية وهي تشكل . 2004المسجلة عام 

تجات الخام وحوالي من هذه الصادرات آانت المن% 91ومن جهة أخرى فان . من إجمالي هذه الصادرات% 65,2

من إجمالي هذه % 70وصادرات األغنام و الماعز إما لالستهالك أو للتربية تغطي . فقط من السلع المصنعة% 9

و %) 1,7(وبذور الكمون %)  3( العدس -% 7,3بنسبة ) الطازجة والمصنعة(يليها  في األهمية البندورة . الصادرات

وتشكل الخمسة عشر سلعة األولى . من إجمالي الصادرات إليها% 80,8ل الخمسة السلع المصدرة األآثر أهمية تشك

 – الشوآوالتة – زيت الزيتون – الخضار – الكمون –من إجمالي الصادرات إلى السعودية وأهمها األغنام % 88,6

  ). 64-3جدول (السكاآر والفواآه 
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.  مؤآدا تدفقا نمطيا للتجارة الزراعية2004م ويالحظ أن هذا الترتيب ألهم الصادرات إلى السعودية هو نفسه في عا

ومن جهة أخرى ومع التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تضاعفت صادرات السعودية إلى سورية 

 47.وتمور) بسكويت(  مليون دوالر ومعظمها منتجات مصنعة 20,6 وآانت قيمتها حوالي 2004مقارنة بالعام 

  )48 بلد 25(لى االتحاد األوربي الصادرات السورية إ

ويالحظ أن . 2005 مليون دوالر في عام 201وصلت إلى ) 25( الصادرات الزراعية السورية إلى االتحاد األوربي

ومن ترآيب متوازن من . ترآيب هذه الصادرات  آان يتشكل من ثلثي المنتجات من المواد المصنعة والثلث مواد خام 

من الصادرات الزراعية إلى  % 37,9ويشكل القطن والمنسوجات القطنية حوالي . لغذائيةالمنتجات الغذائية وغير ا

االتحاد األوربي رغم أن نسبته تناقصت بشدة بسبب زيادة صادرات المنتجات األخرى في حين أن قيمته بقيت ثابتة 

 2005ى غير مسبوق في عام وقد برز زيت الزيتون آأحد المنتجات األساسية في الصادرات ووصل إلى مستو. تقريبا

% 8,2وحافظت جلود األغنام المصنعة على مستواها وشكلت ) 25(من الصادرات إلى  لالتحاد األوربي% 27قدره 

 –السلع األخرى المهمة هي القمح القاسي . منها تصدر إلى ايطاليا% 90 مليون دوالر وحوالي 16,5وبلغت قيمتها 

الجدول ( بذور الكمون و التبغ –  أحشاء الحيوانات -)  البطاطا - البندورة  –ات البقولي(  الخضار – 49القطن المحلوج

3-65 ( 

  :الصادرات الزراعية السورية إلى مصر

من إجمالي الصادرات السورية % 88,9الصادرات السورية إلى مصر اتصفت بسيطرة السلع الزراعية والتي احتلت  

زنا بين المواد الغذائية و غير الغذائية  وهذه الصادرات  نفسها تتكون من و ترآيب هذه الصادرات آان متوا. إلى مصر 

  . من المنتجات المصنعة% 27من المواد الخام و% 73

حيث ) 66-3الجدول  (2005 مليون دوالر  في عام 119,9وصلت قيمة الصادرات الزراعية  إلى مصر إلى 

% 35قطن والذي يمثل أهم الصادرات الزراعية و شكلت   آميات آبيرة من غزول ال2005استوردت  مصر  في عام 

 الذي  ساهم بنسبة  من إجمالي الصادرات  الزراعية إليها وبذلك قفزت لتحتل المرتبة األولى بدال من القمح الطري

 –ومنتجات القطن األخرى % 5,3والقطن غير المكرود وغير الممشط % 6,6 التفاح -% 7,6يليه  العدس % 23,6

من إجمالي  % 71,9وقد شكلت الخمسة منتجات المصدرة األولى . بذور الكمون – الحمص – قمر الدين – الفواآه

 %93,4 منتج األولى 15الصادرات إلى مصر وشكلت  الـ 

  :الصادرات الزراعية إلى ترآيا

سورية وبلغت من إجمالي الصادرات ال% 32,5 حوالي 2005 شكلت الصادرات الزراعية السورية إلى ترآيا في عام 

 مليون دوالر وهذا يظهر 56,1 مليون دوالر في حين آانت مستوردات سورية الزراعية من ترآيا تعادل 87,2قيمتها 
                                                 

  ي للسياسات الزراعيةبيانات مديرية المرآز الوطن 47
 بلد لذلك فان البيانات الواردة فيه ال تتماشى مع البيانات في 25 إلى 15هذا التقرير يعالج البيانات الخاصة باالتحاد األوربي بعد توسيعه من  48

  التقارير السابقة
  14استنادا الى التصنيف المنسق فهي ال تصنف مع القطن وانما في الفصل  49
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وآان ترآيب هذه الصادرات يتصف بغلبة المواد غير الغذائية وفي . أن الميزان التجاري الزراعي آان لصالح سورية

  .معظمها آانت من السلع الخام 

من إجمالي الصادرات  إلى ترآيا  حيث إن % 71,3لصادرات القطن غير الممشط وغير المكرود وشكل وآان أهم ا

  .ترآيا تعتبر مستوردا رئيسيا لهذه السلعة من سورية 

 -% 2,9 بذور اليانسون -% 6,8 والسلع األخرى الزراعية ذات األهمية المصدرة إلى ترآيا  هي العدس وتشكل 

وشكلت  الخمس منتجات األولى المصدرة  إلى ترآيا ). 70-3الجدول %  (1,8تون و زيت الزي% 2,2الصوف 

  %.92,7 منتج األولى 15من إجمالي الصادرات الزراعية إليها في حين شكلت الـ % 83,2

لمزيد (وهناك إمكانية آبيرة لزيادة التبادل التجاري مع ترآيا خاصة بعد توقيع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع ترآيا 

من المعلومات يمكن الرجوع إلى الفصل السابع من هذا التقرير والذي يقدم تحليال إلمكانيات التبادل التجاري مع ترآيا 

 ) في إطار االتفاقية

   :الصادرات السورية إلى العراق

الصادرات  من  % 1,7 وآانت قد أسهمت بحوالي 2002 العالقات التجارية السورية مع العراق تطورت بدأ من عام 

 وبلغت 2004تطورت العالقات التجارية بسرعة بعد ذلك ووصلت إلى أعلى مستوى لها في عام . الزراعية  السورية

وقد شكلت الصادرات الزراعية .  مليون دوالر80,9 إلى 2005 مليون دوالر اال أنها تقلصت قليال في عام 92,4قيمتها 

ومعظم هذه الصادرات آانت مواد غذائية و حيوانية .  2005ق في عام من إجمالي الصادرات السورية إلى العرا% 31

  %).80( واغلبها آان منتجات مصنعة تستفيد من القيمة المضافة إلى المنتجات الخام السورية

 هي المياه المعدنية والغازية مضاف إليها أو غير مضاف إليها السكر وشكلت 2005وآانت أهم السلع المصدرة في عام 

) رقائق مقلية( البطاطا - % 4,4 الخضار البقولية - % 4,8 من إجمالي  الصادرات  إليها تلتها  البندورة %50 55,8

ومن حيث ترآيز الصادرات الزراعية إلى  ) 68-3الجدول ( الفواآه – الخضار – المحضرات الغذائية –%) 2,2(

  وقد هبطت من 2005زراعية إليها في عاممن إجمالي  الصادرات ال% 70العراق شكلت  الخمس منتجات األولى 

 .2004في عام % 80نسبة 

 في الملحق  يتضمنان بيانات  عن صادرات  سورية إلى األردن و لبنان ). 69-3 و 67-3الجدوالن (

 الموردين الرئيسين إلى سورية

 % 21,3مستوردات منه  آان أهم الموردين للسلع الزراعية إلى سورية هو االتحاد األوربي وشكلت ال2005في عام 

 – األرجنتين –واهم الموردين اآلخرين  هم الواليات المتحدة األمريكية .  من إجمالي  المستوردات الزراعية السورية

                                                 
  62-3  في الجدول 22021000 و 22011000 و 22029000تتضمن الكود  50
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 فان دوال  مثل 2000مقارنة بالعام ) 14-3 والشكل 47-3الجدول ( سيريالنكا – ترآيا – البرازيل – أوآرانيا –مصر 

  . لبنان  برزت آدول موردة جديدة مهمة– ليبيا – السعودية –رانيا  أوآ– العراق –البرازيل 

%  56,7  إلى 2000في عام   % 60,4ويالحظ أن ترآيز المستوردات بالنسبة للخمس موردين األول انخفض قليال من 

   آانت الدول2005وفي عام  %. 75,2إلى  % 76 وبالنسبة للعشر موردين األوائل  انخفضت من 2005في عام 

  أوآرانيا  – مصر - األرجنتين  - الواليات المتحدة األمريكية  –الموردة  الخمسة  األولى  هي االتحاد األوربي 

  

 )من إجمالي المستوردات الزراعية (% 2005 الموردين األساسيين للمستوردات الزراعية السورية في عام 14-3الشكل 

المملكة العربية 
السعودية
1.4%

البرازيل
5.1%

ترآيا
3.9%

سيرالنكا
3.6%

لبنان
2.7%

روسيا اإلتحادية
3.3%

االمارات العربية 
المتحدة
1.5%

ماليزيا
2.6%

االتحاد االوربي 
(25)

21.3%

أوآرانيا
6.9%

مصر
7.4%

األرجنتين
9.8%

الواليات المتحدة 
األمريكية
11.2%

الدول االخرى
19.2%

 
  )48-3الجدول (راعية و المديرية العامة للجمارك بيانات المرآز الوطني للسياسات الز: المصدر

 – مصر - البلدان التي حققت تقدما في تصدير المنتجات  الزراعية إلى سورية آانت األرجنتين 2000مقارنة بالعام 

ا إلى وعلى العكس فان الدول التي تراجعت صادراته. ليبيا- العراق – السعودية – لبنان - روسيا  – البرازيل -أوآرانيا 

 اإلمارات  العربية – ماليزيا – سيريالنكا – ترآيا – الواليات المتحدة األمريكية –) 15(سورية آانت االتحاد األوربي 

 ) 48-3الجدول ( األردن – تايالند –المتحدة 
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 ) وردات الزراعيةمن إجمالي المست (% 2005-2000 الموردين األساسيين للمستوردات الزراعية السورية للعامين 15-3الشكل 
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الواردات الزراعية عام 2000 الواردات الزراعية عام 2005
 

 )48-3الجدول (بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية و المديرية العامة للجمارك : المصدر

  ): 25(المستوردات الزراعية من االتحاد األوربي 

من المستوردات % 90بأن المنتجات المصنعة شكلت ) 25(اتصفت المستوردات الزراعية من االتحاد األوربي 

 بلغت 2004في عام . من المستوردات %  83,5ن االتحاد األوربي وساهمت المواد الغذائية فيها بحوالي الزراعية م

من إجمالي % 25 مليون دوالر وشكلت نسبة 307,4) 25(المستوردات الزراعية السورية من االتحاد األوربي 

  ).  25(المستوردات من االتحاد األوربي 

إال أن .  ألمانيا المصادر الرئيسية للمستوردات الزراعية السورية من االتحاد األوربي– بلجيكا – هولندا –وآانت فرنسا 

% 40ثلث  هذه  المستوردات مصدرها السوق األوربية وآانت أهم السلع المستوردة هي أنواع السكر  والذي شكل 

 المحضرات  الغذائية  –ر الخضار  بذو– الزبدة – المبيدات العشبية – الحليب البودرة - % 8,1وجاءت بعده السجائر 

  ).71-3الجدول (و الشعير

   :المستوردات الزراعية السورية من الواليات المتحدة األمريكية

  وآانت  أعلى 2005 مليون دوالر في عام 161,7بلغت قيمة المستوردات الزراعية من الواليات المتحدة األمريكية 

وتعتبر الواليات المتحدة األمريكية .  معظمها سلعا غذائية ومواد خام  وآانت في 2004قليال من مستواها في عام 

  .مصدرا رئيسيا للمستوردات السورية من الذرة  وفول الصويا وهما سلعتان مهمتان لسورية

  .من إجمالي قيمة المستوردات الزراعية من الواليات المتحدة األمريكية% 74 إلى 51وقد وصلت مستوردات الذرة

من % 17,9 مليون دوالر أما فول الصويا فتعادل نسبتها 120تها واحد مليون طن تعادل قيمتها  وبلغت آمي

-3الجدول ( الكسبة الزيتية و البقايا األخرى – الرز –المستوردات الزراعية من الواليات المتحدة تليها بذور الخضار 

72. (  
                                                 

  66-3 في الجدول 10059090 و  10059010 و  10051000تتضمن الكود  51
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  تقلصت بشكل ملحوظ وان المستوردات السورية 2005ويالحظ أن مستوردات السكائر من الواليات المتحدة  في عام 

 حيث شكلت المنتجات الخمسة 2004من الواليات المتحدة األمريكية آانت مرآزة بشدة في عدد قليل من السلع في عام 

 .من إجمالي المستوردات منها % 97األولى المستوردة من الواليات المتحدة األمريكية حتى 

   : ورية من األرجنتين  المستوردات الزراعية الس

 142,1التجارة الزراعية مع األرجنتين شكلت نموذجا تقليديا للتجارة باتجاه واحد وبلغت المستوردات الزراعية منها 

  . 2004  وهي نفس قيمة المستوردات في عام 2005مليون دوالر في عام 

 ترآيزا عاليا جدا وتشكل الخمس منتجات  المستوردات السورية من األرجنتين محددة بعشرين منتج فردي وهي تظهر

ومن السلع المستوردة من األرجنتين األآثر أهمية . من إجمالي المستوردات منها% 97المستوردة األولى أآثر من 

من إجمالي المستوردات يليها فول الصويا  % 54,3آانت  الكسبة  الزيتية و البقايا  األخرى لفول الصويا و تشكل 

 ). 73-3الجدول  % (8,3 52والمتة% 16تليها الذرة .  الواليات المتحدة بهذه السلعة وهي تنافس% 18

  :المستوردات الزراعية من مصر

آانت سلًعا غذائية وحيوانية %) 94( ومعظمها 2005 مليون دوالر عام 107,4بلغت المستوردات الزراعية من مصر  

ورغم أن المستوردات من مصر آانت أآثر .  ت زراعية خاموحوالي ثالثة أرباع المستوردات آانت عبارة عن منتجا

من إجمالي % 70تنوعا من الموردين اآلخرين فهي مرآزة بالنسبة للمنتجات الخمسة األولى والتي وصلت إلى 

  .المستوردات

 من إجمالي% 63,1 والذي شكلت وارداته 53أصبحت مصر احد أهم المصادر الرئيسية للرز المستورد من قبل سورية

وآانت . المستوردات الزراعية من مصر وقد حل محل  الرز المستورد من بالد أخرى مثل تايالند و استراليا

 ألف طن وصلت قيمتها إلى 215 وبلغت 2004 هي نفس المستوردات المسجلة في عام 2005مستوردات الرز في عام 

 البازيالء - % 3,8والجبنة % 4,6لسكر باإلضافة إلى  الرز فان  مصر تصدر إلى سورية ا.  مليون دوالر67,8

 ) 74-3الجدول % (2,4و الموز %  2,4والشاي األسود %  2,5و الفستق %  2,9

    : المستوردات  الزراعية  السورية من أوآرانيا

وقد زادت . المستوردات  الزراعية  السورية من أوآرانيا زادت بالتدريج  وبصورة ملحوظة  في السنوات األخيرة

 ووصلت 2005في عام  %  6,9 إلى 2000في عام  % 1,7همة  أوآرانيا  في المستوردات الزراعية السورية من مسا

 ومعظم هذه المستوردات تتكون من سلع غذائية ومواد 2005 مليون دوالر في عام 100قيمة المستوردات منها إلى 

من إجمالي المستوردات % 76,4بوب التي شكلت  آانت الح2005خام ومن المنتجات المستوردة األآثر أهمية في عام 

باإلضافة إلى أن أوآرانيا آانت المصدر الرئيسي للقمح % 20,3تليها الذرة % 48وتشمل الشعير بنسبة (من أوآرانيا 

                                                 
  66-3 في الجدول  09030010 و   09030020تتضمن الكود 52
  68-3  في الجدول  10063000و   10062000تتضمن الكود  53
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وتقتصر %). 7,5(والزيت الخام المستخرج من بذور عباد الشمس %  10,7 اليوريا -%) 7,9المستورد والذي شكل 

من إجمالي % 92,4 منتج مشكلة ترآيزا عاليا تشكل الخمس سلع األولى منها 17ن أوآرانيا على المستوردات م

في الملحق يتضمنان المستوردات الزراعية من ) 77-3 و 76-3 نالجدوال( ).75-3الجدول .(المستوردات منها

 . ترآياالبرازيل و

 النتائج الرئيسية 

زيتون والحمضيات ميزة نسبية ظاهرية مقارنة بالسلع  أظهرت صادرات األغنام وزيت ال2005في عام  

آذلك فان زغب بذور القطن أظهرت ميزة نسبية . األخرى وآانت أسعارها أعلى من متوسط السعر العالمي

 .ظاهرية في حين أن سعر الشعير آان أعلى من متوسط السعر العالمي

 والبصل الجاف وزيت الزيتون والتفاح  أن األغنام2004-2000أظهرت خارطة التجارة السورية لألعوام  

والقمح وبذور الكمون آان إنجازها جيدا وان سورية يمكنها أن تعتمد هذه المنتجات وتزيد صادراتها في 

من جهة أخرى فان سلعا أخرى آالعدس والحمص والصوف آانت صادراتها آانت منافسة رغم . المستقبل

خرى آالكرز والمشمش والبندورة الدراق واألجاص والفستق بعض السلع األ. انخفاض الطلب عليها عالميا

وبالنسبة . الحلبي ولينت القطن والثوم يتطلب تطوير صادراتها أن يتم تمييزها من حيث النوعية أو السعر

لبعض السلع األخرى مثل القطن غير الممشط وغير المكرود وبذور اليانسون فيتطلب تقوية صادراتها إزالة 

 .ي الطلب عليها التي تحد من تصديرهابعض العوائق ف

وقد .  آانت الصادرات والواردات السورية مترآزة بشدة مع عدد محدود من الشرآاء التجاريين2005في عام  

% 95.8وللعشرة شرآاء األول % 86.2بلغت نسبة ترآيز الصادرات للخمسة شرآاء التجاريين األول 

يث الشرآاء التجاريين وان آانت أآثر ترآيزا منها من حيث وآانت مع ذلك اقل ترآيزا من الواردات من ح

% 93.8عدد السلع المصدرة حيث آانت نسبة ترآيز الواردات من حيث الشرآاء التجاريين للخمسة األول 

 %.98.6وللعشرة األول 

العدس واألجاص ولنت القطن وزيت :  توفر فاض للتصدير من المنتجات الزراعية التالية 2005في عام  

الزيتون ولحم األغنام  والحمص والبندورة والتفاح والصوف والكرز والقمح الطري والقاسي والبصل الجاف 

 .والخوخ

من إجمالي التجارة % 19.9بنسبة (  االتحاد األوربي 2005آان أهم الشرآاء التجاريين لسورية عام  

والواليات المتحدة األمريكية %) 8.9(ثم مصر %) 9.5( تليه المملكة العربية السعودية ) الزراعية 

)6.7.(% 

حيث وصلت نسبة الصادرات (  آانت البالد العربية أهم المستوردين للسلع الزراعية السورية 2005في عام  

وقد زادت أهمية البالد العربية آمستورد للسع ) من إجمالي الصادرات الزراعية% 20السورية للسعودية 
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ثاني مستورد للسلع السورية تليه البالد ) 25(وشكل االتحاد األوربي . بقةالزراعية السورية في السنوات السا

 .اآلسيوية بدون البالد العربية

من % 21.3بنسبة ( المورد األآبر للسلع الزراعية إلى سورية ) 25( آان االتحاد األوربي 2005في عام  

ثم البالد %) 11( المتحدة األمريكية تليه الدول األمريكية وخاصة  الواليات) إجمالي المستوردات الزراعية

العربية التي أظهرت المستوردات منها ارتفاعا حادا في السنوات القليلة الماضية وجاء بعدها الدول اآلسيوية 

 .بدون البالد العربية والتي تقلصت واردات سورية الزراعية منها مؤخرا

ورية لتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية يمكن أن تعزى زيادة أهمية البالد العربية آشريك تجاري لس 

 .الكبرى ولزيادة تصدير األغنام إلى دول الخليج وزيادة الصادرات الزراعية إلى العراق

(  آان الميزان التجاري الزراعي موجبا مع الشرآاء التجاريين الرئيسيين من الدول العربية 2005في عام  

ومع آل من اليابان واندونيسيا في حين آان سالبا مع العديد من الدول ) ةخاصة مع المملكة العربية السعودي

  .منها الواليات المتحدة األمريكية واألرجنتين واالتحاد األوربي وأوآرانيا والبرازيل
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   السياسات العالمية واالتفاقيات-الفصل الرابع

  تطورات المفاوضات التجارية متعددة األطراف    1.4

األول أن مفاوضات منظمة : ن جدول أعمال المفاوضات متعددة األطراف موضع اهتمام سورياهناك سببان يجعال

التجارة العالمية في إطار جولة الدوحة ستساهم بصياغة السياسات التجارية ألعضاء المنظمة مما سيؤثر بشكل مباشر 

مي عن رغبتها باالنضمام إلى منظمة السبب الثاني هو أن سوريا قد عبرت بشكل رس. على التجارة الزراعية السورية

 إلى مجموعة ضغط بهدف إدراج طلبها لالنضمام في جدول أعمال المنظمة 2007التجارة، وانضمت في العام 

تتألف المجموعة من أربعين بلدًا بعضها عضو في المنظمة والبعض اآلخر . ولمواجهة العقبات التي تعرقل انضمامها

في الفصل التالي سيتم البحث . ة يمكن ان يكون لها صوت عال يدعم سوريا في طلبهايفاوض لالنضمام ولكن المجموع

 .   في الوضع الحالي للمفاوضات متعددة األطراف مع الترآيز بشكل خاص على المواضيع الزراعية

   مفاوضات الدوحة المتوقفة  1.1.4

 جدول أعمال جولة الدوحة والتي تعتبر عملية تعامل العدد السابق من تقرير التجارة الزراعية السورية باهتمام مع

تفاوضية طموحة يفترض أن تنتهي بالمزيد من تحرير التجارة و تخفيض المساعدات الممنوحة من عدد من الحكومات 

 عامين طويلين للمفاوضات التجارية، ولكنهما فشال بالخروج بنتائج 2007 و 2006آان العامان . لقطاعاتها الزراعية

ي حين استطاعت الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تحافظ شكليًا على االجتماع الذي عقد في وف. عملية

 فقد آان السنة التي انفجرت فيها الخالفات وظهرت على السطح 2006، أما عام 2005هونج آونج في آانون األول 

تدخلت الخطوات السياسية لبعض . مزيد من التقدمواعترف أعضاء المنظمة فيها أخيرًا بأنهم ال يستطيعون القيام بال

الشرآاء التجاريين الكبار آاالتحاد األوروبي والواليات المتحدة في مسار العملية التفاوضية وخاصة أن فكرة تحرير 

بين من جهة أخرى فاالهتمامات آانت متباينة بين أعضاء المنظمة والسيما . التجارة الزراعية ليست فكرة شعبية عالميًا

الدول النامية حيث آان البعض يريد فتح األسواق أمام صادراته والبعض اآلخر يشعر بالحاجة لدرجة معينة من الحماية 

  . بسبب مجموعة من االعتبارات مثل األمن الغذائي ومستوى المعيشة والتنمية الريفية

فاوضات باإليفاء بالموعد األصلي في  عندما أعلن عن فشل الم2006عانت مفاوضات الدوحة من فشل جديد في العام 

 إلنجاز اإلطار النهائي لتخفيض التعريفة الزراعية والمساعدات الزراعية والضرائب على السلع 2006نهاية نيسان 

خالل الجزء األخير من العام آانت هناك بعض المحاوالت لكسر الجمود، وآان هناك توتر دائم بين الدول . الصناعية

دف للوصول إلى دخول أفضل ألسواق الدول المتقدمة وبين الدول التي تحافظ نسبيًا على مستويات المصدرة التي ته

وآان االتحاد األوروبي بشكل خاص يعارض يعارض فتح أسواقه أآثر بينما آانت الواليات . عالية من الدعم الزراعي
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ووقعت الواليات المتحدة تحت . قديمهالمتحدة ترفض تخفيض دعمها المحلي أآثر مما آانت قد أبدت استعدادها لت

ضغوط من الدول النامية والسيما مجموعة العشرين لتحجيم إنفاقها السنوي على المساعدات الزراعية المشوهة للتجارة 

 مليار دوالر سنويًا ولكن الواليات المتحدة آانت تطالب في نفس الوقت باتفاقية متوازنة تجعل دخول األسواق 13بحدود 

ن الذي ستأخذه لقاء تخفيض دعمها المحلي، ولم يكن الطلب األمريكي يتعلق بالتعرفة الزراعية األوروبية فقط هو الثم

ولكن أيضًا بفتح أسواق السلع الصناعية والخدمات في شتى أنحاء ) والتي ال زالت مرتفعة بالنسبة لبعض المنتجات(

المشكلة العملية في المفاوضات الزراعية هي مستوى التعرفة . العالم، وخاصة في االقتصادات الناشئة آالبرازيل والهند

وجود ) 2007في شباط (األوروبية، فقد أآدت أحدث مراجعات منظمة التجارة العالمية للسياسات التجارية األوروبية 

وبية إلى أن وأشارت مراجعة السياسات التجارية األور. عوائق جوهرية أمام الواردات الزراعية إلى االتحاد األوروبي

، رغم الضغوط على االتحاد األوروبي لتخفيض قيوده 2004التعرفة على بعض السلع الزراعية قد ارتفعت منذ العام 

التجارية آجزء من المفاوضات التجارية لجولة الدوحة ويوضح التقرير أن معدل التعرفة البسيطة على المنتجات 

لكن . 2006في العام % 18.6 إلى 2004في العام % 16.5قد ارتفع من ) آما تعرفه منظمة التجارة العالمية(الزراعية 

 2.5التقرير يالحظ أن االتحاد األوروبي آان أآبر تاجر زراعي في العالم ولديه عجز تجاري خارجي يقدر بحوالي 

   54.مليار يورو في األغذية والمنتجات الزراعية

جديدًا فالسيد باسكال المي األمين العام لمنظمة التجارة  آانت المفاوضات تكتسب زخمًا 2007مع نهاية العام 

العالميةيرى فرصة لخاتمة ناجحة للجولة آما للحاجة إلى تجنب الوعود المجانية خالل سنة االنتخابات األمريكية، وتم 

وضات توزيع مسودة جديدة للقوالب النهائية في المفاوضات الزراعية بواسطة المفوض فالكونر رئيس لجنة المفا

  . ويبدو أن آوان الوصول إلى صفقة نهائية قد أصبح أقرب من أي وقت مضى. الزراعية

  55مجموعات الدول النامية والمفاوضات في منظمة التجارة العالمية   2.1.4

ينعكس هذا . آما سبقت اإلشارة فإن للدول النامية اهتمامات متعددة ومتباينة حسب خصائصها االقتصادية واالجتماعية

تعدد على شكل مجموعات واتحادت مختلفة في منظمة التجارة العالمية، بعض هذه االتحادات هي اتحادات طبيعية ال

مثل (وبعضها يحظى بمعاملة خاصة في منظمة التجارة العالمية ) آالمجموعة األفريقية(مبنية على العامل الجغرافي 

 متأخرة عن غيرها في إطار جولة الدوحة، فما هي هذه بعض المجموعات األخرى تشكلت). مجموعة الدول األقل نموًا

االتحادات؟ اإلجابة عن هذا السؤال مهمة لسوريا حيث أن تآزر السياسات التجارية الدولية أصبح خيارًا مهما وخاصة 

فيما يلي عرض مختصر ألهم . عندما تصبح سوريا عضوًا في منظمة التجارة وآذلك في المرحلة السابقة لالنضمام

  .موعات الدول النامية في منظمة التجارة العالميةمج

تشكلت تمتلك مجموعة في أثناء انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية في آانكون : 20مجموعة الـ  

ورغواي  عندما شكل اتحاد من الدول الجنوبية المتخوفة من تكرار تجربة النتائج المؤلمة لجولة األ2003عقد في أيلول (

 أيضًا دوًال تشارك في مجموعات أخرى للدول النامية تشكلت 20تضم مجموعة الـ. في جولة الدوحة مجموعة العشرين

                                                 
  .أ2006، ة المستدامةالمرآز الدولي للتجارة والتنمي اعتمادًا على  54
  .أ2006، أيار معهد السياسات التجارية والزراعية جزء من هذا القسم مبني على  55
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 لها خصائص متميزة فهي تضم القوى الرئيسية 20مجموعة الـ. 90 ومجموعة الـ33في آانكون وهي مجموعة الـ

عالمي وأآثر من نصف سكان العالم آما أنها تتمحور حول فكرة الناشئة حديثًا وتشكل أآثر من ثلث اإلنتاج الزراعي ال

رئيسية هي الزراعة ولكنها تضم دوًال ذات اهتمامات زراعية مختلفة، تقدم المجموعة باستمرار مبادرات جديدة آما 

 ويعتبر تضمين يكون لها دائمًا مواقف فعالة  للغاية وأظهرت مقدرة فائقة على تقديم مقترحات ذات أهمية آبيرة تقنيًا،

حزمة تموز لفقرة تنص على إلغاء جميع المساعدات التصديرية إنجازًا هامًا على طريق الهدف الرئيسي للمجموعة 

  .الذي هو تحرير التجارة الزراعية مع الترآيز على دخول األسواق األوروبية واألمريكية

د فضلت أغلبية الدول اإلفريقية النامية أن تتفق  فق20خالل نفس الفترة التي ظهرت فيها مجموعة الـ: 90مجموعة الـ

" الدول األقل نمواً،"و" الدول األفريقية والكاريبية والباسيفيكية"و " االتحاد األفريقي"على مقترح مشترك يقدم باسم 

تعرفات  تخفيض ال–إتاحة دخول أسواق أآبر لهذه الدول :  على الطلبات التالية90وقد رآز إعالن ما سمي بمجموعة الـ

 حل مشكلة – وضع برنامج لتحسين القدرة على عرض اإلنتاج الزراعي في هذه الدول –المرتفعة وتدريج التعرفة 

منتجات ( بتحديد 90 السماح لدول الـ– إتاحة دخول أسواق آامل لمنتجات الدول األقل نموًا –العوائق غير الجمرآية 

تتمتع بدخول حر إلى األسواق األوروبية ) جموعة الدول ألقل نموًامن م(ويالحظ أن بعض هذه الدول . لنفسها) 56خاصة

، أما البلدان األخرى في القارة األفريقية فسوف تواجه تحدي اتفاقيات )آل شيء ما عدا السالح(في إطار مبادرة 

موعة فعالة جدًا في منع باإلضافة لذلك فهذه المج. الشراآة مع االتحاد األوروبي والتي تعتبر تنازًال متبادًال مع االتحاد

 قدمت مجموعة الدول األقل نموًا ومجموعة الدول 2006في آذار . تحول المساعدات الغذائية إلى آلية تشويه للتجارة

األفريقية مقترحا موحدا حول المساعدات الغذائية رحبت به أغلبية أعضاء المنظمة، وحدد المقترح معايير للتعامل مع 

آما حدد بعض المبادئ للتعامل مع المساعدات الغذائية في غير " صندوق األمان"ئية من خالل مساعدات الطوارئ الغذا

يتضمن المقترح ست ضوابط لضمان أن المساعدات الغذائية لن تصبح نوعًا من إلى اإلحالل التجاري . الحاالت الطارئة

  58.للمساعدات الغذائية في الظروف االستثنائية 57ولن تؤثر سلبًا على اإلنتاج المحلي، لكن المقترح سمح بعملية التنقيد

ولديها مقاربة خاصة " أصدقاء المنتجات الخاصة" بلدًا يعرفون مجتمعين بـ40تضم المجموعة حوالي : 33مجموعة الـ

لموضوع دخول األسواق، فبالنسبة لتخفيض التعرفة تعارض المجموعة تنسيق التعرفات بين الدول المختلفة وتصر 

 الداعم الرئيسي لموضوع 33الف نظم التعرفة في الدول النامية بعين االعتبار، وتعتبر مجموعة الـعلى أخذ اخت

وبالنسبة للمنتجات الخاصة تصر المجموعة على حرية آل بلد بتحديد . المنتجات الخاصة وآليات الحماية الخاصة

ن المعيشي والتنمية الريفية، وتقترح منتجاته الخاصة من خالل مؤشرات مبنية على معايير األمن الغذائي واألم

هذه المقترحات يقبل . المجموعة أن تكون آلية الحماية الخاصة مفتوحة لكافة المنتجات الزراعية من جميع الدول النامية

فالواليات المتحدة على سبيل المثال تقول . بها جميع أعضاء المنظمة آمبادئ عامة لكن توجد أآثر من طريقة لتطبيقها

  . لتحديد الصارم الختيار المنتجات الخاصة هو أمر مطلوب لكي يتم عرقلة عملية التحرير التجاريإن ا

                                                 
  79 ص2005 للمزيد حول موضوع المنتجات الخاصة وآليات الحماية الخاصة يراجع تقرير التجارة الزراعية السورية  56
. الغذائية في األسواق المحلية للحصول على نقود لتمويل المشاريع التنمويةالمقصود بها قيام المنظمات غير الحكومية ببيع المساعدات   57

  .الواليات المتحدة المانح الرئيسي للمساعدات الغذائية الذي يقبل بتنقيد مساعداته الغذائية على نطاق واسع
  ".2008سمولر، " اعتمادًا على  58
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االقتصادات الصغيرة (بالنسبة لهذه المجموعة فال يزال السؤال عن تعريف : مجموعة االقتصادات الصغيرة والحساسة

مت مجموعة االقتصادات الصغيرة والحساسة  قد2006 أيار 10في . وآيفية التعامل معها مطروحًا للنقاش) والحساسة

مقترحًا تضمن استثناء هذه االقتصادات من صيغة اقتطاع التعرفات وأن يكون لها تشريع خاص يسمح بترك تعرفات 

  .بعض منتجاتها دون تقييد ومنحها فترة أطول من بقية الدول النامية لتطبيق االتفاقيات

آما في حالة مجموعة االقتصادات : )Recent Acceding members ) RAMsًامجموعة الدول المنضمة مؤخر

ونمط التعامل معها حيث سيطرح ذلك ) الدول المنضمة مؤخرًا(الصغيرة والحساسة فال يزال هناك جدال حول تعريف 

 للنقاش، فبالنسبة لتعريف الدول المنضمة مؤخرًا هناك بعض التمييز بين الدول التي انضمت قبل مؤتمر الدوحة في

 واألخرى التي انضمت بعده، حيث إن التي انضمت بعد المؤتمر قد قدمت التزامات أآبر بتحرير 2001تشرين الثاني 

اقتصادياتها من تلك التي انضمت سابقًا، آما أن هناك تساؤًال عن الصين وماهية المعاملة الخاصة التي ستمنح لها باألخذ 

  .  جاري العالميبعين االعتبار دورها المهيمن في النظام الت

آما أشير سابقًا فإن استراتيجية بناء االتحادات بين الدول النامية تعكس مجموعة من االهتمامات ولكنها أيضًا هدف 

، ولعلها آانت إحدى الطرق القليلة لموازنة هيمنة الدول الغنية .للدول النامية من أجل موازنة القوى التجارية العظمى

 رغم أن سوريا الزالت بلدًا غير عضو في منظمة التجارة العالمية ولكنها مهتمة بالحفاظ .على المفاوضات التجارية

في الحقيقة سوريا تحمل مواصفات الدول األعضاء في مجموعة . على عالقات جيدة مع مختلف المجموعات المذآورة

م سوريا أن تراقب الجدل   وبالطبع مجموعة الدول المنضمة مؤخرًا، وفي آل األحوال يه33 ومجموعة الـ20الـ

من الواضح أن . المستخدم من قبل مجموعات الدول النامية المختلفة وذلك لتقوية موقفها التفاوضي أثناء عملية االنضمام

وضع ما قبل التحرير التجاري يتطلب الكثير من التأهيل وأن عددًا آبيرًا من الدول النامية يفضل قواعد مرنة لتطبيق 

لتجارة العالمية، وبعبارة أخرى فإن الكثير من الدول النامية تعتقد أن الزراعة تستحق معاملة خاصة تشريعات منظمة ا

  .  في منظمة التجارة العالمية

   النزاعات التجارية  3.1.4

خالل فترة الغات آان هناك ارتباط واضح بين المفاوضات والنزاعات التجارية، فبينما مفاوضات المنظمة متوقفة هناك 

ق قانوني أمام الدول إلزالة العوائق التجارية حيث تمتلك منظمة التجارة العالمية جهازًا لفض النزاعات التجارية، طري

  . وإحدى مزايا االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية هي إمكانية رفع دعوى للحصول على تطبيق عادل لقواعد المنظمة

بير من الدول األعضاء النشطة والفعالة واحتمال إدراك الالعبين بالنظر إلى فشل مفاوضات الدوحة وبوجود عدد آ

الكبار أنهم لن يستطيعوا فرض إرادتهم على منظمة التجارة آكل فمن المتوقع أن أعضاء المنظمة سوف يعتمدون على 

 الجزء الوحي بعض األعضاء ال يعتبر المفاوضات بديًال حقيقيًا ولكنهم يرون في تسوية النزاعات. هيئة فض النزاعات

تم تحسين نظام فض النزاعات بشكل دراماتيكي خالل جولة . في منظمة التجارة والذي يمكنه إزالة العوائق التجارية

األورغواي من خالل إضافة مبدأ إنشاء هيئة التحكيم أوتوماتيكيًا وتبني قراراتها أوتوماتيكيًا وإمكانية االستئناف وتعليق 

أن هيئة فض النزاعات هي مساهمة حقيقية في النظام التجاري المتعدد وإحدى أآثر آليات يعتبر البعض . االمتيازات
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فض النزاعات فعالية  في نظام التعامالت العالمية رغم العقبات القانونية التي تعود إلى طول اإلجراءات الالزمة لتطبيق 

 نظام فض النزاعات قد أصبح القناة وآما أشير، مع توقف المفاوضات فإن بعض األعضاء يرون. قواعد المنظمة

االستثنائية للحصول على نتائج ذات معنى وذات أهمية، يقول وزير التجارة الكندي ديفيد امرسون بمناسبة انطالق هيئة 

هذه الهيئة تتطلب تكامل جهودنا في مفاوضات الدوحة لوضع مزيد من الضوابط وإلنقاص : "2007جديدة في بداية عام 

  ".ي المشوه للتجارةالدعم الزراع

    59.القسم التالي يوضح بعض التطورات المتعلقة بنزاعات تجارية في المجالين الزراعي والسمكي في السنتين األخيرتين

  :  الواليات المتحدة واألرجنتين وآندا– االتحاد األوروبي  1.3.1.4

 ينص على أن العديد من الطرق 2006 شباط 7أصدرت هيئة فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية حكمًا أوليًا في 

التي آانت تتضمنها عملية الموافقة على األغذية المعدلة وراثيًا في االتحاد األوروبي هي متناقضة مع مضمون اتفاقية 

منظمة التجارة العالمية حول اإلجراءات الصحية الحيوانية والنباتية، وجاء هذا الحكم في صالح الشكوى المقدمة ضد 

 من قبل الواليات المتحدة واألرجنتين وآندا ضد ما تعتبره حظرًا أوروبيًا على السماح 2003تحاد األوروبي في العام اال

ألنواع جديدة من منتجات التقنيات الحيوية بالدخول إلى األسواق األوروبية، وحسب هذا الحكم األولي فإن االتحاد 

لسماح لمنتجات التقنيات الحيوية بدخول األسواق األوروبية بين عامي األوروبي قد طبق بالفعل حظرًا واقعيًا على ا

  .60 وذلك خالفًا الدعاءات االتحاد األوروبي بعدم وجود مثل هذا الحظر2003 و1999

  :  الواليات المتحدة–  آندا 2.3.1.4

ة من برامج المساعدات  ضد مجموعة آبير2007تقدمت آندا بمذآرة دعوى لدى منظمة التجارة العالمية في بداية عام 

األمريكية في خطوة محسوبة آما يبدو تهدف للتأثير على مستقبل اإلنفاق الزراعي في الواليات المتحدة، وتبدو الشكوى 

وآأنها تسير على خطى الدعوى الناجحة للبرازيل على الواليات المتحدة في منظمة التجارة العالمية ضد المساعدات 

في تقريرها لشهر تشرين الثاني ) أوآسفام(وذآرت مجموعة المجتمع المدني . 2005في العام األمريكية لمنتجي القطن 

المدفوعات في هذا البرنامج تزداد مع ( أن القروض التسويقية األمريكية وبرنامج المدفوعات المعاآسة باالتجاه 2005

تقول آندا أن إن الواليات المتحدة . لعالميةقد دفعا اإلنتاج إلى األمام وآبحا األسعار ا) انخفاض األسعار العالمية

 علما بأنه يسمح 2005 و2004 و2002 و2001 و2000 و1999تجاوزت حدود المساعدات المسموحة في األعوام 

 مليار دوالر أمريكي ضمن الصندوق 19.1 بتقديم مدفوعات لمزارعيها تصل إلى 2000للواليات المتحدة منذ العام 

بعد ثالث سنوات من الصمت . 61 يغطي معظم المدفوعات التي يعتقد أنها تشوه اإلنتاج والتجارةالبنفسجي، وهذا المبلغ

 فقد أعلمت الواليات المتحدة منظمة التجارة العالمية أن مستوى مساعداتها الزراعي هو ضمن 2007ومع نهاية العام 

تصر الواليات المتحدة أنها تقدمه آعرض " ًااقتطاعًا حقيقي"ولكنه مستوى عال بما يكفي ليظهر (حدود قواعد المنظمة 

  ). في إطار المفاوضات الحالية

                                                 
  .2006، 3 العدد 2 راجع التجارة إلى األمام السنة  59
  .ب2006، المرآز الدولي للتجارة والتنمية المستدامةاجع  ر 60
  .ب2007، المرآز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة اعتمادًا على  61
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  : الواليات المتحدة–  اإلآوادور  3.3.1.4

 هيئة للنظر في اإلجراءات األمريكية تجاه 2006 تموز 19 أسست لجنة فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية في 

اإلآوادور التي طلبت للمرة الثانية من منظمة التجارة تأسيس مثل هذه من ) مأآوالت بحرية(واردات الروبيان البحري 

الهيئة بالنظر لإلجراءات األمريكية الخاصة بمكافحة اإلغراق والموجهة ضد واردات روبيان المياه الدافئة المجمد 

 صناعة الروبيان  األمريكية تؤثر سلبيًا على62"التصفير"والمستورد من اإلآوادور، وتقول اإلآوادور أن ممارسة 

   63.اإلآوادورية

  :  الواليات المتحدة– البرازيل  4.3.1.4

 طلبًا لتشكيل هيئة فض نزاع للنظر فيما إذا آانت الواليات المتحدة قد طبقت بشكل 2006 آب 21قدمت البرازيل في 

وآانت . كي لقطاع القطنآامل أحكام هيئة فض النزاعات وهيئة االستئناف ضد أشكال متعددة من الدعم المحلي األمري

الذي اعتبرته منظمة التجارة العالمية " الخطوة الثانية" برنامج مساعدات 2006 آب 1الواليات المتحدة قد ألغت في 

غير شرعي ولكن البرازيل تقول أن الواليات المتحدة لم تقم بما يكفي إلزالة عنصر المساعدة من برامج ضمان ائتمان 

  64.عل شيئًا لمعالجة برنامج المدفوعات المعاآسة باالتجاه وبرنامج القروض التسويقيةالتصدير آما أنها لم تف

  :  المكسيك– االتحاد األوروبي  5.3.1.4

 التحقيق في شكوى االتحاد األوروبي بشأن فرض المكسيك 2007بدأت منظمة التجارة العالمية في آانون األول 

ألوروبية  حسبما يقول االتحاد، وآان االتحاد قد قدم شكوى أولية ضرائب غير نظامية على صادرات زيت الزيتون ا

 بعد أشهر من المفاوضات بين االتحاد والمكسيك 2006إلى هيئة التحكيم التي يقع مقرها في جنيف في آانون األول 

 ضرورية التي تفرضها هي" الضرائب التعويضية"وتقول المكسيك أن ما يسمى. والتي فشلت بالتوصل إلى حل للخالف

   65.بسبب المساعدات األوروبية لقطاع زيت الزيتون األوروبي

  :  الواليات المتحدة– اليابان 6.3.1.4

 حكمًا ينص على أن طريقة الواليات المتحدة لحساب مقدار 2007 آانون األول 9أصدرت منظمة التجارة العالمية في 

متوافقة مع قواعد التجارة متعددة األطراف، ويبدو الحكم  والتي طالما أثارت الجدل هي غير 66ضريبة مكافحة اإلغراق

وآأنه األآثر صراحة في سلسلة األحكام المضادة للممارسة األمريكية المعروفة بالتصفير، غّير الحكم في صياغة 

االتحاد آما تقدم عدد من الدول منها آندا و. القرار األولي السابق لهيئة فض النزاعات محققًا نصرًا شامًال لليابان

األوروبي وآوريا بدعاوى في منظمة التجارة العالمية ضد طريقة التصفير األمريكية انتهى معظمها بخسارة الواليات 

                                                 
  وعدم - أي عندما يكون سعر التصدير أخفض من القيمة العادية –عملية التصفير تعني إدخال هوامش اإلغراق اإليجابية في الحسابات   62

   .2006 راجع  ببيلي، .لسلبية أي عندما يكون سعر التصدير أعلى من القيمة العاديةإدخال الهوامش ا
  .ا، ملخص سياسات، المرآز الوطني للسياسات الزراعيةأهميته بالنسبة لسوري

  .ج2006 اعتمادًا على منظمة التجارة العالمية،  63
  .ج2006، المرآز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة اعتمادًا على  64
  .2006، 101 الزيتون  65
  .2006 راجع ببيلي،  66
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المتحدة، آما تواجه الواليات المتحدة سلسلة جديدة من التحديات الجديدة بشأن التصفير مع بلدان آاإلآوادور وتايالند 

   67.ةاللتان تقدمتا بشكاوى رسمية للمنظم

  :  االتحاد األوروبي– آولومبيا 7.3.1.4

 2007تواجه واردات االتحاد األوروبي من الموز تحديًا ثانيًا في منظمة التجارة العالمية بعد أن قدمت آولومبيا في آذار 

دعوى جديدة ضدها قائلة أن الضرائب والحصص التي يفرضها االتحاد األوروبي هي تمييزية وتنتهك االلتزامات 

  . 68وروبية في االتفاقيات متعددة األطرافاأل

   آخر تطورات االنضمام لمنظمة التجارة  4.1.4

ينتظر عدد آبير من الدول في جنيف أن يتم تفعيل إمكانية انضمامها لمنظمة التجارة العلمية وتستغرق العملية عادة 

ثال على إحدى الدول المنضمة مؤخرًا ففي فيتنام هي م. سنوات يجدر االنتباه لذلك من أجل التحضير الجيد للمفاوضات

 في منظمة التجارة العالمية بعد انقضاء شهر على المصادقة على 151 أصبحت فيتنام العضو 2007 آانون الثاني 11

اتفاقية انضمامها، آما تمت إزالة العقبة األخيرة في وجه تطبيع العالقات التجارية بينها وبين الواليات المتحدة عندما 

 واشنطن التماسها إليجاد تشريع في منظمة التجارة العالمية يسمح لها باالمتناع عن تطبيق القواعد متعددة سحبت

 عامًا من 12وينهي انضمام فيتنام إلى منظمة التجارة العالمية . األطراف على عالقاتها التجارية مع فيتنام

 تمكنت الجهود الروسية الملموسة من إزاحة عقبة .المثال اآلخر هو روسيا والتي تواجه صعوبات جمة. 69المفاوضات

 10رئيسية أمام الطريق الطويل لالنضمام إلى المنظمة عن طريق إنهاء مفاوضاتها الثنائية مع الواليات المتحدة في 

، وآان العنصر األساسي المساهم بتحقيق هذا اإلنجاز هو الوعد الذي قدمته روسيا بفتح أسواقها 2006تشرين الثاني 

وستكون المرحلة القادمة من عملية االنضمام هي المفاوضات متعددة األطراف . أمام لحوم البقر والخنزير األمريكية

 آما هو مالحظ فإن عملية االنضمام للمنظمة ليست عقبة سهلة التجاوز والبد من 70.الختتام مسار االنضمام الروسي

  . إلى المنظمةاالستفادة من تجربة الدول األخرى التي انضمت مؤخرًا

   االتفاقيات التجارية االقليمية   2.4

سوريا منهمكة في المفاوضات وتوقيع وتطبيق االتفاقيات التجارية مع الدول األخرى، وتنسجم هذه االستراتيجية آليًا مع 

ية اإلقليمية يجب أال في الواقع طبقًا لقواعد منظمة التجارة فإن صياغة االتفاق. مشارآة سوريا في النظام التجاري المتعدد

تكون أآثر تقييدًا لتجارة الدول غير األعضاء في االتفاقية، وحسب االلتزامات في النظام التجاري المتعدد فإن منظمة 

التجارة العالمية ال تمنع بلدين من توقيع اتفاقية خاصة بينهما تتعلق بالتجارة البينية أو تنشئ اتحاد جمرآيًا أو منطقة 

 من اتفاقية الغات تشريعًا يضمن أن المناطق التجارية الحرة ال تناقض قواعد المنظمة، 24تتضمن المادة . تجارية حرة

ولكن لتطبيق هذه المادة يجب اإلبالغ عن المنطقة إلى المنظمة ويجب أن تتم متابعتها، ويمكن تحقيق ذلك من خالل آلية 

                                                 
  .ب2007،المرآز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة راجع  67
  .ج2007،المرآز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة راجع  68
 .ب2007، المرآز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة  69
  .د2006، المرآز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة  70
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إجراءات . 2006افق عليها بين أعضاء منظمة التجارة في تموز الشفافية لالتفاقيات التجارية اإلقليمية التي تم التو

على الدول . الشفافية هذه سوف تساعد على الوصول إلى صورة أفضل لشبكة االتفاقيات المتنامية بسرعة والمتداخلة

مات حول األعضاء ابالغ المنظمة عن الخالصات اآلنية لمفاوضات تأسيس االتفاقيات التجارية اإلقليمية وتقديم معلو

 من المهم أن تتوافق جميع االتفاقيات التي توقعها سوريا مع قواعد الشفافية 71االتفاقية مثل مجالها وجدول تطبيقها الزمني

  .هذه وذلك لتسهيل االنضمام إلى المنظمة

 التكامل السوري في إطار االتفاقيات في العدد السابق من تقرير التجارة الزراعية السورية آان هناك تطرق لموضوع

الفصل السابع من التقرير الحالي مكرس بشكل خاص لبحث موضوع االتفاقية بين سوريا . اإلقليمية والثنائية التجارية

هناك منطقتان ذاتا أهمية خاصة لسوريا . وترآيا، آما يتضمن التقرير الحالي مراجعة ألهم االتفاقيات اإلقليمية ومجاالتها

  .ا االتحاد األوروبي والدول اآلسيويةهم

   االتفاقيات اإلقليمية التي يشترك فيها االتحاد األوروبي  1.2.4

 عن استراتيجية جديدة لسياسته التجارية تتضمن قيام المفوضية 2006 تشرين األول 4آشف االتحاد األوروبي في 

عالم بهدف تأمين أسواق جديدة للشرآات األوروبية، بالتقدم نحو اتفاقيات تجارة حرة مع االقتصادات الرئيسية في ال

وترآز اإلستراتيجية على الحاجة لفتح األسواق أمام السلع والخدمات المعاقة أآثر من غيرها والتي تكمل حزمة 

ويحدد جدول األعمال الجديد آيفية مساهمة السياسة التجارية بما يتالءم مع التحديات الجديدة . الصادرات األوروبية

لمفروضة من قبل االقتصادات الناشئة في آسيا وأمريكا الالتينية، ويخص التقرير الصين باهتمام خاص آما يدعو ا

لمراجعة واقع استخدام المعالجات التجارية آقوانين مكافحة اإلغراق، وتحدد السياسة األوروبية الجديدة دول اآلسيان 

ية باإلضافة إلى الهند وروسيا ودول مجلس التعاون الخليجي،  آأهداف لها األولو72وآوريا الجنوبية ودول ميرآسور

وقد بدأت المفوضية بالفعل مفاوضات اتفاقية تجارية حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، آم استأنفت في تشرين 

ع  مفاوضاتها المتوقفة سابقًا مع دول ميرآسور، آذلك فإن المفوضية والهند بحثتا إمكانية الشرو 2006الثاني 

 طلبت المفوضية األوروبية رسميًا تفويضًا 2006 آانون األول 6 في 73.بمفاوضات لتوقيع اتفاقية منطقة تجارية حرة

من أعضاء االتحاد لبدء مفاوضات تجارية ثنائية أو متعددة األطراف مع عدد من الدول اآلسيوية منها الهند وآوريا 

تطور جديد بالنسبة للتكامل اإلقليمي األوروبي هو ). آسيان(ق آسيا الجنوبية واألعضاء العشرة في إتحاد أمم جنوب شر

 بعد سبع سنوات من 2007-1-1توسيع االتحاد األوروبي باتجاه رومانيا وبلغاريا حيث انضمتا إلى االتحاد في 

ت المطلوبة محادثات العضوية، ولكن المفوضية األوروبية وضعت عقوبات محتملة على البلدين إذا لم يقوما باإلصالحا

  . 74بعد االنضمام

  :بالنسبة للعالقة بين االتحاد األوروبي والمناطق األخرى في العالم فهناك أربع مناطق جغرافية تحظى باهتمام االتحاد
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يتوقع انتهاء المحادثات األوروبية مع آوريا خالل عام وأما التي مع الهند واآلسيان فخالل عامين، وقد : آسيا -

ين في آوريا الجنوبية عن نيتهم ببدء محادثات اتفاق تجارة حرة مع االتحاد األوروبي أعلن آبار المسؤول

  الكثير من - التي تعتبر عثرة دائمة في طريق المفاوضات التجارية -قريبًا، وال يتوقع أن تسبب الزراعة 

للمنتجات األجنبية المشاآل ألن آوريا تشاطر االتحاد األوروبي معارضته لفتح األسواق الزراعية المحلية 

اتفق االتحاد األوروبي والهند على رفع وتيرة جهودهما باتجاه توقيع اتفاقية . 75وهو نفس الموقف الهندي أيضًا

، وتم اإلعالن 2009تجارية ثنائية وحزمة استثمارات ذات قاعدة موسعة على أساس إآمال العملية حتى العام 

%  90مة الهندية األوروبية في هلسنكي وسيغطي التفاهم حوالي  في الق2006 تشرين األول 13عن القرار في 

من إجمالي المنتجات وحجم التجارة المتبادلة، ولكن هناك عقبات تتمثل بالعوائق غير الجمرآية بدءًا من 

معايير الصحة واألمان األوروبية التي يجدها المصدرون الهنود عالية جدًا وانتهاًء بالتراخيص المعقدة 

 .76بدأت المحادثات أيضًا مع الصين حول اتفاقية شراآة وتعاون. اجات التشريعية الهنديةواالحتي

بينما الزالت عملية برشلونة في منعطف توقيع الشراآة السورية األوروبية باألحرف : الدول المتوسطية -

ي عملية  فقد أآد مؤتمر جديد لدول برشلونة على الحاجة إلى المضي ف2005األولى في تشرين الثاني 

لعملية التكامل إلى تحرير تجاري لمجال واسع " خارطة الطريق"التحرير التجاري للدول المتوسطية، وتهدف 

الجدير بالذآر أن بعض دول . من المنتجات الزراعية والسمكية بين االتحاد األوروبي ودول جنوب المتوسط

روبي يمكنهم القيام بمراجعة البروتوآول الزراعي المنطقة التي سبق لها توقيع اتفاقيات شراآة مع االتحاد األو

وبالتالي فإن عملية تعميق مسار برشلونة هي قيد ) 2003مثًال المغرب قامت بذلك في العام (الخاص بهم 

 عقدت مصر والمفوضية األوروبية الجولة األولى من المفاوضات حول المزيد من 2007وفي شباط . التنفيذ

 .والسمكية بين الطرفينتحرير التجارة الزراعية 

االتحاد األوروبي هو في المرحلة النهائية إلنجاز اتفاق تجارة ): آآب( الباسيفيكية - الكاريبية -الدول األفريقية  -

معونات "حرة أولي مع الدول األفريقية، وتندرج الصفقة ضمن جهود االتحاد األوروبي للتوصل إلى اتفاق 

 الباسيفيكية في إطار التالؤم مع - الكاريبية -ضاء في المجموعة األفريقية  األع78جديد مع الدول الـ" وتجارة

أمر منظمة التجارة العالمية بتغيير الروابط التجارية التفضيلية التي يمنحها االتحاد األوروبي منذ ثالثين عامًا 

لة بالتفضيالت الدول غير المشمو(لمستعمرات أوروبا السابقة بحيث تصبح منسجمة مع تشريعات المنظمة 

 -  أوغندا - مع آل من آينيا 2007ترآز الصفقة التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني ). تراها غير عادلة

 بورندي على فتح األبواب أمام روابط التجارة الثنائية مع هذه الدول، لكن االتفاق حاليًا ال - راوندا -تانزانيا 

آما آان متوقعًا عندما بدأ االتحاد األوروبي محادثاته مع مجموعة يشمل سوى السلع وال ينطبق على الخدمات 

 - تم التوصل أيضًا إلى اتفاق أولي مشابه مع أربع دول أفريقية جنوبية هي بوتسوانا . آآب قبل خمس سنوات

ت  ناميبيا والتي أعلن- جنوب أفريقيا - موزامبيق، ولكن هذا االتفاق يستثني أنغوال - سوازيالند -ليسوتو 

 2007ومع بداية آانون األول ). إيباس(جميعها أنها ال تريد االشتراك في اتفاقية الشراآة االقتصادية الجديدة 

 -آانت المفاوضات ال تزال مستمرة مع أربع مناطق أخرى إلنجاز إيباس بما في ذلك مناطق البحر الكاريبي 
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الدول األوروبية ) أوآسفام(ت مكافحة الفقر مثل اتهمت منظما.  ووسط أفريقيا- غرب أفريقيا -المحيط الهادي 

 هي غير - حسب تلك المنظمات -بأنها تحاول فرض االتفاقيات التجارية الجديدة على الدول الفقيرة والتي 

المفوضية األوروبية حذرت الدول التي ال تتوصل . مستعدة بعد لفتح اقتصاداتها الضعيفة أمام السلع األوروبية

 أنها ستخسر تلقائيًا مزاياها التفضيلية التي ظلت تتمتع بها لثالثة 2008التحاد في بداية عام إلى اتفاق مع ا

 .لتحصل فقط على مجرد دخول محدود لألسواق األوروبية في ظل القواعد التجارية العالمية الحالية

التفاقيات شراآة مع "  منطقة لمنطقة"اقترحت المفوضية األوروبية بدء التفاوض على أساس : أمريكا الالتينية -

وحسب المفوضية فإن االتفاقيات مع آلتا المجموعتين . 2007 في العام 78 واتحاد األنديان77أمريكا الوسطى

من جهة أخرى . 79الالتينيتين ستحدد الشروط للتأسيس التدريجي لمنطقة تجارة حرة بين االتحاد والمنطقتين

التجارية بين االتحاد ومجموعة ميرآسور والتي آانت قد  المفاوضات 2006فقد استؤنفت في تشرين الثاني 

 .  علقت سابقًا

   االتفاقيات اإلقليمية التي تشترك فيها دول جنوب شرق آسيا  2.2.4

 جملة من التطورات تتضمن اتفاقيات تجارية اشترآت فيها دول أمريكا الوسطى والجنوبية، 2006حصلت خالل العام 

  :وفيما يلي تلخيص لها

عن جدول زمني فعال لتأسيس ما يسمى باالتحاد 2006أعلن في آب : د االقتصادي لدول آسياناالتحا -

  وآان تم تبني خطط تأسيس االتحاد في لقاء 80االقتصادي لدول آسيان االتحاد بما فيه دول اآلسيان العشرة

وب شرق آسيا على رغم أن البعض يصف االتحاد بأنه رد جن. 2003لقادة اآلسيان في بالي بأندونيسيا عام 

االتحاد األوروبي ولكن اتحاد اآلسيان لن يكون له عملة موحدة أو برلمان موحد وسيكون في الواقع شكال من 

االتحاد الجمرآي ولكن سيوسع من عملية التحرير التجاري الجارية في إطار مبادرة المنطقة التجارية الحرة 

 . لدول اآلسيان القديمة

أي اتفاقية التجارة الحرة األمريكية ) آورس(ما يسمى بالـ: ين الواليات المتحدة وآوريااتفاق التجارة الحرة ب -

 على 11آوريا هي االقتصاد رقم . 2007الكورية تمثل طموحًا لمفاوضات التجارة الحرة التي بدأت في شباط 

لى اتفاق فهناك عقبات مستوى العالم وهي الشريك التجاري السابع عالميًا للواليات المتحدة، ولكن للوصول إ

 . جدية يجب تجاوزها مثل القطاع الزراعي الكوري المحمي بشدة

حددت اليابان والهند معايير التفاوض لتحقيق اتفاقية تجارة حرة بين : اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والهند -

ذا اإلطار، وقد وافقت ، آما قررتا إنشاء أربع مجموعات عمل لصياغة التفاهم به2007البلدين في شباط 

 على إدخال قطاعها الزراعي المحمي بشدة ضمن االتفاقية المستقبلية مزيحة 2006اليابان في آانون األول 

 .بذلك العقبة األخيرة أمام بدء المفاوضات
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 سوف توسع بشكل آبير 2006وقع قادة إفريقيا والصين اتفاقية في نهاية عام : االتفاقية الصينية األفريقية -

لمساعدات الصينية ألفريقيا والتجارة واالستثمارات الصينية في القارة الغنية بمواردها والفقيرة بواقعها، ا

بين الصين وإفريقيا " نمط جديد من الشراآة اإلستراتيجية"وتبنى المشارآون في القمة إعالنًا يدعو لتأسيس 

 والتجارة واالستثمارات الصينية بإنقاص وستساهم المساعدات.  الجنوبي–ويدعو لتطوير التعاون الجنوبي 

 .اعتماد القارة على المانحين الغربيين واألسواق الغربية

آما يالحظ من الخطوات المتخذة في آال المنطقتين فإن الشبكة المعقدة من االتفاقيات التجارية اإلقليمية تستمر بالتوسع، 

ألوروبي قد بدأ بمحادثات مع دول في أمريكا الالتينية وآسيا أوًال إن االتحاد ا: ويمكن استخالص خمس نتائج مما سبق

مما يعني أن االتحاد األوروبي يشارك بفاعلية في لعبة االتفاقيات التجارية اإلقليمية آخيار محتمل بدًال عن فشل 

ى هما عمليتان  الشمالي من جهة أخر- الجنوبي من جهة والشمالي -ثانيًا إن التكامل الجنوبي . مفاوضات جولة الدوحة

 الشمالي -رابعًا إن التكامل الجنوبي . ثالثًا إن الصين تظهر نشاطًا خاصًا في عالقتها مع الدول النامية. تسيران بالتوازي

خامسًا بينما تعتبر الزراعة فصًال هامًا في أغلب . يتطلب تنازالت جمرآية آبيرة من دول ذات بناء اقتصادي ضعيف

 فإنها تبقى أحد أآثر القطاعات إشكالية مما يؤدي إلى تخصيصها بتشريعات خاصة وتحرير اتفاقيات التجارة الحرة

إن موضوع العوائق غير الجمرآية للتجارة الزراعية هي مشكلة ليست سهلة الحل في . تدريجي في االتفاقيات التجارية

  .المفاوضات التجارية

  مواضيع من خارج جدول األعمال التقليدي   3.4

 المحادثات التجارية متعددة األطراف التي تهدف إلصالح االتفاقية الزراعية لمنظمة التجارة العالمية  إلى جانب

والمحادثات اإلقليمية لتشكيل مناطق تجارة حرة فهناك مجموعة من المواضيع الحديثة التي يمكن ربطها بتسمية 

وعة من المشاآل التي ال عالقة لها بالتفاوض هذه المواضيع تشمل مجم). مواضيع من خارج جدول األعمال التقليدي(

 االبتكار -وتنتمي هذه المواضيع إلى قضايا المؤشرات الجغرافية . حول التعرفة الجمرآية والمساعدات الزراعية

  . المنتجات المعدلة وراثيًا- الوقود الحيوي - قطاع األسماك -الغذائي 

لعًة ما على أنها صادرة عن أراضي بلد عضو تصنف المؤشرات الجغرافية س: المؤشرات الجغرافية -

بمنظمة التجارة العالمية أو منطقة أو مكان محلي في ذلك البلد إذا آانت ذات نوعية معينة تمتاز بها تلك 

يعتبر موضوع . 81السلعة أو شهرة معروفة أو مميزات أخرى تعزى بالضرورة إلى ذلك الموقع الجغرافي

آان قد مر تاريخ . ة أحد المواضيع المثيرة للجدل في مفاوضات الدوحةتوسيع حماية المؤشرات الجغرافي

 آموعد نهائي لتحديد ما تشمله المؤشرات 2005 الذي تم تحديده في إعالن مؤتمر هونج آونج 2006تموز 

وتعتبر سويسرا واالتحاد األوروبي والهند والمغرب وترآيا . الجغرافية دون أن يتم التوصل إلى أي نتائج

ال تملك ) العالم الجديد(ين دوًال داعمة تقليديًا لمفاوضات المؤشرات الجغرافية، ولكن معظم دول والص

سوى القليل من السلع المعروفة المتميزة بعالمة جغرافية لذلك فهي تبقى متصلبة في معارضتها لتطبيق تلك 
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را بالبدء بالمفاوضات  طالب االتحاد األوروبي والهند وسريالنكا وسويس2007وفي شباط . المؤشرات

للوصول التفاق حول تطبيق المؤشرات الجغرافية بينما عارضت األرجنتين وأستراليا وآندا واليابان 

 .والواليات المتحدة هذا الطلب

هناك آثير من األنواع النباتية المعروفة في العالم ولكن بضعة منها فقط تقدم : التشريع الغذائي االبتكاري -

قسم األآبر من غذائه، ويناقش الكثيرون اآلن في توسيع قاعدة الغذاء وخاصة في ضوء حاليًا للعالم ال

، وهذا بدوره يتضمن تطوير المحاصيل 82اإلدراك المتنامي للحفاظ على تنوع بيئي زراعي لألجيال القادمة

ذية المبتكرة يمكن أن التقليدية في الكثير من المناطق النامية، لكن تطبيق المعايير النوعية التقليدية على األغ

 1997التشريع األوروبي الغذائي االبتكاري الذي دخل حيز التنفيذ في العام . يشكل عقبة في وجه هذا التيار

يتطلب تقييمًا للغذاء الجديد المستورد في مرحلة ما قبل السوق بحيث يجب أن ينطبق عليه تعريف التشريع 

عد التغييرات في التشريع األوروبي الغذائي االبتكاري الدول ستسا. لالبتكار الغذائي قبل وصوله لألسواق

وفي لقاء لجنة . النامية على االستفادة من تنوعها البيئي وتعزيز صادراتها من الفواآه غير األوروبية

 اشتكت ثالث دول أمريكية التينية  من 2006الصحة والصحة النباتية في منظمة التجارة العالمية في آذار 

 قد – المكرس خصيصًا للتعامل مع التقنيات الحديثة آالتعديل الوراثي -يع األوروبي االبتكاري أن التشر

وقد تعهد االتحاد ". المنتجات التقليدية الصغيرة غير األوروبية "أصبح عقبة في وجه صادراتها من 

غاء هذا التشريع األوروبي بإصالح مؤآد لتشريعه ولكن دعت العديد من الدول النامية المتضررة إلى إل

 .   األوروبي من أصله أو على األقل إلى استثناء األغذية غير األوروبية بشكل قطعي منه

األغذية العضوية تيارًا رئيسيًا في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي تجارة أصبحت : : الغذاء العضوي -

 الطلب على الغذاء العضوي على مقدار  مليار دوالر سنويًا، ويتفوق6 إلى 5حيث ترتفع مبيعاتها بمقدار 

يتزايد العجز في العرض مع عدم تمكن اإلنتاج من سد الطلب المتزايد بحدة وخاصة في والمعروض منه، 

من إجمالي مبيعات الغذاء العضوي % 97أوروبا والواليات المتحدة، وتمثل أوروبا وأمريكا الشمالية معًا 

سنويًا، وأهم األسواق % 15 المبيعات في السوق األوروبية بحوالي العالمية، وتقدر الزيادة السنوية من

األوروبية هي ألمانيا ثم بريطانيا ففرنسا فإيطاليا، وتقدر الزيادة في المبيعات في الواليات المتحدة بحوالي 

 مصر شرعتمثًال فسنويًا، من جهة أخرى بد باالستفادة من الطلب المتنامي على الغذاء العضوي % 16

لكن يبدو أن .  حويل سريع لبعض محاصيلها الغذائية باتجاه الغذاء العضوي وبدأت بجني فوائد هذا التوجهبت

 2005الزراعة العضوية ما تزال تشكل جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي الزراعة العالمية، فحتى نهاية العام 

من المساحات % 0.7  مليون هكتار مزروعة عضويًا ولكنها لم تكن تشكل أآثر من31آان هناك 

الغذاء العضوي هو مثال . 83المزروعة عالميًا آما يقول تقرير معهد أبحاث الزراعة العضوية في سويسرا

سيشجع الطلب . على المعايير التي تتضمن شروطًا معينة يجب تحقيقها في آل سوق ليعتبر الغذاء عضويًا

إنتاجه ولكنه أيضًا يصبح فرصة لصادرات على الغذاء العضوي بعض المناطق في الدول المتقدمة على 

 .الدول النامية إلى بعض األسواق المختارة
                                                 

  .أ2006، المرآز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة  82
  .2007 اعتمادًا على هوغان،  83
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يعتبر االتحاد األوروبي ثالث منتج سمكي في العالم وأآبر سوق لألسماك عالميًا : القطاع السمكي األوروبي -

ة حول المساعدات مما يجعل السياسات السمكية األوروبية عامًال هامًا في مفاوضات منظمة التجارة العالمي

 على تشريعاته الخاصة 2006وقد صادق االتحاد األوروبي أخيرًا في تموز . المحلية لقطاع األسماك

ببرنامج المساعدات السمكية الجديد، ويبدو انه غير مستعد لمراجعة سياساته المحلية التي طالما دافع عنها 

 وجد االتحاد نفسه أمام أسطول صيد سمكي ولكنه بعد سنوات عديدة من المساعدات السخية للقطاع فقد

 .84متضخم جدًا واحتياطي سمكي مستنفد وصناعة سمكية في حالة أزمة دائمة

أصبح الوقود الحيوي أحد أهم القطاعات الجديدة الواعدة للنمو العالمي، ويعتمد االقتصاد : الوقود الحيوي -

يمكن للنمو في إنتاج الوقود الحيوي الذي . 85ذرةالحيوي حاليًا بدرجة آبيرة على اإليتانول المستخلص من ال

يصلح آوسيلة إلنقاص االعتماد على الوقود التقليدي أن يؤثر بشدة على األسواق الزراعية العالمية، وعلى 

فقط من اإلنتاج الحالي من الوقود الحيوي يتم المتاجرة بها ولكن يتوقع لهذه التجارة أن % 10الرغم من أن 

فمثًال القارة اإلفريقية لديها إمكانيات ضمنية هائلة إلنتاج الطاقة الحيوية بسبب المساحات تنمو بشكل آبير 

وتتبع الحكومة . الشاسعة المالئمة لزراعة المحصول أو األراضي العشبية ذات الكثافة السكانية المنخفضة

ريبية ومساعدات مباشرة البرازيلية سياسة تشجيعية إلنتاج الوقود الحيوي منذ السبعينات تتضمن حوافز ض

إلنتاج اإليتانول واستخدامه والتحكم بأسعار السكر والحد من تصديره، آما تبنت المفوضية األوروبية في 

لزيادة إنتاج الوقود من المواد الزراعية الخام " 86االستراتيجية األوروبية للوقود الحيوي "2007شباط 

اإلضافة لمواد أخرى، وعلى الجانب اآلخر للمحيط آقصب السكر وفضالت الحيوانات وبقايا الحبوب ب

األطلسي تتوجه الواليات المتحدة نحو زيادة آبيرة في إنتاج اإليتانول الحيوي المستخرج من الذرة والذي 

يتوقع أن يؤثر آثيرًا على الصادرات األمريكية من الذرة وبالتالي التبادل التجاري للذرة عالميًا، بالمقابل 

آثر حذرًا في تطويرها لقطاع الوقود الحيوي بسبب المخاوف الجدية من المنافسة بين الزراعة تبدو الصين أ

هذه المخاوف تنتاب الكثير من الدول النامية مما يتطلب تحديد . ألجل الغذاء والزراعة ألجل الوقود

الفرص والمخاطر ويطرح العديد من األسئلة حول . االستراتيجية الصحيحة التي يجب أن تسلكها هذه الدول

الناشئة من تحويل اإلنتاج الزراعي باتجاه الوقود الحيوي، وتتطلب اإلجابة عليها فهمًا أفضل لقواعد التجارة 

 - بما في ذلك مواضيع العوائق الجمرآية وغير الجمرآية -العالمية حول موضوع دخول األسواق 

من . مرارية البيئية واالجتماعية لإلنتاج والتجارةوالمساعدات واآلليات المعايير والشهادات التي تكفل االست

هنا فإن المفاوضات الزراعية في منظمة التجارة العالمية هي المكان المناسب لبحث تجارة الوقود الحيوي، 

 أعلنت الواليات المتحدة والبرازيل عن إنشاء منتدى الوقود الحيوي العالمي للمساعدة 2007وفي شباط 

                                                 
  .و2006، المرآز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة اعتمادًا على  84
يل المفترض أن تسود في المستقبل هو الكاميلينا والذي يتميز بقدرة أآبر على االستمرارية والتعمير  في هذا المجال فإن أحد أهم المحاص 85

  . على مدار العام، النبات من الفصيلة الخردلية ويتكيف مع المناخ البارد آما يتضمن محتوى زيتي أعلى من فول الصويا
  . ما تسمى باالستراتيجية الخضراء 86
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 حيوي دولي، وسيضم المنتدى أيضًا آًال من الصين والهند وجنوب أفريقيا واالتحاد على تطوير سوق وقود

 . 87األوروبي والتي تمتلك جميعها إمكانيات ضمنية آبيرة لإلنتاج واالستهالك

  المشارآة السورية في االتفاقيات الدولية   4.4

لية بما في ذلك االتفاقيات التجارية، يتضمن ذلك   قامت سوريا بالعديد من الخطوات لزيادة مساهمتها في االتحادات الدو

يقدم القسم التالي . إدراك المنافع العائدة من التعاون الدولي والتنازالت التجارية المتبادلة مع المناطق األخرى من العالم

معها في توقيع تلخيصًا لالتفاقات التي اشترآت فيها سوريا مع الترآيز على المناطق والدول التي تم بذل جهود أآبر 

  .وتطبيق االتفاقيات

 العربية تعود لقطاع النفط –معظم التجارة البينية السورية ): غافتا(منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  •

 عجزًا تجاريًا مع الدول 2006والمعادن، وبنظرة على إجمالي التجارة فقد شهدت سوريا في العام 

لك إلى ضعف القدرة التنافسية للصناعة السورية نتيجة فترة ويرجع المراقبون ذاألعضاء في غافتا، 

الحماية التي عاشتها الصناعة المحلية وإلغاء العمل باالستثناءات الممنوحة للسلع السورية وارتفاع أعباء 

إضافة إلى أنظمة التجارة الخارجية السورية التي آانت  تكلفتها واعتمادها على متطلبات السوق المحلية

 ). تقييد -  حصر–منع ( القيود الجمرآية واإلدارية على انسياب السلع العربية وغير العربية مليئة ب

تطالب غرفة تجارة دمشق بضرورة اعتماد سياسة عربية موحدة بخصوص اإلجراءات المتعلقة بحماية 

اعية لكن الصورة تختلف عند الحديث عن التجارة الزر. التجارة السيما اإلغراق والدعم والوقاية

فالميزان التجاري الزراعي يميل لمصلحة سوريا حيث بلغت قيمة الواردات الزراعية السورية من الدول 

 مليار ليرة في نفس 35.8 مليار ليرة بينما آانت قيمة الصادرات الزراعية 13.6 2005العربية في العام 

 وزارة التفاقية منها سماحهذا وقد اتخذت وزارة االقتصاد بعض القرارات في إطار تطبيق ا. العام

 مادة ذات منشأ ومصدر الدول العربية األعضاء 12قرار لها باستيراد في  2007-2-19االقتصاد في 

وفي مقدمة هذه  .بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك استثناء من أحكام المنع والتقييد والحصر

 المطحون المحمص واألعالف والمواد العلفية المواد اللحوم الحمراء باستثناء لحم الخنزير والبن

  29واألدوية، واألسمدة من أصل نباتي، واألخشاب، والسجاد اآللي، وفي قرار آخر لها استثنت الوزارة 

 ).أي أنه لن يتم تحرير هذه السلع (تفاقيةاالسلعة من أحكام 

ار المنظمات العربية والشرق نجحت العالقات الثنائية بين سوريا وبعض الدول وآذلك النشاطات في إط •

أوسطية بالتوصل إلى عدد من البروتوآوالت واالتفاقيات ومذآرات التفاهم المرتبطة بتحسين العالقات 

  .التجارية ومجاالت أخرى من التعاون التقني في خصوص النوعية والبيئة واألبحاث

                                                 
  .ز2007، المرآز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة د، و2006، آز الدولي للتجارة والتنمية المستدامةالمر اعتمادًا على  87
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مشترآة تم توقيع مذآرات تفاهم في إطار اللجنة السورية اإلماراتية  ال: اإلمارات العربية المتحدة •

 في عدد من المجاالت منها خصوصًا واحدة 2006وبروتوآوالت تنفيذية ومشاريع اتفاقات في حزيران 

 .تخص االستفادة من الخبرة المكتسبة لدى الجانب اإلماراتي في منظمة التجارة العالمية

- 3-22ة والصناعة المصرية في وقعت وزارة االقتصاد والتجارة مع وزارة التجارة الخارجي: مصر •

 مذآرة تفاهم للتعاون في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتقديم الخبرة الفنية المتعلقة 2006

 .بموضوعات المنظمة

 بتطبيق بنود اتفاقية التعاون التي وقعت بين هيئة 2006-1-14بدأت الحكومة السورية في : قطر •

 من 2005لحكومة القطرية والتي تمت المصادقة عليها في نهاية العام المواصفات والمقاييس السورية وا

قبل مجلس الشعب ، وتسمح االتفاقية للجانب القطري باإلفادة من التجربة السورية المتقدمة في مجال 

المواصفات والمقاييس حيث أن سوريا تعتبر األولى عربيا في عدد المواصفات القياسية، واالتفاقية تنظم 

 وقعت 2007 -3-20وفي . انوني عالقات االستثمار والتعاون االستثماري بين سوريا ودولة قطربشكل ق

حكومتا سوريا وقطر على اتفاق آخر للمصادقة على البرنامج التنفيذي للتعاون العلمي والفني في المجال 

 العلمية في آال ، ويهدف البرنامج إلى االستفادة من الخبرات2008 -2007الزراعي بين البلدين لعامي 

البلدين وفق اإلمكانيات المتاحة، والتعاون في مجال البحوث العلمية الزراعية واإلرشاد، وتبادل 

 .المعلومات في نتائج البحوث الزراعية بشقيها النباتي والحيواني

ا  اتفاقية في مختلف المجاالت مع تونس ضمن اجتماعات اللجنة العلي12وقعت الحكومة السورية : تونس •

وتشمل المجاالت التي تم توقيع . 2006-4-22المشترآة السورية التونسية التي عقدت في تونس في 

اتفاقات تعاون مشترك فيها مجاالت التجارة والملكية الصناعية و التعليم العالي و البحث العلمي وحماية 

واستكشاف مجاالت جديدة البيئة والنهوض باألسرة آما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات والمعلومات 

 .  للتعاون وإقامة مشاريع استثمارية مشترآة

 وقعت الحكومتان السورية واألردنية في إطار اللجنة العليا السورية األردنية 2006-6-30في : األردن •

المشترآة على اتفاقية للتعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التقاني واتفاقية لشراء الجانب األردني 

 .   قمح من الجانب السوري باإلضافة إلى البرنامج التنفيذي التفاق التعاون في مجال البيئةلل

في إطار اللجنة المشترآة العليا السورية السودانية تم التوقيع على عشرين اتفاقية ومذآرة تفاهم : السودان •

ية والثروة الحيوانية  وشملت االتفاقيات ومذآرات التفاهم مجاالت الترب2006-11-9بين البلدين في 

والزراعة والبحث العلمي والمواصفات والمقاييس وتعهد الجانب السوداني بإعطاء القطاع السوري 

واالستثمارات السورية في السودان آل التسهيالت الممكنة والسيما في المجاالت الزراعية والصناعات 

 ألف هكتار من األراضي 12مار سوريا لـالتحويلية مثل النسيج والبذور، ويشمل االتفاق الزراعي استث

الزراعية في السودان على أن تمول الحكومة السورية أعمال البنية التحتية للمشروع ويتم استثماره من 

 .قبل القطاع الخاص السوري
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-1-28في إطار اللجنة السورية اليمنية العليا المشترآة وقعت الحكومتان السورية واليمنية في : اليمن •

ى عدد من االتفاقيات والبرامج التنفيذية ومذآرات التفاهم منها برنامج تنفيذي للتعاون في مجال  عل2007

 .حماية البيئة واتفاقية للتعاون في مجال الثروة السمكية وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الزراعة

دوق النقد العربي  مع إدارة صن2007-3-22وقعت الحكومة السورية بتاريخ : الصندوق العربي للتنمية •

ويهدف .  مليون دوالر إلى سورية لمساعدتها في تطبيق برنامجها لإلصالح المالي52اتفاقية قرض بقيمة 

هذا القرض إلى دعم ودفع جهود السلطات السورية في إصالح القطاع المالي الحكومي وتعزيز النمو 

 .االقتصادي

اتفاقية الشراآة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة الموقعة أعلنت وزارة االقتصاد والتجارة أن العمل ب: ترآيا •

في دمشق بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الترآية سيدخل حيز التنفيذ بدءا 

 ).انظر الفصل السابع من هذا التقرير (2007من بداية العام 

لى عدد من اتفاقيات التعاون ومذآرات  ع2006-2-24وقعت الحكومتان السورية واإليرانية في : إيران •

التفاهم بهدف تطوير وتعميق العالقات الثنائية بين سورية وإيران وهي تشمل مذآرة تفاهم للتعاون في 

مجال التجارة واالقتصاد واالستثمار والصناعات الغذائية آما نصت المذآرة على التعاون في مجال 

آما وقعت الحكومتان مذآرة تفاهم في . ال الزراعة والبيئةتكنولوجيا المعلومات إضافة للتعاون في مج

مجال حماية البيئة واتفاقية للتعاون في مجال وقاية النبات ومذآرة تفاهم للتعاون في ميدان المواصفات 

وفي . آما تم توقيع عدد من الوثائق التي ترفد اتفاقية للتجارة التفضيلية المبرمة بين البلدين. والمقاييس

 تم التوقيع على مذآرة تفاهم بين سوريا وإيران يتم بموجبها خفض الرسوم الجمرآية إلى 2006أيلول 

 .اقل من النصف

 على اتفاقيات تعاون تشمل التسويق 2005خارج الشرق األوسط والمنطقة العربية تم التوقيع منذ تشرين الثاني 

الجدير .  روسيا- أوآرانيا - آوريا الديمقراطية -ريا  آو- طاجيكستان -والتعاون التقني والعلمي مع آل من ماليزيا 

 ستمنح المنتجات السورية معاملة تفضيلية في 2006بالذآر أن االتفاقية مع روسيا والتي تم التوصل إليها في آذار 

  .روسيا

إلى الحد من ، ويهدف البروتوآول 2006أخيرًا يمكن اإلشارة إلى إعالن انضمام سوريا إلى بروتوآول آيوتو في شباط 

  .انبعاث الغازات التي تسبب زيادة حرارة األرض والغالف الجوي
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  أهم النتائج

عبرت سوريا رسميا عن رغبتها باالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهي تعمل لذلك الهدف من خالل  •

 .شبكة من الدول داخل وخارج المنظمة

المواضيع الحاسمة في . فية إصالح االتفاقية الزراعيةتوقفت مفاوضات الدوحة بسبب عدم وجود اتفاق على آي •

 طلب الدول المتقدمة من الدول - مستوى التعرفة األوروبية -المفاوضات هي مستوى الدعم المحلي األمريكي 

 .النامية فتح أسواقها أمام السلع غير الزراعية

تفاق قريبًا لكنه غير مرغوب في وقت تم تداول عدد من مسودات االتفاقيات الختامية لجولة الدوحة ويبدو اال •

 .االنتخابات األمريكية

 ورحبت 2006قدمت الدول األقل نموًا والمجموعة األفريقية مقترحًا موحدًا حول المساعدات الغذائية في آذار  •

به أغلبية أعضاء منظمة التجارة العالمية، يضع المقترح معايير للتعامل مع مساعدات الطوارئ الغذائية من 

 .الل صندوق األمانخ

وازنت الدول النامية قوة الدول المتقدمة في منظمة التجارة العالمية عن طرق تشكيل مجموعات مثل مجموعة  •

 ومجموعة االقتصادات الصغيرة والحساسة ومجموعة الدول المنضمة 90 ومجموعة الـ33 ومجموعة الـ20الـ

 .عددة والمتباينة للدول النامية ضمن المنظمةيعكس تعدد المجموعات أيضًا االهتمامات المت. مؤخرًا

تحمل سوريا خصائص أآثر من مجموعة من مجموعات الدول النامية في المنظمة، لذلك من المهم مراقبة  •

 .المجموعات المختلفة لتقوية القدرة التفاوضية عند مفاوضات االنضمام في المستقبل

 ).االعتراض األمريكي(مة التجارة العالمية أزالت روسيا العقبة الرئيسية أمام انضمامها لمنظ •

والواقع أن هذا . حل النزاعات هو أحد أهم مساهمات منظمة التجارة في النظام التجاري متعدد األطراف •

النظام تمكن من إآمال جهود الدول التي تؤيد ضبط المساعدات الزراعية المشوهة للتجارة في إطار 

 .مفاوضات الدوحة

هو عملية تجري بالتوازي مع مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وتعتبر معظم الدول في التكامل اإلقليمي  •

 . االتفاقيات التجارية اإلقليمية جزءًا من استراتيجية اإلصالح التجاري فيها- ومنها سوريا -العالم 

اإلقليمية في تموز اتفق جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على مبدأ آلية الشفافية لالتفاقيات التجارية  •

2006. 

 .تم تبني خطة تأسيس االتحاد االقتصادي لدول آسيان في لقاء لقادة دول آسيان •

 .انضمت رومانيا وبلغاريا إلى االتحاد األوروبي بعد سبع سنوات من التفاوض •
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 عن استراتيجية سياسات تجارية جديدة باتجاه عقد 2006آشفت المفوضية األوروبية في تشرين األول  •

تفاقيات تجارة حرة مع االقتصادات الكبرى وتشمل االستراتيجية فضًال عن دول المتوسط آًال من الهند ودول ا

 .ميرآسور ودول أمريكا الالتينية األخرى

. يراجع االتحاد األوروبي بروتوآوالته الزراعية مع الدول المتوسطية بهدف تعميق مسار عملية برشلونة •

 .وروبية تنتظر االنطالق رغم أن المالحظات التقنية قد تم استكمالهااتفاقية الشراآة السورية األ

الزراعة هي فصل مهم في معظم اتفاقيات التجارة الحرة ولكنها عادة تحظى بمعاملة خاصة، وتعتبر العوائق  •

 .غير التجارية المعيقة للتجارة الزراعية مشكلة غير سهلة الحل في مثل هذه االتفاقيات

 ابتكار -وعات الجديدة على جدول أعمال التجارة الدولية، وتتعلق بالمؤشرات الجغرافية تظهر بعض الموض •

 .      المنتجات المعدلة وراثيًا- الوقود الحيوي - قطاع األسماك -األغذية 

 .طالب العديد من الدول النامية بإصالح جوهري للتشريع األوروبي الخاص باألغذية المبتكرة •

انول من المحاصيل الزراعية في بعض الدول النامية والمتقدمة ولكن دوًال أخرى تظهر يتم دعم إنتاج اإليت •

حذرًا من تطوير الوقود الحيوي بسبب المخاوف الجدية من المنافسة بين الزراعة الغذائية والزراعة من أجل 

 .الوقود

لمساعدة على تطوير سوق أعلنت الواليات المتحدة والبرازيل عن إنشاء المنتدى الدولي للوقود الحيوي ل •

 .الوقود الحيوي العالمي

 .قامت سوريا بالعديد من الخطوات باتجاه زيادة المساهمة في التجمعات الدولية بما في ذلك االتفاقيات التجارية •

 .2007-1-1بدأ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة السورية الترآية في  •

   برتوآول آيوتو عن انضمامها إلى2006-2-1أعلنت سوريا رسميًا في  •
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 السياسات الزراعية في البلدان المتقدمة وأهم -الفصل الخامس

  البلدان النامية 

يرآز هذا الفصل على التطورات األخيرة في السياسات الزراعية لبعض الشرآاء التجاريين الرئيسين في منظمة 

الزراعيين المنفذة من قبل منظمة التعاون  يعتمد الجزء األول من الفصل على حسابات دعم المنتجين. التجارة العالمية

 من قبل المنظمة المذآورة آمؤشر يرصد 89 حيث تم تطوير مقياس دعم المنتجين88OECD)(والتنمية االقتصادية 

إصالح السياسات الزراعية في بعض البلدان المتقدمة وبعض البلدان غير األعضاء في هذه المنظمة  بينما يرآز الجزء 

ل على التطورات األخيرة في السياسات الزراعية للشريكين الرئيسين في منظمة التعاون والتنمية الثاني من الفص

االقتصادية وهما اإلتحاد األوربي و الواليات المتحدة ويختم الفصل بلمحة عامة عن إصالحات السياسات الزراعية في 

  ). الهند– الصين –البرازيل (بعض البلدان النامية 

اول هذا الفصل هو أن أغلب الشرآاء التجاريين يطبقون السياسات الزراعية مؤثرين على التجارة فبلدان إن ما يدعو لتن

مثل الواليات المتحدة واالتحاد األوربي يحمون مزارعيهم مثلما تفعل االقتصاديات الناشئة األآبر ومثل هذه الحماية 

العالم وهذا له عالقة بسورية فمن ناحية إصالحات متوافقة مع عملية إصالح عامة للسياسات الزراعية تحدث في 

السياسات للدول التجارية الرئيسية سوف يكون لها تأثير على األسواق الزراعية السورية حيث تجدر اإلشارة إلى أن 

 % 75للصادرات و% 70دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تهيمن  على التجارة الزراعية العالمية بنسبة 

 ومن ناحية أخرى يقترح إصالح السياسات توجيه السياسات الزراعية في المستقبل لذلك يمكن أن تصبح 90داتللوار

  .            مرجعًا لإلصالحات الزراعية في سورية

  ) (OECDتطور السياسات في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   1.5

  التغيرات في الدعم الزراعي  1.1.5

جين الذي يتم حسابه من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هو أحد مؤشرات الدعم الحكومي مقياس دعم المنت

يقدم مقياس دعم المنتجين تقديرًا لقيمة التحويالت االقتصادية والتي تعود . المقدم للزراعة المستخدمة على نطاق واسع
                                                 

 ايرلندا – هنغاريا – ألمانيا – فنلندة – جمهورية التشيك –  بلجيكا–أستراليا : تضم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية البلدان الثالثين التالية 88
 – اليونان – فرنسا – الدنمارك – آندا –  النمسا - المملكة المتحدة – سويسرا – إسبانيا – البرتغال - النروج– هولندا –غ  لوآسمبور– اليابان –

  .    الواليات المتحدة– ترآيا – السويد – جمهورية سلوفاآيا – بولندا – نيوزيلندة – المكسيك – آوريا – إيطاليا –أيسلندة 
عي في هذا الفصل مبنية على مصادر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ويمكن إيجاد التقديرات األخيرة على جميع حسابات الدعم الزرا89 

statisticsdata/org.OECD.www  
 البلدان يتم تعريفها البلدان األقل نموًا مجموعة منلعالمية وتشكل من الواردات والصادرات الزراعية ا% 1 بينما تمثل البلدان األقل نموًا حوالي  90

 األصول – المجلس االجتماعي واالقتصادي على  أنها أقل نموًا من حيث دخلها اإلجمالي المنخفض –من قبل األمم المتحدة ) آل ثالث سنوات(بشكل دوري 
                               .            اقتصادها المتقلب بشكل آبير–البشرية الضعيفة 
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ًة آنسبة مئوية من مداخيل المزرعة اإلجمالية وعلى تقدم التقديرات عاد. للسياسات الزراعية من المجتمع للمزارعين

 دوالر من 100دوالر لكل 20يعني أن المزارعين يتلقون دعمًا قيمته % 20سبيل المثال مؤشر دعم منتجين تبلغ نسبته 

  .             القطاع الزراعي المدعوم

قتصادي والتنمية مقاسًا آنسبة مئوية من بلغت قيمة الدعم الحكومي المقدم للمزارعين في بلدان منظمة التعاون اال

 بليون دوالر 280( بليون يورو 225من إيصاالت المزارعين مقدرًة بحوالي % PSE 29)(تقديرات دعم المنتجين 

المسجلة في العام % 30لم تتغير هذه النسبة عن العام السابق وهي أقل بشكل طفيف من الـ  . 2005في العام ) أمريكي

آما ينبغي مالحظة أن األرقام المقدمة ال تأخذ ). 1 -5الشكل(فس النسبة المسجلة قبل عشر سنوات  ولكنها ن2003

 والتي تتضمن نقصان في الحماية الزراعية بسبب االتجاه المتزايد في 2007و2006بالحسبان آخر التطورات في 

  .       األسعار العالمية للمواد الغذائية األساسية

   )من فاتورة المزارعين(%  2005-1996ت دعم المنتجين في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تقديرا 1-5الشكل      
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  شرطي  OECD – P)(قاعدة بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية : المصدر

بلغت نسبة دعم  في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حيث  يختلف الدعم الحكومي بشكل آبير بين البلدان األعضاء

في استراليا و % 5 بينما آانت النسبة 2005من إيصاالت المزارعين في االتحاد األوربي في العام % 32المنتجين 

 آوريا بينما يبلغ – النروج – ايسلنده –تتواجد النسب األآبر من الدعم الحكومي لدول المنظمة في آل من سويسرا 

في المدى القصير المؤشر حساس لالختالفات في السياسات الزراعية . ندةالدعم حده األدنى في استراليا ونيوزيل

 نيوزيلندة بالرغم – المكسيك – آان الدعم المقدر متزايد آل من ايسلنده 2005 و2004بين العامين . واألسعار العالمية

نما بقي ثابتًا في دول أخرى  النروج بي– اليابان –من أن الزيادة آانت طفيفة وانخفض بشكل قليل في االتحاد األوربي 

                   ). 2- 5( الواليات المتحدة الشكل – سويسرا – آوريا – آندا –مثل استراليا 
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  )  المزارعين من فاتورة (% OECD 1986 - 2004 -2005 دعم المنتجين في بلدان الـ 2-5الشكل 
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   شرطي OECD ( - P( قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية: المصدر

 لمعرفة األثر طويل المدى إلصالحات السياسات الزراعية 2005و1986لكن عند مقارنة دعم المنتجين في العامين 

آما خفضت %)17(نجد أن هذه اإلصالحات في دول مثل آندا ونيوزيلندة خفضت تقديرات دعم المنتجين بشكل آبير 

ات المتحدة وسويسرا بشكل مهم لكن لم تكن الحال نفسها في دول مثل ترآيا دعم المنتجين في االتحاد األوربي والوالي

وبشكل عام نستنتج أنه يوجد اتجاه عام لتخفيض الحماية ) 2-5الشكل (والمكسيك حيث زادت قيمة دعم المنتجين 

         .     يين في العالمللزراعة وبالرغم من ذلك تبقى المستويات الحالية من الدعم آبيرة لدى الشرآاء التجاريين الرئيس

 91حقائق حول الدعم الزراعي 2.1.5

من الناتج اإلجمالي المحلي لبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية % 2يساهم قطاع الزراعة بحوالي  •

 .من نواتجها اإلجمالية القومية% 1.1يتلقى المزارعين في هذه البلدان دعمًا بطرق متنوعة يساوي . الثالثين

بليون دوالر أمريكي سنويًا و بالمقابل بلغت قيمة  280 دار دعم المزارعين في بلدان المنظمة حوالي يبلغ مق •

 .2004 بليون دوالر أمريكي في العام 80المساعدة التنموية الرسمية من هذه البلدان للبلدان النامية حوالي 

 1000 أربعة أشخاص وسطيًا حوالي تقدر تكلفة الدعم الحكومي للمزارعين في بلدان المنظمة لكل عائلة من •

 .دوالر أمريكي سنويًا بسبب األسعار األعلى والضرائب

من الدعم المزرعي في بلدان المنظمة على شكل دعم أسعار سوق مشوهه للتجارة % 70 يتم تقديم أآثر من  •

 التعاون والتنمية ودفعات مرتبطة باإلنتاج ال تتمتع بالكفاءة في دعم دخول المزارعين واستنادًا إلى منظمة

 دوالر لجيب المزارع آدخل إضافي ويتم امتصاص 0.25 دوالر آدعم للسعر يصل 1االقتصادية فإنه من آل 

 . تكاليف العلف وعوامل أخرى– األسمدة –الباقي من خالل أسعار أعلى لألرض 

                                                 
انظر " فهم القضايا: جولة تنمية الدوحة للمفاوضات التجارية" تم إنتاج هذه الحقائق من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في الوثيقة 91 

document/org.oecd.www      
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من الدعم في % 70ة ومن إجمالي الدعم المقدم في الواليات المتحد% 90من المزارعين األغنى % 25 يتلقى  •

 .االتحاد األوربي بينما عشرات آالف األسر الزراعية الصغيرة تنتفع بشكل قليل من السياسات الزراعية الحالية

 .  تعريفات على منتجات زراعية معينة تتجاوز قيمة هذه المنتجات OECDتطبق معظم بلدان الـ •

المنظمة باستثناء نيوزيلندة وتقدم الصين وجنوب أفريقيا تقدم البرازيل دعمًا لمزارعيها أقل من أي بلد آخر في  •

 .دعمًا أآبر بقليل يتجاوز دعم نيوزيلندة واستراليا فقط من بين بلدان المنظمة

سوف يؤدي حسب تقديرات المحللين في المنظمة إلى % 50تخفيض جميع التعريفات الزراعية والدعم بنسبة  •

السنة لكل شخص في / دوالر4خل العالمي السنوي يعادل أآثر بقليل من   بليون دوالر أمريكي للد26زيادة تبلغ 

 .العالم

آما تبين الحقائق أعاله، الدعم الزراعي في البلدان المتقدمة أآبر بكثير مقارنًة مع الدعم الزراعي في البلدان النامية 

يشجع مثل هذا الدعم . راعة هي أقل بكثيربالرغم من أن حصة الزراعة في الناتج اإلجمالي القومي والقوة العاملة في الز

الكبير في البلدان المتقدمة على اإلنتاج الزائد ويؤدي لتشوهات في األسعار العالمية وبشكل سلبي يؤثر على فرص 

  .       البلدان النامية لتكسب أآثر من صادراتها الزراعية

 OECDالتطورات  الرئيسة في بلدان الـ 3.1.5

عي ال يزال مرتفعًا لدى بعض الشرآاء التجاريين الرئيسيين ليست متناقضة مع إصالحات إن حقيقة أن الدعم الزرا

  .السياسات ففي الحقيقة في العديد من الحاالت ال تخفض اإلصالحات الحماية وإنما تباعًا تغير أشكال الحماية

  :    92يلي ه على ماوآتطورات رئيسية في السياسات في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يمكن التنوي

 في ظل 2004 الزيادة في دعم السكر مظهرًة تمويل أآبر في العام آان التطور الرئيسي بالنسبة الستراليا •

برنامج إصالح صناعة السكر والتي قدمت توليفة من مساعدة مالية قصيرة المدى ومعايير ذات مدى أطول 

 .لكي تساعد هذه الصناعةعلى الشروع باإلصالح الضروري

 تم إحداث برنامج دفعات الدخل المزرعية من أجل إيجاد دفعات استثنائية للمنتجين ويشابه هذا آندا في •

 .2004البرنامج في الطريقة والغرض دفعات دعم الصناعات االنتقالية المحدث في العام 

ألوربي وسوف يتم  تخفيض دعم السعر الممنوح للسكر األبيض والخام في االتحاد ا2006تم اعتبارًا من العام  •

 في عشر بلدان 2005بدأ تطبيق هذا اإلصالح في العام . دمج دفعات جديدة ضمن نظام الدفعات المفردة

 في خمس بلدان أخرى بينما يمكن للدول األعضاء الجديدة تطبيق نظام انتقالي حتى 2006أوربية وفي العام 

 بالرغم من أن السياسات 2013- 2007ية للفترة  آما تم تبني قانون جديد للتنمية الريف2008نهاية العام 

 .   من ميزانية السياسات الزراعية اإلجمالية%) 6(الريفية ال تزال تشكل حصة صغيرة 
                                                 

  ) 2006(لزراعية في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية السياسات ا:  المصدر 92
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 . تم إعادة تنظيم عدة مؤسسات زراعية من أجل زيادة الكفاءة وتخفيض التكاليف اإلداريةأليسلندةبالنسبة  •

 الزراعة –لبدء بتطبيق الخطة األساسية الجديدة من أجل الغذاء  ا2006 اعتبارًا من عام اليابانوتم في  •

والمناطق الريفية والتي سوف تقدم توجهًا جديدًا في الدفعات المباشرة والتي سوف تتحول من دعم سلع مفردة 

 . إلى دعم مجموعة سلع آما ستكون محصورة بالمزارعين اللذين يمتلكون مزارع أآبر من الحجم األدنى

 إلغاء المشتريات الحكومية من الرز وإدخال نظام دعم الدخل المباشر طور الرئيسي في آوريا الجنوبيةآان الت •

 وتم 2004متبعًة إعادة تنظيم المعاملة الخاصة في منظمة التجارة العالمية التي تم إآمالها في نهاية العام 

باشر من مكونين أحدهما ثابت واآلخر يتألف نظام دعم الدخل الم. 2005تصديقها في آوريا في نهاية العام 

 .يتحدد عن طريق مستويات أسعار السوق

 ماعدا بعض الزيادات في األسعار المحلية والتي المكسيكلم يطرأ تغيير في وضع السياسات اإلجمالية في  •

 .2004 مقارنًة مع العام 2005أدت إلى زيادة دعم للسوق في العام 

دة في دفعات الطوارئ للكوارث المناخية والتي نتجت عن الفيضانات الكبيرة  في نيوزيلندة آان هناك زيادة حا •

 .2004في العام 

 - الحليب – العمل ببرنامج الزراعات البيئية وتمت زيادة األسعار المستهدفة لكل من لحم البقر النرويجوتم في  •

 .  منتجات البساتين آما تم زيادة الحصة القصوى من الحليب أيضًا–الدواجن 

 آما تم إضافة 2007 حتى نهاية العام 2005-2001 تم تمديد مشروع تطبيق اإلصالح الزراعي ترآيافي  •

 والتي من 2010-2006ونشرت الحكومة ورقة السياسات الزراعية للفترة . دفعات احتياطي صيانة جديدة

 .وربيالممكن أن تجعل السياسات الزراعية الترآية مشابهة لتلك الموجودة في االتحاد األ

 إنهاء العمل ببرنامج الدعم السعري وحصة التبغ و االستعاضة عنه بدفعات جديدة الواليات المتحدةتم في  •

 باإلضافة إلى زيادة 2007محدودة المدة آما تم تمديد دفعات عجز السوق الوطنية لمنتجات األلبان حتى 

 . للمحاصيل93دفعات الكوارث والدفعات الدائرية العكسية

غيرات الملحوظة في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلصالح تدريجي في السياسات تعكس الت

 أآبر OECD وبشكل عام تتبع اإلجراءات األقل تشويهًا للتجارة لكنها ال تزال بطيئة وهي في بعض بلدان الـ. الزراعية

 .          الهند  آما سننوه عن ذلك الحقًا– الصين –بكثير مقارنًة مع أهم البلدان النامية مثل البرازيل 

                                                 
  . معين مستهدفحدهي دفعات دعم تقدم لمزارعي المحاصيل المختلفة عندما ينخفض الدخل اإلجمالي عن : الدفعات الدائرية العكسية 93 
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 CAP (94(التطورات األخيرة في السياسات الزراعية العامة  لالتحاد األوربي   2.5

غالبًا ما ينظر للسياسات الزراعية العامة آسياسات من الصعب أن تتغير وصحيح أن التغيرات الجوهرية غير متوقعة 

رة تظهر بعض التغيرات في السياسات الزراعية العامة وبالرغم من صعوبة في المدى القصير ولكن التطورات األخي

 دولة فإن اإلصالحات ممكنة وهي دائما على شكل إطار تجاري أآثر 27الوصول إلى إجماع في الرأي في اتحاد من 

 .تحررًا

   2004السياسات الزراعية العامة لالتحاد األوربي حتى  1.2.5

 دورًا جوهريًا آواحدة من أهم السياسات 1962التحاد األوربي منذ نشوئها في العام لعبت السياسات الزراعية العامة ل

من الميزانية العامة لالتحاد األوربي في العام % 44(في منطقة االتحاد األوربي بسبب الميزانية األوربية المرتفعة 

  .  ربيينالمخصصة لها وتأثيرها المباشر على عدد آبير من األو)  تتناقص مع الزمن2006

تغير هذا الدور مع الزمن فبعد أن حققت هذه السياسات أهدافها األساسية من خالل  إنجاز العديد من اإلصالحات 

 والذي يعتبر نقطة تحول في تاريخ السياسات الزراعية 1992في العام " ري ماك شاري"الجوهرية بدءًا من إصالح 

باتجاه نموذج دعم مفصول عن اإلنتاج بشكل جزئي وتدريجي حيث أن األوربية لكونه أسس للخطوة االنتقالية األولى 

النموذج القديم آان مرتبطًا مع اإلنتاج، فالدعم المقدم من خالل السياسات السعرية والتدخل باألسواق آان مرتبطًا 

  ) .دعمالمزارعون األآثر إنتاجُا هم المزارعون األآثر تلقيًا لدفعات ال(ومتناسبًا مع الكمية المنتجة 

التحضير لتوسع االتحاد األوربي شرقًا لكن في نفس ) Agenda 2000 (2000لقد آان الهدف العام لجدول أعمال العام 

الوقت شكل خطوًة إضافية باتجاه سياسات أوربية زراعية جديدة حيث تم اعتماد مجموعة من األهداف لخلق شروط من 

تنافسية يكون هدفها على المدى الطويل التأثير على بلدان االتحاد  مستدامة و–أجل زراعة أوربية متعددة الوظائف 

  .باإلضافة إلى البلدان التي ستنضم الحقًا

 العامة والذي تضمن خمس مراجعة منتصف المدة للسياسات الزراعية تبني إصالح آخر تحت اسم 2003تم في العام 

تحول من دفعات مرتبطة بشكل آلي باإلنتاج إلى دفعات  والتي أدت إلى الدفعات المزرعية المفردةعناصر آان أهمها 

مفردة مفصولة بشكل عام عن اإلنتاج الحالي والسبب في ذلك أن الدفعات المزرعية المفردة اعتمدت على دفعات الفترة 

تم اللجوء إلى فك .  وقدمت لكل مزارع على أساس ما يمتلك من أرض بالهكتار وعدد الحيوانات2002 -2000

 بين الدفعات المباشرة و مستوى اإلنتاج إلنهاء مشاآل العرض والطلب التي سببتها )1-5انظر اإلطار (ط االرتبا

 لمعظم جمعيات السوق 2005بدأت عملية الفصل هذه في األول من آانون األول في العام . السياسات الزراعية األوربية

آما تم تبني فك االرتباط مؤخرًا في قطاع الفواآه . 2007العامة مع فترة انتقالية لمحاصيل معينة تنتهي فبل الـ 

  .  والخضار للمساعدة في التصنيع

                                                 
ألوربي في هذا الفصل هو  لكافة المعلومات المتعلقة بالسياسات الزراعية العامة لالتحاد اي المصدر الرئيس94 

index_en/agriculture/comm/int.eu.europa.www    
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 مع القوانين البيئية حيث أن الدفعات المزرعية المفردة  االلتزام المشتركمن النقاط الرئيسية األخرى في هذا اإلصالح

باإلضافة .  معايير سالمة الحيوان–والحيوانية  الصحة النباتية – سالمة الغذاء –سوف تكون مرتبطة مع احترام البيئة 

 والذي يعني أن تمويًال أآبر سوف يتم تقديمه للمزارعين ألغراض التنمية الريفية من خالل إعادة توزيع المواردإلى 

آما تضمن هذا اإلصالح تصويبا . تخفيض الدفعات المباشرة للمزارع األآبر وتحويلها إلى معايير التنمية الريفية

  . القمح الطري– الرز – األلبان - الذرة –ياسات السوق شملت قطاعات لس

   تعريف فك االرتباط1-5اإلطار 

يعتمد هذا المفهوم على اإلجراء الذي تم إنشاؤه في الملحق الثاني . فك االرتباط هو مفهوم عام أخذ من مناقشة السياسات
شير إلى السياسات التي ليس لهل أي تأثير على التجارة وي) الصندوق األخضر(من اتفاقية األورغواي حول الزراعة 

  .واإلنتاج

  :مفاهيم أآثر دقة هي التالية

, لم تؤثر على قرارات المزارعين الذين يتلقون الدفعات " تكون السياسة مفكوآة االرتباط تمامًا إذا: فك االرتباط الكامل 
  .وإذا سمحت بتحديد أسعار السوق بشكل حر

تكون السياسة مفكوآة االرتباط تمامَا وفَعالة إذا أنتجت مستوى من اإلنتاج والتجارة هو نفسه : امل الفَعالفك االرتباط الك
    .           في حال لم تطبق السياسة

   2001 فك االرتباط مراجعة تصورية، OECD موقع الـ:المصدر

 وبدأ تطبيقه 2003امتدادًا إلصالح ) تبغ ال– زيت الزيتون –القطن ( للمنتجات المتوسطية 2004جاء إصالح العام 

 حيث تم إقرار دفعات مفصولة عن اإلنتاج بمقادير مختلفة يتم تحديدها من 2005للمحاصيل المذآورة في بداية العام 

  .   قبل الدول األعضاء

  تبسيط تمويل السياسات الزراعية العامة لالتحاد األوربي 2.2.5

 قانونًا يهدف إلى تغيير جذري بالطريقة التي ستمول 2005 أيار 31 في أصدر المجلس الزراعي في االتحاد األوربي

  :حيث أنشأ القانون صندوقين جديدين هما. 2007فيها السياسات الزراعية اعتبارًا من 

   صندوق ضمان الزراعة األوربية  •

  صندوق الزراعة األوربية للتنمية الريفية  •

 وإدارة واحدة تستفيد من الخبرة الجيدة للمفوضية التي اآتسبتها في سيتم تشغيل هذين الصندوقين بإشراف نظام توجيه

 قسم الضمان، حيث سيشمل هذا النظام قوانين معززة للضوابط –مجال صندوق توجيه الزراعة األوربية و الضمان 

  .المالية وبشكل خاص يقوي االلتزام بالسقوف الزراعية للتشريع األوربي
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 والمراقبة الصحيةالسياسات الزراعية العامة  3.2.5

 نقاشًا حول مستقبل السياسات الزراعية العامة يدعى المراقبة الصحية وفي الحقيقة 2007بدأ االتحاد األوربي في العام 

وسوف يتم نقاش الخطة التي . هذا النقاش مدرج في المقترحات لتبسيط السياسات الزراعية وتصحيح بعض قصورها

زيادة تدريجية في :  ويتضمن مقترح المفوضية ما يلي2008ف األول من العام أطلقت من قبل المفوضية خالل النص

 ترك الخيار لبعض المزارعين لزراعة – لتقابل الطلب المتزايد 2015حصص إنتاج الحليب قبل أن تترك في العام 

ط الكمية القصوى من  ضب–محاصيلهم في جميع أراضيهم بدًال من إبقاء جزء منها بدون زراعة لتجنب اإلنتاج المتزايد 

من المنتجين  % 20من الدفعات اإلجمالية في السياسات الزراعية الحالية لـ % 80الدعم المقدم للمزارعين حيث يترآز 

 االستخدام المتزايد للوقود الحيوي –آما دعت المفوضية إلدارة أفضل للمياه . وهذه ليست سياسة عادلة بمقياس المساواة

آما تم التخطيط لمراجعة اإلنفاق المتعلق بميزانية اإلتحاد األوربي للفترة .  األفضل للتنوع الحيويباإلضافة إلى الحماية

  . والتي يمكن أن تؤدي لتخفيضات إضافية في ميزانية السياسات الزراعية العامة2008-2009

و إصالح جديد سوف يستمر ومن المرجح أن مقترح العناية الصحية لن يؤدي إلى نهاية السياسات الزراعية العامة فه

بالمحافظة على دعم زراعي مرتفع للمزارعين األوربيين ويهدف بالنتيجة لجعل السياسات الزراعية متوافقة مع انفتاح 

 .                    متزايد لقطاعاتها لألسواق العالمية

 إرشادات توجيهية للتنمية الريفية 4.2.5

تبنى المجلس  . 21ًا في مساعدة المناطق الريفية لمواجهة تحديات القرن الـتلعب التنمية الريفية دورًا مهمًا ومتزايد

 ترآز على 2013- 2007 سياسة مستقبلية للتنمية الريفية للفترة 2006 شباط 20الزراعي االتحاد األوربي في 

  : اإلرشادات التوجيهية التالية للتنمية الريفية

  تحسين التنافسية في قطاعات الزراعة والغابات •

   تحسين البيئة والريف  •

   تحسين خاصية الحياة في المناطق الريفية وتشجيع تنوعها  •

     بناء القدرات المحلية للعمالة •

 . البدء بإدخال األولويات حيز التنفيذ وتحقيق التكامل بين عناصر المجتمع •

  :سوف تساعد هذه اإلرشادات الدول األعضاء في اإلتحاد األوربي على ما يلي

االتحاد   مناطق التي يولد فيها الدعم األوربي للتنمية الريفية القيمة المضافة األعلى على مستوى تحديد ال •

 .األوربي والربط بين األولويات الرئيسية له
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 .ضمان المواءمة مع سياسات االتحاد األوربي وبشكل خاص السياسات البيئية •

 .وق الضرورية في الدول األعضاء الجديدة والقديمةااللتزام بتطبيق السياسات الزراعية الجديدة الموجهة للس •

وفي واقع األمر تتقدم سياسات التنمية الريفية عن السياسات القديمة التي تضمنت تدخل األسواق فاستبدلت الدعم بتعددية 

 الحيوي وظائف المقاطعات مساعدًة بذلك الناس الريفيين لتنويع مصادر دخولهم باإلضافة لذلك أصبحت البيئة والتنوع

يفهم هذا االتجاه ليس من قبل الدول المتقدمة لكن أيضًا من قبل بلدان مثل . الحجج األفضل لتبرير الدعم من قبل المجتمع

  .سورية حيث أن قسمًا آبيرًا من السكان يعيشون في المناطق الريفية

تحاد األوربي تواجه الميزانية وفي جميع األحوال التحول في سياسات التنمية الريفية ليس طريق مستقيم ففي اإل

المخصصة للتنمية الريفية قيودًا مهمة ويتواجد الضغط من قبل بعض الدول األعضاء لتخفيض الميزانية اإلجمالية ومن 

تم تخفيض تمويل التنمية الريفية من خالل مراجعة منتصف المدة بنسبة .المحتمل أن يستمر حتى السنوات القادمة 

  .  المشكلة لالتحاد من قبل ليكون من الممكن توزيع المصادر للدول األعضاء الجديدة دولة 15في الـ % 35

  اإلصالحات على منتجات محددة 5.2.5

  إصالح  السكر 1.5.2.5

 40 إصالحًا جوهريًا لقطاع السكر الذي بقي حوالي 2006 شباط 20تبنى وزراء الزراعة في دول االتحاد األوربي في 

األخرى للسياسات الزراعية العامة حيث آان هذا القطاع ضعيفًا وآان سعر سنة بدون إصالح مقارنًة باإلصالحات 

السكر األوربي ثالث أضعاف السعر العالمي وعالوًة على ذلك اعتبر نظام تصديره من قبل لجنة تحكيم النزعات في 

  .منظمة التجارة العالمية مخالفًا لقوانين التجارة الدولية 

بنفس الوقت الذي سيقوم به االتحاد % 36عر السكر األدنى المضمون بنسبة إن جوهر هذا اإلصالح هو تخفيض س

ومن المتوقع أن ينخفض . 2009 دولة األفقر في العالم اعتبارا من 49األوربي بفتح أسواقه بشكل آامل لواردات الـ 

ية االحتياجات  مليون طن ليصبح بمستوى وسعر جيدين ليسمح بتغط7–6إنتاج االتحاد األوربي من السكر حوالي 

األوربية من اإلنتاج األوربي ومن واردات الشريك الباسيفيكي ودول المحيط الهادي والبلدان األقل نموًا آما ستنخفض 

  .الصادرات األوربية بشكل ملحوظ لتسمح لالتحاد أن يحترم التزاماته تجاه منظمة التجارة العالمية

 سوق السكر بشكل عام وسوف يعزز موقع االتحاد األوربي في وبشكل عام سيدعم هذا اإلصالح المنافسة وتوجيه

مفاوضات منظمة التجارة العالمية باإلضافة لذلك سوف يؤثر اإلصالح على منتجي السكر في البلدان النامية الذين 

أيضًا سورية أيضًا سوف تتأثر آمنتج و آمستورد . استفادوا بشكل تقليدي من سعر السكر المتضخم في السوق األوربية

للسكر آما إن إنهاء التشوهات التجارية في سوق االستيراد األوربية سيجعل األمر سهًال التخاذ خطوات إضافية لتحرير 

  .التجارة في بلدان نامية مثل سورية
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  إصالح الموز 2.5.2.5

 حيز التنفيذ منذ العام تبنى المجلس األوربي إصالحًا معمقًا لخطة المساعدة التعويضية لمنتجي الموز والتي الزالت في

 مليون يورو لألموال الموزعة على ما يسمى برنامج 278.8 وسيتم إضافة 2007 والتي سوف تلغى في 1993

الذي يدعم اإلنتاج الزراعي في األقاليم القصوى من ) برنامج البدائل المتعلقة بالمناطق النائية و المعزولة (POSEIالـ

  .االتحاد األوربي

 مليون يورو سوف تحول إلى نظام الدفعات 4.5لموز المنتج في أقاليم أخرى فإن آميًة إضافية تقدر بـ أما بالنسبة ل

 آانون 1وسوف تطبق األحكام الجديدة اعتبارًا من . المفردة المطبق على المنتجين الزراعيين في اإلصالحات السابقة

  : ويهدف هذا اإلصالح إلى2007األول 

 . للمزارعين في المناطق المنتجة للموز بينما يتم تثبيت اإلنفاق العامتأمين مستوى معيشة عادل  •

 توجيه السوق – المنافسة – االستدامة –تزويد النظام بالمبادئ الرئيسية إلصالح السياسات الزراعية العامة  •

 .وضمان احترام التزامات االتحاد األوربي الدولية

 .نتجة ولتبسيط إدارة القطاعاألخذ بالحسبان وبشكل آافي خواص المناطق الم •

إن ما يبقى جدليًا في السياسات المتعلقة بقطاع الموز في أوروبا هو مستوى التعريفات التي تطبق على الواردات من 

وفي الواقع فإن شكوى قدمت مؤخرًا من قبل مصدري موز رئيسيين مثل اإلآوادور سوف تؤدي على األغلب . الموز

  .     مستويات التعريفات المطبقة على واردات الموز ألوروباإلى تخفيض وانفتاح إضافي ل

 إصالح المشروبات الروحية 3.5.2.5

إن قطاع الخمور هو واحد من .  إلصالح جمعية السوق العامة للخمور2006 حزيران22دعت المفوضية األوربية في

د األوربي التنافسية فيما يتعلق يفقد االتحا. تلك القطاعات ذات القوانين األآثر صرامة حول النوعية وحقوق الزراعة

يعارض المزارعين الفرنسيين تحرير القطاع بينما الموقف تجاه ). أستراليا–تشيلي (بالمصدرين العالميين الجدد 

التحرير أآثر تفضيًال في األقاليم األوربية الجنوبية والتي تظهر آمنتجي خمر فارتيل ليس مرتبط بالمؤشرات الجغرافية 

 أن يفهم مقترح االتحاد األوربي على أنه سوق واحدة حرة وموجهه بالرغم من أن قطاع الخمور ال يزال ويمكن. العليا

  .            يواجه تشريعات نافذة في االتحاد األوربي

  : آانت البنود الرئيسية للمقترح مايلي

 –عادة تمويل الصادرات  إ–إلغاء آافة إجراءات دعم السوق غير الفعالة والتي تتضمن دعم التخزين الخاص  •

 دعم تنقية أو تكرير المنتجات الثانوية بهدف االستخدام األفضل للميزانية غير المتغيرة –معالجة األزمات 

 ). مليون يورو1.3(
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استبدال لزراعة العنب في الجبال ومناطق المنحدرات حيث أن المساحة اإلجمالية التي سيتم فيها إيقاف  •

آافة المناطق التي سيتم فيها وقف أو استبدال الزراعة .  ألف هكتار200ون حوالي زراعة العنب ينبغي أن تك

 .ستخضع لنظام الدفعات المزرعية المفردة

 آي يتمكن منتجي الخمور من زيادة إنتاجهم والفكرة هي جعل 2014 آانون الثاني 1إنهاء قيود الزراعة في  •

 .  برزيادة اإلنتاج أسهل في تلك األقاليم حيث الطلب أآ

باإلضافة إلى ذلك ستتلقى الدول األعضاء تمويًال وقائمة من الترتيبات آي تتمكن من اتخاذ اإلجراءات األفضل 

هذا يعني أن الخمور ذات الدالالت الجغرافية سوف تقسم إلى خمور ذات دالالت جغرافية . المناسبة للحالة المحلية

  .محمية وخمور ذات شهادات منشأ محمية

 175 تم االتفاق على إصالح قطاع الخمور بالرغم من أن خطة االستبدال سوف تغطي فقط 2007 العام وقبل نهاية

  .يةألف هكتار ويمكن القول أنها أقل طموحًا مما آان متوقعًا بشكل أولي في مقترح المفوض

 .إصالح الفواآه والخضار    4.5.2.5

ات واسعة النطاق لجمعية السوق العامة للفواآه والخضار  إصالح2007اقترحت المفوضية األوربية في بداية العام 

 2007وتم تبني اإلصالح في حزيران . ليكون هذا القطاع على خط أقرب مع إصالحات السياسات الزراعية األخرى

  .مع تعديالت بسيطة مقارنًة مع المقترح األولي

  .سيتعامل هذا اإلصالح مع النقاط التالية

في %) 50تمويل من ميزانية االتحاد األوربي بدًال من % 60(هناك دعمًا إضافيًا  سوف يكون :جمعية المنتج •

في الدول األعضاء % 20المناطق التي يتم فيها تسويق اإلنتاج عن طريق جمعيات المنتجين بنسبة أقل من 

 . الجديدة لتشجيع إيجاد جمعيات منتجين

مرحلي لكن بعض األدوات يمكن استخدامها من قبل  تدخالت األسواق سوف يتم إنهاؤها بشكل :إدارة األزمات •

 التأمين على المحصول – التدريب –جمعيات المنتجين والتي تتضمن الترويج واالتصال في أوقات األزمات 

 .وتمويل التكاليف اإلدارية إلنشاء الصناديق التعاونية

اع الدعم للفواآه والخضار  سوف تكون جميع أنو:تضمين الفواآه والخضار في برنامج الدفعات المفردة •

المصنعة مفصولة عن اإلنتاج وستزداد سقوف الميزانية الوطنية لبرنامج الدفعات المفردة حيث ستكون الكمية 

  سوف يطبق فك االرتباط تدريجيًا .  مليون يورو800اإلجمالية المحولة لبرنامج الدفعات المفردة حوالي 

لخضار ببرنامج الدفعات المفردة يعني أن االلتزام المشترك بين تلقي إن تضمين الفواآه وا: اإلجراءات البيئية •

باإلضافة . الدعم وتقديم التزامات خاصة بالبيئة سوف يكون إجباريًا للمزارعين اللذين يتلقون الدفعات المباشرة

 .ةمن الميزانية على اإلجراءات البيئي % 20لذلك يجب أن ينفق آل برنامج ساري المفعول على األقل 
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ستكون جمعيات المنتجين قادرة على تضمين الترويج الستهالك الخضار والفواآه في برامجها : الترويج •

 .التشغيلية

 .ال يتطرق المقترح لإلطار القانوني الحالي حول التجارة الخارجية: التجارة مع بلدان العالم الثالث •

مة من خالل تنسيق المعايير التسويقية المتعلقة سيتم تحقيق المزيد من التبسيط في جمعية السوق العا: التبسيط •

 .بجميع المنتجات الزراعية بما فيها الخضار والفواآه

 تخفيض –مما سبق نستنتج أن المقترح يهدف بشكل عام لتحسين المنافسة وتوجيه السوق لقطاع الخضار والفواآه 

 من المحتمل أن يبسط األحكام وأن –ويج البيئي  تعزيز التر– زيادة االستهالك –تقلبات الدخل الناتجة عن األزمات 

 مع تضمين فترة انتقالية لتحويل مساعدات التصنيع في 2007تم تبني اإلصالح في حزيران . يخفض العبء اإلداري

  .برنامج الدفعات المفردة

 95التطورات األخيرة في السياسات الزراعية األمريكية 3.5

 سياسات – التسويق – التجارة الزراعية –المساعدة الغذائية ( مريكي تتحدد سياسات الدعم الزراعي االتحادي األ

يتم تقييم وتعديل وتجديد العديد من هذه القوانين من خالل . من خالل مجموعة متنوعة من القوانين) التنمية الريفية

إن ..1949ي العام القانون المزرعي األمريكي الذي يصدر بشكل دوري لعدة سنوات والذي تم تعريفه للمرة ألولى ف

عملية صنع القرار التي تقود إلى الموافقة لكل قانون مزرعي معقدة جدًا وتحالف المصالح يجب أن يشكل آي يتم 

الوصول لإلجماع في الرأي المطلوب في الكونغرس ومجلس النواب وهذه العملية تظهر معقدة بشكل خاص في مناقشة 

   .      القانون المزرعي القادم

   2002 المزرعي األمريكي لعام القانون 1.3.5

 حيث أن هذا 2007–2002 ويغطي الفترة 2002تمت المصادقة على قانون أمن المزرعة واالستثمار الريفي في العام 

 2002لقد نص القانون المزرعي لعام . 1996القانون حل محل قانون إصالح وتطوير الزراعة االتحادي الصادر للعام 

 البيئة وحماية –دعم أسعار السلع والدخل المزرعي : متنوعة ضمن عشرة عناوين هيعلى تعديل برامج زراعية 

 البحث العلمي والمسائل المتعلقة – التنمية الريفية – االئتمان – التغذية – المعونة الغذائية والتجارة الخارجية –الطبيعة 

ألولى أآثر أهمية وتحصل على حصة آبيرة بشكل تعتبر العناوين الثالث ا.  البرامج المتنوعة– الطاقة – الغابات –به 

  . ملحوظ مقارنًة مع البقية

 حيث تضمن برامج عديدة تتعلق بسلع مختلفة و بشكل أساسي في 2002آان بند البرامج السلعية البند األهم في قانون 

  ) المحاصيل البروتينية- القطن – البذور الزيتية –الحبوب (قطاع المحاصيل الزراعية 

                                                 
      org.usda.ers.www  المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بالقانون المزرعي األمريكي هو95 
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–2002استمرت هذه الدفعات بمعدالت ثابتة للفترة ): قروض دفعات العجز ( المساعدة التسويقيةقروض •

 وهي أعلى مما آانت عليه في قانون إصالح وتطوير الزراعة االتحادي باستثناء أنها بقيت ثابتة للرز 2007

الرعوية والمحاصيل توسعت هذه الدفعات للمرة األولى لتشمل الحبوب . لفول الصويا% 5وانخفضت بنسبة 

تسمح قروض المساعدة التسويقية لمنتجي محاصيل معينة بتلقي ).  العدس– البازالء الجافة –الحمص (

  .القروض من الحكومة عن طريق رهن اإلنتاج آضمانة

حلت هذه الدفعات محل دفعات عقد مرونة اإلنتاج الموجودة في قانون إصالح وتطوير : الدفعات الثابتة •

 وامتدت لتشمل فول الصويا والبذور الزيتية الثانوية ومنحت هذه الدفعات لكل 1996تحادي لعام الزراعة اال

تم تخفيض دفعات عقد . محصول مرغوب في فترة مرجعية بغض النظر عن السعر والمنطقة المزروعة

 بمعدل أعلى مما 2007–2002مرونة اإلنتاج على مراحل سنوية بينما بقيت الدفعات الثابتة ثابتة خالل الفترة 

  .آانت عليه في قانون إصالح وتطوير الزراعة

يتم تقديم هذه الدفعات عندما ينخفض الدخل اإلجمالي للمزارعين لمحاصيل : دفعات دائرية عكسية جديدة •

مختلفة عن مستوى مستهدف معين وصممت هذه الدفعات على ما آان ينتجه المزارعين في الفترة المرجعية 

وتم حساب هذه الدفعات لنفس المنطقة األساسية آما هو . يزرعون في سنة طلبهم للقرضبغض النظر عما 

آما يمكن للمنتجين أن يجددوا مناطقهم األساسية وأيضًا غاللهم المرجعية في . الحال في الدفعات الثابتة

  .الدفعات الدائرية العكسية

ع األلبان الذي استمر الدعم فيه من خالل برنامج  األمريكي أيضًا بنود أخرى مثل قطا2002تضمن قانون المزرعي 

 األجبان من أجل دعم أسعار حليب – مسحوق الحليب المقشود –الدعم السعري لمنتجات األلبان مع تدخل شراء للزبدة 

ع وتم تقديم برنامج جديد للفستق يشابه مايتم تقديمه لكل المحاصيل المذآورة في األنوا. المزرعة عند مستويات معينة

  .الثالثة للدفعات المذآورة أعاله

  . بقي قطاع السكر ثابتًا إلى حد آبير من خالل الحماية الكبيرة ضد الواردات وبرنامج الشراء الحكومي

 1996 والتي لم يتم دعمها من خالل القانون المزرعي لعام – العدس – الحمص – العسل – الموهير –بالنسبة للصوف 

  . تم دعمها بمستوى معين من خالل نظام دفعات عجز القروضفقد) إال من خالل دفعات (

 الخضروات عن طريق تمويل إضافي لشراء وتوزيع الفواآه والخضار عن طريق برامج – الفواآه –قدم الدعم للتفاح 

  .متنوعة

آما تم . جديدةعززت برامج البيئة وحماية الطبيعة بتوسيع التمويل المتزايد للبرامج الموجودة أصًال وببرامج محفزة 

  .تعريف قانون أمن حماية الطبيعة وقانون حماية األراضي الرعوية مع تمويل لمدة ست سنوات

 على البرامج الرئيسية للمعونة 2002بالنسبة للتجارة الخارجية والمعونة الغذائية فقد حافظ القانون المزرعي لعام 

آما تم إدخال . ج دعم الصادرات وضمانات ائتمان التصديرالغذائية الخارجية والتصدير الزراعي وبشكل ملحوظ برنام

  .برنامجين جديدين هما المساعدة التقنية للتخصص في المحاصيل وبرنامج التجارة الزراعية والتقنية الحيوية
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- 2002 بليون دوالر خالل ست سنوات للفترة 290قدر المحللون الميزانية اإلجمالية لهذا القانون المزرعي بحوالي 

بعض المراجع تشير إلى أآثر من  % (80-70والذي يعني زيادة تبلغ % 50 مع زيادة في اإلنفاق تقدر بحوالي 2007

  .1996مقارنًة مع القانون المزرعي لعام %) 80

  . 2007القانون المزرعي األمريكي لعام  2.3.5

مفترضين تعقيد .  هذا التقرير  حتى تاريخ إعداد2007 لم يتم االتفاق على القانون المزرعي األمريكي الجديد لعام 

النقاش فإن تعديالت اللحظة األخيرة التي تم االتفاق عليها في الكونغرس يمكن أن يتم تبنيها في مجلس النواب ونقدم في 

تعكس هذه المقترحات سياسات زراعية ال تتبع . الفقرات التالية بعض المقترحات التي تم االتفاق عليها في الكونغرس

ق منهجي وإنما إجماع في الرأي بين مجموعات النواب المختلفة وما هو واضح هو أن حكومة الواليات دائمًا منط

  .     المتحدة تمتلك أدوات لتنظيم األسواق الزراعية ولتمنح آميات آبيرة من الدعم للمزارعين األمريكيين

  :مقترحات القانون المزرعي األمريكي األولية هي

 العكسي الحالي المبني على السعر إلى برنامج مبني على العائد بهدف التخفيف من تحويل البرنامج الدائري •

 الربط بين المشارآة في تأمين المحاصيل – تزويد تغطية للفجوات في تأمين المحاصيل –الكوارث 

 . إنشاء برنامج ترميم الطبيعة العاجل–والمشارآة بالبرامج الزراعية 

يقلل هذا المقترح تشوهات السوق في : اعدة التسويقية للبرامج السلعيةإصالح وتحديث برنامج قروض المس •

 فول الصويا – الرز – القطن – القمح –ظل القوانين الحالية والتي تقدم معدالت قروض مرتفعة للذرة 

ومحاصيل أخرى رئيسية شجعت على اإلنتاج الذي أدى إلى أسعار أقل للسوق حيث أن معدالت القروض في 

من معدل الخمس سنوات الماضية باستثناء السنتين ذات القيمة % 85لجديد سوف توضع بنسبة القانون ا

 .األعلى واألدنى

 الكلفة باتجاه برنامج – مليون دوالر من خالل دعم برامج الحصة 7.8زيادة تمويل حماية الطبيعة بمقدار  •

 – مليون دوالر في التمويل 4.2يق زيادة  إنشاء برنامج تعزيز المياه المحلية عن طر-تحفيز النوعية البيئية 

االستمرار ببرنامج حماية الموارد عند الحدود الحالية للمساحة وترآيز منافع البرامج التي تقدم الفوائد البيئية 

 .األآبر

 بليون دوالر ألبحاث الطاقة المتجددة والتنمية واإلنتاج تستهدف مشاريع إنتاج 1.6تقديم تمويل جديد بقيمة  •

 .                تانول من النباتاتاإلي

 بليون دوالر لتزيد دعم منتجي الفواآه والخضار بشكل آبير من خالل البرامج 5 تخصص المقترحات تقريبًا  •

 بليون دوالر للبرامج البحثية التي تستهدف المحاصيل ذات الميزة النسبية وتقديم 1الموجهة ومن خالل تقديم 

 .امج مساعدة التغذية من خالل شراء أآثر للفواآه والخضار بليون دوالر لتحسين بر3.2
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 -  مكافحة العوائق التجارية – مليون دوالر للجهود التجارية في توسيع الصادرات 400تخصيص حوالي  •

 مليون 250زيادة االندماج في التجارة العالمية من خالل زيادة تمويل برنامج الوصول لألسواق بحوالي 

 .دوالر

 ادخار نسبة من – مليون دوالر لزيادة الدفعات المباشرة لمزارعي ومربي الماشية المبتدئين 250 تقديم حوالي •

 .صناديق حماية الطبيعة وتوفير مرونة أآبر في القروض للدفعات المنخفضة وقروض شراء وتشغيل األرض

 500 على شكل قروض و بليون دوالر1.6تبسيط ودعم برامج التنمية الريفية في الوقت الذي يتم فيه تقديم  •

مليون دوالر من خالل هبات وقروض للمجتمعات الريفية لخفض التراآمات غير المنجزة في مشاريع البنية 

 .التحتية الريفية

 بليون دوالر 10 تقريبًا حوالي 2007من المتوقع أن تنخفض القيمة اإلجمالية لمقترحات القانون المزرعي األمريكي 

يمكن أن تتغير الميزانية اإلجمالية خالل .  خالل الخمس سنوات الماضية2002زرعي لعام مقارنًة مع القانون الم

  .  النقاشات في مجلس النواب وتعيد بعد آل ذلك إنتاج سياسات زراعية تقدم دعم آبير للمزارعين األمريكيين

البلدان النامية .  بشكل ملحوظواجهت  المقترحات انتقادات شديدة من شرآاء تجاريين مختلفين لجهة عدم تخفيض الدعم

  .مثل البرازيل والهند حاججت بأن الدعم الزراعي األمريكي الحالي يمنع المنافسة العالمية

وما يبدو واضحًا هو أن النقاش الحالي لتصديق القانون المزرعي الجديد يخفض المرونة لدى الحكومة األمريكية 

  .    لعالمية حول الدعم الزراعيللوصول التفاقيات على مستوى منظمة التجارة ا

  السياسات الزراعية في أهم البلدان النامية 4.5

يتطرق تقرير التجارة الزراعة السورية للمرة األولى لموضوع السياسات الزراعية في أهم البلدان النامية والسبب في 

لك البلدان التي تلعب الزراعة ذلك هو إجراء مقارنة بين السياسات الزراعية في بعض البلدان النامية بشكل رئيسي ت

دورًا مهمًا في اقتصادياتها والسياسات الزراعية في مجموعة مختارة من البلدان المتقدمة خصوصًا فيما يتعلق بالدعم 

الزراعي وإصالحات السياسات الزراعية والهدف ليس فقط إجراء تحليل مقارن وإنما أيضًا اختبار طريقة تعامل بعض 

 .   مع مشاآل القطاع الزراعيالبلدان النامية 

  الدعم الزراعي في بعض البلدان النامية 1.4.5

استنادا إلى مصادر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يختلف الدعم الحكومي للزراعة أيضًا في البلدان النامية ولكن 

ية حيث المجتمعات  وبشكل عام يوجد تناقض فالبلدان النامOECD ليس بشكل آبير آما هو الحال في بلدان الـ 

  . الزراعية أآبر بكثير منها في البلدان المتقدمة ال تحمي الزراعة بنفس القدر الذي تقوم به البلدان المتقدمة

يتراوح الدعم الزراعي مقاسًا من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية آنسبة مئوية من تقديرات دعم المنتجين بين 

مع مالحظة أن البلد األخير انضم إلى ) 3-5الشكل (في رومانيا آقيمة قصوى % 29وفي البرازيل آقيمة دنيا % 6
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اإلتحاد األوربي مؤخرًا والفروقات واضحة في تقديرات الدعم بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وهكذا فإن نسبة دعم 

وفي الواليات المتحدة %) 32(األوربي هي أقل بكثير منها في االتحاد % 8وفي الصين % 6منتجين في البرازيل تبلغ 

في البرازيل % 8وهذا ملفت للنظر مفترضين الوزن المهم للزراعة في النواتج اإلجمالية القومية للبلدان النامية %) 16(

في الهند بينما حصة الزراعة في الناتج اإلجمالي القومي لبلدان مثل االتحاد األوربي % 18في الصين و% 13و

  % .3متحدة ال تتجاوز والواليات ال

من   إيصاالت  OECD  (2004-2005%)غير أعضاء في الـ(تقديرات دعم المنتجين في بعض البلدان النامية  3-5 الشكل 
  )المزارعين

0

5

10

15

20

25

30

35

زيل
لبرا
ا

ريقيا
ب أف
جنو

مانيا
رو

اريا
بلغ

رانيا
أوآ سيا

رو
صين

ال

2004
2005

 
   OECD)(قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية : المصدر

عية والتي تعود لثالث العبين رئيسيين في العالم نلخص في الصفحات التالية بعض نتائج دراسات السياسات الزرا

تختلف استراتيجيات البلدان الثالث فمنهجية البرازيل هي توجيه أآبر .  الهند– الصين –النامي وهي البرازيل 

الصين والهند أآثر تدخًال من خالل . للصادرات بالرغم من أن لديها مشاآل تتعلق باألمن الغذائي وتوزيع األرض

فعالة والتعتمد بشكل آامل على الواردات الدولية وفي أية حال تبقى الدولة . الشراء الفعالة من قبل حكوماتهاسياسات 

وتدل الحاالت الثالث على أن الدولة تتدخل في االقتصاد الزراعي بدون أن تكون ضد الدور . لغطي العرض المحلي

في منظمة التجارة العالمية وتقود مجموعة العشرين التي تؤيد هذه البلدان الثالث أعضاء . المتزايد للسوق في االقتصاد

اإلصالح الزراعي في البلدان المتقدمة مع معاملة خاصة وتفضيلية للبلدان النامية في جولة الدوحة بما يمكن القول 

  .قوانين تجارية أآثر حرية

  96السياسات الزراعية في البرازيل   2.4.5

 بشكل آبير في أسواق السلع الزراعية بشكل رئيسي من خالل آليات دعم 1985لعام تدخلت الحكومة البرازيلية حتى ا

األسعار واالئتمان الريفي والتي تضمنت المشتريات الحكومية والتخزين لفائض العرض باإلضافة إلى معدل صرف 

  .موَجه وتعريفات مرتفعة على الواردات

                                                 
  السياسات الزراعية في البرازيل :  المصدر الرئيسي 96

   agricultureandfisheries/org.OECD.www    ى متوفرين عل2005،  للسياسات الزراعية البرازيلOECDمراجعة الـ
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فيض الدعم للزراعة حيث أن تدخل الحكومة حاليًا بقطاع الزراعة  بتحرير االقتصاد وتخ1985بدأت البرازيل بعد العام 

بلغ الدعم المشوه للتجارة مقاسًا من خالل تقديرات دعم .  القطن- الرز– الذرة –محدود ولعدد محدد من السلع مثل القمح 

وأقل بكثير من وسطي  والذي آان قريب من دعم المنتجين في آل من أستراليا ونيوزيلندة 2005في العام % 6المنتجين 

  %.29والذي يبلغ OECD  دعم المنتجين في منظمة الـ

 إلى خفض التشوه في السياسات الزراعية في البرازيل من خالل إزالة 1990أدى اإلصالح االقتصادي في العام 

ل أدوات إدخا– تخفيض القيود التجارية – تحرير السلع الزراعية –الضرائب على الصادرات وآليات ضبط األسعار 

  .خاصة للتمويل الزراعي

 تبني تغيرات هامة أخرى في أهداف السياسات الزراعية أدت إلى تحول في األولويات إلى إصالح 1995تم في العام 

 ألف عائلة تعمل 500 بتأسيس ما يسمى المنظمة العقارية حيث استقرت حوالي ،وتجلى ذلكاألرض والعمل بالزراعة 

آما تبنت الحكومة مجموعة من السياسات . ة بهدف تخفيض الفقر في المناطق الريفيةبالزراعة في أراضي مصادر

  . الخدمات اإلرشادية– البحث – بناء المقدرات –استهدفت األسر العاملة بالزراعة تضمنت حدود عليا لالئتمان المدعوم 

 – إلغاء قيود األسواق المحلية – تخصيص المشاريع الحكومية 1995تضمنت اإلصالحات البنيوية األخرى منذ العام 

 تأسيس اتحاد –تغيرات في السياسات مثل تخفيضات آبيرة على التعريفات وإزالة القيود غير الجمرآية على التجارة 

  .                        مع األرجنتين والبارغواي واألورغواي ) Mercosurالـ (جمرآي 

 اللحوم وبشكل – السكر –ة آالقهوة وعصير البرتقال باتجاه فول الصويا  آما آان هناك تحوًال من المنتجات المداري

  .           خاص الدواجن ولحم الخنزير مما أدى إلى زيادة آبيرة في الصادرات الزراعية البرازيلية

اشرة بين  في الوقت الحاضر البرازيل وآنتيجة لهذه اإلصالحات العب أساسي في االقتصاد العالمي وتحتل المرتبة الع

االقتصاديات العالمية ولكن ال تزال تواجه تحديات تكمن في الحاجة لالستمرار في التحسينات في المنافسة الدولية 

  .وإشراك الفقراء في عملية التنمية

ا والتي له) بشكل رئيسي قيود تجارية ودعم اإلنتاج والصادرات من البلدان المتقدمة(آما تواجه البرازيل قيودًا خارجية 

تأثير آبير على الصادرات الزراعية البرازيلية والذي جعل البرازيل تتبنى موقف صارم خالل مفاوضات منظمة 

  .التجارة العالمية وتأخذ دور القائد في خلق تحالف من البلدان النامية يعرف بمجموعة العشرين

   97السياسات الزراعية في الصين  3.4.5

 إلى تحول تدريجي من اقتصاد مخطط بشكل مرآزي إلى 1978 التي بدأت عام أدت اإلصالحات االقتصادية في الصين

اتسمت . اقتصاد سوق اشتراآي حيث آانت الزراعة القطاع األول المستفيد من إعادة التوجيه هذه في االقتصاد

لمحاصيل بعوامل عديدة من الخصخصة وتوجيه السوق ولكن ال يزال يوجد بعض ا1978السياسات الزراعية بعد العام 

مثل الحبوب والقمح والرز تنتج بموجب التخطيط المرآزي وتوزع عن طريق ما يسمى نظام الشراء الحكومي وآمثال 

                                                 
  : الزراعية للصين المتوفر علىت وخيارات حرجة للسياساًاسابق رانظر المصدر المذآو 97 

    htm.60number/briefs/2020/org.ifpri.www  
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 مليون طن األخرى تباع من قبل 40 مليون طن من القمح سنويًا باألسعار الحكومية بينما الـ 50تشتري الصين 

حكومة بإبطال مرآزية اإلنتاج الزراعي من خالل تبني نظام باإلضافة إلى بدأت ال. المزارعين بأسعار متفق عليها

 تم تحرير سوق الحبوب وإبطال نظام تقنين الحبوب الذي استمر لمدة 1993مسؤولية اإلنتاج األسري وفي العام 

  .                            عام40

 زيادة الواردات حيث – انخفاض اإلنتاج – بسبب ارتفاع أسعار الحبوب 1994تم إدخال العديد من السياسات منذ العام 

زادت الحكومة أسعار الشراء لتصبح أعلى من األسعار العالمية محفزًة المزارعين على تحويل إنتاجهم من القطن 

  . والبذور الزيتية

ت الصين ساعدت هذه السياسا.  عامًا30عزز انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية اإلصالحات التي اتبعتها لمدة 

.  تحسن مهم بنوعية الغذاء واالستهالك–انخفاضا ملحوظ في الفقر – في اإلنتاج واضحةفي إحراز تقدم آبير أنتج زيادة 

عالوًة على ذلك تحولت أولويات الحكومة من زيادة اإلنتاج وبشكل خاص الحبوب الغذائية إلى دعم الدخل الريفي 

 تم تحديدها من قبل  التيصين تواجه بعض التحديات في سياساتها الزراعيةلكن ال تزال ال. والمخاوف البيئية مؤخرًا

  :منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على الشكل التالي

 .تقليص فجوة الدخل الكبيرة بين سكان المدينة والريف حيث ال يزال الفقر مرتفع في المناطق الريفية •

 . والدوليةإشراك المزارعين الثانويين في األسواق المحلية •

 .تحفيز إعادة توزيع مرآزية للمصادر إلنشاء بنية مزرعية أآثر آفاءة •

 .تخفيض األثر السلبي لإلنتاج الزراعي المتزايد  على البيئة •

 .تحسين تنافسية المنتجات الغذائية والزراعية في األسواق المحلية والدولية •

 .ةتحسين توجيه المؤسسات في تصميم وتطبيق السياسات الزراعي •

 والتي هي أقل 2005من فاتورة المزارعين في العام % 8أخيرَا تجدر اإلشارة إلى أن تقديرات دعم المنتجين بلغت 

هذا الدعم مرتفع للسلع .   وتتجاوز فقط أستراليا ونيوزيلندة بين بلدان المنظمة OECDبكثير من معدل الدعم في الـ

  .        الذرة– الحليب -المستوردة المنافسة مثل السكر

   98السياسات الزراعية في الهند 4.4.5

مع .تلعب الحكومة الهندية المرآزية دورًا مهمًا في تشكيل السياسات الزراعية الوطنية وتزود المصدر األولي للتمويل

في الهند ولذلك آل السياسات الزراعية في النهاية يجب أن يتم التوافق " موضوع والية أو مقاطعة"ذلك الزراعة هي 

 .       ومن ثم تطبيقها على مستوى حكومات الواليات أو المقاطعاتعليها

                                                 
    Policy/India/briefing/gov.usda.ers.www:  المصدر الرئيسي98 
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تتضمن األدوات الرئيسية للسياسات الزراعية في الهند من نظام أسعار الدعم األدنى لمحاصيل رئيسية مثل الرز والقمح 

تتم . السطحية والعميقة مياه الري باإلضافة إلى االستثمار الحكومي في مياه الري – الطاقة – دعم مدخالت األسمدة –

المحافظة على دعم الغذاء من خالل برامج توزيع الغذاء مثل نظام التوزيع الحكومي حيث تشتري الحكومات المرآزية 

والمحلية فائض الرز والقمح من األسواق المحلية بأسعار مدعومة بهدف المحافظة على المخازين وضمان عرض آاف 

  .2003-2002 بليون دوالر في الفترة 12ة برامج دعم الغذاء بشكل آبير لتصل إلى ازدادت تكلف. باألسعار المدعومة

من أهم التغيرات في السياسات التي حدثت مؤخرًا في القطاع هو الوصول لألسواق بما في ذلك ما يتطلبه االنضمام 

تجارية الكمية باإلضافة إلى لمنظمة التجارة العالمية من تحرير سياسات االستيراد من خالل إزالة آاملة للقيود ال

الخطوات األولية في التخفيض التدريجي لقوانين السوق المحلية وتقليل القيود ذات األمد الطويل على الصادرات 

  .                              الزراعية

   النتائج الرئيسية

  مالحظات عامة 

ت التأثير على التجارة ونجد السياسات الزراعية فعالة في يقوم معظم الشرآاء التجاريين بتطبيق السياسات الزراعية ذا

  . البرازيل– الهند –بلدان متقدمة مثل الواليات المتحدة واالتحاد األوربي والبلدان النامية الرئيسية مثل الصين 

ألدوات تقترح عملية إصالح السياسات توجيه السياسات الزراعية حيث تبقى الدولة تلعب دورًا فعاًال لكن تكون ا

  .المستخدمة متوافقة بشكل أآبر مع اقتصاد سوق مفتوح

تقوم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بحساب مؤشر الدعم المقدم للزراعة وهو مؤشر دعم المنتجين والذي يقدم 

  .تقديرًا لقيمة التحويالت االقتصادية من المجتمع للمزارعين

كومي لكن معدل التخفيض بطيء حتى اآلن في بلدان متقدمة عديدة ويمكن يوجد اتجاه عام لتخفيض مستويات الدعم الح

أن يكون التخفيض أسرع في السنوات القادمة بسبب زيادة األسعار العالمية لذلك الحماية المحلية ليست مطلوبة بنفس 

  . القدر السابق

العام ومع ذلك يوجد فروقات بين آال تتبع السياسات الزراعية في االتحاد األوربي وفي الواليات المتحدة االتجاه 

الشريكين التجاريين ففي االتحاد األوربي تقود عملية اإلصالحات إلى قيود ميزانية أآثر صرامة لتطبيق نظام الدفعات 

المفردة أما في الواليات المتحدة فهناك قانون مزرعي جديد قيد النقاش وليس من الواضح إلى أي حد سوف يزيد أو 

  .ع الجديد دعم الحكومة األمريكية لقطاع الزراعةينقص التشري

وفي آال الحالتين ال تتبع تغيرات السياسات الزراعية منطق منهجي وإنما تعكس إجماعًا في الرأي بين الدول األعضاء 

 ).حالة الواليات المتحدة(وبين مجموعات المصالح ) حالة االتحاد األوربي(
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 –لكبيرة من المزارعين عادًة مستويات أقل من الدعم ودراسة الحالة في الصين تمنح البلدان النامية ذات األعداد ا

ومن الممكن أن نالحظ بشكل عام أن الدولة ال تزال .  الهند تعكس تنوعًا في استراتيجيات السياسات الزراعية–البرازيل 

منتجات الحساسة هو محدود وبشكل خاص  االعتماد على األسواق الدولية بالنسبة لل-تلعب دورًا فعاًال في هذه البلدان 

 تتلقى - التوجه العام هو لتطبيق إصالحات باتجاه اقتصاد سوق أآثر توجيهًا-في منتجات تنافس المزارعين الصغار

  .فعاليات التصدير الزراعي معاملة ملفتة لالنتباه

  مالحظات محددة           

 OECDوالتنمية تطور السياسات في بلدان منظمة التعاون االقتصادي 

وانخفضت ) 2004نفس النسبة أيضًا للعام  ( 2005لم تتغير نسبة الدعم الحكومي في بلدان المنظمة في العام  •

 . لكنها آما آانت قبل عشر سنوات2003بشكل طفيف جدًا مقارنًة مع العام 

ينما تتواجد النسب  ب– آوريا – النروج – ايسلنده –تتواجد النسب األعلى من الدعم الحكومي في سويسرا  •

 .األقل في استراليا ونيوزيلندة

حصلت تغيرات رئيسية عديدة في الكثير من بلدان المنظمة لكنها آانت ذات تأثير قليل على الدعم الحكومي  •

 .المقاس آنسبة مئوية من تقديرات دعم المنتج

 . بليون دوالر أمريكي280 حوالي 2005بلغت قيمة الدعم المقدم للمزارعين في بلدان المنظمة في العام  •

  .التطورات في السياسات الزراعية العامة لالتحاد األوربي

يعتبر تبسيط السياسات الزراعية العامة لالتحاد األوربي واحدًا من أهم المواضيع في اإلصالحات الحالية لهذه  •

 إلى توحيد جمعيات  باإلضافة2007السياسات والذي يهدف إلى تغيير طريقة تمويل السياسات اعتبارًا من 

 . الموجودة حاليًا في جمعية واحدة21السوق العامة الـ

تعتبر المراجعة الصحية إلصالحات السياسات الزراعية العامة الموضوع اآلخر المهم في إصالح السياسات  •

ام  تحسين إسه–يهدف هذا اإلصالح الستخدام الميزانية العامة بشكل أآفأ . 2008المتوقع حصوله في العام 

    . إنقاص الدفعات الكبرى التي يتم تلقيها من قبل المزارعين الكبار–الزراعة في البيئة 

 إلى إصالح في قطاع المشروبات الروحية يهدف إلى 2007 – 2006دعت المفوضية األوربية خالل الفترة  •

ح قطاع الموز بهدف آما تبنت المفوضية باإلضافة إلى ذلك إصال.زيادة المنافسة وتعزيز سمعة هذا القطاع

 . توجيه السوق– االستدامة –تزويده بالمبادئ الرئيسية للسياسات الزراعية العامة والتي تضمن المنافسة 

 اقتراح إصالحات واسعة النطاق لجمعية السوق العامة للفواآه والخضار تعالج سبع 2006تم أيضًا في العام  •

وتم االتفاق . زي مع اإلصالحات األخرى لهذه السياساتنقاط سوف تضع السياسات الزراعية العامة بالتوا

 .2007على اإلصالح في العام 
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  .التطورات في السياسات المزرعية األمريكي

 برامج زراعية متنوعة معرفًا سياسة دعم فعالة للمزارعين 2002عدل القانون المزرعي األمريكي لعام  •

 المعونة الغذائية والتجارة –يئة وصيانة الطبيعة  الب– دعم سعر السلعة والدخل المزرعي -األمريكيين

 .الخارجية

 تخفيضات جوهرية على مستوى الدعم الزراعي فقد بلغت آلفة هذا القانون استنادًا إلى 2002لم يقدم قانون  •

-70 والذي يعني زيادة بنسبة 2007 -2002 بليون دوالر أمريكي خالل الفترة 290بعض التقديرات حوالي 

 .قانون السابقعن ال % 80

 التحول إلى برامج جديدة وإنشاء برامج جديدة أخرى مرتبطة مع البيئة 2007تضمنت مقترحات القانون  •

 .وصيانة الموارد باإلضافة إلى زيادة تمويل هذه البرامج

 بليون دوالر للبرامج 1زيادة دعم منتجي الخضار والفواآه من خالل البرامج الهادفة ومن خالل تزويد  •

 .ية التي تستهدف محاصيل خاصةالبحث

يمكن أن تغير . 2002عن القانون % 10 حوالي 2007يتوقع المراقبون  انخفاض آلفة القانون المزرعي لعام  •

  .      هذه الكمية نقاشًا البد منه في مجلس النواب

  التطورات في البلدان النامية الرئيسية

ن ليس بشكل آبير آما هو عليه الحال في البلدان المتقدمة يختلف الدعم الحكومي أيضا في البلدان النامية ولك •

 بشكل عام الدعم في البلدان النامية أقل من معدل الدعم في الـ. حيث النسبة األعلى من ا الدعم الحكومي

OECD. 

 فوائد آبيرة لقطاع الزراعة لجهة 1985أنجزت اإلصالحات الرئيسية التي حدثت في البرازيل منذ العام   •

 .دة الكبيرة في اإلنتاج والصادرات الزراعيةالزيا

 تخفيض –ساعدت إصالحات السياسات الرئيسية الصين في إحراز تقدم آبير أدى إلى زيادة آبيرة في اإلنتاج  •

ملحوظ في معدالت الفقر وتحسن مهم في نوعية الغذاء واالستهالك ولكنها التزال تواجه تحديات آبيرة في 

 .ة وإعادة توزيع المصادرتحقيق العدالة والتنافسي

لم تكن إصالحات السياسات الزراعية في الهند متينة آما هو الحال في البرازيل والصين حيث آان أهم تغير  •

.      في سياسات قطاع الزراعة في الوصول لألسواق بما في ذلك اإلزالة الكاملة للقيود التجارية الكمية
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  تجارية السورية السياسات االقتصادية وال-الفصل السادس

شهدت السنوات القليلة الماضية إصالحات جوهرية شملت مجاالت عديدة وهدفت إلى تعظيم فعالية اإلنجاز االقتصادي 

  . عبر تحرير التجارة الخارجية وتحقيق مزيد من االندماج مع االقتصاد العالمي

جية للقيود التجارية والقيود على سعر الصرف هذا التطور أدى إلى تغييرات مهمة في بنية االقتصاد تضمنت إزالة تدري

وهدفت هذه اإلجراءات إلى تحسين مشارآة . وحرية انتقال رؤوس األموال واألرباح للمستثمرين األجانب خارج القطر

من جهة أخرى فان احد أهداف اإلصالح  آان . القطاع الخاص في االقتصاد وجعله شريكا حقيقيا في بناء االقتصاد

  .اع العام وتحسين ومراجعة مهام المؤسسات وإدارة نشاطاتها ودعمها في إطار اقتصاد السوق االجتماعيإصالح القط

يتضمن هذا الفصل مؤشرات حول مجمل اتجاهات تطور السياسات االقتصادية في سورية مع الترآيز على التجارة 

التي تتمثل في السياسات المالية والنقدية وهو يبدأ باستعراض التطورات األخيرة في السياسات الكلية و.  والزراعة

 ثم يتناول  بشئ من التفصيل مجمل السياسات التجارية .والضريبية و الجمرآية وسعر الصرف وسياسات االستثمار

  .والسياسات الزراعية

لى آما سيتبين فان هناك تحديات يتعرض لها االقتصاد السوري والسياسات التجارية بصورة تحتاج معها سورية إ

االستمرار في اإلصالحات وتعزيز دور القطاع الخاص واتخاذ خطوات تدريجية لكن بخطى ثابتة للوصول إلى اقتصاد 

  .أآثر مرونة ويحقق العدالة االجتماعية

  مالمح اإلصالح االقتصادي في سورية  1.6

كلي التي بدأت أولى خطواتها بعد تبني  سياسة اإلصالح الهي تسارعت وتيرة اإلصالحات االقتصادية في سورية مؤخرا

 واستمرت الحكومة بعدها في تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري والذي استهدف .1986في عام 

آما قامت بإصالحات مؤسسية وهيكلية تؤدي إلى زيادة اإلنتاج وتحسين آفاءة الخدمات . تعديل السياسات االقتصادية

 .العامة

 االقتصادي على تعزيز ودعم القدرة التنافسية لالقتصاد عن طريق تحسين البيئة التشريعية التي رآزت سياسة اإلصالح

  وعملت على تسهيل التجارة من خالل اعتماد .تساعد على مواآبة التطورات االقتصادية وتسهل تنفيذ اإلصالحات

نية التحتية المتعلقة بالتجارة وإصالح منهج شامل لتيسير التجارة يتضمن تحديث الجمارك وتطوير االستثمار في الب

وتشمل اإلصالحات مرونة في السياسات السعرية وسعر الصرف . السياسات المالية والنقدية والسياسات الضريبية

وقد حرصت الدولة على أن يشمل . وتعديل النظام الضريبي وإعادة النظر في هياآل التعرفة وتطوير القطاع المصرفي
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وفي . ء المؤسسات المالية واإلدارية وتطوير أساليب عملها لتلبي المتطلبات واالحتياجات االقتصاديةاإلصالح تنظيم بنا

مجال اإلصالح اإلداري والمؤسساتي تبذل الجهود لتنفيذ مشروع لتقنيات المعلومات وتطوير الخدمات العامة وتخفيض 

  .اإلجراءات واألعباء اإلدارية

ات والعوائق التي آانت تعترض مسيرة النمو االقتصادي، ومن ضمنها انخفاض عملت الحكومة على مواجهة التحدي

معدالت إنتاج النفط، واألداء البطئ للقطاع العام، وازدياد العجز التجاري، وضعف أداء األسواق المالية وارتفاع 

وتطوير القطاع العام ويقع في مقدمة أولوياتها تحديث . معدالت البطالة المقترن بارتفاع معدالت النمو السكاني

الصناعي ويناقش حاليا قانون إلصالحه في إطار برنامج تم إطالقه مؤخرا بالتعاون مع الحكومة اإليطالية ومنظمة 

. على مستوى الحكومة والقطاع الخاص إلعادة هيكلة الصناعة في سورية) اليونيدو(األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 المؤشرات االجتماعية في مجال التنمية البشرية ويكون متوافقا مع السياسات وهناك تحد آخر يتمثل في تعزيز

االجتماعية وسياسات سوق العمل ويعالج مشكلة البطالة والفقر و تحقيق العدالة في توزيع الدخل خاصة بين سكان 

  .االقتصادي واالجتماعي الريف نظرا لتالزم المسارين

 أن تنفذ العديد من اإلنجازات االقتصادية ونجحت في تحقيق نوع من االستقرار رغم العقبات الكبيرة، استطاعت سورية

ونجحت السياسات االقتصادية في المحافظة على مستوى جيد من النمو وخفض معدالت البطالة من .  االقتصادي

 نتائج بحسب% 11- 10 بعد أن آانت تتراوح بين 2006عام % 8.2 ثم إلى 2005عام % 8.5 إلى 2004عام % 9.3

وبدأت معدالت النمو في . 2006-2004مسوح القوى العاملة التي أجراها المكتب المرآزي لإلحصاء خالل الفترة 

 حددت سورية 2005في حزيران . 2006في العام  %5االقتصاد السوري تشهد تطورًا تدريجيًا وصل إلى أآثر من 

وقد " 2010-2006الخطة الخمسية العاشرة " واعتمدت "اقتصاد السوق االجتماعي" نموذج االقتصاد الجديد ليكون 

  .أآدت الخطة على إعطاء دور اآبر للقطاع الخاص في بناء االقتصاد

  السياسات العامة لالقتصاد   2.6

   السياسات المالية  1.2.6

 خالل العقد تضمن تقرير صدر مؤخرا للمنتدى االقتصادي العالمي استحسانا للشروط التي يتطور بها االقتصاد السوري

حيث أظهرت سورية مستويات منخفضة من عجز الميزانية وحدود متدنية من التضخم إلى جانب استقرار .99األخير

اال أن هذه المزايا في االقتصاد ترافقت مع انخفاض نسبي في . سعر الصرف وتوفر سيولة نقدية جيدة في المصارف

طالة وهذا يتطلب اتخاذ خطوات إضافية لضمان توفير ظروف مالية نمو الناتج المحلي اإلجمالي وارتفاع في مستوى الب

  .مالئمة لالستثمار الخاص الستمرار النمو في المستقبل

 تبنت وزارة المالية استراتيجية شاملة ومتكاملة لبرامج وسياسات  تؤدي إلىإصالح اإلدارة المالية وتطوير المؤسسات

 ومراجعة الجوانب مهامها بكفاءة أعلى ناء قدراتها التي تكفل قيامها بأداءلوزارة وبلتحديث الهيكل المؤسسي المالية و
                                                 

إعداد نهاد دمشقية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، برنامج تنمية األعمال، دمشق، منتدى االقتصاد " زيادة دور القطاع الخاص" انظر  99
  العالمي 
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التنظيمية والقوانين والتشريعات التي تنظم عمل المالية آما عملت على اتخاذ جملة من اإلجراءات والقرارات المالية 

 القطاع المالي بغرض تطوير آليات وهناك برنامج إلصالح. والنقدية التي تهيئ االقتصاد لالنفتاح على االقتصاد العالمي

عمله فهو من أآثر القطاعات التي شهدت تغييرات وتعديالت في أنظمتها وتشريعاتها بهدف الوصول إلى نظام مالي 

  .مستقر

يأتي في مقدمة اهتمامات الحكومة مسألة تعزيز عملية اإلصالح الهيكلي للمصارف وتقوية وتطوير النظام المصرفي 

آما حرصت الحكومة على إعطاء . تحرير الخدمات المالّية نافسية في ظل منافسة البنوك األجنبّية إثرلرفع قدرته الت

المصارف الخاصة قدرا أوسع من المرونة في مجال تمويل القطاع الخاص وعملت على إصدار وتعديل القوانين التي 

نين تطوير المصارف الخاصة لتكون قادرة على واستهدفت القوا. تحكم العمل المصرفي وتنظيم التعامل بالنقد األجنبي

  .تأمين احتياجات التنمية

لذلك وبعد أن تم السماح بفتح المصارف الخاصة . واحد األهداف هو االنتقال بسورية لتكون بلدا جاذبا لالستثمار

ارف وصل عدد المصارف المرخصة إلى عشرة مصارف خاصة باإلضافة إلى ثالثة مص) 2001 لعام 28القانون (

وبهدف تطوير الجهاز المصرفي .  فرع مصرفي في أنحاء البالد والرقم قابل للزيادة400إسالمية خاصة وأصبح هناك 

والمؤسسات المالية تمت إعادة النظر في رؤوس أموال المصارف الخاصة حيث تم تحديد رأسمال المصرف في البداية 

 مليون 200المصرف اإلسالمي من مائة مليون دوالر إلى  مليون دوالر و100 مليون دوالر ثم رفع إلى 30ليكون 

وجاءت هذه الخطوة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دورة المال وتوسيع مجال الخدمات المصرفية لزيادة . دوالر

 .تأثيرها في جذب االستثمارات األجنبية وتمويل التجارة

ت والتحويل إلى الخارج بالعمالت األجنبية وتشجيع في خطوة مهمة وايجابية سمح للمصارف الخاصة بفتح الحسابا

ونتيجة لذلك   .زيادة حجم اإلقراض للقطاع الخاص وبذلك أتيح للمستوردين والمصدرين التعامل مع المصارف الخاصة

 بينما ارتفعت 2005عام % 50 إلى 2003من مجمل التسليف عام % 34فقد ارتفع حجم اإلقراض للقطاع الخاص من 

، آما ارتفعت نسبة 2005في عام % 95 عن العام السابق وبنسبة 2004عام % 154صارف الخاصة بنسبة ودائع الم

 .2005عام % 9 إلى 2000من إجمالي التسليف عام % 2اإلقراض إلى قطاع الصناعة التحويلية من 

لى استقاللية المصرف ة وعملت عتوشملت اإلصالحات القانونية توسيع وتفعيل آلية عمل البنك المرآزي وإعادة هيكل

واستهدفت آذلك زيادة إجمالي الودائع لدى المصارف حيث . التجاري وفتح المجال أمام نشاطات مصرفية ومالية جديدة

قام المصرف المرآزي بتحريك أسعار الفائدة ورفعها لإليداعات بهدف زيادة االدخار وبالتالي زيادة االستثمار، حيث تم 

وتم رفع الفوائد % 5بدًال من % 4 ودائع التوفير التي تزيد عن مليون ليرة سورية لتصبح تخفيض الفوائد على شرائح

و % 6بعد أن آانت % 7.5إذا آان األجل يتجاوز العام ورفع الفائدة على شهادات االستثمار إلى % 7على الودائع إلى 

 .على التوالي% 6.5

الية والمصرفية على إصدار العديد من القرارات التي تسهل عمل عملت الهيئة المشكلة لتحديث القوانين والتشريعات الم

 واهم التشريعات التي صدرت مؤخرا معروضة في الصندوق في. المصارف الخاصة وتطور أداء المصارف العامة
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يع وحاليا تدرس العديد من التشريعات المتعلقة بجوانب عديدة تشمل البنية التحتية والصرافة اآللية والتوق. األسفل

 .االلكتروني والتحكيم في الخالفات بين المصارف الخاصة والمتعاملين معها

استكماًال للخطوات الهادفة إلى تصحيح هيكل الفوائد المصرفية وجعلها أآثر انسجامًا مع متطلبات  

المصارف حيزا أآبر من الحرية في تحديد معدالت  االقتصاد الوطني وتطور السوق النقدية ، وإعطاء

 تاريخ 4ب /م ن/160القرار(  صدر قرار يحدد أسس حساب الفوائد دة وإتاحة فرص المنافسة بينهاالفائ

18/9/2005.( 

السماح للمصارف الخاصة والعامة أن تقترض فيما بينها على أساس تسهيالت جاري مدين بسقف  قرار ب   

 ).28/2/2005 تاريخ 4ب/م ن/113 (مليون ليرة سورية/ 500/مقداره 

 82المرسوم (سمح للمصارف الخاصة ببيع المواطنين السوريين العمالت األجنبية من موجوداتها مرسوم ي 

 ).6/5/2005تاريخ 

 ).2005 لعام 35المرسوم التشريعي (مرسوم يسمح بتأسيس المصارف اإلسالمية  

 تاريخ /34/المرسوم رقم ( لمصارف العاملة في سورية لسر المهنة المصرفيةالخاصة بحكام مرسوم يتضمن األ 

1/5/2005.( 

مرسوم يتعلق بنظام التسويات والمصالحات في قطاع المصارف وبالسماح للمصارف الخاصة بتداول العمالت  

 )2006 لعام 213المرسوم رقم (األجنبية 

مرسوم تشريعي ينظم آلية العمل بالرهونات والكفاالت في المصارف في إطار تنظيم عمل المصارف  

 ).1/8/2006 تاريخ 35المرسوم (

مرسوم يتعلق بتأسيس مرآز للتدريب والتأهيل المصرفي لرفع المستوى الفني والمهني للعاملين في  

 2006 لعام 213المرسوم (المصارف

يطور آلية عمل المصرف التجاري السوري ويحوله إلى مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع مرسوم  

إلداري وأولى مهامه هي تمويل التجارة الداخلية والخارجية والقيام بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي وا

بمختلف األعمال والخدمات المصرفية وفق الضوابط والحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف وبما ال 

 ).2006 للعام 35المرسوم التشريعي رقم (يتعارض مع األنظمة النافذة 

تحفيز النشاط االقتصادي وتصحيح هيكل الفوائد لر الفائدة المدينة  قضي بتحريي مجلس النقد والتسليف عنقرار 

وتهيئة المناخ المالئم لتطور السوق النقدية، واعتبار معدالت الفوائد الواردة في قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

 ).2006 لعام 216رقم  قرارال ( تأشيرية وغير ملزمة تسترشد بها المصارف العامة2005 لعام 174
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 مجلس الوزراء يسمح بموجبه للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين مبلغا ال  عن رئاسةقرار 

وفق نشرة أسعار الصرف الحرة  دوالر اميرآي أو ما يعادله بالعمالت العربية واألجنبية 5000يتجاوز 

 )22/9/2005و تاريخ .م/77رقم القرار (. للعمالت األجنبية

زراء يقضى ببيع المقيم الذي يرغب بالمعالجة الطبية خارج الجمهورية العربية  مجلس الوةسارئعن  قرار 

 .دوالر اميرآي أو ما يعادله بالعمالت العربية أو األجنبية   30000السورية مبلغ 

 للعام 24القانون (قانون أجاز لمجلس النقد والتسليف أن يرخص إلحداث مؤسسات تقوم بأعمال الصرافة  

2006.( 

 لمجلس النقد والتسليف بالترخيص بإحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم محيسمرسوم  

 .معينة من السكان التمويل الصغير والمتناهي الصغر باإلضافة إلى خدمات مالية ومصرفية أخرى لشرائح

لها بالخبرة  ديمكن أن تحدث هذه المؤسسات من قبل مؤسسات أو هيئات سورية أو عربية أو أجنبية مشهوو

الترخيص أن تحظى بموافقة مسبقة من  والمعرفة بهذا النوع من النشاط آما يشترط في الجهة الخارجية طالبة

 ).2007للعام / 15/المرسوم التشريعي رقم (مجلس الوزراء على العمل في سورية 

 السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف  2.2.6

وتسعى سورية . الحكومة إلى تطوير القطاع النقدي وتسهيل التعامل بالنقد األجنبيعكست الخطة الخمسية العاشرة توجه 

إلى تحقيق استقرار في سعر الصرف للعمالت األجنبية وقد حققت نجاحا مهما في مجال إدارة سعر الصرف من خالل 

عار الصرف تامين فائض جيد من القطع األجنبي بهدف تامين استقرار نسبي في سعر الصرف وتم توحيد أس

واختصارها إلى سعرين هما سعر عمليات الدولة والقطاع العام والذي يقارب السعر الفعلي الناتج عن العرض والطلب 

في السوق ويطبق على حصيلة صادرات ومستوردات مؤسسات القطاع العام وإيرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة 

رف المرآزي وفق ظروف العرض والطلب استنادا إلى القيمة والضرائب، وسعر الصرف الحر الذي يحدده المص

في تطور مهم تم إصدار عدد من القرارات التي تتعلق بسعر الصرف أهمها . الحقيقية لليرة السورية في األسواق المالية

ع  بتوحيد أسعار الصرف المطبقة على عمليات الدولة والقطا20/12/2006 تاريخ 5787قرار رئاسة الوزراء رقم 

وبالتالي قامت الحكومة بتعديل . العام وعلى عمليات القطاع الخاص في نشرة أسعار صرف واحدة للعمالت األجنبية

مرسوم يتعلق بغسل األموال غير صدر آذلك .أنظمة عمليات صرف العملة وألغيت القيود على حرآة الصرف األجنبي

وقرار تضمن تعليمات مكافحة غسيل ) 1/5/2005يخ   تار 33المرسوم (مكافحة غسيل األموال المشروعة في إطار

 )2006م لعام /59/100القرار (األموال 

عمل توحيد سعر الصرف والسماح بصرف العمالت من المصارف الخاصة والعامة ألغراض االستيراد والسفر على 

وداء وتقلص فرق سعر تامين استقرار نسبي لالقتصاد في السنوات األخيرة ورفع الثقة به فقد انعدمت السوق الس

آما أن ثبات واستقرار سعر الصرف وتخفيض الجمارك وحسابها بسعر صرف . الصرف الرسمي عن السعر الحر



  2006التجارة الزراعية السورية 

126 

موحد أدى إلى نمو ملحوظ في حرآة التجارة  سواء في مجال الصادرات أو الواردات والى زيادة االستثمارات األجنبية 

  .المباشرة

 هناك توجه إلعطاء البنك المرآزي مزيد من االستقاللية في صياغة جريه سوريةلنقدي الذي تافي إطار اإلصالح و

حماية االحتياطي ل بسلة عمالت  العملة السورية بالدوالر األمريكي واستبدل إنهاء ربطوتنفيذ السياسات المالية آما تم

تحويل  2005في عام وآان قد تم   .اآبر من االستقرار لليرة السورية ق قدريحق وتاألجنبي من تقلبات أسعار الصرف

 ونص القرار ت .نصف االحتياطي السوري من العمالت األجنبية من الدوالر إلى اليورو بعد أن آان معظمه بالدوالر

 على اعتماد اليورو عوضا عن الدوالر األمريكي في العقود المستقبلية لالستيراد والتصدير 12/6/2006 تاريخ 366

 .والخدمات للقطاع العام

 سوق األوراق المالية  3.2.6

وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية للسياسات النقدية في سورية تم إحداث سوق دمشق لألوراق المالية وتم آذلك إحداث 

واعتبرت الهيئة هي ) 2005 لعام 22القانون ( هيئة األوراق المالية  وتنظيم قطاع إصدار وتداول األوراق المالية 

عن تثبيت تسجيل األوراق المالية للشرآات المساهمة وأسهمها تمهيدا إلدراج هذه األوراق واألسهم في الجهة المسؤولة 

وافق وقد . 2008 آو بداية العام 2007سوق األوراق المالية والتي تسعى إدارة السوق إلى افتتاحها في نهاية العام 

ى مشروع نظام إحداث صناديق االستثمار وفق ما نصت مجلس المفوضين في هيئة األوراق واألسواق المالية مبدئيًا عل

ح المجال لتجميع المدخرات واستثمارها في األوراق فسيالذي  و2006 لعام 55 من المرسوم التشريعي 42عليه المادة 

ويتم تشجيع تأسيس صناديق استثمار مشترآة تقوم ببيع . المالية المدرجة في السوق تحت إدارة شرآات متخصصة

وتستثمر في األسهم واألوراق المالية وتشكيل شرآات قابضة تقوم بطرح األسهم وتعديل البيئة الضريبية للسماح أسهمها 

وتخطط الحكومة إلى إصدار سندات حكومية لتمويل عجز الميزانية . للشرآات العائلية بالتحول إلى شرآات مساهمة

حيث يتوقع أن يتم قريبا  سوق للسندات الحكومية وسيتم إحداثعوضا عن االقتراض المباشر من المصرف المرآزي 

  .حدوث أول مزاد لسندات الخزينة

  :بين العديد من القرارات المتخذة لتسهيل إقامة وتشغيل سوق األوراق المالية نعرض فيما يلي أهمها

الية قرار رئاسة مجلس الوزراء تضمن التعليمات والشروط الالزمة للترخيص لتأسيس شرآات الوساطة الم 

 ،)28/8/2006 تاريخ 3942القرار(وخدمة األوراق المالية 

مرسوم تشريعي تضمن إحداث سوق دمشق لألوراق المالية آمؤسسة ذات شخصية اعتبارية واستقالل مالي  

وإداري لتسهيل استثمار رؤوس األموال وتوظيفها لتوسيع النشاط االقتصادي من خالل تداول األوراق المالية 

 ،)2006لعام  55المرسوم (

 لعام 47المرسوم (مرسوم تضمن تسمية رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية  

2006(، 
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 بتاريخ 3945القرار رقم (قرار عن رئيس مجلس الوزراء حدد آلية نظام إصدار وطرح األوراق المالية  

28/8/2006(، 

  سياسات التأمين  4.2.6

فقط وتسعى الحكومة إلى رفع هذه النسبة لتصل % 0.35 في الناتج المحلي اإلجمالي بنحو ويساهم قطاع التأمين حاليا

 وتشهد سوق التأمين السورية منذ حوالي العامين دخول شرآات تأمين خاصة بموجب .2010بحلول العام % 1إلى 

ت الحكومة استخدام التأمين وقد شجع.  الذي سمح بإقامة شرآات التأمين الخاصة2005 لعام 43المرسوم التشريعي رقم 

في السوق السورية إلى حاليا سسات تعمل ؤ م8سسات التأمين الخاصة إلى ؤوصل عدد ملتسريع االستثمارات وبذلك 

جانب المؤسسة العامة السورية للتأمين وهناك خمس شرآات منحت تراخيص نهائية وموافقات مبدئية من رئاسة مجلس 

 قضي باعتبارمرسوم تشريعي يصدر وقد  .برؤوس أموال ماليزية ة تأمين إسالميةشرآهناك توجه إلقامة  والوزراء

االعتبارية واالستقالل المالي  المؤسسة العامة السورية للتأمين مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية

لرئيسي في مدينة حمص ويكون مرآزها ا" السورية للتأمين المؤسسة العامة"واإلداري وتعمل تحت العنوان التجاري 

  )2007للعام / 46/المرسوم التشريعي رقم (المالية  وترتبط بوزير

  سياسات الميزانية  5.2.6

خطوات حاسمة في تطوير قطاعها المالي حيث استطاعت ضبط عجز الموازنة الحكومية بمعدالت عجز سورية خطت 

وهذا ساهم في استقرار .  متضمنا إيرادات النفطمن الناتج المحلي اإلجمالي % 5لم تتجاوز حتى اليوم حاجز الـ 

وقد بلغ . االقتصاد الوطني ووقر موارد مالية للقطاع الخاص إلنجاز االستثمارات الالزمة لتحقيق النمو االقتصادي

% 19من الناتج المحلي اإلجمالي وبلغ اإلنفاق الجاري لوحده % 31 حوالي 2005-2001متوسط اإلنفاق العام للفترة 

من إجمالي اإلنفاق % 3.2لناتج المحلي اإلجمالي وتعتبر النسبة المخصصة لفوائد الدين العام ضئيلة ال تتجاوز من ا

 .وهذا مؤشر ايجابي

 عن تحقيق الخارجيةأسفرت الجهود التي بذلتها الحكومة لتخفيض عبء المديونية آما تمت معالجة المديونية الخارجية و

مجال  هذا ال وقد آان أبرز ما تحقق في . الديونع الجهات الدائنة على إعادة جدولة من خالل االتفاق م نجاح ملحوظ

 واستطاعت سورية جدولة ديونها الخارجية مع روسيا اتفاقيات شطب الديون أو تحويلها إلى منحالتوصل إلى توقيع 

ئا على الموازنة العامة ولم تتعد نسبة انخفضت قيمة الدين العام ولم يعد يمثل عب. ورومانيا االتحادية والتشيك والسلوفاك

 .من إيراد الموازنة العامة% 3من الصادرات ونسبة فوائد الدين العام % 6خدمة الدين العام 

 والذي تم بموجبه تحديث 2006لعام / 54/المرسوم التشريعي رقم تضمنت اإلصالحات في الميزانية العامة صدور 

ستثماري وإعداد وإقرار وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وهيكلية الموازنة وطرق م شؤون اإلنفاق العام الجاري واالينظت

تبويبها وارتباط جهات الدولة المختلفة بما فيها المؤسسات العامة ذات الطابع االقتصادي وتنظيم الشؤون المالية في 

  .الجهات العامة وتدقيق الحسابات العامة
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رية تحديث وإصالح النظام الضريبي والذي من شانه  أن يسهل االستثمارات بالنسبة للسياسات الضريبية، شهدت سو

 وتبسيط اإلجراءات الضريبية وتخفيض  تطوير الهيكل الضريبيالمحلية و األجنبية  وآان الهدف من اإلصالحات هو

وقد خفضت . بيالتعقيدات التي تعيق تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة المكلفين والحد من تفشي ظاهرة التهرب الضري

 1200، وقامت الحكومة برفع الحد األدنى المعفى من ضرائب الدخل من %35إلى % 63ضريبة الدخل من حوالي 

 عما 2006زادت اإليرادات الضريبية في عام ورغم التخفيضات في المعدالت الضريبية فقد     . س. ل5000س إلى .ل

  نتيجة توسيع شريحة 2007 في العام %20إلى  تصليتوقع أن و% 18.7 بنسبة 2005آانت عليه في العام 

 لتعزيز التحصيالت الضريبية وتحقيق توجه نحو تطبيق الضريبة على القيمة المضافةالتحصيالت الضريبية وهناك 

 .العدالة في التكليفات الضريبية

  سياسات االستثمار  6.2.6

 10نة الماضية منذ صدور قانون االستثمار رقم تطورت بيئة االستثمار في سورية بشكل آبير خالل الخمسة عشر س

اجتذاب سواء من حيث التشريعات أو اإلجراءات التنظيمية ونجحت سورية في توفير حوافز تعمل على 1991لعام 

وقد تضمن . الصناعة والسياحةومتزايد لالستثمارات األجنبية المباشرة في قطاعات األعمال المصرفية والعقارات 

امتيازات لالستثمار تضمنت إعفاءات من ضريبة  الدخل على األرباح ومن الرسوم الجمرآية على القانون تقديم 

  .المستوردات من المواد الخام والتجهيزات

آان لتطور السياسات نحو تحرير االقتصاد وسياسات تحسين مناخ االستثمار اثر ايجابي على زيادة االستثمارات 

ووصل عدد مشاريع .ديل قوانين االستثمار في زيادة عدد المشاريع المنفذةوأثمرت اإلصالحات في السياسات وتع

 220 مشروعا أمنت حوالي 3824 إلى 2006 وحتى نهاية العام 10االستثمار المنفذة منذ صدور قانون االستثمار رقم 

  . مشروع زراعي161 مشروع منها 351 وصل عدد المشاريع المرخصة إلى 2006ألف فرصة عمل وفي عام 

وآانت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي % 7 إلى حوالي 2005-2001ووصل معدل نمو االستثمار خالل الفترة 

وشملت االستثمارات %. 1.4 بلغت نسبة االستثمارات األجنبية إلى الناتج المحلي اإلجمالي 2005وفي عام % 21

عي مازال دون الطموحات واإلمكانيات المتاحة فيه بسبب معظم القطاعات االقتصادية اال أن االستثمار في القطاع الزرا

ارتفاع نسبة المخاطرة في المشروعات الزراعية عموما وضعف التمويل والقروض المتاحة للمستثمرين في هذا القطاع 

 االستثمار اال انه بالرغم من ذلك  فان. والحاجة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات المتوفرة خاصة في المناطق النائية

الزراعي يكتسب أهمية آبيرة الرتباط اإلنتاج الزراعي باألمن الغذائي وتشغيل األيدي العاملة وزيادة الموارد من النقد 

  . األجنبي عند تصدير السلع الزراعية

 1991 لعام 10 والذي حل محل القانون رقم 2007 لعام 8وفي إطار جذب االستثمارات الخاصة صدر المرسوم رقم 

 باإلضافة إلى اإلعفاءات التي وردت في 10قد أتاح هذا المرسوم حوافز وضمانات إضافية عما تضمنه القانون رقم و

   منها على سبيل المثال 10القانون 

  ضمان عدم تأميم أو مصادرة أو نزع ملكية العقارات وأراضي المشروع  •

  وعدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها أو تجميدها  •
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   تحويل رأس المال في حال عدم تنفيذ المشروع أو تصفيتهوضمان •

  وضمان تحويل األرباح وتكلفة التمويل بالعملة التي استورد بها رأس المال •

  والسماح باستيراد احتياجات المشروع دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر االستيراد  •

عمال غير السوريين العاملين في والسماح بالحصول على تراخيص عمل وإقامة للمستثمر وعائلته ولل •
  . المشروع 

من المزايا األخرى التي نص عليها المرسوم هي استحداث والعمل بنظام النافذة الواحدة للتعامل مع المستثمر لتسهيل 

إنجاز التراخيص وتجنبا لتعقيدات اإلجراءات اإلدارية الطويلة للحصول على الترخيص إلقامة المشروع وذلك بتجميع 

ويتوقع . ين عن آافة الجهات ذات العالقة بترخيص المشروع في مكان واحد بقصد تنظيم وتسهيل منح التراخيصممثل

  .2008البدء بالعمل بنظام النافذة الواحدة في مطلع العام 

يناط بها العمل على ترتيب المشاريع قيد الترخيص ضمن ) 2007 لعام 9المرسوم رقم ( تم إحداث هيئة  لالستثمار  

ولويات تنسجم مع متطلبات التنمية المستدامة واختيار المشاريع وفقا لمساهمتها في خدمة أهداف التنمية االقتصادية أ

واالجتماعية آما ستعمل على مساعدة المستثمرين في التعرف على مواقع االستثمارات الواعدة التي تحقق لهم أفضل 

تثمار والمزايا الممنوحة للمستثمرين والترويج لالستثمار في سورية العوائد وستقوم بنشر المعلومات عن إمكانيات االس

وسيكون من . وفي الخارج سواء بين المستثمرين المحليين أو األجانب عبر الترويج االلكتروني وعقد اللقاءات معهم

. ستثمار في البلدمهامها أيضا تعديل قوانين االستثمار ووضع المقترحات لمعالجة العوائق والصعوبات التي تواجه اال

وإضافة إلى ذلك فإنها ستمثل القطر لدى المؤسسات الدولية التي تنظم االستثمار وستشكل جهة مرجعية إلقامة الروابط 

وقد انضمت سورية إلى عضوية عدد من المؤسسات العاملة في . مع تلك الجهات آالمؤسسة الدولية لضمان االستثمار

ة لضمان االستثمار والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات والوآالة مجال االستثمار آالمؤسسة العربي

  ).ICSID(والمرآز الدولي لتسوية المنازعات ) MIGA(الدولية لضمان الستثمار 

 اقةالطوفيها من مزايا االستثمار ما يمكنها من تحقيق استثمارات القطاع الخاص توجد في سورية آفاق واسعة إلمكانيات 

العديد من المقومات األساسية  وتتوفر فيها  االستيعابية لالقتصاد نتيجة اتساع حجم وقاعدة الموارد الطبيعيةالعالية

ومن تلك المزايا . وتشجع المستثمرينالستثمارات بأنواعها المختلفة اجذب وتدفق ل والعوامل التي تجعل من سورية قابلة

أداة جذب لالستثمارات  المحافظات واألماآن الحرة السورية والتي تعتبرإقامة عدد من المدن الصناعية في بعض

فهي تسهل على المستثمرين تأمين موقع للمشاريع في مكان تتوفر فيه الخدمات بتكاليف الخاصة المحلية واألجنبية، 

 حاضنة تكنولوجية في مناسبة وتتيح إمكانيات زيادة الصادرات الصناعية وهناك مباحثات إلقامة مدينة صناعية وإنشاء

  .سورية بالتعاون مع الحكومة الصينية

لتصل إلى % 7 بمعدل 2010تخطط الحكومة لزيادة حجم االستثمارات على مدى السنوات الخمس القادمة حتى عام 

فتاح هناك ترابط وثيق بين االستثمار والتجارة التي يمكن أن تزدهر أآثر في ظل االن. من الناتج المحلي اإلجمالي% 25

وهناك توجه لجعل سورية مرآز جذب لالستثمارات األجنبية المباشرة وهذا بدوره سيشجع التجارة حيث . االقتصادي

ويعتبر االستثمار في قطاع الزراعة تحديا مستقبليا باعتباره . إن تحرير وتسهيل التجارة يشكل إطارا مناسبا لالستثمار

  .مساهما فاعال في تطور االقتصاد الوطني
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  السياسات التجارية  3.6

تأمين احتياجات البلد من السلع والخدمات خالل   منتطوير االقتصاد الوطنيدورًا مهمًا في في سورية تلعب التجارة 

وخلق فرص   واستحداث الوظائفنحو تبني التكنولوجيا الحديثةالمساعدة في توجيه حرآة النمو االقتصادي ودفعه و

 السورية السابق توجه الحكومة السورية إلى تحرير التجارة والتوسع في الصادرات غير وقد ابرز تقرير التجارة. العمل

وفي الفقرات التالية نعرض لعملية إصالح التجارة السورية التي تتم حاليا بصورة تدريجية لكنها ثابتة ومستمرة . النفطية

  .وتستهدف مزيدا من تحرير التجارة

تفاقيات التجارية مع البلدان األخرى يأتي في إطار سعي سورية لفتح اقتصادها إن استكمال تحرير التجارة وعقد اال

وقد سعت سورية إلى عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع العديد من الدول على رأسها الصين والهند . وتعزيز تنافسيتها

ادة من المزايا التفضيلية التي يتم وآوريا الديمقراطية وروسيا االتحادية ودول أفريقيا ودول أمريكا الجنوبية لالستف

االتفاق عليها في إطار هذه االتفاقيات والتي تعمل على تسهيل التبادل التجاري وزيادة االستثمارات وقد تم تطبيق اتفاقية 

ى يمكن من خاللها للسلع السورية أن تتدفق إل)  دولة 17(منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع معظم الدول العربية 

أسواق هذه الدول معفاة من الضرائب والرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل وتم آذلك تطبيق 

اتفاقية تجارة حرة مع ترآيا تم بموجبها منح بعض الحصص من السلع الزراعية معفاة من الرسوم الجمرآية مع التأآيد 

 على تفصيالت عن هذه االتفاقية في الفصل السابع من هذا يمكن الحصول( على توسيع هذه المعاملة في المستقبل 

  .آما تتابع العمل لتوقيع اتفاقية الشراآة مع االتحاد األوربي) التقرير

تتطلع سورية آذلك إلى االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية بهدف الوصول إلى امتيازات تجارية حيث سيسهل اندماج 

وتعمل على تبني سياسات  تتصف بالشفافية .  وهذا يرتب عليها التزامات محددةسورية في نظام التجارة العالمي

  .والمرونة وتراعي معايير التجارة العالمية

  سياسات االستيراد   1.3.6

يتبدى تحرير التجارة في سورية عبر جملة من اإلصالحات التي تؤدي إلى تخفيف أو إزالة العوائق التجارية فقد تم 

انخفض أعلى معدل ستيراد وتخفيض التعرفة الجمرآية وترشيدها وإنقاص رسوم االستيراد فمثال إلغاء إجازات اال

 وتم إعفاء السلع %14.5وانخفض معدل الرسوم الجمرآية إلى , %60إلى % 255رسم جمرآي في سورية من 

ة والرسوم ذات األثر المماثل العربية من بلدان اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من جميع الرسوم الجمرآي

 في إطار رسم التصديق القنصليوإعفائها من البضاعة الترآية  وتخفيض الرسوم الجمرآية على 2005بدءا من العام 

  . اتفاقية التجارة الحرة معها

تواجه  ونتيجة لهذه الخطوات فان الميزان التجاري السوري أصبح سالبا وهذا يفترض أن الصادرات السورية مازالت 

  .إنهاء العمل بنظام إجازات االستيراد المسبقة للمواد األوليةتم : على سبيل المثال. بعض العوائق
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شملت اإلجراءات المتخذة في السنوات القليلة الماضية جوانب عديدة حيث إن اإلجراءات المؤثرة على االستيراد ليست 

جمرآية مثل إلغاء رخص االستيراد للمواد األولية وتحديد محصورة بالتعرفة الجمرآية بل تشمل آذلك العوائق غير ال

  . الشروط الخاصة بشهادة المنشأ والتسهيالت الممنوحة للمصارف الخاصة لتمويل الواردات

وان بعض هذه اإلجراءات تسهم ايجابيا في تحرير التجارة مثل اإلجراءات الخاصة بالتشريع لمواجهة الممارسات 

  .غراق أو تنظيم ضوابط شهادات المنشأالضارة في التجارة آاإل

  :فيما يلي بعض التشريعات الخاصة باالستيراد 

تضمن حماية اإلنتاج الوطني من اآلثار الناجمة عن / 2006/ للعام / 42/رقم  القانون :مكافحة اإلغراق  

 ضرر للمنتج الممارسات الضارة في التجارة الدولية في حاالت اإلغراق التي تسبب ضررًا أو تهدد بتسبب

الوطني وفي حاالت الدعم غير المشروع الممنوحة من الدول لصادراتها إلى سورية والضرر الناتج عن 

  .الزيادة غير المبررة في المستوردات

 تضمن 24/5/2005 تاريخ 3658/1 مجلس الوزراء رقم ةساآتاب رئ تضمن :تخفيض الرسوم الجمرآية 

ت اإلنتاج واآلالت األساسية والمساعدة المدرجة في الترخيص الصناعي إعفاء آافة المواد األولية ومستلزما

إعفاء شهادات  وينص على /2005/ للعام  /80/المرسوم التشريعي رقم وقد صدر . من الرسوم الجمرآية

دول المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ المستوردة إلى الجمهورية العربية السورية من ال

العربية األعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو الدول العربية الموقعة على اتفاقيات 

تاريخ / 49/تجارية ثنائية مع سورية من التصديق القنصلي المنصوص عليه بموجب المرسوم التشريعي رقم 

 تاريخ 59المرسوم التشريعي وصدر  وتعديالته شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل/ 9/8/1977/

 والذي أعفى شهادات المنشأ والفواتير التجارية للبضائع الترآية من رسوم التصديق القنصلي 29/12/2006

  .شريطة تطبيق المعاملة بالمثل

 وتم 100عملت بعض القوانين على إصالح اإلدارة الجمرآية بما في ذلك تبسيط اإلجراءات الجمرآية: تسهيل التجارة

آما .  تدابير عديدة لتحسين آلية العمل وتخفيف العوائق على التخليص الجمرآي وتبسيط وتصحيح اإلجراءاتاتخاذ

قامت المديرية العامة للجمارك مؤخرا بإعداد دليل شامل للجمارك تضمن آل التسهيالت والتحفظات في إطار قانون 

  .الجمارك الجديد سيعمم على التجار والصناعيين والمستثمرين

يفرض على ) صادر عن لجنة إدارة مكتب القطع (13/6/2006 تاريخ 131صدر قرار رقم  :ان تحقق االستيرادضم

من قيمة الفواتير التي تم االستيراد بموجبها آتأمين حتى يتم تقديم المستورد الشهادات % 10المستوردين دفع نسبة 

رار آخر عن وزارة المالية موجه إلى األمانة العامة وصدر ق. الجمرآية التي تثبت وضع السلعة في االستهالك المحلي

للجمارك الستيفاء ضريبة الدخل إضافة  إلى الرسوم الجمرآية والضرائب األخرى ماعدا ضريبة اإلنفاق االستهالآي 

 1991 لعام 10في حال وجودها على السلع المستوردة  ويستثنى من ذلك المشاريع الخاضعة لقانون االستثمار رقم 
                                                 

رة موحدة لكل منفذ حدودي  إحداث إدا2006لعام 20 تحديث وتبسيط اإلجراءات الجمرآية وتضمن القانون 2006 لعام 38تضمن القانون  100
   نظم عمل الضابطة الجمرآية2006 لعام 37والقانون 
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 فترة اإلعفاء والمنشآت السياحية المشمولة باإلعفاء خالل فترة اإلعفاء الكلي على أن يستوفى نصف مقدار السلفة ضمن

خالل سنوات اإلعفاء الجزئي ومستوردات اآلالت الصناعية لصالح المنشآت المرخصة  ومستوردات  المنشآت 

 الذين يستوردون مواد لصالح العقود المبرمة مع جهات الصناعية المشمولة باإلعفاء خالل فترة اإلعفاء  والمستوردون

هذه القرارات قد تحول دون إساءة استخدام غسيل األموال علما . القطاع العام والتعاوني والمشترك والشرآات األجنبية

  . بان بعض المراقبين يعتبر أن هذه اإلجراءات ستخلق صعوبات للتجار

والصناعيين  للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات التجار بالسماحصدرت عدة قرارات  : تمويل المستوردات

حسب نشرة أسعار الصرف الحرة   القيمة المعادلة بالليرات السوريةتسديدوالقطاع المشترك بالعمالت األجنبية لقاء 

 تاريخ 865ق القرار  (وفق نظم التسهيالت االئتمانية للمواد األولية المسموح باستيرادها, للعمالت األجنبية

) 15/11/2006 تاريخ 5204قرار رئاسة مجلس الوزراء( و،)2005/11/16  تاريخ6018ق  القرار( و)12/4/2005

وفي خطوة أخرى تشجيعية جاء  آتاب رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة االقتصاد والتجارة والى المصرف المرآزي 

يد قيم مستورداتهم من حساباتهم الخاصة في الخارج في بالسماح للمستوردين من القطاع الخاص والقطاع المشترك بتسد

  ).24/1/2007 تاريخ 543/1الكتاب رقم (حال عدم تمويل هذه المستوردات من المصارف المرخصة 

 : تضمنت التطورات األخيرة في التشريعات السورية: المقاييس

 واالتفاقية الدولية .ت التجاريةالمشارآة في المنظمات الدولية مثل مرآز مدريد للتسجيل الدولي للعالما )1

  .لتسجيل النماذج الصناعية في الهاي

التأآيد على وجوب ورود البضائع المستوردة وهي تحمل داللة المنشأ وان تكون غير قابلة لإلزالة  )2

آتاب وزارة االقتصاد والتجارة  إلى مديريات االقتصاد والتجارة والى (ويستثنى من ذلك بعض السلع 

  )20/2/2006 تاريخ 275/4/4/366عامة للجمارك رقم  المديرية ال

حيث نظم أحكام العالمات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج  2007 لعام  /8/القانون رقم  )3

اشترط آتابة العالمات الفارقة باألحرف وأن تكون العالمة الفارقة مرئية يمكن إدراآها بالبصر نص على 

الخدمات ذات المنشأ الوطني مع جواز إضافة أحرف أجنبية إلى جانب األحرف العربية على السلع و

 وهيا خاصا بالمؤشرات الجغرافية آما تضمن القانون باًب. العربية وبشكل متساو بالحجم بينهما

 نوعية المنتج أو سماته األخرى التي حين تكون جهة ما  أوالمؤشرات التي تحدد منشأ المنتج في دولة

   . تعود لذلك المنشأ الجغرافيهرويجتؤثر في ت

 تاريخ 3877ق ( تشكيل لجنة وطنية لسالمة الغذاءتشريعات تتعلق بسالمة الغذاء مثل القرار تضمن ب )4

  . ومشروع قانون لحماية المستهلك يهدف إلى ضمان حقوق المستهلك وسالمته)20/7/2005

جة لوضع القواعد المطبقة عند الحدود الدولية لسورية آما تبين من هذه الفقرات فان تحرير التجارة ينسجم مع الحا

إضافة إلى إحراز التقدم في االنضمام الى االتفاقيات اإلقليمية والى منظمة التجارة العالمية سيحقق رؤية تمكن من 

  .بناء التشريعات التي يجب ان تتسم بالشفافية والقبول دوليا
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 سياسات التصدير  2.3.6

. ر عند الحدود حيث إن دعم الصادرات محظور بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالميةال تطبق سياسات التصدي

وتشمل سياسات التصدير مجاال واسعا من اإلجراءات تتضمن توفير البنية التحتية األساسية للنشاطات التجارية من 

تعزيز القدرات البشرية طرق ومواصالت وتخزين وتسهيالت جمرآية وفتح أسواق جديدة وتنويع هيكل الصادرات و

  .وتطوير خدمات التصدير ومالءمة القوانين المحلية مع المعايير الدولية

تسعى سورية إلى أن تكون عنصرا فاعال في السوق العالمية  وقد تم تشكيل مجلس أعلى للتصدير و تشكيل لجان عديدة 

وفي إطار تسهيل آليات .  معدالتهابهدف وضع استراتيجيات متوسطة وقصيرة األجل للنهوض بالصادرات لرفع

التصدير تم السماح بتصدير واستيراد الكثير من السلع التي آانت إما ممنوعة أو مقيدة أو محصورة بمؤسسات القطاع 

وإلغاء آافة الموافقات المسبقة  بشكل آامل العام وإلغاء مبدأ الحصول على إجازات وموافقات التصدير واستماراته

  .قليل منها واد  باستثناء عددلتصدير معظم الم

وزيادة الصادرات  عملت سورية تهدف السياسات التجارية المستقبلية إلى توسيع نشاط مؤسسات التجارة 

الوطنية من خالل تشجيع إقامة شرآات تسويق تعمل على تصدير السلع السورية، وتوفير قاعدة بيانات عن 

 . االلكترونيةاإلنتاج وعن الصادرات، والسعي لتنفيذ التجارة

مشروع قانون التحكيم في و ومكافحة االحتكاروهناك العديد من القوانين األخرى قيد الصدور أهمها قانون المنافسة 

 هاليشكيتم تلتحكيم لهيئة  من خالل القضاء حل النزاع عن طريق التحكيم، بدًال منوالذي يقضي ب المنازعات التجارية

 . وفقًا لشروط اتفاق التحكيمللفصل في النزاع المحال للتحكيم

 القيام بهدف  الصادراتتنمية وترويج لتنمية الصادراتو  متابعة وضع مشروع مرسوم إلحداث هيئة تشجيع تتم

هيئة مشترآة تضم الجهات العامة  ستكونبعمليات الترويج للبضائع والمنتجات السورية والرقابة على الصادرات و

وتوجد خطة . وآالء للتصدير  واعتماد الخارجية وتسهيل تمويل الصادرات وستتولى دراسة األسواق101والخاصة

  .إلقامة صندوق لتسهيل التجارة وصندوق آخر للتأمين على الصادرات ضد المخاطر التجارية

  لسياسات الزراعية ا  4.6

   السياسات الزراعية العامة   1.4.6

 حيث إن   الزراعة مازالت التنمية االقتصادية واالجتماعية دوره الكبير في في سورية منالقطاع الزراعي تأتي أهمية 

من % 24من القوى العاملة وساهمت بنسبة % 20تمثل احد أهم القطاعات االقتصادية في سورية فقد ساهمت بتشغيل 

التجارة بسبب سياسات التحرير التجاري  مساهمة الزراعة فيوقد ازدادت . 2005الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

 المخصصة اتاالستثمار في مجاالتو, األولوية المعطاة له في خطط التنميةيظهر ذلك من خالل  و.واالتفاقيات الجديدة
                                                 

هناك مسعى لتعزيز العالقات التجارية مع الشرآاء التجاريين من خالل فتح مكاتب في الدول المستهدفة لترويج الصادرات السورية فمثال تم  101
  على فتح مكتب للسلع السورية هناكاالتفاق بين غرفة التجارة السورية وغرفة التجارة في ميالنو 
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قتصادي واالجتماعي واالمني االستراتيجي االخيار الالزراعةوتمثل . الخاصة له سواء من قبل الجهات العامة أو

ونها مساهما رئيسيا في بناء االقتصاد الوطني وتحقيق التنمية  ويأتي اهتمام الحكومة بتطوير الزراعة من آ .سوريةل

   .الشاملة والمستدامة واألمن الغذائي

تأثر بالمستجدات والمتغيرات التي شهدها قطاع الزراعة شديد الحساسية لعملية االنفتاح االقتصادي على العالم وقد 

ا أدى إلى إعادة صياغة السياسات التجارية المتعلقة وهذ.  بالتحرير التدريجي للتجارةالمتمثلة السوري االقتصاد 

على ان هذه السياسات يجب أن تكون منسجمة مع أهداف . بالزراعة باتجاه السماح باستيراد معظم السلع الزراعية

التنمية للقطاع الزراعي الذي يناط به تلبية حاجات السوق المحلية والمنافسة في األسواق األجنبية من حيث السعر 

  . النوعيةو

 شاملة للتنمية الزراعية تهدف إلى خفض تكاليف اإلنتاج لذلك اعتمدت الحكومة في السنوات األخيرة استراتيجية

 لتحقيق االآتفاء الذاتي من السلع األساسية وتأمين فائض الزراعي ورفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية في القطاع الزراعي

تكفى لتشغيل  من المنتجات الزراعية ، وتوفير آمياتمن السلع األساسية االآتفاء الذاتي الغذائي تجاري وتحقيق

تدعيم وتقوية البناء وهدفت السياسات إلى . زراعية، وتنمية الصادرات الزراعية السلعالالمصانع التي تعتمد على 

 التعاون الزراعي  واالستفادة القصوى من االتفاقيات التجارية في مجال تعزيزالمؤسسي واإلطار القانوني للزراعة

  .السياسات وتنفيذ صنعفي  وزيادة التبادل التجاري الزراعي وإشراك القطاع الخاص

وقد حددت الخطة الخمسية العاشرة األهداف العامة المطلوب تحقيقها في مجال الزراعة بتحقيق األمن الغذائي وزادة 

 الميزة التنافسية وتنمية الموارد الزراعية وترشيد اإلنتاج وتحسين نوعيته وزيادة الصادرات الزراعية من السلع ذات

  استخدامها لتحقيق التنمية المستدامة

  :من بين اإلجراءات المتخذة من قبل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ما يلي

 وتفعيلدعم مؤسسات البحث العلمي وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي على تعمل  : البحوث واإلرشاد الزراعي

 فمثال عملت الوزارة على تعميم أسلوب اإلدارة المتكاملة في مكافحة اآلفات والترآيز على المكافحة شاد الزراعياإلر

تطوير الزراعة العضوية في   مشروعومثال آخر هو تنفيذ. الحيوية لتحسين النوعية وضمان اإلنتاج السليم والمنافسة

 فرص الدخول لألسواق إضافة إلى تسهيل إقامة شرآات تجارية بقصد تحسين آفاءة الصادرات الزراعية لزيادةسوريا 

  .لتحضير وتصنيف وتغليف وتسويق المنتجات الزراعية

 مليارات ليرة سورية لصندوق تمويل المشروع الوطني للتحول 3ر8تخصيص في هذا اإلطار تم :أنظمة الري الحديثة

 وطنية وعربية ودولية إلنتاج مستلزمات الري الحديث للري الحديث وقد اعتمدت وزارة الزراعة ثمان وثالثين شرآة

وبلغت مساحة اال راضى الزراعية . وذلك تعزيزًا إلقالع المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث بالشكل الجيد

 هكتارا وبلغ 235943 حوالي 2006المحولة إلى الري الحديث بقروض من المصرف الزراعي التعاوني لغاية عام 

  شرآة عربية وأجنبية / 14/ شرآة محلية إضافة إلى  / 27/ آات التي تنتج تجهيزات الري الحديث عدد الشر
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بالنظر إلى األهمية البالغة للزراعة في االقتصاد السوري والن االستثمار في الزراعة محفوف بالمخاطر :إدارة المخاطر

التي يتعرض لها العاملون في القطاع الزراعي تسعى  مواجهة الكوارث والمخاطر الطبيعيةسعيا لوالبيئية والتسويقية 

إحداث صندوق متخصص بالتأمين الزراعي وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى 

يتولى عمليات تقدير األضرار  وتطوير نظام للتأمين الزراعي ومواجهة الكوارث والمخاطر الطبيعيةيهدف إلى 

ألضرار والخسائر المادية التي تصيب اإلنتاج الزراعي نتيجة األحوال الجوية أو الكوارث الطبيعية والتعويض عن ا

  .وأية أضرار يرغب الفالحون بالتأمين عليها لدى الصندوق

وبموجبه تم   عدل الوظائف المناطة بالمصرف الزراعي التعاوني2004 لعام 30القانون : المصرف الزراعي التعاوني

لتمويل الزراعي بحيث يعتمد األسس التجارية في عمله ويكون قادرًا اتطوير نظام  مؤسسة مستقلة بهدف تحويله إلى

 للمرأة الريفية  والحيازات الصغيرةقروض وشملت عمليات التمويل منح . من التمويلالمزارعين تلبية متطلبات على 

 مثل تشجيع إنتاج ي تحديث القطاع الزراعيالتي تسرع فتمويل بعض األنشطة والمشاريع والري وحفظ الموارد و

السلع التصديرية، أنظمة الري الحديثة، تطوير المصادر المائية، المحافظة على المصادر الطبيعية ودعم اإلنتاج من قبل 

  .صغار المزارعين

 بإحداث الهيئة القاضي 2006 للعام 34المرسوم التشريعي رقم ومن التشريعات المهمة األخرى صدور : التنمية الريفية

وتهدف هذه الهيئة . دارىحيث تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلبالعامة إلدارة وتنمية البادية في تدمر 

إلى تطوير البادية وتنمية مجتمعها المحلى ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى التحتية والتنسيق بين الجهات المعنية 

  . ية االقتصادية واالجتماعية والخدمية في الباديةلتنفيذ برامج التنم

يمارس القطاع العام دورًا  و تتم عملية التسويق في سورية عن طريق القطاع الحكومي والخاص :التسويق الزراعي

فيما يقوم . لدولةاأساسي في تسويق المنتجات الزراعية األساسية آالقطن والتبغ والشوندر السكري  عبر مؤسسات 

وتهدف تدخالت الحكومة . ع الخاص بتسويق بقية السلع الزراعية والتي تشمل أنواع الخضار والفواآه والحبوبالقطا

  .إلى استكمال األمن الغذائي وتحقيق االآتفاء الذاتي وتشجيع تصدير المنتجات الزراعية عموما

 لتسهيل تسويق المنتجات الزراعية ةتنظيم العمل والرقابة في أسواق الجملة واألسواق المرآزيوتسعى الحكومة إلى 

وقد صدر قرار بإلغاء إلزام الجهات العامة بشراء احتياجاتها من الخضار .  واالعتماد أآثر على القطاع الخاص

 تاريخ 3076القرار (والفواآه والمواد الغذائية والكونسروة وغيرها من السلع والمواد من جهات القطاع العام  

وتأسيس نظام معلوماتي تسويقي لتقديم تحديث وتطوير األسواق المرآزية حكومة إلى وتخطط ال).  6/6/2005

بصورة تشجع المستثمر المعلومات للمنتجين والمصدرين عن األسواق الداخلية وعن المنتجات الزراعية المطلوبة فيها 

ذا اإلطار تخطط الحكومة وفي ه. من الحصول علي معلومات عن السلعة أو الخدمة التي يرغب في االستثمار فيها

إلنشاء سوق جملة مرآزي حديث للمنتجات الزراعية من الخضار والفواآه في ريف دمشق يتوقع االنتهاء منه قريبا 

بحسب النماذج العالمية وسيمكن من رصد حرآة المنتجات الزراعية في السوق وسيوفر أرضية واسعة لتسهيل وتنظيم 

 توفر بيانات للمنتجين والتجار والمصدرين نظام للمعلومات والخدمات التسويقيةفيرآليات التسويق الزراعي وسيؤمن تو

  .عن حالة السوق اليومية وآميات البضائع الموردة وعن األسعار وقاعدة بيانات عن السلع المسوقة فيه
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اق السلع الزراعية  في إطار تحسين آليات توعية المزارعين والمصدرين إلى تطبيق المقاييس المعتمدة عالميا في أسو

تم تأسيس مديرية للتسويق الزراعي وأوآلت لها مهمة وضع اللوائح التنظيمية للتسويق الزراعي وتحديد الشروط  

المطلوبة لتحسين المنتج المسوق في السوق الداخلية لرفع جودة المنتجات السورية وصوال إلى تحقيق التنافسية في 

بحيث تشمل توفير الدراسات و برامج نظم المعلومات التسويقية ل على تطويراألسواق الداخلية والخارجية والعم

  .لمنتجين والمصدرين التي تهم ا والمعلومات التسويقيةعن واقع التسويقمعلومات متكاملة 

هذه السياسات تبرز حقيقة أن تحرير التجارة يجب أن يقترن بمبادرات محلية مكرسة لتقوية الظروف البيئية 

وبالتالي يوجد مجال لدور تقوم به الدولة في الزراعة في السنوات القادمة على أن يتم . ية والتنافسية في الريفواالجتماع

  . إتاحة المجال للقطاع الخاص ليكون أآثر فاعلية في المستقبل

   السياسات التجارية الزراعية  2.4.6

ا للتطورات التي شهدتها طردة وذلك انعكاًس من مختلف السلع بصورة مضالزراعية السوريةتزايدت حرآة التجارة 

والتوقيع باألحرف األولى على  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىحرآة التجارة خاصة بعد التوقيع على اتفاقية 

وان عملية تحرير التجارة . 102اتفاقية الشراآة مع االتحاد األوربي والتحضير لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية

 معظمأصبحت ورفع أشكال الحماية الجمرآية  تنطبق آذلك على التجارة الزراعية التي تأثرت ب3-6ورة في الفقرة المذآ

في إطار حماية اإلنتاج أو تصديرها  ما عدا بعض السلع المقيد استيرادها  وتصديرهاالسلع الزراعية مسموح باستيرادها

من الرسوم الزراعي أعفيت مدخالت اإلنتاج ى زيادة اإلنتاج ووتم تبني سياسات تشجع التصدير مما يشجع علالمحلي 

  . زيادة وتحسين القدرة التنافسية لإلنتاج الزراعي في األسواق المحلية واألجنبيةلالجمرآية 

  .في الفقرات التالية نعرض ملخصا عن أهم التطورات في سياسات االستيراد والتصدير الزراعي

  عيسياسات االستيراد الزرا   3.4.6

جميع التطورات الرئيسية المذآورة في .  تعمل الحكومة على التحرير التدريجي الستيراد المنتجات الزراعية والغذائية

 وتطوير التمويل الخاص  الصرف  تبسيط نظام أسعار تؤثر على التجارة الزراعية وتشجع تحريرها ومنها 3-6الفقرة 

وفي مجال القطاع الحيواني العمل .ر واستيراد معظم السلع الزراعية والسماح بتصديتبسيط حساب التعرفة الجمرآيةو

على وضع الضوابط والتشريعات التي تضمن سالمة إجراءات الحجر الصحي البيطري وصوال إلى الكشف على لحوم 

  .الحيوانات المستوردة والتأآد من سالمتها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين

ن عملية تحرير التجارة في سورية تتم بشكل تدريجي وان السرعة المتوخاة في هذا المجال  ومن المهم أن نالحظ هنا أ

وعموما فان سورية مستمرة في اإلزالة . تختلف وجهات النظر فيها بحسب المتتبعين سواء المزارعين أو الصناعيين

فقد .  االستيراد اال ان عددها يتناقصالتدريجية للعوائق على استيراد السلع الزراعية وما زالت بعض السلع ممنوعة من

 من قبل القطاع الخاص بعد ان آان محصورا بمؤسسات الدولة بالنسبة 2002سمح باستيراد الحبوب في نهاية العام 

 ام السماح للقطاع الخاص باستيراد طحين القمح ضمن شروط خاصة اال انه في بداية 2004في عام . لبعض األقسام

                                                 
  انظر الفصل الرابع من هذا التقرير 102
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 آبير نجم عن تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي أزال التعرفة الجمرآية على  بدأ تحول2005العام 

  . المستوردات من الدول العربية األعضاء في االتفاقية وسمح  معها بتبادل السلع التي آانت محظورة من االستيراد

 والتي قلصت القيود على االستيراد من قبل في السنتين األخيرتين تم إصدار العديد من القوانين والقرارات الجديدة

  :فيما يلي بعض هذه القرارات. القطاع الخاص

 والذي نص على تعديل نسب الرسوم الجمرآية لمجموعة من السلع شملت 20/8/2007 تاريخ 357المرسوم  

 النباتية األلبان والقشدة والبصل والثوم والثمار القشرية الطازجة والمجففة والدهون والشحوم والزيوت

 . والحيوانية وبعض أنواع المكثفات العصيرية والمحضرات الغذائية ومواد صناعية عديدة

 : عدة قرارات سمحت باستيراد عدد من السلع الزراعية مثل  

 ولغاية 2005لموسم عام / 1003/السماح لكافة المستوردين باستيراد مادة الشعير العلفي من البند الجمرآي ب قرار

السماح ). 26/6/2005 تاريخ 1491ق القرار  ( لتغطية حاجة الثروة الحيوانية2006خامس من عام الشهر ال

 تاريخ 1646القرار (الذرة الحلوة ) 23/2/2005 تاريخ 449القرار (زيت الزيتون من فلسطين باستيراد 

 تاريخ 2122القرار  (07.09، خضر أخر طازجة أو مبردة من مشتمالت البند الجمرآي )26/7/2007

، مواد الكرنب والملفوف والقرنبيط والخضر المماثلة الصالحة لألآل من جنس براسيكا طازجة أو )2/10/2007

، الخضر المجففة عدا البصل )2/10/2007 تاريخ 2216القرار (، التين )2007 لعام 2208القرار (مبردة 

 األزهار للباقات أو للتزيين نضرة أو ، األزهار المقطوفة وبراعم)2/10/2007تاريخ 2215القرار (المجفف 

الفواآه والثمار القشرية مطبوخة بالبخار آو ) 2/10/2007 تاريخ 2206القرار (مجففة مبيضة أو مصبوغة 

 تاريخ 2219القرار (مسلوقة بالماء أو غير مطبوخة أو محفوظة مؤقتا بغاز ثاني أآسيد الكبريت أو ماء مملح 

 األبقار ولحوم الغنم والماعز المبردة والمجمدة من آافة الدول بعد موافقة وزارة ، ، األسماك ولحوم)2/10/2007

  )5/9/2007 تاريخ 1983القرار ( الزراعة وفق الشروط الفنية 

قرار بالسماح ألصحاب المنشآت المرخصة بتأمين احتياجاتها من مادة القطن المحلوج إدخاال مؤقتا للتصنيع  

 تاريخ 1982القرار (رت مؤسسة حلج وتسويق األقطان عن تأمين احتياجاتها منها وإعادة التصدير في حال اعتذ

5/9/2007( 

% 15السمن النباتية بحيث أصبحت أنواع ل رسم اإلنفاق االستهالآي المفروض على الزيوت ويعدبت مرسوم 

 ).6/5/2005 الصادر في 41المرسوم التشريعي (% 33بدال من 

الذي الصحي النباتي  اقر قانون جديد خاص بالحجر النباتية فقد قامت الحكومة ببالنسبة لمعايير الصحة والصحة

 النباتية وتنظيم دخول تدابير الصحة النباتية منع دخول وانتشار اآلفات على النباتات والمنتجات إلى تطبيقيهدف 

الجمهورية  يق انضمامبتصدمرسوم  آذلك صدر. االتفاقيات الدوليةوبما يتوافق مع المعاييرالمواد الزراعية 

 والذي من شأنه أن يسمح بالتنسيق /نيبو/ العربية السورية إلى اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق األدنى

مع دول المنظمة للتعرف على اإلجراءات المعتمدة في مجال الحجر الزراعي والقواعد الفنية المطبقة على السلع 
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تراعى  نصت القوانين الخاصة باستيراد المنتجات الزراعية إلى سورية على أن المستوردة في تلك الدول حيث

آافة الشروط الصحية الزراعية النافذة في القطر وال سيما خلوها من اآلفات الحجرية ومع مراعاة بقية األنظمة 

  )2005للعام / 20/المرسوم التشريعي رقم ( النافذة األخرى بهذا الشأن أصوًال

  ات التصدير الزراعيسياس   4.4.6

وتوجد حاجة لسياسات زراعية تعطي الزراعة أولوية في . عملية اإلصالح في سورية تتجه إلى تحسين مناخ التنافسية

االهتمام حيث إن تنافسية الصادرات تعتمد على العديد من العوامل الوطنية التي تشمل الخدمات ونوع وآمية اإلنتاج 

.  103وال يمكن اعتبار القطاع الزراعي آجزء منعزل عن بقية مكونات االقتصاد. رافيوالنشاط السكاني والموقع الجغ

من هنا تتبدى أهمية اإلصالحات  . وال يمكن الوصول الى قطاع زراعي فاعل بدون تفعيل بقية القطاعات االقتصادية

لى هذا المفهوم فقد تم تصنيف وبناءا ع. التي عرضت في الجزء األول من هذا الفصل سواء للزراعة أو لبقية االقتصاد

على أن أهم المكونات .  على أنها عامل فاعل اقتصاديا 2007 عام 104سورية من قبل منتدى االقتصاد العالمي

  . الضرورية الواجب تحسينها هي المؤسسات والبنية التحتية وبيئة االقتصاد الكلي والتعليم

 قامت الحكومة بإجراء خطوات 2000في بداية عام . ات خاصةباإلضافة إلى ذلك فان التصدير الزراعي يتطلب مبادر

 والذي الغي الرسوم على تحويل عائدات تصدير 2001 لعام 15إصالحية عديدة لتسهيل التصدير فقد صدر القانون رقم 

 يقل في قطاع الزيتون آانت ضريبة الدخل قد ألغيت على معاصر الزيتون التي. الفواآه والخضار الى العملة المحلية

أيضا ضريبة الدخل على الخضار والفواآه المصدرة تم تخفيضها وأعفيت مستوردات التعليب .  طن2إنتاجها عن 

  .الزراعية والصناعية من الرسوم الجمرآية

إن الحكومة واعية إلى الحاجة إلى إجراء التعديالت على التسويق الخارجي تشمل نوعية الصادرات والمعايير العالمية 

وقد أآدت السياسات الجديدة على تعزيز التصدير وتشجيع إقامة شرآات متخصصة في التسويق .  الزراعيةللمنتجات

الزراعي والمشارآة في المعارض المحلية والخارجية وتحسين البنية التحتية للتصدير والمتضمنة التخزين والتبريد 

األسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية والتي تقلل من والنقل المبرد والتصنيف والتغليف والتعبئة والحد من استخدامات 

وقد اتخذت . وتعتبر سياسات البحوث مهمة إلنتاج منتجات مختلفة من نوعيات متميزة. قابلية الصادرات على المنافسة

 الحكومة إجراءات إلزالة العوائق على التصدير مثل إزالة ضريبة األرباح على الصادرات الزراعية اال أن هناك

 آالبطاطا والبصل والفروج والبيض 2006استثناءات منها إيقاف تصدير بعض السلع األساسية لفترات محددة في عام 

  .وهذا يتم بتأثير الحالة في األسواق العالمية والتي تواجه عجزا في إنتاج السلع األساسية التي يمكن توريدها إلى سورية

 في السياسات الزراعية لتحسين البيئة التنافسية للزراعة ومن بين الشروط  فانه يوجد إمكانية4-6آما تبين في الفقرة 

وهذا سيمكن من بناء جسور بين العناصر . التي يمكن تنفيذها البنية التحتية والتعاون مع دول العالم لبناء القدرات الذاتية

                                                 
 1التي انعقدت في مديرية المرآز الوطني للسياسات الزراعية بدمشق بتاريخ " تنافسية الصادرات الزراعية"انظر وقائع ورشة العمل على  103
  2007آب 
 سنوي لكبار رجال األعمال والقادة السياسيين بهدف إقامة مشارآة عالمية في منتدى االقتصاد العالمي تم تأسيسه في جنيف ويتم فيه لقاء 104

  إدارة األعمال والتوجهات السياسية وحقوق الملكية الفكرية وغير ذلك من القضايا 
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م التعرض لمثالين عن هذه السياسات هما في الفقرات التالية ت. الفاعلة في سورية وتلك الموجودة في األسواق العالمية

  .تحسين النوعية والتعاون مع الدول األخرى

 بهدف ضبط درجة الموصفات للسلع المصدرة هناك مطالبة من المصدرين بأن يلتزم المصدرون بالمصادقة :  النوعية

لى باقي المصدرين والى سمعة على شهادات المنشأ للسلع المصدرة منعا لتصدير سلع غير مالئمة قد تتسبب باإلساءة إ

وهناك اقتراح  إلحداث هيئة لمراقبة تصدير السلع الزراعية بهدف ضبط جودة . الصادرات السورية في الخارج

وقد صدرت قرارات عديدة تتعلق بشروط التصدير في القطاعات المختلفة ومثال عليها القرارات . الصادرات الزراعية

  :هي و105الناظمة لتصدير زيت الزيتون

قرار بحصر تصدير مادة زيت الزيتون بالشرآات والمنشآت المتخصصة بتصدير زيت الزيتون والمسجلة  

 تاريخ 36القرار ) ( مليون دوالر0.5حوالي ( مليون ليرة سورية 25على أن ال يقل رأسمالها عن مبلغ 

9/1/2006(  

ت الزيتون ولكافة التجار بتصدير قرار بالسماح ألصحاب المنشآت الصناعية المتخصصة بتسويق وتصفية زي 

 :زيت الزيتون شريطة التقيد بالضوابط التالية

  تقديم تعهد بتسويقه بما يتوافق مع المواصفات العالمية أو السورية-1 

 16 تدوين اسم العالمة التجارية الخاصة بالمصدر واسمه وعنوانه ومواصفات زيت الزيتون على العبوة التي تزن -2 

  شكل مفصل وواضح وغير قابل للتبديلآغ وما دون ب

 االلتزام بان تكون العبوات المعدنية مطلية من الخارج ومطبوع عليها اسم وعنوان المصدر ومواصفات الزيت -3 

  بشكل واضح 

 وبالنسبة لتصدير الزيت دوآما تلصق بطاقات البيان على الفليكسات أو يتم إبراز شهادة مطابقة المنتج المصدر من -4

  ).4/12/2006 تاريخ 2843القرار ( ات الرقابية تؤآد مطابقة زيت الزيتون للمواصفات القياسية العالمية الجه

وقد صدرت قرارات بإعفاء بعض الشرآات المصدرة لزيت الزيتون من شرط الرقابة على صادراتها منه شريطة أن 

 أن يقوم مرآز التجارة الخارجية برقابة انتقائية تلتزم هذه الشرآات باالستمرار بتصديره وفق المواصفات العالمية على

  )  10/1/2007 تاريخ 1القرار (و ) 10/3/2005 تاريخ 563القرار ( على صادراتها 

  :التعاون مع دول العالم

درست الحكومة ونفذت عددا من االتفاقيات مع المنظمات الدولية ومع الشرآاء التجاريين في الدول األخرى بهدف 

ين  مشروع تنفيذ من بين االتفاقيات مع المنظمات الدولية من المالئم أن نذآر.  السلع السورية إلى الخارجتسهيل تصدير

قبل عمليات الزراعة أثناء لدراسة الفقد الحاصل للمنتجات الزراعية  األول )الفاو(منظمة األغذية والزراعة مع التعاون ب

                                                 
  10/1/2007 تاريخ 1 والقرار 4/12/2006 تاريخ 3843 والقرار 1/9/2006 تاريخ 36القرار  105
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وتسعى سورية إلى االنضمام . تطوير الزراعة العضوية في سوريا وعمشر والثاني الحصاد وأثناء التخزين وبعد وأثناء

  .بهدف الوصول الى المعلومات عن التسويق في العالم ) TF.Net( إلى الشبكة الدولية للتسويق الزراعي 

مثلة عليها بالنسبة لالتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الدول والتي تساهم في تعزيز الوصول إلى األسواق التجارية فاأل

  :موضحة فيما يلي

الشرآة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي  تم عقد اتفاق بين المؤسسة العامة للخزن والتبريد في سورية و:قطر

وتشمل زيت في دولة قطر السورية  إلنشاء شرآة قطرية تقوم بتسويق المنتجات الزراعية والغذائية  القطريةوالزراعي

  .آه الطازجة السوريةالزيتون والخضار والفوا

 الجانب وأبدى ةالماليزيبدعم من الحكومة تطوير المرأة والصناعات المنزلية لوزارة على إقامة مرآز ال  تعمل:ماليزيا

ضمان مراقبة الجودة وإدارة أسواق الجملة وتنظيمها يهدف إلى تطوير الماليزي استعداده لتقديم الدعم المادي لمشروع 

  .ويقيةنظم المعلومات التسو

  .تسويق زراعية مشترآة األردنية إنشاء شرآةو السورية  تعتزم الحكومتين: األردن

 اتفقت وزارة الزراعة  مع الجانب السعودي على اإلجراءات الواجب اتخاذها لتصدير ذآور األغنام والماعز :السعودية

  .الجبلي من سورية إلى المملكة العربية السعودية
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  النتائج الرئيسية 

ت العديد من التغيرات في بنية االقتصاد مؤخرا في سورية شملت إزالة تدريجية للعوائق التجارية والقيود حدث •

  .على أسعار الصرف واتخاذ خطوات تدريجية باتجاه مزيد من االندماج باالقتصاد العالمي

 على تحسين تسارعت عملية اإلصالح  في سورية مؤخرا بهدف تحقيق زيادة في تنافسية االقتصاد ورآزت •

البيئة التشريعية وتعزيز وتبسيط التجارة وزيادة مرونة األسعار وأسعار الصرف وتعديل النظام الضريبي 

وتخفيض التعرفة الجمرآية وتنمية القطاع المصرفي وتنظيم بنية المؤسسات المالية واإلدارية وتحسين 

  . تنافسيتها

تباره اقتصاد السوق االجتماعي وحافظت السياسات  حددت سورية شكل االقتصاد الجديد باع2005في عام  •

  .2006في عام % 8,2 إلى 2004عام % 9,3على مستوى النمو وعملت على تخفيض معدل البطالة من 

صدرت عدة قوانين استهدفت تعزيز المصارف الخاصة وتسهيل عملها وتحديث األعمال في المصارف  •

لهذه المصارف بفتح حسابات وتحويل األموال بالنقد وقد زاد رأسمال المصارف الخاصة وسمح . العامة

  .األجنبي وزيادة حجم اإلقراض للقطاع الخاص

استقرت أسعار صرف العمالت األجنبية وتم توحيد أسعار الصرف للقطاعين الخاص والعام وتم اتخاذ قرار  •

  .لربط الليرة السورية بسلة عمالت أجنبية وتقليل االعتماد على الدوالر األمريكي

  .2008 أو بداية العام 2007يتوقع افتتاح سوق دمشق لألوراق المالية وبدء العمل فيه في نهاية العام  •

 فقد سمح بإقامة شرآات تامين خاصة وشهدت سوق التامين دخول عدد من 2005 لعام 43استنادا إلى القانون  •

  .الشرآات خالل السنتين الماضيتين

حسين إجراءات تحصيل الضرائب وساعد على التوسع في شرائح سمح إصالح النظام الضريبي بتبسيط وت •

  .التحصيل الضريبي

وتم . قدمت سورية مؤخرا حوافز ساعدت على جذب االستثمارات األجنبية المباشرة واالستثمارات الخاصة •

وتم . يدةإقرار العمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة لبدء المشاريع الجد

  .إحداث هيئة ستعمل على نشر المعلومات االستثمارية والترويج لها

 مجاال واسعا من المسائل أهمها إجراءات حماية 2005شمل سن التشريعات الخاصة باالستيراد منذ العام  •

يل اإلنتاج الوطني من اإلغراق واإلعفاءات الجمرآية وتبسيط اإلجراءات الجمرآية واتخاذ ضمانات لمنع غس

األموال وإساءة استخدام األموال والسماح للمصارف الخاصة بتمويل المستوردات من السلع األولية بالنقد 

باإلضافة إلى إصدار التعليمات بشأن آتابة بيانات عن منشأ السلع المستوردة وتشريعات حول سالمة . األجنبي

  . الغذاء وأخرى عن العالمات المميزة و المؤشرات الجغرافية
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ظم السلع التي آانت إما محظورة أو مقيدة أو محصورة بمؤسسات القطاع العام سمح بتصديرها من قبل مع •

القطاع الخاص وتم إلغاء استمارات الحصول على الرخص للتصدير وإلغاء الموافقات المسبقة لتصدير السلع 

  .الزراعية

الزراعية واعتمدت خطة لتنفيذ سياسات تقوم وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بدعم هيئة البحوث العلمية  •

زراعية لتحديث طرق الري وتعمل على إنشاء صندوق للتامين الزراعي وتحديث األسواق المرآزية للسلع 

  . الزراعية ووضع نظام معلومات تسويقية

ية يتم العمل على تسريع تجارة معظم السلع الزراعية وهذا يتبدى في مشارآة سورية في االتفاقيات الثنائ •

  .واإلقليمية

تبنت الحكومة تحريرًا تدريجيًا للمستوردات وإزالة العوائق على تصدير السلع الزراعية وهي تعمل على  •

اإللغاء التدريجي لكل العقبات أمام استيراد السلع الزراعية وتخفيض آو إلغاء ضريبة الدخل على تصدير 

  . الخضار والفواآه

  .دولية ومع العديد من الدول لتسهيل تصدير السلع السوريةتم تنفيذ اتفاقيات عديدة مع منظمات  •
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   التجارة الحرة بين سورية و ترآيااتفاقية -السابعلفصل ا

  مقدمة  1.7

االتفاقيات التجارية اإلقليمية والثنائية إلقامة مناطق تجارة حرة آأمثلة من استراتيجية من  في العديد سوريةدخلت 

 منطقة التجارة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ الكامل اعتبارا من اتفاقيةالتكامل مع االقتصاد العالمي 

 مع  الحرةواتفاقية منطقة التجارةالتي تم توقيعها باألحرف األولى  مع االتحاد األوربي، اتفاقية الشراآة 1/1/2005

 .  االتحادية ن وروسياإيراالتفاوض مع أخرى قيد الدراسة وتجارة حرة ات ياتفاقإلى  باإلضافةترآيا 

السوق السورية على  سوف تؤدي النفتاح التي وقعتها سوريةهذه جميع اتفاقيات الشراآة ومناطق التجارة الحرة إن 

  . لسلع المحليةا التي ستنافسأغلب المنتجات والخدمات و

آيا والتي تربط سورية معها سنتعرض في هذا الفصل من تقرير التجارة السورية التفاقية منطقة التجارة الحرة مع تر

والتي تتميز بتنوع مناخي يساعد في نمو المحاصيل المختلفة وإن الفصل الحالي سوف يناقش ) آم750(حدود طويلة 

خصائص االقتصاد في آال البلدين ، نماذج اتفاقيات التجارة الثنائية وأهداف االتفاقية وسيتم الترآيز على الزراعة، آما 

  .ايا والتحديات المتوقعة لكال البلدين في إطار االتفاقيةسوف نرآز على المز

   لمحة عن االقتصاد الترآي  2.7

يعتبر االقتصاد الترآي اقتصادًا صناعيًا و تقليديًا في آن واحد وقد نما القطاع الخاص بشكل سريع على الرغم من 

  . النقل و االتصاالت -وك  البن-استمرار الدولة في لعب دور رئيسي في القطاعات األساسية الصناعية

  . على التتالي2005 و 2004 للسنوات المالية 7.4 و 9.8سجل االقتصاد الترآي مؤخرًا تقدمًا واضح وبمعدالت نمو 

تصنف ترآيا حسب حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بين الدول التي دخلها فوق المتوسط و قد حافظت على 

 أن معدل النمو 2005وقد بينت اإلحصاءات التقديرية للعام . المتحدة للتنمية البشريةالمستوى الوسط حسب مؤشر األمم 

، أما مساهمة القطاعات المختلفة $ 8,200وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي% 5.6للناتج المحلي اإلجمالي 

 24.7وقدرت قوة العمالة %. 58.5، للخدمات 29.8% ، للصناعة 11.7%في الناتج المحلي اإلجمالي فكانت للزراعة

  106للخدمات % 41.2للصناعة و % 22.8للزراعة ، % 35.9مليون موزعة حسب القطاعات 

                                                 
106  http://www.answers.com/topic/ecnomy-of-turkey 2004عام تقديرات الربع الثالث لل-  
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من إجمالي % 94، حيث يشغل قطاع الصناعة .تحتل ترآيا المرآز الحادي و العشرين في العالم باإلنتاج الصناعي

  . الصادرات

من إجمالي الصناعة %) 16.3( و األآبر في ترآيا حيث شكلت نسبة وتعتبر صناعة المنسوجات و األلبسة هي األوسع

، المواد %) 10.6(ثم األغذية  %) 514.( حسب مكتب اإلحصاء الترآي ، تلتها الزيوت المكررة 2005في العام 

  %).5.8(، اآلالت ، %) 6.3(، اآلليات %) 8.9(، الحديد و الستيل  %) 10.3(الكيماوية 

 يليها 2005في العام %) 19(لبسة الحصة األآبر في إجمالي الصادرات الترآية فقد شكلت تشكل المنسوجات و األ

، واآلالت %) 9( الكيماويات و الصيدالنيات -107%10، السلع البيضاء %) 13(، الحديد و الستيل %) 18(اآلليات 

)7. (% 

وأهم السلع المصدرة هي األلبسة ، ) 2005تقديرات ( مليار دوالر 72.49بلغت قيمة الصادرات الترآية اإلجمالية 

أهم الشرآاء التجاريين بالنسبة للصادرات فقد شكلت .المواد الغذائية ، األنسجة ، الصناعات المعدنية ، معدات النقل

، وأخيرا أسبانيا %) 5.1(، فرنسا %) 6.9(، الواليات المتحدة %) 7(، إيطاليا %) 8.2(، بريطانيا %)13( ألمانيا

)4.2 .(% 

مليون دوالر وآانت أهم السلع المستوردة هي اآلليات ، 101.2ما بالنسبة للواردات فقد بلغت قيمة الواردات اإلجمالية أ

  .الكيماويات ، سلع نصف محضرة ، وقود ، معدات نقل

 فرنسا ،%) 7(، إيطاليا %) 10.5(، روسيا االتحادية )من إجمالي الواردات% 13(أما الشرآاء الرئيسيين فهم ألمانيا 

يشكل االقتصاد الترآي تحديات وفرص من %). 4.1(و أخيرا الواليات المتحدة األمريكية %) 4.4(،الصين %) 5.6(

أجل اإلصالحات التجارية واالقتصادية والتنمية في سورية الذي يعتبر اقتصادا مهمًا من حيث الحجم و القوة 

  .108االقتصادية

  الزراعة في ترآيا  3.7

وما زالت الزراعة . ة ذات قوة زراعية وتصنف في المرتبة السابعة في العالم من حيث اإلنتاج الزراعيتعتبر ترآيا دول

، وهناك توجه نحو التخصص . 2005في العام % 30تشكل النواة الرئيسية من حيث التشغيل الفعال للسكان حيث بلغت 

  بإنتاج المحاصيل والتي تشكل ثلثي القيمة من اإلنتاج الزراعي

 حققت ترآيا االآتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء منذ الثمانينات، وقد نما اإلنتاج الزراعي بمعدل جيد ولكن منذ الثمانينات لقد

  .حجم الزراعة بالتراجع بالنسبة لالقتصاد الكلي ويبدو ذلك طبيعيًا بالنسبة لالقتصاد الترآي الذي يمر بعملية التطور  بدأ

آبير في عملية التكامل مع االتحاد األوربي وما تزال الكثير من المؤسسات التي أسست تواجه الزراعة الترآية تحدي 

مع ذلك فقد بقيت العديد من الممارسات .  مستمرة في لعب األدوار المهمة بتدريب المزارعين1980 و 1930بين عام 
                                                 

 .التي غالبا ماتكون مطلية باألبيض... ) الخ....السيارات، الشاحنات .  غساالت –برادات ( األدوات المنزلية الكهربائية  - 107
108  - ,2006 http://www.answers.com/topic/ecnomy-of-turkey 
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 بها ترآيا التحضير لالنضمام لالتحاد الزراعية التقليدية منتشرة ويتوقع لها أن تتغير في المرحلة القادمة التي تقوم

  .األوربي

تبلغ المساحة اإلجمالية . من أراضيها في أوربا والباقي في أسيا% 3تشكل ترآيا الجسر بين أوربا و أسيا حيث يقع 

 هكتار بادية 21,506,028 هكتار قابلة للزراعة و حوالي 28,059,397 هكتار منها 77,945,200للجمهورية الترآية 

وقد قسمت . عي وتتأثر بالمناخ البحري والقاري مما يسبب تنوعًا مناخيأ آبير يساعد في نمو المحاصيل المختلفةومرا

 ملم ويتراوح من 643ترآيا إلى تسعة أقاليم زراعية حسب المناخ والتوزع الجغرافي حيث يبلغ معدل الهطول السنوي 

من الهطوالت المطرية تهطل في الموسم % 75ر األسود ،  ملم في اإلقليم شرقي البح3000 ملم في الوسط إلى 250

  ) .2006آانبر وأخريين .(الشتوي باستثناء المنطقة الساحلية

 مليون وبناٍء على هذه األرقام ، فقط 4.1 مليون إلى 2.5 من 1991-1950أزداد عدد المزارع في ترآيا من العام 

وبالتالي هناك مشكلة . من األراضي الزراعية% 37ن تشكل  هكتار ولك20من المزارع أآبر من % 5بعضها أآثر من 

  .بنيوية في الزراعة الترآية بوجود عدد آبير من المزارع الصغيرة الحجم

إن تحرير األسواق الزراعية الترآية بات يشكل تحديًا حقيقيًا حيث أن الدولة تواجه نزعة قوية نحو اإلصالح االقتصادي 

  . البحر المتوسط إقليمادي مع االتحاد األوربي ودول أخرى في وتسعى لتحقيق التكامل االقتص

  اإلصالحات الحديثة في السياسات الزراعية في ترآيا  4.7

 وقد خضع قطاع الزراعة لعملية 1999بدأت ترآيا بتنفيذ برنامج تعديل الهيكلية والتحرر االقتصادي في أواخر عام 

  .اعية السابقة وازدياد النفقات والعبء على الحكومة في العقد األخيرتعديل مكثفة نظرا لعدم فعالية السياسات الزر

بعض العوامل دفعت ترآيا للدخول في مرحلة جديدة من إصالح السياسات الزراعية والمترافقة بطبيعة اإلصالحات 

ولة الحالية من ضمن الضغوط الخارجية الرئيسية التي سوف تشكل مستقبل السياسات الزراعية في ترآيا  الج. العالمية

  المفاوضات في اتفاقية التجارة العالمية في المجال الزراعي وترشيحها لالنضمام إلى اإلتحاد األوروبي

آما أشرنا فقد اتخذت ترآيا خطوات نحو تخفيف التدخل الكبير للدولة في القطاع الزراعي، حيث تم تخفيض الدعوم 

آما تم تخفيف عمليات الشراء من . ري والذي سوف يتم تخفيضه تدريجياالمقدمة لألسمدة والمبيدات مع بقاء الدعم السع

. قبل الدولة والقيام بخصخصة الشرآات االقتصادية الحكومية ذات العالقة وإعادة هيكلة جمعيات التسويق التعاونية 

و تصنيع القطن و سابقا ، آانت الدولة تسيطر على جمعيات التسويق الزراعي التعاونية التي تختص معظمها بتسويق 

البندق وعباد الشمس والزيتون حتى تم تفعيل الجمعيات الجديدة وإحداث قانون اتحاد الجمعيات الزراعية في حزيران 

 . لتكون  مستقلة ومسؤولة عن تمويل وإدارة عملياتها2000عام 

ويض المزارعين عما فقدوه نتيجة أَما أداة الدعم الجديدة المقدمة آانت الدعم المباشر على الدخل وهذه األداة هي تع

 باستخدام المستلزمات أو قرارات اإلنتاج ، ولذلك يتم حاليًا دفع األموال مشروطةتخفيف آليات الدعم الحالية ولكنها غير 

 هكتار من المساحة 50بشكل موجه نوعَا ما ويعتبر المزارعون مؤهلون للحصول على مبلغ ثابت من المال حتى 
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مل بهذا النظام يشكل عبء آبير على ميزانية الحكومة والمصارف الحكومية، لذلك تنوي الدولة في إن الع.المزروعة 

  .المستقبل استهداف الفقراء بشكل أآبر في عملية الدعم المباشر على الدخل

ستثني األثر آكل التي اتخذتها الحكومة الترآية إال أن العملية لم ت رغم اآلثار اإليجابية لسياسات التحرير االقتصادي

  )2003آاك ، ( االجتماعي السلبي وخاصة على المزارع الصغيرة والعاملين بالقطاع الزراعي 

  حقائق للمقارنة  5.7

 شكلت الزراعة في سورية 2005ففي العام .. يلعب قطاع الزراعة دورًا رئيسيا في اقتصاد آال البلدين سوريا وترآيا 

من إجمالي اليد % 20في ترآيا، بينما ساهمت العمالة الزراعية بحوالي % 12من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل % 24

  .في ترآيا% 36العاملة في سوريا مقابل 

إن هذه المقارنة توحي بأنه بالرغم من الحجم المطلق الكبير للزراعة في الترآية إال أنه هناك مشكلة بنيوية في هذا 

بينما مازالت .ن وممكن اعتبار ترآيا من الدول التي دخلها فوق المتوسطالقطاع ومع ذلك ، يعتبر االقتصاد الترآي متي

 )حسب القوة الشرائية المساوية($ 3,610سوريه تصنف آدولة نامية حيث تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 التنمية البشرية في ترآيا والتي حاليا عضوة في منظمة التنمية والتعاون االقتصادي وحسب مؤشرات$ 7,753مقابل 

  . حسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 92 وترآيا 107المستخدم الذي يظهر االختالف البسيط في الترتيب بين سوريا 

ما نستطيع أن نؤآده من المقارنة في قطاع الزراعة بين سوريا وترآيا في الدرجة األولى اختالفهم في الحجم فعلى سبيل 

 مليون 36 مليون طن و 19هو ) 2004- 2002(ن القمح والخضار والفواآه لمتوسط الفترة المثال فإن إنتاج ترآيا م

ولكن آال البلدين لهما ميزة نسبية في ).  مليون طن لنفس الفترة والمنتج على التتالي4.2 مليون طن و4.7(طن مقابل 

 ألف 200نتاج متقارب حيث يقارب تصدير الخضار والفواآه وزيت الزيتون وفي هذا المنتج األخير يعتبر مستوى اإل

  .طن في الحالتين

 القتصاد السوق المفتوح قبل سوريا اتجهتإن لكال البلدين مصلحة مشترآة في تأمين االآتفاء الذاتي للسكان ولكن ترآيا 

 الثمانينات بدأ  وقد حققت ترآيا االآتفاء الذاتي الغذائي منذ الثمانينات ، وقد نما اإلنتاج الزراعي بمعدل جيد و لكن منذ

  . بالتراجع مقارنة مع بقية القطاعات

في أوائل السبعينات تزايدت شدة النتائج المتأتية من تخفيض المساحة المزروعة بالراحة وزيادة استخدام األسمدة ، 

لعقد ظهر الوقود والمبيدات آما شهد قطاع الثروة الحيوانية تطور بسيط في اإلنتاجية ولكن في السنوات األخيرة من ا

الرآود في آل القطاعات آما أن اإلنتاج الزراعي أصبح أقل اعتمادا على العوامل الجوية وخاصة األمطار آنتيجة 

الستخدام الري وأنواع من البذور ذات اإلنتاجية العالية والوقود هذه الوسائل تتطلب تقديم األسمدة ، الكيمياويات والوقود 

  . والتي يعتبر أآثرها مستورد

ع انخفاض اإلنتاجية، فقد تحولت السياسات الزراعية الترآية من سياسة تعزيز االآتفاء الذاتي إلى تعظيم صافي وم

وآما أشرنا سابقًا ، في السنوات األولى من العقد الحالي ، فإن نظام الحوافز . مساهمة الزراعة في الميزان التجاري
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قيود إن إزالة . عي الترآي بشكل ملحوظ على التجارة العالمية التشجيعية خفضت جزئيًا و وتم فتح االقتصاد الزرا

 المتزامنة مع تنمية نظام حوافز التصدير وتخفيض الطلب المحلي جع الصادرات الزراعية آما سمح باستيراد التصدير

  .سلسلة واسعة من الغذاء إلى زيادة المنافسة في األسواق المحلية

ثر عملية تحرير تدريجي مع سياسات المحاصيل االستراتيجية  التي تهدف إلى إن سياسة االنفتاح في سورية جاءت إ

إن الحكومة . تحقيق االآتفاء الذاتي الوطني في محصول القمح و تطوير تصدير السلعة الرئيسية في القطر وهي القطن 

، . ماينوت إن( لقمحالسورية حساسة بصورة خاصة لآلثار الناتجة عن تخفيض أو إزالة  حماية االستيراد ودعم ا

2007(  

إن سورية وترآيا تتقاسم المصلحة في توقيع وتطبيق االتفاقيات التجارة الحرة الثنائية واإلقليمية وإن وتجربة ترآيا في 

  . ، التجربة تناقش في القسم التالي .اإلصالح ممكن أن تكون مفيدة جدًا لعملية اإلصالح في سورية

  ترآيا واالتحاد األوربي  6.7

ققت ترآيا اتفاقية التجارة الحرة مع االتحاد األوربي وتطبيق  اتفاقية االتحاد الجمرآي و التي دخلت حيز التنفيذ في ح

باستثناء ( ، حيث غطت االتفاقية آل المنتجات الصناعية ولكن لم تطبق بشكل آامل على الزراعة 31/12/1995

تم االتفاق من قبل الطرفين على إدراج الزراعة في المناقشات والخدمات والتدابير العامة ولكن ) المنتجات المصنعة

  ) 2003آاك ، (الجارية من خالل منح امتيازات  متبادلة 

إن عملية االنضمام .1999أعطيت ترآيا صفة الدولة المرشحة لالنضمام إلى االتحاد األوربي في قمة هلسنكي 

 رحب االتحاد األوربي في بروآسل 2004ن الثاني  وفي آانو. استغرقت وقتا طويل ولكن أنجزت خطوات حاسمة

بعملية التقدم التي أحرزتها ترآيا في عمليات اإلصالح وتم تشجيعها في المضي قدما في عملية اإلصالح على هذا 

  .2005األساس قرر المجلس األوربي بدء مفاوضات االنضمام  مع ترآيا في الثالث من تشرين األول 

األوربي بعالقات تجارية قوية وفي الواقع فإن االتحاد األوربي يصنف األول بالنسبة للصادرات تتمتع ترآيا واالتحاد 

  .والواردات الترآية بينما تصنف ترآيا السابعة بالنسبة للواردات األوربية والسادسة بالنسبة ألسواق الصادرات

األولوية التفاقيات التفضيل مع دول متوسطية تتبع ترآيا نظام الجمارك التفضيلي المطبق في اإلتحاد األوروبي وأعطت 

 اتفاقية 1991وقعت ترآيا  في العام . أخرى و التي تتضمن الشرآاء العرب الرئيسيين مثل المغرب ، تونس ، مصر 

  .2000منطقة شراآة تجارة حرة مع أوربا واتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 

إن الدول األوربية الجنوبية .صاعب مع االتحاد األوربي في عملية إتمام  تحرير التجارة الزراعيةتواجه ترآيا م

  وضحت احتماالت ترآيا للمنافسة في سوق الخضار والفواآه مع منتجات الدول المتوسطية األخرى 

 أن االقتصاد الترآي قد أنفتح من الصعب تقييم آثار اتفاقية االتحاد الجمرآي مع االتحاد األوربي على ترآيا باعتبار

تشير مقارنة حجم التجارة في آل المنتجات الزراعية قبل وبعد اتفاقية االتحاد الجمرآي إلى أن حصة . باتجاه العالم آكل

الصادرات الترآية إلى االتحاد األوربي قد ازدادت بالمقابل لوحظ تناقص حصة واردات االتحاد األوربي في إجمالي 
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رآية بينما ازدادت حصة الواردات الزراعية من أمريكا الشمالية وبعض الدول في أسيا بشكل ملحوظ وبناٍء الواردات الت

التنافسية في االقتصاد  على ذلك فإن االتحاد الجمرآي أدى إلى خلق آثار إيجابية على التجارة بحيث ساهمت في تطوير

  . الترآي

  التجارة السورية وترآيا  7.7

ير التجاري التي اتخذتها الحكومة السورية في السنوات القليلة الماضية تعزيز العالقات مع الدول تضمنت عملية التحر

 2000 مليون دوالر في لعام 835العربية األخرى  فقد أدت هذه العملية إلى ارتفاع إجمالي قيمة الواردات الزراعية من 

س فإن قيمة الصادرات الزراعية ازدادت بمعدل أقل وعلى العك). 1المخطط  (2005 مليون دوالر في العام 1443إلى 

 ، مما أدى إلى انخفاض حصة 2005 مليون دوالر في العام 1115 إلى 2000 مليون دوالر في العام 786من 

  )2005في العام  % 13.1 إلى 2000في لعام  %16.7من (الصادرات الزراعية في إجمالي التجارة 

ع ترآيا تشكل تحدي ضمني جديد لسورية آما يمكن أن يشكل ضغط على الميزان إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة م

التجاري لصالح ترآيا على المدى القصير ولكن على المدى المتوسط  ممكن لسوريا أن تزيد من تنافسيتها باإلضافة إلى 

  المكاسب من دخول منتجاتها السوق الترآية

  )مليون دوالر ( 2005-2000في سورية خالل الفترة  يبين حجم وتطور التجارة الزراعية -1المخطط 
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  و قاعدة البيانات للمرآز الوطني للسياسات الزراعية) المكتب المرآزي لإلحصاء (2006المجموعة اإلحصائية للعام : المصدر

 2000إن الميزان التجاري السوري مع ترآيا موجب بشكل عام لمصلحة سورية ولكن بدأ باالنخفاض بين السنوات 

وهذا نتيجة انخفاض إجمالي الصادرات السورية إلى ترآيا ) 2أنظر المخطط  (2005 وقد شكل عجز في السنة 2005و

وزيادة إجمالي الواردات  ) 2005 مليون ليرة سورية في العام 13,413 ، 2002 مليون ليرة سورية في العام 23,364(

 ) 2005 و2000 من الفترة% 12بمعدل النمو السنوي (السورية من ترآيا 
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  مليون ليرة سورية) الصادرات و الواردات(  يبين حجم وتطور التجارة اإلجمالية بين سورية و ترآيا -2المخطط 
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إجمالي الصادرات إجمالي الواردات إجمالي التجارة الميزان التجاري
  

  )المكتب المرآزي لإلحصاء (2006المجموعة اإلحصائية للعام : المصدر

 حيث سجل 2001ستثناء العام وعلى العكس ن فقد آان الميزان التجاري الزراعي مع ترآيا موجبًا لصالح سورية با

وقد وصلت الصادرات السورية الزراعية إلى )  الجدول أدناه( نظرا لزيادة الواردات الزراعية % 15عجزًا بنسبة 

   . مليون ليرة سورية4,360 ، حيث بلغت القيمة اإلجمالية 2005ترآيا ذروتها في العام 

 )مليون ليرة سورية ( 2005 - 2000 الفترة  التجارة الزراعية السورية مع ترآيا خالل-1الجدول 

 معدل النمو السنوي 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المادة 

 %4 4,360 2,590 3,739 1,764 2,143 3,566  ترآياإلىالصادرات الزراعية 

 %3 2,804 875 621 863 2,900 2,371 الواردات الزراعية

 %4 7,164 3,465 4,360 2,627 5,043 5,937 حجم التجارة الزراعية 

 %5 1,556 1,715 3,118 901 758- 1,195 االميزان التجاري الزراعي مع ترآي

 %2 21.7 49.5 71.5 34.3 15.0- 20.1 الميزان التجاري القياسي
  )المكتب المرآزي لإلحصاء لعدة أعوام ( بيانات المجموعة اإلحصائية : المصدر

  الصادرات الزراعية الرئيسية  8.7

وفيما يتعلق .2005من إجمالي الصادرات الزراعية في العام % 7.8كلت الصادرات الزراعية السورية إلى ترآيا ش

بالفصول الرئيسية من النظام المنسق فقد أحتل فصل القطن المرتبة األولى من الصادرات الزراعية إلى ترآيا حيث 

الها فصل الخضار والنباتات والجذور والدرنات،  ت2005من الصادرات الزراعية إلى ترآيا في العام % 73شكل 

ثم الصوف، والوبر الناعم % 3.5، ثم البن و الشاي والمته والبهارات والتوابل  بنسبة % 9.4الصالحة لألآل وشكلت 

 لذلك هناك ترآيز% . 2.5ثم الشحوم والدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجات تفككها % 3.5أو الخشن،  بنسبة 

آبير على الصادرات الزراعية السورية إلى ترآيا من القطن ومنتجاته وهذا يتناغم مع أهمية صناعة المنسوجات في 

  .إن اتفاقية التجارة الثنائية تمثل فرصة لتنوع الصادرات السورية إلى ترآيا. ترآيا ولكن أيضا يعكس قلة التنوع
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  )مليون ليرة سورية( الفصول  قيمة الصادرات الزراعية إلى ترآيا حسب-2الجدول 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الفصل

 3,208 1,725 3,107 1,119 1,701 2,730 )52الفصل (قطن 

 410 158 235.8 79 88 347 )7الفصل(خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل

 152 32 38 37 99 117 )9الفصل (بن و شاي و مته و بهارات و توابل 

 151 43 42 7 11 14 )51الفصل ( وبر ناعم أو خشن،صوف،

 108 3 92 118 27 198 )15الفصل (شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها 

 100 226 20 230 121 8 )12الفصل (بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة 

 77 267 84 73 21 42 )23الفصل (بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 

 32 0 0 0 4 0 )24الفصل (تبغ و أبدال تبغ مصنعة 

 31 22 11 2 2 0 )44الفصل (خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي

 25 47 53 7 2 8  )17الفصل (سكر ومصنوعات سكرية 

 16 34 14 19 7 4 )41الفصل ) (عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام 

 10 0 0 0 0 0 )22الفصل (لية و خل مشروبات، و سوائل آحو

 8 9 19 31 19 33 )4الفصل (ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛

 8 2 9 3 0 3 )1الفصل (حيوانات حية 

 7 5 7 27 19.3 31 )20الفصل (محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية 

 55764 51,861 52,314 61,331 37,876 36,177 إجمالي العالم

 4360 2,590 3,739 1,764 2,143 3,566 إجمالي الصادرات الزراعية  إلى ترآيا 

 7.8 5.0 7.1 2.9 5.7 9.9 إجمالي العالم/الصادرات إلى ترآيا  إجمالي%
  قاعدة البيانات في المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

فقد آان أهمها على التوالي ) 3أنظر الجدول  ( 2005رآيا في العام وبالنظر للمنتجات السورية الخاصة المصدرة إلى ت

 مليون ليرة 189(  ،العدس وغيرها 109) مليون ليرة سورية3107(غير مكرود وغير ممشط "القطن، غير مسرح 

 مليون ليرة 109.3( ، عدس للبذار) مليون ليرة سورية128(، بذور يانسون أو بذور يانسون صيني أو نجمي )سورية

 مليون ليرة 80.2( 110، زيت زيتون بكر صالح لالستهالك البشري) مليون ليرة سورية94.6( ، صوف جز) سورية

ومن الصادرات الهامة )  مليون ليرة سورية70.4(، تفل و المواد الصلبة الناتجة عن استخراج زيت الزيتون ) سورية

  . قمشة من خيوط القطن ، وزيت بذر القطن القبار ، السجائر ، فضالت القطن ، أ: األخرى إلى ترآيا نذآر

                                                 
109 )2004 - 2000(لم يكن يصدر سابقأ في السنوات    

110 ) 2004 - 2000(لم يكن يصدر سابقأ في السنوات    
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  )مليون ليرة سورية (2005 -2000 قيمة الصادرات الزراعية إلى ترآيا حسب السلع، -3الجدول 

 أسم السلعة و رقم الكود الجمرآي السنوات
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 3,107 0 0 0 0 0 )5201.00.00) (غيره(غير مكرود و غير ممشط"القطن، غير مسرح 

 189 54 126 23 16 223 )0713.40.90) ( غيرها(عدس 

 128 4 17 5 3 17 )0909.10.00) (جاذبة(بذور يانسون أو بذور يانسون صيني أو نجمي 

 109 4 6 0 0 31 )0713.40.10) (تقاوى(عدس للبذار

 95 0 0 0 0 0 )5101.21.00(صوف جز 

 80 3 50 87 25 0 )1509.10.10(ي زيت زيتون بكر  صالح لالستهالك البشر

 70 55 81 73 14 0 )2306.90.10(ثفل و المواد الصلبة الناتجة عن استخراج زيت الزيتون 

 49 63 80 51 60 0 )0711.30.10(قبار في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد أخرى  

 41 175 8 216 119 0 )1207.20.00(بذور قطن 

 40 0 0 0 0 0 )5212.23.00(ط قطن ، مصبوغة أقمشة منسوجة من خيو

 34 3 5 0 0 1 )5101.11.00(صوف جز  

 32 0 0 0 0 0 )2402.20.00(محتوية على تبغ " سجائر"لفائف عادية 

 24 47 83 40 5 0 )5202.99.00)   (بما فيها فضالت الخيوط والنساالت(فضالت قطن 

 23 19 7 0 0 0 )4401.10.00(خشب وقود  قطع

 19.5 0 0 0 0 0 )1512.29.00) (غيره(زيت من بذور القطن وأجزاؤه 
  قاعدة البيانات في المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

  الواردات الزراعية الرئيسية  9.7

وقد وصلت قيمة الواردات . من إجمالي الواردات الزراعية% 3.9شكلت قيمة الوردات الزراعية السورية من ترآيا 

 2002 مليون ليرة سورية في العام 863 مليون ليرة سورية بينما آانت 2,804 إلى 2005اعية من ترآيا في العام الزر

وبالنظر إلى فصول التعريفة الجمرآية )  2 المخططأنظر (2005-2000خالل الفترة % 3وقد حققت معدل نمو قدره 

ات لزراعية من تالها شحوم ودهون وزيوت حيوانية تقريبًا نصف الوارد)  10الفصل (للواردات، فقد شكلت الحبوب 

 ومنتجات )%3.6 ( ثم محضرات غذائية متنوعة )%5.7 ( ثم بقايا ونفايات صناعات األغذية ) %32.3(أو نباتية 

   .)%1.5 (حيوانية 

أو دهون  محضرات من شحوم –) عباد الشمس(  زيوت خام –وفيما يتعلق بأهم السلع المستوردة من ترآيا هي الشعير 

  . دهون زيوت نباتية – مرغرين -أو زيوت مهدرجة 
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  )مليون ليرة سورية (20005 -2000 من ترآيا حسب الفصول خالل الفترة  الزراعيةقيمة الواردات -4الجدول 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الفصل

 1,400 0 74 104 51 371 )10الفصل (حبوب 
 905 602 333 554 1,035 1,461 )15الفصل (نباتية شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو 

 159 1 0 28 0 32 )23الفصل (بقايا و نفايات صناعات األغذية 
 101 67 71 20 19 20 )21الفصل (محضرات غذائية متنوعة 

ألبان و منتجات صناعة األلبان ،بيض طيور،عسل طبيعي 
ل الف

0 0 0 4 17 42 
 40 17 8 0 0 4 )19الفصل (لدقيق  محضرات أساسها الحبوب أو ا
 35 38 0 0 0 36 )11الفصل ( نشاء  ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ 

 34 34 40 42 21 14 )52الفصل (قطن 
 26 13 6 5 5 0  )33الفصل (زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 

 14 45 48 64 67 18 )8الفصل (فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل 
 13 16 21 14 10 26 )18الفصل (آاآاو ومحضراته 

بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة 
ل الف

12 5 5 7 7 10 
 9 0 2 1 2 0 )7الفصل(خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل

 7 10 3 4 1 8 )41الفصل ) (عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام 
 6 1 0 0 0 0 )38الفصل (منتجات آيماوية متنوعة 

 2,804 875 621 863 2,900 2,371  )الفصول(مجموع الواردات الزراعية 
 72,174 64,683 50,505 48,098 40,810 38,813  إجمالي العالم

 3.9 1.4 1.2 1,8 7,1 6,1  إجمالي الواردات/ المجموع % 
  قاعدة البيانات في المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

  )مليون ليرة سورية (2005 - 2000قيمة السلع الزراعية المستوردة من ترآيا خالل الفترة  -5الجدول 

 أسم السلعة و رقم الكود الجمرآي السنوات

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 1016 0 74 105 52 371  )1003.00.00(شعير 

 426 294 160 263 171 0 )1512.19.10) (عباد الشمس ( زيوت خامية 

 199 83 23 97 87 0  )1517.9019( ن أو زيوت مهدرجة ومحضرات من شحوم أو ده

 168 138 100 115 333 713 )1517.10.20(مرغرين باستثاء المرغرين السائل 

 82 43 48 3 0 0 )2104.10.90(حساء و مرق و محضرات إعدادها 

 51 20 25 46 17 0 )1516.20.19( دهون زيوت نباتية و أجزائها مهدرجة 

 26 40 21 23 24 19 )1515.90.20(زيت الغار 

 13 12 13 6 7 11  )2102.20.10)جافة( خمائر ميتة غير فعالة 

 11 13 12 11 10 17 )1805.00.00(مسحوق آاآاو ال يحتوي على سكر مضاف 

 7 28 30 36 18 10 )0802.22.00(بندق بقشره 

 5 10 11 6.7 6.5 8.09 )2106.90.90(محضرات غذائية غير مذآورة والداخلة

 2 11 12 9.5 1.0 0 )0802.40.00(آستناء 

 0.0 9 20 15.4 4.2 0 )5210.41.20(أقمشة منسوجة من القطن 

 0 0 7 0.5 0 0 )1905.31.00(بسكويت حلو 

 0 7 7 3 0 0 )1212.30.10(بذور ولب بذور المشمش 
  ت الزراعيةقاعدة البيانات في المرآز الوطني للسياسا: المصدر
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باختصار، فإن الميزان التجاري سجل فائض لصالح سورية، ومع ذلك فإن بنية الصادرات السورية إلى ترآيا تشير إلى 

االفتقار إلى التنوع والترآيز على صادرات القطن ومنتجات القطن ومن جهة أخرى  فإن الصادرات الترآية قد 

  .ة واأللبان والمنتجات الزراعية المصنعة تخصصت في األقماح القاسية والمنتجات الحيواني

  :أحكام اتفاقية الشراآة  10.7

 بعد أن تم تصديقها من 1/1/2007دخلت اتفاقية الشراآة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ اعتبارا من 

   4/5/2007 تاريخ – 37في سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم ( البرلمانين في البلدين 

 إلى أهمية الحور والتعاون باإلضافة هذه االتفاقية عن أهمية وجود العالقات التقليدية والقيم المشترآة بين البلدين تعبر

لتحقيق أمن و استقرار دائمين في المنطقة ، آما أن االتفاقية تأخذ بعين في نصها التزامات الحكومة الترآية الناجمة عن 

ية والتزامات الحكومة السورية في إطار اتفاقية التعاون بين الجمهورية العربية اإلتحاد الجمرآي مع المجموعة األورب

  .السورية والمجموعة االقتصادية األوربية

 لبقاء نظام باإلضافةوحسب االتفاقية إن الصادرات السورية سوف تتدفق إلى السوق الترآية بدون أي رسوم جمرآية 

رآية والحصص على الصادرات الترآية إلى سورية سوف تخفض الحصص لبعض المنتجات آما أن التعرفة الجم

  :  سنة حسب الجدول التالي 12بالتدريج إلى أن تزال نهائيًا خالل 

سوف تخفض خالل ثالث سنوات  % 7-5 سوف تزال فور دخول االتفاقية قيد التنفيذ، الرسوم بين 3.5آل الرسوم حتى 

 سوف تأخذ تسع سنوات ، والرسوم من 23 – 20ت ، الرسوم بين  سوف تزال خالل ست سنوا14.5-10والرسوم بين 

  .أيضًا سنة 12ثم تزال خالل % 50سوف تخفض إلى % 50 سنة وأخيرا الرسوم فوق 12 سوف تزال خالل 47 – 29

 الشراآة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة بين البلدين التفاقية األساسيةفي الصفحات القادمة سوف نعرض الشروط 

  . )2005اتفاقية الشراآة بين سورية وترآية ،(ة وترآيا سوري

  األهداف العامة لالتفاقية   1.10.7

 زيادة وتعزيز التعاون االقتصادي و رفع مستويات المعيشة بين البلدين .1

 التخلص التدريجي من الصعوبات و القيود على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية .2

 عالقات االقتصادية بين الطرفين من خالل توسيع التجارة البينية  تعزيز التطور المتناغم لل .3

 توفير ظروف عادلة للمنافسة التجارية بين الطرفين  .4

 المساهمة من خالل إزالة الحواجز على التجارة في التطور والتوسع المتناغم للتجارة العالمية .5

 المشترآة في آال البلدينخلق ظروف لتشجيع المزيد من االستثمارات و السيما االستثمارات  .6

اتفاقية الشراآة بين سورية وترآيا ، (تطوير التجارة و التعاون بين الطرفين في أسواق البلدان األخرى  .7
2005(.  
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  االمتيازات الزراعية   2.10.7

الذي تندرج المنتجات الزراعية األساسية والمصنعة واألسماك ضمن المادة السادسة من الفصل الثاني من االتفاقية و

 من 24 وحتى الفصل 1يتضمن ، حرية حرآة المنتجات الزراعية ذات المنشأ الوطني لكل طرف والمذآورة في الفصل 

آما تأخذ هذه المادة في االعتبار على التأآيد .  من هذه االتفاقية1النظام المنسق باستثناء المنتجات المذآورة في الملحق 

وتنمية التجارة الزراعية والحساسية العالية للمنتجات الزراعية واألحكام على دور الزراعة في اقتصاد البلدين ، 

 التجارية االمتيازاتآما يدرس الطرفان في اللجنة المشترآة إمكانية منح المزيد من . الخاصة بسياستهما الزراعية 

  . المتبادلة في مجال المنتجات الزراعية

ف يبقى نظام الحصص الجمرآية مطبقًا على عدد من السلع الزراعية ونظرًا ألهمية اإلنتاج الزراعي في البلدين سو

وهكذا نجد أن التفاقية بين سورية ترآية تأخذ بعين االعتبار الخصائص المحددة لقطاع الزراعة في . والمكونات الغذائية

 البلدين فإن العمل بنظام  ألهمية الزراعة في آالونظرا. آال البلدين وهذا ينبأ بالتحرير التدريجي للمنتجات الزراعية

 سوف تأخذ بعين آاتفاقيةوبالتالي سوف نجد أن التعامل بين البلدين  الحصص سيبقى لبعض لسلع والمواد الغذائية

  االعتبار الخصائص المحددة لمنتجات قطاع الزراعة 

بين الطرفين فيما يخص الزراعات والمتبادلة ) 1( الفصل السابع في االتفاقية يشير إلى التنازالت المبينة في البروتوآول

  .األساسية والمنتجات المصنعة واألسماك 

  : علىاألولحيث ينص البروتوآول 

أدناه من هذا البروتوآول للجمهورية العربية ) أ( توريد المنتجات ذات المنشأ الترآي المشار إليها في الجدول  .1

  .لحقة بالبروتوآولالسورية بما ينسجم مع الشروط الموضوعة في هذا الجدول والم

من هذا البروتوآول للجمهورية الترآية بما ) ب(توريد المنتجات ذات المنشأ السوري المشار إليها في الجدول .2

 .ينسجم مع الشروط الموضوعة في هذا الجدول والملحقة بالبروتوآول

من )  ب-أ ( الجدولين سوف يتبادل الطرفان المعاملة التفضيلية بينهما فيما يخص المنتجات المشار إليها في .3

هذا البروتوآول وباالعتماد على الشروط المنصوص عليها في البروتوآول الثاني بما يخص تعريف 

 .وطرق التعاون اإلداري"المنتجات ذات المنشأ" مصطلح
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  بية السورية  االمتيازات الممنوحة للسلع ذات المنشأ الترآي الموردة إلى الجمهورية العر- . 1من البروتوآول ) أ(الجدول
الضريبة   الكمية بالطن  وصف مختصـــــــر للمنتــــــج  الرمز

(%)المفروضة
فيليه السمك ولحوم األسماك , مبردة أو مجمدة, طازجة, أسماك حية  0301, 02, 03, 04, 06

  0  1000  والقشريات,األخرى

  0  200  )غير مقطعة أو مسحوقة(األجبان المصنعة   0406.30

  0  200  فيتا ، آاشكافال ، تولوم: بان األخرىاألج  0406.90

  pimenta 100  0 أو من جنس بيمنتاcapsicumثمار من جنس آابسيكوم   0709.60

  0  300  خضار أخرى مجمدة  0710.80

  0  100  )بقشره(البندق   0802.21

  0  500  )مقشر(البندق   0802.22

  0  150  الكستناء  0802.40

  0  10000  الشعير  1003

  0  5000  زيوت بذور عباد الشمس والعصفر وغيرها  1512.19

  0  250  زيوت ودهون نباتية أخرى ثابتة ، أخرى  1515.90

  0  500  زيوت ودهون نباتية واجزاؤها  1516.20

  0  5000  مرغرين  1517.10

  0  5000  مرغرين وغيرها  1517.90
  0  100  يات المائيةالسمك المحضر أو المحفوظ، القشريات، والرخويات والالفقار  1604.16.05

  0  500  ال تحتوي على الكاآاو" سكاآر"مصنوعات سكرية   1704

  0  100  مسحوق الكاآاو  1805

  0  250  الشوآوال ومحضرات غذائية اخر تحتوي على الكاآاو  1806

  0  500  )عجائن غذائية  1902

  0  250  منتجات مخابز  1905

  0  50 مربيات وهالم أخرى  2007.99

  0  100  ) محضرة ومحفوظةمكسرات  2008.19

  0  1000  خمائر فعالة  2102.10

  0  50 حساء ومرق محضرات لهذا الغرض  2104.10

 100000  الميـــــــــــاه  2210.02
ليتر

  
 )1آول الجدول أ من البروتو(اتفاقية الشراآة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية و الجمهورية الترآية : المصدر
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  االمتيازات الممنوحة للسلع ذات المنشأ السوري الموردة إلى الجمهورية الترآية  . 1من البروتوآول ) ب(الجدول

  وصف مختصر للمنتج  الرمز
الكمية 

  بالطن

الضريبة المفروضة 

(%)  

  0  15األزهار الحية، ,  األزهار المقطوعة والبراعم الصالحة لعمليات التزيين  0603

  0  100)طازج أو مبرد(البصل والكراث  0703.10

  0  50 )طازج أو مبرد(الثوم  0703.20

  0  300قبار  0711.30

  0  50 البصل المجفف  0712.20

  0  400 العنب الطازج  0806.10

  0  100 آرز طازج  0809.20

  0  150 طازج"نكتارين"الدراق بما فيه نوع الدراق األملس  0809.30

  0  100 بذور اليانسون أو باديان  0909.10

  0  500 بذور الكمون  0909.30

  0  100 بهارات أخرى  0910.99

  0  100جذور الجنسنج  1211.20

  0  100 نباتات أخرى وأجزاء نباتات أخرى  1211.90

  0  200 زيت فول الصويا الخام ، سواء أزيل صمغه أم ال  1507.10

  0  1000  بذور عباد الشمس خامزيوت من  1512.11

  0  500 ال تحتوي على الكاآاو"سكاآر"مصنوعات سكرية  1704

  0  250 شوآوال ومحضرات غذائية  أخر تحتوي على الكاآاو  1806

  0  500خضروات وفواآه وثمار قشرية وأجزاء أخر من نباتات صالحة لألآل ماعدا 2001.90

  0  100 ماعدا الفلفل الحلو أو genus capsicumفواآه من الصنف  2005.90.10

  0  100مربى هالم فواآه ،المرمالد أو هريس أو عجين فواآه أو بندق ،   2007.99ما عدا 2007

  0  150هريس المشمش أو هريس الدراق  2007.99.ماعدا

  0  100 عصير التفاح  2009.71

  0  100 عصائر التفاح األخرى  2009.79

  0  200 العصائر من أي فواآه أو خضروات أخرى  2009.80

  35 30.000نبيذ من عنب طازج ، بما في ذلك االنبذة المقواة بالكحول ، سالفة   2004

  0  5,000  لب وغيره من المواد الصلبة الناتجة عن استخراج زيت الزيتون  2306.90
 )1الجدول ب من البروتوآول (اتفاقية الشراآة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية و الجمهورية الترآية : المصدر 
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  ةأحكام أخرى تتعلق بالتجارة الثنائي 11.7

تشير المادة الثامنة من الفصل الثاني إلى إجراءات الصحة و الصحة النباتية ،والتي تنص على التعاون بين الطرفين في 

  تهدف إلى تسهيل التجارة بينهما والتقيد بالمبادئ األساسية في اتفاقيةيالنباتية والتمجال إجراءات الصحة والصحة 

الصحة و الصحة النباتية و يعالج الطرفان المشاآل الناجمة عن التطبيق بشأن تطبيق إجراءات WTO منظمة التجارة 

 .والتوصل إلى حلول يقبلها الطرفان ,بهدف إصالحها 

 من هذه االتفاقية األخرى األحكامالمادة التاسعة تشير إلى اإلجراءات الوقائية الخاصة بالمنتجات الزراعية باستثناء 

ردات منتجات منشأة لدى أحد الطرفين خاضعة لتنازالت تضمنها هذه االتفاقية ، ففي حال سببت وا22وخاصة الفقرة 

اضطرابا خطيرًا ألسواق إحدى الدولتين أو آللياتها التنظيمية المحلية ، يدخل آال الطرفين مباشرة في مشاورات إليجاد 

مع أنظمة منظمة التجارة العالمية حل مالئم وبأثناء ذلك يمكن للطرف المعني اتخاذ اإلجراءات الضرورية التي تتوافق 

لدى اختيار اإلجراءات المالئمة ، ينبغي أعطاء األولوية لإلجراءات األقل ضررًا بتطبيق هذه االتفاقية و . ذات الصلة

يتم فورًا إبالغ لجنة الشراآة باإلجراءات الوقائية و يجب أن تكون خاضعة لمشاورات دورية في إطار اللجنة إللغائها 

  .سمحت الظروففي حال 

  التعاون الفني 

 تم مناقشة 32 من الفصل الرابع من االتفاقية رآزت على التعاون االقتصادي و الفني بين البلدين وفي المادة 29المدة 

المجاالت األولية في برنامج التعاون االقتصادي و الذي يتضمن مجال الصناعة و الزراعة و الخدمات والمشروعات 

 أآدت على أهمية التعاون  في مجال الزراعة 34ففي مجال الزراعة و األسماك ، المادة  . الصغيرة والمتوسطة

  :وبأآثر تفصيًال .واألسماك 

 .تبادل المعلومات العلمية والفنية و الخبرات المتعلقة بالزراعة والغابات و الموارد المائية والتنمية الريفية .1

 .التبادل المشترك للخبراء .2

 .ية و ندوات ومؤتمرات و اجتماعات في آال البلدينتنظيم دورات تدريب .3

 .إقامة أنشطة مشترآة مباشرة بين المؤسسات المعنية لدى الطرفين .4

 .تشجيع االستثمار و التجارة و التصنيع و التسويق الزراعي في آال البلدين وفي األسواق األخرى .5

اقية والتي تنص على إزالة قائمة منع االستيراد التي  من الفصل الثاني تشير إلى استثناءات العامة في االتف19المادة 

 العامة أو األخالقلم تتعارض مع  تمنع استيراد الكثير من المواد إلى سورية عند دخول االتفاقية حيز التنفيذ ما

تي تمتلك  أو لحيوان أو لنبات ، وحماية الكنوز الوطنية الاإلنسان  العام وحماية صحة وحياة األمنالسياسة العامة أو 

 قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية، وحماية لملكية الفكرية والصناعية والتجارية 

من الواضح أن اتفاقية الشراآة ال تحدد فقط التجارة بين البلدين المعنيين ولكن تفتح الباب لتبادل العديد من المصالح –

 المشترآة غير التجارية
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  تنفيذ االتفاقية  12.7

 3082ورية بعض القرارات لتسهيل تنفيذ االتفاقية وآانت إحدى الخطوات الهامة القرار رقم اتخذت الحكومة الس

  : والذي ينص على2006/ 28/12الصادر في 

 من النظام المنسق، وفيما يتعلق 97 ولغاية الفصل 25االستثناء من إحكام  المنع والقيد لكافة المنتجات ذات المنشأ الترآي ضمن الفصل 

  ) من القرار المقتبس1أنظر الفقرة  ( 24-1 للفصل من 1تثناءات المشار إليها في الجدول أ من البروتوآول بقائمة االس

تم . واستبدلت عنها باستمارة إحصائية  97 ولغاية الفصل الجمرآي 25تم إلغاء العمل بنظام إجازت االستيراد للمواد من الفصل الجمرآي 

  .ردات المقيدة  عند إبراز شعار يشير استيفاء العمولة السماح للمستوردين بالتعامل بالمستو

  )أنظر الفقرة الثانية(أحكام وقواعد أخرى تتضمن الموافقات الحكومية وأحكام المقاطعة العربية 

   بموجب تعليمات الحقة1تحدد آلية استيراد المواد والمنتجات الواردة في الجدول أ من البروتوآول 

األحكام في هذا القرار تستثني المواد والمنتجات الممنوع استيرادها ألسباب دينية ، صحية ، بيئية ، أمنية والمعممة  ، 4استنادًا إلى الفقرة 

االستثناءات أيضًا التي تشمل المنتجات التي مصدرها .  وتعديالته 19/7/2005 تاريخ 12778/4/3بموجب آتاب وزارة االقتصاد رقم 

  ازال يحظر على القطاع الخاص باستيرادها أو تصديرها من وإلى الدول العربيةالمناطق الحرة ، والمواد التي م

 القاضي بإعفاء شهادات 2007 والذي دخل حيز التطبيق في  آانون الثاني 59باإلضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 

رة إلى الجمهورية العربية المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ في الجمهورية الترآية المصد

السورية في إطار اتفاقية الشراآة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين البلدين من رسوم التصديق القنصلي والرسوم ذات 

  .العالقة وتقدم المعاملة بالمثل من قبل الجانب الترآي

 التي تشكل عبء واضح على إن هذا القانون سوف يسهل تدفق التجارة بين البلدين وخصوصًا بسبب إزالة الرسوم

  . شهادت المنشأ

أعطى المرسوم التشريعي مديرية الجمارك العامة الصالحية بتدقيق شهادات المنشأ والوثائق المصاحبة لها للبضائع 

  . الواردة إلى الجمهورية العربية السورية من الجمهورية الترآية بما يتوافق مع أحكام المقاطعة العربية

 فقد وجّهت مديرية الجمارك العامة آتابًا إلى مديريات الجمارك المحلية أرفقت فيه نسخة عن و في هذا السياق

البروتوآول الثاني التفاقية الشراآة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة بين سورية و ترآيا مع الدفاتر المعدة لشهادة 

  . المنشأ الواجب إصدارها عن طلب المصدر

العليا السورية الترآية على محضر مشترك تضمن اتفاق الجانبين على اإلسراع في آما وقعت اللجنة الجمرآية 

  .استكمال أعمال البنية التحتية في المراآز الحدودية البرية المشترآة في ضوء زيادة حجم التجارة بين البلدين 
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  النتائج المتوقعة 13.7

يق ميزة تنافسية لمنتجاتهما ولتسهيل الوصول إلى األسواق تقدم هذه االتفاقية فرصًا وتمثل تحدياًً لكال البلدين لتحق

ونظرًا للقرب الجغرافي للبلدين فإن الشراآة عملية طبيعية ممكن أن تقدم فوائد متبادلة .واالندماج مع األسواق العالمية

عية المنتجات آما أن االتفاقية ستعزز الموقع المميز لسورية بين أوربا والشرق األوسط وستحسن أداء ونو. لهما 

السورية وستفيد القطاع الصناعي في سورية حيث سيتمكن من استيراد مواد خام رخيصة من ترآيا نظرا لقربها 

وبالعودة إلى التنافسية، سوف تشجع إنتاج السلع السورية التي تتوافق مع احتياجات السوق الترآية وتتمتع . الجغرافي 

  . يةبميزة نسبية وتنافسية في األسواق الترآ

أن هذه االتفاقية ستمنح السلع السورية الصناعية تحريرًا وإعفاءًا من الرسوم الجمرآية عند دخولها السوق الترآية مقابل 

 سنة تبدأ من دخول هذه 12تقديم إعفاء تدريجي للسلع الترآية على التجارة القائمة بينهما خالل فترة انتقالية تستمر 

 وغيرها من االتفاقيات المتعددة األطراف في 1994 من الغات 24سجم مع أحكام المادة االتفاقية حيز التنفيذ وبما ين

  .اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 

إن التزام ترآيا مع االتحاد الجمرآي واالتحاد األوربي سوف يلزم سورية بتطبيق القوانين الجمرآية األوربية حيث سيتم 

رآيا نفس معاملة السلع السورية المصدرة إلى أوروبا من ناحية الرسوم الجمرآية معاملة السلع السورية المصدرة إلى ت

ولكن توقيع اتفاقية منطقة تجارة حرة بين البلدين سوف يؤدي إلى معاملة الصادرات السورية معاملة تفضيلية أآبر من 

  .التي ستتلقاها لدى دخول سلعها لالتحاد األوروبي 

لع السورية يترآز على انخفاض تكلفتها مقارنة بالسلع السورية باإلضافة إلى الدعم غير إن منافسة السلع الترآية للس

المباشر الذي تتلقاه قطاعات صناعية معينة في ترآية لدعم قدرتها التنافسية في األسواق الخارجية وبخاصة في مجال 

نة خالل الفترة االنتقالية من االتفاقية وتحرير األلبسة والمواد الغذائية ومع ذلك فإن االتفاقية تجعل عملية التحرير ممك

التجارة على المنتجات الزراعية سوف يكون تدريجيًا ويخضع لنظام الحصص ألغلب المنتجات الحساسة آما أنها 

سوف تخضع إلجراءات وقائية حسب االتفاقية  وعالوة على ذلك فإن اإلغراق المتوقع للسلع الترآية في السوق 

 من االتفاقية بين البلدين و التي تنص على اتخاذ اإلجراءات المالئمة 16ن معالجته من خالل المادة  ، يمك111السورية

   .1994 من اتفاقية الغات 6ضد هذه الممارسة وفقأ التفاقية منظمة التجارة العالمية حول تطبيق المادة 

تنافسية التي تتمتع بها بشكل آامل والعمل إنه من الواضح أن على سورية أن تحضر نفسها لتستثمر الميزة النسبية وال

و هذا يتطلب اتخاذ .بشكل آبير لتعزيز هذه الميزات من أجل استغالل السوق الترآية وغيرها من األسواق الخارجية

إجراءات جادة لتخفيض أعباء اإلنتاج المحلي في سوريا، وبخاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمرآية على المواد الخام 

  اإلضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم المتعلقة باإلنتاج الصناعي والزراعي والوسيطة ب

                                                 
111 في سورية بأقل من أسعارها في تركياتركية أي بيع المنتجات ال -    
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   النتائج الرئيسية

 .تلعب الزراعة دورا رئيسيًا في التنمية االقتصادية واالجتماعية في آال البلدين  •

ة  ، سوف يؤدي إلى فتح السوق السوري2007دخلت اتفاقية الشراآة بين سورية وترآيا في آانون الثاني  •

 .أمام المنتجات الترآية والسماح للمنتجات السورية بدخول األسواق الترآية 

لقد أخذت االتفاقية في االعتبار التزامات الحكومة الترآية الناجمة عن اإلتحاد الجمرآي مع المجموعة  •

 والمجموعة األوربية والتزامات الحكومة السورية في إطار اتفاقية التعاون بين الجمهورية العربية السورية

  .االقتصادية األوربية 

 لبقاء الحصص باإلضافةسوف تتدفق الصادرات السورية إلى السوق الترآية بدون أي رسوم جمرآية  •

لبعض المنتجات آما أن التعرفة الجمرآية والحصص على الصادرات الترآية إلى سورية سوف تخفض 

 . سنة 12تدريجيًا إلى أن تزال نهائيًا خالل 

 تزال عند دخول االتفاقية حيز فسورية سو، والتي تمنع استيراد الكثير من المواد إلى داالستيرا قائمة منع •

 أو اإلنسان  العام وحماية صحة وحياة األمن العامة أو السياسة العامة أو األخالقلم تتعارض مع  التنفيذ ما

اريخية أو أثرية، وحماية لملكية الفكرية لحيوان أو لنبات ، وحماية الكنوز الوطنية التي تمتلك قيمة فنية أو ت

 .والصناعية والتجارية 

 .تقدم االتفاقية تحدي لسورية لتحرير التجارة مع دولة ذات الدخل فوق المتوسط ولديها قطاع زراعي آبير •

 وقد خضع قطاع 1999بدأت ترآيا بتنفيذ برنامج تعديل الهيكلية والتحرر االقتصادي في أواخر عام  •

ملية تعديل مكثفة نظرا لعدم فعالية السياسات الزراعية السابقة وازدياد النفقات والعبء على الزراعة لع

  .الحكومة في العقد األخير

حققت ترآيا اتفاقية التجارة الحرة مع االتحاد األوربي وتطبيق اتفاقية االتحاد الجمرآي و التي دخلت حيز  •

 على البدء في مفاوضات االنضمام مع ترآيا ولذلك بياألور ،وقد وافق االتحاد 31/12/1995التنفيذ في 

  . فيم يتعلق بتحرير التجارة في القطاع الزراعي األوربيترآيا توجه الصعوبات مع االتحاد 

ولكن تقلص مابين ) موجب( عام مع ترآيا سجل فائض لصالح سورية بشكلإنا الميزان التجاري السوري  •

جاري الزراعي مع ترآيا في نفس الفترة يظهر أآثر إيجابية ن  أما الميزان الت،2005و 2000السنوات 

 .التقييمحيث 

إن بنية للصادرات الزراعية السورية إلى ترآيا يمكن أن توصف بأنها تفتقر إلى التنوع وهي شديدة  •

 ومن جهة أخرى  فإن الصادرات الترآية إلى .القطنومعظمها يرآز على صادرات القطن ومنتجات 

  .ليها صادرات األقماح القاسية والمنتجات الحيوانية واأللبان والمنتجات الزراعية المصنعة سورية  تغلب ع



  2006التجارة الزراعية السورية 

161 

إن اتفاقية الشراآة تأخذ بعين االعتبار الخصائص المحددة لقطاع الزراعة في آال البلدين والذي ينبأ  •

( ممنوحة في البروتوآولآما أن االتفاقية تشير إلى االمتيازات ال. بالتحرير التدريجي للمنتجات الزراعية

  .من خالل نظام الحصص فيما يخص الزراعات األساسية والمنتجات المصنعة واألسماك لكل منهما) 1

نظرًا ألهمية الزراعة في آال البلدين فإن العمل بنظام الحصص سيبقى معمول به لبعض لسلع والمواد  •

  .الغذائية  

 .بشأن تطبيق إجراءات الصحة و الصحة النباتية WTO تجارة منظمة ال التقيد بالمبادئ األساسية في اتفاقية •

 .أصدرت الحكومة السورية بعض القوانين لتسهيل تنفيذ االتفاقية  •

أن االتفاقية ستعزز الموقع المميز لسورية بين أوربا والشرق األوسط وستحسن أداء ونوعية المنتجات  •

من استيراد مواد خام رخيصة من ترآيا نظرا السورية وستفيد القطاع الصناعي في سورية حيث سيتمكن 

 .لقربها الجغرافي 

تحرير تجارة المنتجات الزراعية سوف يكون تدريجيا ويخضع لنظام الحصص ألغلب المنتجات الحساسة  •

آما تخضع إلجراءات وقائية حسب االتفاقية  وعالوة على ذلك فإن اإلغراق المتوقع للسلع الترآية في 

 .كن معالجته من خالل قواعد منظمة التجارة العالمية السوق السورية ، يم

إن تكييف مع االتفاقية يتطلب اتخاذ إجراءات جادة لتخفيض أعباء اإلنتاج المحلي في سوريا، فيما يتعلق  •

بالرسوم الجمرآية على المواد الخام والوسيطة باإلضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم المتعلقة باإلنتاج 

  .عيالصناعي والزرا
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  :المراجع

 2005، )الفاو(االتجاهات العامة والنماذج في التجارة الزراعية العالمية، منظمة األغذية والزراعة العالمية  •

 pdf.02e0050a/e0050a/008/fao/docrep/org.fao.ftp://ftpيمكن الحصول عليه من هذا الرابط 

 html.index/uscensus/org.allcountries.www://http) جميع الدول(بيانات إحصائية من موقع  •

 com.rates-x.www://http/) أسعار الصرف(أسعار الصرف من موقع  •

أسعار النفط من موسوعة الويكيبيديا  •

2005_and_2004Oil_price_increases_of_=php?title.index/w/org.wikipedia.en://http

no=&redirect 

) أخبار الصناعات الكيميائية(معدنية من موقع تجارة الفلزات ال •

aspx.Default/Home/com.icis.www://http 

موقع مجلس زيت الزيتون  •

htm#prod.market/olive/anglais/infocomm/org.unctad.www://http 

 تضارب السياسات -الحرآية : تجارة الرز العالمية: آبة.  م- أليو دياغني - علي طور -باتريك آورماوا  •

 .2005، بينين، )واردا(واالستراتيجيات في أفريقيا، مرآز الرز األفريقي 

 .2006 نيسان 11 أخبار منظمة التجارة العالمية ،2006 والتوقعات للعام 2005التجارة العالمية في العام  •

 au.com.profarmer.www، 48 العدد - 2005 آانون األول -نشرة بروفارمر  •

 dl;k hgpw,g ugdi lk. 2005الفاو تتوقع تراجعًا بسيطًا في تجارة الحبوب، الفاو، : جون ريدل •

html.index/103089/2005/news/en/newsroom/org.fao.www://http  

يمكن الحصول عليها من . ، منظمة التجارة العالمية2006إحصائيات التجارة العالمية للعام  •

pdf._general_overview_e06its/_e2006its/statis_e/res_e/english/org.wto.www 

 2014-2005): منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنظمة األغذية والزراعة العالمية(نظرة على الزراعة  •

يمكن . ون االقتصادي والتنمية ومنظمة األغذية والزراعة العالمية، منظمة التعا2005مع الترآيز على العام 

 pdf.35018726/51/32/dataoecd/org.oecd.www://httpالحصول عليه من 

وشمال أفريقيا، مصلحة االقتصاد التجارة الزراعية والتنمية الريفية في الشرق األوسط : ديروزا. أ. دين  •

 . 1997العالمي، البنك الدولي، الواليات المتحدة، 
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آيف تهدد مباحثات منظمة التجارة المقبلة الفالحين في الدول النامية، ملخص، منظمة : فتح الباب أمام البحث •

يمكن الحصول عليها من . 2005أوآسفام العالمية، 

pdf.2005WTO_/docs/monitoringprogress/org.fao.www://http 

يمكن . 2004مراجعة إلصالحات أسواق الحبوب، مجلس المنافسة العالمي، سلسلة أوراق، أستراليان  •

الحصول عليه من 

41=&activityID195=asp?publicationID.publication/au.gov.ncc.www://http 

تجارة زيت الزيتون من موقع أوروبا  •

pdf.120336tradoc_/neju/2006/docs/doclib/eu.europa.ec.trade 

مرآز التجارة العالمي : مجموعات مختلفة من البيانات واإلحصاءات من المواقع التالية •

htm.welcome/org.intracen.www://http ومنظمة األغذية والزراعة العالمية org.FAO.www 

   Org.WTO.wwwومنظمة التجارة العالمية 

. 2005نظرة على القطن عالميًا، لجنة اإلرشاد العالمية للقطن، واشنطن، الواليات المتحدة، : تيري داونسند •

يمكن الحصول عليه من 

pdf.iwto_wool/2005/Townsend/speeches/cotton_info/org.icac.www://http 

 .2006، األمم المتحدة، نيو يورك، الواليات المتحدة، 2006وضع االقتصاد العالمي والتوقعات للعام  •

، نيو يورك، الواليات )اليونكتاد(ة والتنمية ، مؤتمر األمم المتحدة للتجار2006 -تقرير التجارة والتنمية  •

 .2006المتحدة، 

 عرض السياسات التجارية -تطورات التجارة الزراعية لالعبين الرئيسيين في منظمة التجارة العالمية •

 .2006الزراعية، المديرية العامة للزراعة والتنمية الريفية، المفوضية األوروبية، 

، نيو يورك، الواليات )اليونكتاد(، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 2005 -تقرير التجارة والتنمية  •

 .2005المتحدة، 

، يمكن الحصول عليها من 2005 آانون األول -نشرة أوضاع السكر في العالم •

pdf.20%Situation20%Sugar20%World/2006/sugar/htp/gov.usda.ffas 

 11، 437، إعالم منظمة التجارة العالمية، النشرة 2006 والتوقعات للعام 2005التجارة العالمية في العام  •

يمكن الحصول عليها من الرابط . 2006نيسان 

htm._e437pr/_e06pres/news_e/english/org.wto.www://http  
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 آب 21، صحيفة الدومينيكيان اليوم، منع الرز األمريكي في آثير من الدول بعد التلوث الجيني: توماس ويتمان •

 aspx?id.article/app/com.dominicantoday.www://http=16617يمكن الحصول عليها من الرابط . 2006

تأثير إصالح تجارة السكر األوروبية على الريف اإلفريقي الفقير، المؤتمر التاسع للتحليل االقتصادي العالمي  •

يمكن الحصول عليه من . 2006 أثيوبيا، حزيران -في أديس أبابا 

pdf.2724/download/resources/edu.purdue.agecon.gtap.www://https  

يمكن . ، المرآز العالمي للتجارة والتنمية المستدامة2006 أيار 3 عدد 10نشرة الجسور الشهرية، السنة  •

   htm.archive/monthly/org.ictsd.www://httpالحصول عليها من الرابط 

نظرة على الغذاء، آانون األول : المديرية االقتصادية واالجتماعية في منظمة الزراعة واألغذية العالمية •

يمكن الحصول عليها من الرابط . 2005

htm.00e6801j/e6801j/008/docrep/org.fao.www://http  

، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، باريس،  )2006(فهم القضايا : جولة تنمية الدوحة للمفاوضات التجارية •

 .فرنسا

ون والتنمية ، منظمة التعا)2006(السياسات الزراعية في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  •

 .االقتصادية، باريس، فرنسا

،  منظمة التعاون والتنمية )2005( البرازيل –منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تراجع السياسات الزراعية  •

 . االقتصادية، باريس، فرنسا

لتنمية ،  منظمة التعاون وا)2005(الصين –منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تراجع السياسات الزراعية  •

 . االقتصادية، باريس، فرنسا

  index_en/agriculture/eu .europa.ec.wwwموقع المفوضية األوربية للزراعة والتنمية الريفية  •

     gov.usda.ers.wwwموقع وزارة الزراعة األمريكية     •

  statisticdata/org.oecd.www قسم البيانات اإلحصائية – منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةموقع  •

    org.ifpri.wwwموقع معهد أبحاث سياسات الغذاء الدولي  •

 Answers.com (2006)الموقع االلكتروني  :االقتصاد في ترآية •

http://www.answers.com/topic/economy-of-turkey 

لى تحقيق هل هم قادرين ع: تقييم السياسات الزراعية في الماضي والمستقبل في ترآيا) 2003(إي إتش . آاك •

 االستدامة؟ قسم االقتصاد ، الجامعة التقنية للشرق االوسط ، أنقرة
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 التقرير القطري حول أداء نظام الري في ترآيا) : 2006(إمز . إي، توزن . إم ، آاك ماك . ، أنلو. أر. آانبر  •

 ، واسميد)ورقة العمل الثالثة(

تحرير التجارة الزراعية في : ) 2007.(دي . أوردن أر ، . إم ، دوينا . إم ، توماس . ، آمنجني .ماينوت إن  •
ا ، ورقة عمل محضرة لالجتماع السنوي  لالتحاد االقتصادي الزراعي األمريكي ، غرب وشمال إفريقي

 2007 أب ، 1 تموز ولغاية 4بورتالند، من 

ة والجمهورية النص الرسمي التفاقية الشراآة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السور •

  2005الترآية، 

المرآز الوطني  ، 2004التجارة الزراعية السوري للعام تقرير ):2005(المرآز الوطني للسياسات الزراعية  •

 للسياسات الزراعية، سورية

االعداد من (النشرة االحصائية السنوية، المكتب المرآزي لالحصاء ): 2006(المكتب المرآزي لالحصاء  •

  ، دمشق)2006 حتى 1996عام 

النشرة االحصائية السنوية عن التجارة الخارجية، المديرية العامة للجمارك ): 2005(المديرية العامة للجمارك •

  .ن دمشق)2005 حتى 1996االعداد من (

النشرة االحصائية الزراعية ، وزارة الزراعة واالصالح ): 2006(وزارة الزراعة واالصالح الزراعي •

 ، دمشق)2006عدد (الزراعي

  :متوفر على الموقع . برنامج االمم المتحدة االنمائي، زيادة دور القطاع الخاص، دمشق. ن.دمشقية •

http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Profiles/Syria.pdf. 

تنافسية الصادرات الزراعية، ورشة عمل على تنافسية الصادرات ): 2007(غراسيا الفيرسيه.م.ج.آوآيه •

   .، المرآز الوطني للسياسات الزراعية، دمشق2007 آب 1الزراعية، 

  :مواقع الكترونية على االنترنيت •

http://www.cbs-bank.com http://www.doc-sy.com http://www.sana.org 

http://www.cbssyr.org http://www.iqtissadiya.com http://www.syria-news.com 

http://www.champress.com http://www.napcsyr.org http://www.syria-report.com
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  مرفق المنهجية

  يعرف على أنه التغير النسبي السنوي المئوية خالل فترة معينة  : (AGR)معدل النمو السنوي 

100*1
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YAGR  

YT   = قيمة السنة األخيرة  

Y0  = قيمة السنة األولى  

T  =  عدد السنوات  

لتغيرات في آميات المنتجات المتبادلة بين الدول والمثقلة حسب األسعار يمثل ا: ) QI) (االستيراد(رقم آمية التصدير 

  ) . أي أنها رقم السبيريس القياسي(وتمثل التثقيالت قيم الوحدة في سنة األساس . 

100*
00

0

∑
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=

i

i
t

qp

qp
QI  

po =  وسطي قيمة الوحدة ) 1991-1989(فترة األساس  

qt  =  الكمية الحالية  

qo =  وسطي الكمية ) 1991-1989(فترة األساس  

) 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 
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=
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i
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qp
EV  

i   =  الرقم القياسي للسلعة  

pt  = السعر الحالي  
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po  =  سعر فترة األساس  

po  = الكمية الحالية  

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 = ر فترة األساسسع  

qt   = الكمية الحالية  

qo = آمية سنة األساس  

يمثل التغيرات في آميات المنتجات المتبادلة بين الدول  : (UV)) الصادرات(الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات 

بيريس أي أنها رقم الس(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

  الواردات يعرف على أنه النسبة بين األرقام القياسية لسعر وحدة الصادرات و
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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 

تي تساوي قيمة الوحدة المنتج في سورية ال قيمة وحدة (1والنقطة المرجعية أو وسطي قيمة الوحدة النسبية هي . العالمية 

 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 

  . ى القدرة التنافسية الضعيفة للسعر وهي التشكل مؤشرًا عل

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 

  . يزة نسبية مفعندئذ يقال بأنها تظهر _ 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   
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Ew=  قيمة إجمالي الصادرات العالمية  

  )TB(الميزان التجاري 

  ة الصادرات مطروحًا منها قيمة الوارداتويعرف على أنه قيم

IETB −=  

 =E               قيمة الصادراتI =قيمة الواردات  

  )STB(الميزان التجاري القياسي 

قيمة +قيمة الصادرات(على حجم التجارة ) قيممة الواردات-قيمة الصادرات(يعرف على أنه نسبة الميزان التجاري 

  )الواردات

IE
IESTB

+
−

=  

   )PSE(تقديرات دعم المنتج 

القيمة المالية إلجمالي التحويالت من المستهلكين ودافعي الضرائب للمنتجين الزراعيين ، المحسوبة عند مستوى باب 

لى المزرعة ، والناشئة من إجراءات السياسات التي تدعم الزراعة ، بغض النظر عن طبيعتها أو أهدافها أو تأثيراتها ع

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 –نتاج  محددات مدخالت اإل– 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

 فجوة بين أسعار السوق المحلية واألسعار الحدودية الخاصة بسلع زراعية محددة محسوبة عند السياسات التي تحدث

  .باب المزرعة 

  )GSSE(تقديرات دعم الخدمات العامة 

القيمة المالية السنوية للتحويالت اإلجمالية للخدمات العامة المقدمة للزراعة بشكل جماعي الناشئة من إجراءات 

 استهالك – الدخل -لزراعة بغض النظر عن طبيعتها أو أهدافها أو تأثيراتها على إنتاج المزرعة السياسات التي تدعم ا

  .  منتجات المزرعة 
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  )TSE(تقديرات الدعم الكلي 

القيمة المالية السنوية للتحويالت اإلجمالية من دافعي الضرائب والمستهلكين الناشئة من إجراءات السياسات التي تدعم 

صافية من استالمات الموازنة الموحدة بغض النظر عن  أهدافها أو تأثيراتها على إنتاج المزرعة أو الدخل الزراعة ، ال

 التحويالت الكلية من السياسات الزراعية آنسبٍة مئوية من إجمالي الناتج المحلي TSEوتقيس النسبة المئوية للـ. 

)GDP. (  

   )TI(آثافة التجارة 

ومقارنة إجمالي التجارة ) التجارة اإلجمالية( جارة لقطاع ما بإضافة التصدير إلى االستيراد يقيس االقتصاديون آثافة الت

  .إلى الناتج المحلي اإلجمالي
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 24 -1ل الجدو %)مليون دوالر و (2005أهم مستوردي الذرة الصفراء، 

 25 -1الجدول  )مليون دوالر (2005-2001صادرات وواردات القطن العالمية، 

 26 -1الجدول  %)مليون دوالر و (2005أهم مصدري القطن، 

 27 -1الجدول  %)مليون دوالر و (2005أهم مستوردي القطن، 

 28 -1الجدول  )ألف طن (2005-2001، *صادرات وواردات زيت الزيتون العالمية

 29 -1الجدول  %)ألف طن و (2005أهم مصدري زيت الزيتون، 

 30 -1الجدول  %)ألف طن و (2005أهم مستوردي زيت الزيتون، 

  31 -1الجدول  )مليون دوالر (2005-2001صادرات وواردات السكر العالمية، 



  2006التجارة الزراعية السورية 

174 

  32 -1الجدول  %)مليون دوالر و (2005أهم مصدري السكر، 

  33 -1الجدول  %)مليون دوالر و (2005أهم مستوردي السكر، 

 1 -2الجدول  %)مليون دوالر و0 2005-1996/98متوسط ,الميزان التجاري السوري

 2-2الجدول  %)مليون دوالر و ( 2005, مؤشرات التجارة الكلية السورية من خالل أهم الشرآاء التجاريين

 3 – 2الجدول  +%)دوالر مليون  (2005-1996/98متوسط, الصادرات السورية حسب القطاعات

 4 -2الجدول  +%)مليون دوالر  (2005-1996/98متوسط, الصادرات السورية بحسب المناطق
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 9 -2الجدول  % )مليون دوالر و  ( 2005, ترآيز السوق للتجارة السورية الكلية 

 10 -2الجدول  %)مليون ليرة سورية و  (2005-1996/98متوسط ,باألسعار الجاريةالتجارة والناتج المحلي اإلجمالي 

 11 -2الجدول  %)مليون دوالر و (2005-1996/98متوسط , وغير الغذائية, التجارة الزراعية السورية مصنفة بحسب المواد الخام المصنعة

 12 -2الجدول  %)دوالر و مليون  (2005-1996/98متوسط , التجارة الكلية والتجارة الزراعية

 13 -2الجدول  %)مليون دوالر و (2005-1996/98, قيم الصادرات الزراعية السورية بحسب الفصول

 14 -2الجدول  د%)   مليون  دوالر (2005-1996/98, الصادرات الزراعية السورية الرئيسية

 15 -2الجدول  %) (2005-1996/98,نسبة مساهمة الصادرات الزراعية السورية الرئيسية

 16 -2الجدول  %)مليون دوالر و  (2005-1996/98,قيم المستوردات السورية بحسب الفصول

 17 -2الجدول  %)مليون  دوالر (2005-1996/98, المستوردات الزراعية السورية الرئيسية

 18 -2الجدول  2005-96/98متوسط الفترة , نسبة الواردات الزراعية السورية الرئيسية
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 71 -3الجدول  )اليين الدوالرات و طنم (2005خالل عام ) 25(أهم الواردات الزراعية السورية من دول االتحاد األوربي 

 72 -3الجدول  )ماليين الدوالرات و طن (2005أهم الواردات الزراعية السورية من الواليات المتحدة األمريكية خالل عام 

 73 -3الجدول  )ماليين الدوالرات و طن (2005أهم الواردات الزراعية السورية من األرجنتين خالل عام 

 74 -3الجدول  )ماليين الدوالرات و طن (2005الزراعية السورية من مصر خالل عام أهم الواردات 

 75 -3الجدول  )ماليين الدوالرات و طن (2005أهم الواردات الزراعية السورية من أوآرانيا خالل عام 

 76 -3 الجدول )ماليين الدوالرات و طن (2005أهم الواردات الزراعية السورية من البرازيل خالل عام 

 77 -3الجدول  )ماليين الدوالرات و طن (2005أهم الواردات الزراعية السورية من ترآيا خالل عام 



 %)وبليون دوالر  (2005-2004 التجارة العالمية حسب المناطق، - 1.1الجدول 

 الحصة العالمية %التغير 2005قيمة التجارة في العام  2004قيمة التجارة في العام  المنطقة

 100.0 10 20,602 18,648 العالم

 43.1 9 8,874 8,171 أوروبا

 26.1 5 5,372 5,104 آسيا

 18.3 13 3,763 3,337 أمريكا الشمالية

 3.1 26 645 514 أمريكا الوسطى والجنوبية

 2.7 28 558 438 اتحاد الدول المستقلة

 4.1 32 847 641 الشرق األوسط

 2.6 23 544 444 أفريقيا

     موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر
  



 

 %) وبليون دوالر(، 2005-1996 صادرات العالم حسب المناطق، 2-1الجدول 
    

    
-96معدل  المنطقة

-03معدل  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 98
05 

متوسط معدل النمو 
 )96-98(- 
-)03-05( 

% (2004/2005) 
  

   10.6 6.3 7,551.09,153.010,121.08,941.7 5,712.06,449.06,183.06,482.0 5,490.0 العالم
   8.0 6.1 3,921.9 3,381.74,031.14,353.0 2,521.42,633.52,654.62,835.7 2,449.1 أوروبا
   5.3 6.8 2,509.7 2,122.22,633.92,773.0 1,547.11,836.31,673.31,808.1 1,487.2 آسيا

   11.6 3.8 1,321.8 1,163.01,324.51,478.0 1,070.71,225.01,147.51,106.2 983.6 أمريكا الشمالية

   27.0 6.8 280.1 351.0 276.3 212.9 187.8 187.2 194.1 163.6 166.0 أمريكا الوسطى والجنوبية
   28.7 10.7 267.4 342.0 265.7 194.6 153.2 144.3 145.7 106.5 118.4 اتحاد الدول المستقلة

   35.7 11.8 406.8 529.0 389.7 301.8 251.2 238.2 267.6 186.3 166.3 الشرق األوسط
   27.8 8.8 234.3 296.0 231.7 175.2 140.1 137.4 147.0 116.8 119.2 أفريقيا

    
-96معدل  المنطقة

-03معدل  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 98
05 

نسبة متوسط معدل 
-)98- 96(النمو 
)03-05( 

% (2003/2004) 
  

   - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 العالم
   2.3- 0.2- 43.9 43.0 44.0 44.8 43.7 42.9 40.8 44.1 44.6 أوروبا
   4.8- 0.4 28.1 27.4 28.8 28.1 27.9 27.1 28.5 27.1 27.1 آسيا

   0.9 2.4- 14.8 14.6 14.5 15.4 17.1 18.6 19.0 18.7 17.9 أمريكا الشمالية
   14.9 0.4 3.1 3.5 3.0 2.8 2.9 3.0 3.0 2.9 3.0 أمريكا الوسطى والجنوبية

   16.4 4.2 3.0 3.4 2.9 2.6 2.4 2.3 2.3 1.9 2.2 اتحاد الدول المستقلة
   22.8 5.2 4.5 5.2 4.3 4.0 3.9 3.9 4.1 3.3 3.0 الشرق األوسط

   15.5 2.4 2.6 2.9 2.5 2.3 2.2 2.2 2.3 2.0 2.2 أفريقيا
             .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 %)بليون دوالر و(، 2005-1996 واردات العالم حسب المناطق، 3-1الجدول 
  

  
-96معدل  المنطقة

-03معدل  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 98
05 

متوسط معدل النمو 
 )96-98(-)02-

04( 

%  
(2004/2005) 

 10.4 6.39 7,832.09,495.010,481.09,269.3 5,911.06,715.06,474.06,724.0 5,648.3 العالم
 9.2 6.4 4,039.4 3,457.24,139.94,521.0 2,595.92,774.72,732.82,872.7 2,464.2 أوروبا
 5.2 6.6 2,343.8 1,962.52,469.82,599.0 1,363.41,676.41,556.21,652.5 1,404.8 آسيا

 13.5 6.7 2,008.4 1,727.52,012.82,285.0 1,426.51,687.61,583.41,605.1 1,196.3 أمريكا الشمالية
 23.9 2.0 239.6 294.0 237.3 187.5 177.9 203.9 205.8 186.3 204.1أمريكا الوسطى والجنوبية

 25.6 6.3 173.4 216.0 171.9 132.3 104.0 94.4 81.5 70.6 106.6 اتحاد الدول المستقلة
 26.3 7.7 255.9 318.0 251.7 198.1 175.3 168.6 159.4 140.0 141.8 الشرق األوسط

 17.1 6.1 208.8 248.0 211.8 166.6 136.8 134.6 130.0 128.7 130.5 أفريقيا
  

-96معدل  المنطقة
-03معدل  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 98

05 

نسبة متوسط معدل 
-)98- 96(النمو 
)02-04( 

%  
(2004/2005) 

 - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 العالم
 1.1- 0.0 43.6 43.1 43.6 44.1 42.7 42.2 41.3 43.9 43.6 أوروبا
 4.7- 0.2 25.3 24.8 26.0 25.1 24.6 24.0 25.0 23.1 24.9 آسيا

 2.8 0.3 21.7 21.8 21.2 22.1 23.9 24.5 25.1 24.1 21.2 أمريكا الشمالية
 12.2 4.1- 2.6 2.8 2.5 2.4 2.6 3.1 3.1 3.2 3.6أمريكا الوسطى والجنوبية

 13.8 0.1- 1.9 2.1 1.8 1.7 1.5 1.5 1.2 1.2 1.9 اتحاد الدول المستقلة
 14.5 1.2 2.8 3.0 2.7 2.5 2.6 2.6 2.4 2.4 2.5 الشرق األوسط

 6.1 0.3- 2.3 2.4 2.2 2.1 2.0 2.1 1.9 2.2 2.3 أفريقيا

           .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 %)بليون دوالر و (2005-2004,  أهم الدول التجارية في العالم- 4.1الجدول 
   

 (%)الحصة العالمية )بليون دوالر(قيمة التجارة 
 البلد

2004 2005 2004 2005 

%  2004-
2005 

 16.1 100.0 100.0 15,826.6 13,627.0 الم باستثناء التجارة األوروبية الداخليةالع
 12.2 17.6 18.2 2,788.0 2,484.3  األوروبي باستثناء التجارة الداخليةاإلتحاد

 12.5 16.7 17.2 2,637.0 2,344.3 الواليات المتحدة

 23.2 9.0 8.5 1,422.1 1,154.6 الصين

 9.0 7.0 7.5 1,111.9 1,020.4 اليابان

 14.0 4.3 4.4 679.7 596.3 آندا

 10.1 3.7 4.0 592.9 538.4 هونج آونج

 14.1 3.4 3.5 545.7 478.3 آوريا

 12.6 2.8 2.9 445.4 395.5 المكسيك

 25.1 2.7 2.5 429.6 343.5 سنغافورا
 9.0 2.4 2.6 382.5 350.9 تايبيه

 32.4 2.3 2.1 370.4 279.8 روسيا

 10.2 1.6 1.7 255.5 231.8 ماليزيا
 7.4 1.6 1.7 247.1 230.1 سويسرا

 37.5 1.5 1.3 234.9 170.8 السعودية

 18.0 1.5 1.4 231.1 195.8 أستراليا

 18.4 1.4 1.4 228.3 192.8 تايالند

 28.0 1.4 1.3 221.4 172.9 الهند

 20.6 1.2 1.2 195.9 162.4 البرازيل

      . العالميةموقع منظمة التجارة: المصدر
  



  

 %)بليون دوالر و (2005-2004,  أهم الدول المصدرة في العالم- 5.1الجدول 
        

الحصة العالمية  )بليون دوالر(القيمة 
 %التغير السنوي الترتيب (%)

 المصدرون
2004 2005 20042005 2004 2005 2004/2003 2005/2004 

 16.4 22.4 - -100.0 6,642.07,733.3100  الداخليةالعالم باستثناء التجارة األوروبية

 10.3 20.5 1 1 17.2 1,203.81,327.818.1 األوروبي باستثناء التجارة الداخليةاإلتحاد

 10.4 13.0 2 2 11.7 12.3 904.3 818.8 الواليات المتحدة

 28.4 35.4 3 4 9.9 8.9 762.0 593.3 الصين

 5.3 19.9 4 3 7.7 8.5 595.8 565.8 اليابان

 13.6 16.1 5 5 4.6 4.8 359.6 316.5 آندا

 10.1 16.1 6 6 3.8 4.0 292.3 265.5 هونج آونج

 12.2 31.0 7 7 3.7 3.8 284.7 253.8 آوريا

 33.7 35.0 8 9 3.2 2.4 245.3 183.5 روسيا

 27.8 24.6 9 11 3 2.3 229.6 179.6 سنغافورا

 13.0 14.3 10 8 2.8 2.4 213.7 189.1 المكسيك

 7.8 21.1 11 10 2.5 2.4 196.6 182.4 تايبه

 41.6 35.2 12 13 2.3 1.6 178.8 126.2 السعودية

 11.4 20.5 13 12 1.8 1.6 140.9 126.5 ماليزيا

 6.2 17.7 14 14 1.6 1.5 125.9 118.5 سويسرا

 22.6 32.0 15 16 1.5 1.5 118.3 96.5 البرازيل

 36.0 23.3 16 18 1.5 1.2 112.5 82.8 حدة العربية المتاإلمارات

 13.0 21.3 17 15 1.4 1.3 110.1 97.4 تايالند

 22.4 20.8 18 17 1 1.3 105.8 86.4 أستراليا

         .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 

 %)بليون دوالر و (2005-2004,  أهم الدول المستوردة في العالم- 6.1الجدول 
        

الحصة العالمية  )بليون دوالر(القيمة 
 %التغير السنوي  الترتيب (%)

 لمستوردونا
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004/2003 2005/2004 

 15.9 22.2 - -6,985.08,093.3100.0100.0 العالم باستثناء التجارة األوروبية الداخلية

 13.6 17.1 1 1 21.4 1,525.51,732.721.8 الواليات المتحدة

 14.0 20.3 2 2 18.0 1,280.61,460.218.3 األوروبي باستثناء التجارة الداخليةاإلتحاد

 17.6 36.0 3 4 8.2 8.0 660.1 561.2 الصين

 13.5 18.7 4 3 6.4 6.5 516.1 454.5 اليابان

 14.4 14.2 5 5 4.0 4.0 320.1 279.8 آندا

 10.2 17.0 6 6 3.7 3.9 300.6 272.9 هونج آونج

 16.3 25.5 7 8 3.2 3.2 261.0 224.5 آوريا

 12.2 15.6 8 7 2.9 3.0 231.7 206.4 المكسيك

 22.1 28.1 9 10 2.5 2.3 200.0 163.9 سنغافورا

 10.4 32.3 10 9 2.3 2.4 185.9 168.4 تايبه

 35.2 36.6 11 15 1.6 1.4 131.6 97.3 الهند

 14.6 22.8 12 12 1.5 1.6 125.3 109.4 أستراليا

 29.9 26.6 13 16 1.5 1.4 125.1 96.3 روسيا

 8.6 15.7 14 11 1.5 1.6 121.2 111.6 سويسرا

 24.0 25.8 15 17 1.5 1.4 118.2 95.4 تايالند

 19.3 40.7 16 14 1.4 1.4 116.4 97.5 ترآيا

 8.8 25.9 17 13 1.4 1.5 114.6 105.3 ماليزيا

 17.7 30.0 18 18 1.0 0.9 77.6 65.9 البرازيل

         .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر
  



 %)بليون دوالر و (2005-2004,  شبكة تجارة البضائع العالمية حسب السلع والمناطق- 7.1الجدول 
أمريكا الوسطى  أمريكا الشمالية العالم منطقة االستيراد

اتحاد الدول  أوروبا  والجنوبية
 آسيا لشرق األوسطا أفريقيا المستقلة

 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 السنة
                                 العالم

 182.5 171.5 32.3 28.5 33.3 30.5 29.5 24.3 413.0 387.0 26.8 23.7 126.4 116.7 851.9 788.1 )1(المنتجات الزراعية 
 131.4 123.8 29.5 26.0 29.0 26.4 27.1 22.1 339.4 318.7 23.0 20.4 98.0 90.3 683.3 632.2 األغذية

 51.1 47.7 2.8 2.5 4.3 4.0 2.4 2.2 73.6 68.3 3.7 3.4 28.4 26.4 168.5 155.9 المواد الخام
 2,442.9 2,108.4 321.4 267.0 240.1 203.6 223.6 180.5 4,398.1 4,001.1 301.0 243.7 2,093.3 1,849.8 10,159.0 8,958.0  البضائع المصدرةإجمالي

                                 أمريكا الشمالية
 40.8 40.0 2.6 2.7 3.7 3.7 1.4 1.3 16.5 16.0 7.9 7.5 63.4 59.4 136.6 130.8 )2(المنتجات الزراعية 

 270.0 249.2 34.1 25.3 17.6 15.1 6.7 5.4 238.0 215.8 86.7 71.5 824.2 740.8 1,477.5 1,323.4  البضائع المصدرةإجمالي
 22.3 23.3 7.9 9.3 11.0 12.2 4.9 5.2 4.0 4.1 29.7 31.8 50.2 51.0 16.0 16.6 )1(إلى ) 2(نسبة 

                                 أمريكا الوسطى والجنوبية
 18.6 15.8 4.5 3.8 5.3 4.4 5.3 3.3 27.9 26.0 13.5 11.5 17.4 14.9 93.5 80.4 )3(المنتجات الزراعية 

 47.5 38.0 6.4 5.1 9.6 7.3 5.8 3.5 67.7 59.0 86.2 67.9 117.9 93.3 354.9 283.8  البضائع المصدرةإجمالي
 10.2 9.2 13.8 13.3 16.0 14.5 18.1 13.4 6.7 6.7 50.5 48.6 13.8 12.8 11.0 10.2 )1(إلى ) 3(نسبة 

                                 روباأو
 21.3 19.9 8.5 7.3 10.9 10.5 10.4 9.1 320.3 300.9 3.4 2.9 20.2 19.1 396.1 371.2 )4(المنتجات الزراعية 

 332.1 308.6 122.0 104.9 111.9 97.8 108.5 88.2 3,201.3 2,990.2 58.4 50.9 397.8 367.7 4,371.9 4,050.9  البضائع المصدرةإجمالي
 11.7 11.6 26.2 25.7 32.6 34.6 35.2 37.6 77.5 77.7 12.5 12.3 16.0 16.4 46.5 47.1 )1(إلى ) 4(نسبة 

                                 اتحاد الدول المستقلة
 6.5 5.8 1.5 0.9 1.3 0.6 8.3 7.6 6.5 5.9 0.0 0.1 0.6 0.5 26.5 22.2 )5(المنتجات الزراعية 

 40.0 35.3 10.6 9.1 4.9 3.7 61.7 55.1 178.1 137.5 6.8 4.8 19.3 15.5 340.2 265.5 البضائع المصدرة إجمالي
 3.5 3.4 4.6 3.2 3.8 2.1 28.1 31.4 1.6 1.5 0.1 0.2 0.5 0.4 3.1 2.8 )1(إلى ) 5(نسبة 
                                 أفريقيا

 5.0 4.8 1.5 1.2 5.5 5.5 0.7 0.4 15.3 14.4 0.2 0.2 2.0 1.8 32.3 29.9 )6(المنتجات الزراعية 
 48.6 40.5 5.1 3.9 26.5 23.0 0.9 0.7 127.8 100.8 8.2 6.8 60.2 42.7 297.7 230.0  البضائع المصدرةإجمالي
 2.7 2.8 4.5 4.3 16.6 18.1 2.4 1.8 3.7 3.7 0.7 0.8 1.6 1.6 3.8 3.8 )1(إلى ) 6(نسبة 

                                 الشرق األوسط
 1.2 0.9 6.0 5.2 0.6 0.6 0.6 0.4 2.3 2.1 0.1 0.0 0.3 0.3 12.4 10.6 )7(المنتجات الزراعية 

 280.8 198.3 54.2 43.7 15.5 12.5 3.1 2.2 86.9 63.7 3.1 2.9 66.3 54.6 538.0 399.1  البضائع المصدرةإجمالي
 0.6 0.5 18.7 18.3 1.9 1.9 1.9 1.7 0.5 0.6 0.2 0.2 0.3 0.3 1.5 1.3 )1(إلى ) 7(نسبة 
                                 آسيا

 89.3 84.3 7.8 7.3 6.0 5.1 2.8 2.2 24.3 21.8 1.7 1.4 22.4 20.6 154.5 143.0 )8(المنتجات الزراعية 
 1,423.9 1,238.4 89.0 74.9 54.1 44.4 36.9 25.3 498.5 434.2 51.5 38.9 607.5 535.2 2,778.8 2,404.9  البضائع المصدرةإجمالي
 48.9 49.1 24.1 25.8 18.0 16.6 9.4 9.0 5.9 5.6 6.3 6.1 17.7 17.6 18.1 18.1 )1(إلى ) 8(نسبة 

                موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



  
 

  (%)2005, ولية حسب المناطق المنتجات األإجمالي نسبة المنتجات الزراعية من - 8.1الجدول 

 الواردات الصادرات  المنتجاتإجمالينسبة المنتجات الزراعية من 

 8.4 8.4 العالم

 6.0 9.2 أمريكا الشمالية

 8.9 26.4 أمريكا الوسطى والجنوبية

 9.4 9.1 أوروبا

 13.2 7.8 اتحاد الدول المستقلة

 13.9 10.9 أفريقيا

 10.0 2.3 الشرق األوسط

 7.5 5.6 ياآس

 الواردات الصادرات نسبة المنتجات الزراعية من المنتجات األولية

 32.8 32.8 العالم

 26.8 43.3 أمريكا الشمالية

 31.0 41.6 أمريكا الوسطى والجنوبية

 39.0 49.4 أوروبا

 53.1 11.5 اتحاد الدول المستقلة

 50.2 14.3 أفريقيا

 56.5 3.1 الشرق األوسط

 24.6 37.9 آسيا

   موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر
  



 %)بليون دوالر و (2005,  الدول الرئيسية المصدرة للمنتجات الزراعية- 9.1الجدول 

الحصة  قيمة الصادرات
 %معدل التغير السنوي  الترتيب %العالمية

 المصدرون
2004 2005 2004 2005 2005 2004/2005 

 7.2 1 9.9 10.0 84.1 78.4  التجارة الداخلية األوروبي باستثناءاإلتحاد

 3.9 2 9.7 10.2 82.7 79.6 الواليات المتحدة

 2.7 3 4.8 5.1 41.2 40.1 آندا

 13.6 4 4.1 3.9 35.0 30.9 البرازيل

 19.0 5 3.4 3.1 28.7 24.1 الصين

 3.9- 6 2.5 2.8 21.2 22.1 أستراليا

 12.3 7 2.3 2.2 19.2 17.1 األرجنتين

 4.4 8 2.1 2.1 17.8 16.3 ايالندت

 20.1 9 1.7 1.8 14.9 13.8 روسيا

 15.8 10 1.7 1.7 14.3 13.1 أندونيسيا

 1.9 11 1.6 1.6 13.4 12.4 ماليزيا

 7.0 12 1.5 1.6 13.0 12.2 نيوزيلندا

 14.2 13 1.5 1.5 12.7 11.4 المكسيك
       .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر

 



 

 %)بليون دوالر و (2005,  الدول الرئيسية المستوردة للمنتجات الزراعية- 10.1دول الج

 %معدل التغير السنوي  الترتيب %الحصة العالمية قيمة الصادرات
 المصدرون

2004 2005 2004 2005 2005 2004/2005 

 5.2 1 12.5 12.9 113.2 107.7  األوروبي باستثناء التجارة الداخليةاإلتحاد

 8.7 2 10.6 10.5 95.8 88.1 الواليات المتحدة

 0.8 3 7.3 7.8 65.9 65.4 اليابان

 6.9 4 5.0 5.1 45.2 42.3 الصين

 10.7 5 2.4 2.3 21.5 19.4 آندا

 23.1 6 2.1 1.9 19.3 16.2 روسيا

 4.6 7 1.8 1.9 16.8 16.0 آوريا

 7.0 8 1.8 1.8 16.5 15.4 المكسيك

 0.9- 9 - - 11.1 11.2 هونج آونج

 5.2 10 1.0 1.1 9.5 9.0 تايبه

 22.0 - 1.0 - 9.1 7.4 السعودية

 4.0 11 0.9 0.9 8.2 7.9 سويسرا

 11.0 12 0.8 0.9 7.7 7.3 الهند

       .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر
  



     %)بليون دوالر و (2005-2003,  التجارة الزراعية للشرق األوسط-11.1الجدول 
 الشرق األوسط

 الصادرات إلى الشرق األوسط الواردات من الشرق األوسط  
 2005 2004 2003 2005 2004 2003 العالم
 321.4 267.0 213.3 538.0 399.1 302.5  السلعإجمالي

 32.27 28.45 24.25 12.37 10.63 9.21 المنتجات الزراعية
%3.0 2.7 2.3 11.4 10.7 10.0 

   أمريكا الشمالية
 34.1 25.3 20.7 66.27 54.57 42.46  السلعإجمالي

 2.56 2.66 2.41 0.33 0.34 0.32 المنتجات الزراعية
%0.8 0.6 0.5 11.7 10.5 7.5 

   أمريكا الوسطى والجنوبية
 6.4 5.1 4.2 3.12 2.91 2.04  السلعإجمالي

 4.46 3.78 3.03 0.05 0.04 0.04 المنتجات الزراعية
%2.0 1.4 1.6 72.8 74.0 69.5 

   أوروبا
 122.0 104.9 84.7 86.87 63.73 48.46  السلعإجمالي

 8.47 7.32 6.85 2.26 2.13 2.35 المنتجات الزراعية
%4.8 3.3 2.6 8.1 7.0 6.9 

    اتحاد الدول المستقلة
 10.6 9.1 6.5 3.1 2.2 1.8  السلعإجمالي

 1.49 0.91 0.90 0.56 0.42 0.35 المنتجات الزراعية
%19.2 19.3 18.1 13.8 10.0 14.0 

   أفريقيا
 5.1 3.9 3.0 15.5 12.5 9.0  السلعإجمالي

 1.46 1.22 0.99 0.63 0.59 0.40 المنتجات الزراعية
%4.5 4.7 4.1 33.2 31.0 28.5 

   الشرق األوسط
 54.2 43.7 33.9 54.2 43.7 33.9  السلعإجمالي

 6.04 5.22 4.31 6.04 5.22 4.31 المنتجات الزراعية
%12.7 11.9 11.2 12.7 11.9 11.2 
   آسيا

 89.0 74.9 60.3 280.8 198.3 149.1  السلعإجمالي
 7.79 7.33 5.76 1.16 0.87 0.80 المنتجات الزراعية

%0.5 0.4 0.4 9.6 9.8 8.8 
       موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر

  



 %)مليون دوالر و (2005-2003, 2000, ات المنتجات الزراعية في بعض الدول العربية  وارد- 12.1الجدول  

 الواردات إجمالينسبة الزراعة من  )مليون دوالر(القيمة 
% 

 البلد
2000 2003 2004 2005 2005 

 9.3 851,850 788,080 683,370 552,185 العالم

 21.0 4,280 4,362 3,361 2,815 الجزائر

 28.3 ... 3,647 3,221 4,208 *مصر

 16.6 1,602 1,580 1,404 1,210 لبنان

 14.1 1,263 1,213 1,188 1,158 عمان

 15.3 9,065 7,429 6,259 5,663 السعودية

 20.0 1,621 1,456 1,185 850 سوريا

 11.1 1,459 1,450 1,225 968 تونس

 9.0 7,241 6,206 4,748 3,857  العربية المتحدةاإلمارات

      .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر

      *2005 التتوفر بيانات عام.



  

    )مليون دوالر (2005-2001 صادرات وواردات القمح العالمية، - 13.1الجدول 
 (%)التباين 

  05-04متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 السنة
2003-2004 2004-2005 

 7.7- 21.1 20,100 19,291 20,908 17,267 16,558 15,530 الواردات
 7.5- 21.5 18,184 17,758 19,196 15,799 15,374 14,703 الصادرات

         .مرآز التجارة العالمي: المصدر
         

 %)ر ومليون دوال (2005 أهم مستوردي القمح، - 15.1الجدول   %)مليون دوالر و (2005 أهم مصدري القمح، - 14.1الجدول 
 % 2005 البلد   % 2005 البلد

 100 19,291 العالم   100 17,758 العالم
 23.8 4,587    األوروبياإلتحاد   26.6 4,724  األوروبياإلتحاد

 6.4 1,228   اليابان   24.7 4,382 الواليات المتحدة
 4.1 799   أندونيسيا   12.8 2,272 أستراليا

 4.0 770   البرازيل   12.6 2,234 آندا
 4.0 762   الصين   7.2 1,281 األرجنتين
 3.5 666   آوريا   6.4 1,134 روسيا
 3.2 613   المكسيك   3.7 652 أوآرانيا
 2.4 468   المغرب   0.7 127 بلغاريا
 2.0 377   الفيليبين   0.7 126 الهند

 1.9 368   السودان   0.4 66 المكسيك
 1.5 297   ماليزيا   0.3 52 ترآيا
 1.4 274   تايوان   0.3 52 الصين
   .مرآز التجارة العالمي: المصدر     .مرآز التجارة العالمي: المصدر



  

 )مليون دوالر (2005-2001 صادرات وواردات الشعير العالمية، - 16.1الجدول 
 (%)التباين 

  05-04متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 السنة
2003-2004 2004-2005 

 12.1 22.3 3,682 3,892 3,472 2,838 2,650 2,724 الواردات
 11.2 11.5 3,444 3,627 3,262 2,925 2,514 2,370 الصادرات
         .مرآز التجارة العالمي: المصدر

         
 %)مليون دوالر و (2005لشعير،  أهم مستوردي ا- 18.1الجدول   %)مليون دوالر و (2005 أهم مصدري الشعير، - 17.1الجدول 

 % 2005 البلد   % 2005 البلد
 100 3,892 العالم   100 3,627 العالم
 29.7 1,156  األوروبياإلتحاد   49.9 1,811 * األوروبياإلتحاد
 26.9 1,048 السعودية   15.6 567 أستراليا
 11.0 429 الصين   12.3 444 أوآرانيا

 6.9 270 اليابان   8.0 290 آندا
 4.6 178 إيران   5.6 203 روسيا

 3.2 124 المغرب   2.5 89 الواليات المتحدة
 2.6 100 األردن   1.1 41 األرجنتين

 2.5 98 تونس   1.1 39 ترآيا
 1.8 69 سوريا   1.0 38 رومانيا
 1.1 43 روسيا   0.8 29 بلغاريا
 1.1 42 آولومبيا   0.4 13 مولدوفا

 0.8 29"إسرائيل"   0.0 2 األورغواي
   .مرآز التجارة العالمي: المصدر     .مرآز التجارة العالمي: المصدر

         *ال تتوفر بيانات عن قبرص 



    )مليون دوالر (2005-2001 صادرات وواردات الرز العالمية، - 19.1الجدول 
 (%)التباين 

  05-04متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 السنة
2003-2004 2004-2005 

 3.9 16.3 8,354 8,514 8,195 7,046 6,109 5,817 الواردات
 1.9 22.1 8,839 8,921 8,757 7,172 6,580 6,870 الصادرات
         .مرآز التجارة العالمي: المصدر

         
 %)مليون دوالر و (2005ستوردي الرز،  أهم م- 21.1الجدول   %)مليون دوالر و (2005 أهم مصدري الرز، - 20.1الجدول 

 % 2005 البلد   % 2005 البلد
 100 8,514 العالم   100 8,921 العالم
 16.7 1,426  األوروبياإلتحاد   26.0 2,322 تايالند
 6.8 581 السعودية   15.8 1,411 الهند

 6.5 550 الفيلبين   14.5 1,291 الواليات المتحدة
 4.6 389 إيران   12.3 1,099 باآستان
 4.3 369 السنغال   - - فيتنام
 3.8 321 اليابان   10.4 931  األوروبياإلتحاد
 3.1 261 الواليات المتحدة   - - مصر
 - - نيجيريا   2.5 225 الصين

 2.7 229 جنوب أفريقيا   2.2 200 األورغواي
 2.3 196 الصين   1.0 90 األرجنتين
 - - غانا   - - ة العربية المتحداإلمارات
 2.1 183 ماليزيا   0.6 57 البرازيل
   .مرآز التجارة العالمي: المصدر     .مرآز التجارة العالمي: المصدر

         
  



 

 )مليون دوالر (2005-2001 صادرات وواردات الذرة الصفراء العالمية، - 22.1الجدول 
 (%)لتباين ا

  05-04متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 السنة
2003-2004 2004-2005 

 9.3- 14.8 13,794 13,123 14,465 12,600 11,048 10,031 الواردات
 4.0- 4.0 11,354 11,124 11,584 11,136 9,895 8,868 الصادرات
         .مرآز التجارة العالمي: المصدر

         
 %)مليون دوالر و (2005 أهم مستوردي الذرة الصفراء، - 24.1الجدول  %)ليون دوالر وم (2005 أهم مصدري الذرة الصفراء، - 23.1الجدول 

 % 2005 البلد   % 2005 البلد
 100 13,123 العالم   100 11,124 العالم

 22.0 2,885  األوروبياإلتحاد   45.3 5,039 الواليات المتحدة
 19.7 2,582 اليابان   21.4 2,381 * األوروبياإلتحاد

 9.2 1,213 آوريا   12.3 1,367 األرجنتين
 5.5 718 تايوان   9.9 1,097 الصين
 5.4 714 المكسيك   2.4 269 أوآرانيا

 2.9 377 إيران   2.3 259 جنوب أفريقيا
 2.8 366 ماليزيا   1.1 121 البرازيل
 0.0 0 مصر   0.6 72 الهند
 2.5 324 آولومبيا   0.6 71 تشيلي
 0.0 0 الجزائر   0.5 55 رومانيا
 1.8 240 آندا   0.5 55 بلغاريا
 1.8 233 المغرب   0.4 49 آندا

   .مرآز التجارة العالمي: المصدر     .مرآز التجارة العالمي: المصدر
         قبرص ال تتوافر بيانات عن *

  



 

 )مليون دوالر (2005-2001 صادرات وواردات القطن العالمية، - 25.1الجدول 
 (%)التباين 

  05-04متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 السنة
2003-2004 2004-2005 

 9.8- 32.4 11,148 10,571 11,725 8,854 6,827 8,232 الواردات
 1.1 20.9 9,530 9,582 9,478 7,837 5,410 5,858 الصادرات
         .مرآز التجارة العالمي: المصدر

         
 %)مليون دوالر و (2005 أهم مستوردي القطن، - 27.1الجدول   %)مليون دوالر و (2005 أهم مصدري القطن، - 26.1الجدول 

 % 2005 البلد   % 2005 البلد
 100 10,571 العالم   100 9,582 العالم

 30.7 3,246 الصين   42.0 4,027 الواليات المتحدة
 9.8 1,038  األوروبياإلتحاد   8.0 770 أستراليا
 8.6 911 ترآيا   6.9 664 الهند
 5.9 621 تايالند   - - مصر
 5.5 581 أندونيسيا   6.2 595  األوروبياإلتحاد
 - - بنغالدش   4.8 458 البرازيل

 4.6 483 باآستان   - - بورآينا فاسو
 4.4 467 المكسيك   - - زيمبابوي
 3.4 361 آوريا   - - سوريا

 3.1 326 تايوان   - - آازاخستان
 2.6 278 روسيا   1.7 167 بنين

 2.3 242 اليابان   - - ساحل العاج
   .مرآز التجارة العالمي: المصدر     .مرآز التجارة العالمي: المصدر

  



 

 )ألف طن (2005-2001، * صادرات وواردات زيت الزيتون العالمية- 28.1الجدول 
 (%)التباين 

-2003  05-04سط متو 2005 2004 2003 2002 2001 السنة
2004 

2004-
2005 

 4.4- 34.6 649 634 663 493 437 517 الواردات
 3.7- 36.1 646 634 658 483 395 502 الصادرات
         .مرآز التجارة العالمي: المصدر

         
 %)ألف طن و (2005أهم مستوردي زيت الزيتون،  - 30.1الجدول  %)ألف طن و (2005 أهم مصدري زيت الزيتون، - 29.1الجدول 

 % 2005 البلد   % 2005 البلد
 100 634 العالم   100 634 العالم
 34.9 221 الواليات المتحدة    52.2 331 * األوروبياإلتحاد
 29.3 186  * األوروبياإلتحاد   15.5 98 تونس
 5.0 32 آندا   14.8 94 ترآيا
 5.0 32 انالياب   5.7 36 سوريا
 4.5 29 أستراليا   4.9 31 المغرب

 4.2 27 البرازيل   2.0 13 األرجنتين
 1.7 11 سويسرا   1.9 12 الواليات المتحدة

 1.6 10 المكسيك   1.6 10 فلسطين
 1.4 9 روسيا   0.8 5 األردن
 1.2 8"إسرائيل"   0.2 2 لبنان

 0.9 6 السعودية   0.2 2 أستراليا
 0.7 5 تايوان   0.1 1 آرواتيا
   .مرآز التجارة العالمي: المصدر     .مرآز التجارة العالمي: المصدر

         األوروبية الداخلية باستثناء التجارة *
  



 

 )مليون دوالر (2005-2001 صادرات وواردات السكر العالمية، - 31.1الجدول 
 (%)ن التباي

  05-04متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 السنة
2003-2004 2004-2005 

 19.4 7.5 17,023 18,527 15,519 14,430 13,122 13,726 الواردات
 14.5 10.3 15,892 16,965 14,819 13,440 12,463 12,661 الصادرات
         .مرآز التجارة العالمي: المصدر

         
 %)مليون دوالر و (2005 أهم مستوردي السكر، - 33.1الجدول   %)ومليون دوالر  (2005 أهم مصدري السكر، - 32.1الجدول 

 % 2005 البلد   % 2005 البلد
 100 18,527 العالم   100 16,965 العالم
 38.9 7,213  األوروبياإلتحاد    35.1 5,963  األوروبياإلتحاد
 7.7 1,423 الواليات المتحدة    23.3 3,952 البرازيل
 4.4 823 روسيا   4.7 798 تايالند

 3.4 628 أندونيسيا   3.2 545 الواليات المتحدة
 3.1 569 اليابان   - - آوبا

 2.8 519 آوريا   2.1 350 موريشيوس
 2.5 459 باآستان   1.7 291 جنوب أفريقيا

 2.4 452 آندا   1.7 290 آولومبيا
 2.3 421 الصين   1.6 277 الصين

 1.8 326 ماليزيا   1.6 273 األرجنتين
 1.5 285 السعودية   1.6 268 آندا

 - - نيجيريا   1.5 261 غواتيماال
   .مرآز التجارة العالمي: المصدر     .مرآز التجارة العالمي: المصدر

         
  



 

 %) مليون دوالر و(2005-1996/98متوسط , الميزان التجاري السوري1-2الجدول 

-96متوسط  القيمة 
-02متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 98

05 

معدل 
النمو 

السنوي 
(%) 

 7,115.4 5,761.7 6,555.5 5,286.5 4,699.8 3,471.4 3,609.6 )ص(الصادرات الكلية 
8,486.0 

7,121.1 
13.0 

 7,711.7 10,047.4 7,996.0 5,091.8 5,070.0 4,747.2 4,033.0 3,823.1 4,424.3 )و(الواردات الكلية
12.4 

 590.7- 1,561.4- 880.6- 669.9 1,485.5 539.3 666.8 351.7- 814.7- )و-ص(الميزان التجاري 
9.7 

 14,832.8 18,533.4 15,111.4 10,853.5 11,625.5 10,033.7 8,732.8 7,294.5 8,033.9 ) و+ص(حجم التجارة الكلي
12.7 

-ص (%) (الميزان التجاري القياسي 
 2.6- 4.0- 8.4- 5.8- 6.2 12.8 5.4 7.6 4.8- 10.1- )100*و + ص /و 

 2006بيانات المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر
     

  



 %)مليون دوالر و ( 2005,  مؤشرات التجارة الكلية السورية من خالل اهم الشرآاء التجاريين2-2الجدول 

حجم  الصادرات المستوردات البلدان
 التجارة 

الميزان 
 التجاري 

الميزان 
اري التج

 القياسي

النسبة 
المئوية 
لحجم 
 التجارة

 27.0 0.5 2,546 5,008 3,777 1,231 25 األوربي اإلتحاد

 3.6 0.0 24 660 342 318 المملكة العربية السعودية

 3.1 0.1- 43- 580 268 311 ترآيا

 1.7 0.7 209 313 261 52 العراق

 4.2 0.9- 740- 782 21 761 أوآرانيا

 3.3 1.0- 574- 603 15 588 الصين

 2.8 0.1 47 520 283 236 األمريكيةالواليات المتحدة 

 1.5 0.9- 266- 284 9 275  اإلتحاديةروسيا 

 1.8 0.0 10 342 176 166 لبنان

 2.1 0.3- 125- 394 135 259 مصر 

 1.3 0.2 39 243 141 102  األردن

 1.2 0.5- 118- 222 52 170  العربية المتحدةاإلمارات

 1.4 0.8- 208- 255 23 231 ليابانا

 0.8 0.7- 102- 141 20 122 البرازيل

 1.0 1.0- 171- 177 3 174 الهند 

 0.8 1.0- 144- 145 0 145 األرجنتين

 0.5 0.9- 78- 91 6 84 رومانيا

 0.5 0.0 5 98 51 47 الكويت

 0.4 0.2 17 70 43 26 ليبيا

 58.9 0.0 328 10,925 5,626 5,299 المجموع

 41.1 8- 1,889- 7,608 2,860 4,749 بقية البلدان

 100.0 8.4- 1,561- 18,533 8,486 10,047 المجموع النهائي

     2006بيانات المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر



  %)مليون دوالر  و  (2005-1996/98متوسط,  الصادرات السورية حسب القطاعات3-2الجدول 
  )مليون دوالر( قيمة الصادرات

متوسط  القطاع
متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 96-98

03-05 

معدل 
النمو 

السنوي 
(%) 

 

  0.8- 740.0 710.2 732.6 1,071.4777.2 600.2 577.3 625.2 752.0 األسماك والغابات, الصيد, الزراعة
  8.7 3,704.14,005.53,646.12,847.03,647.43,380.2 2,035.72,190.33,210.7 منتجات المقالع والمعادن

  11.9 1,478.71,337.71,554.71,796.91,563.1 981.4 911.7 655.9 816.0 الصناعات
  9.7 232.6 288.9 217.4 191.5 132.2 120.5 82.2 125.3 151.4 المنتجات الغذائية والمشروبات

  2.9 242.7 240.2 216.2 271.7 263.2 181.1 286.1 204.3 197.0 المنسوجات
  15.0 607.5 642.7 672.0 507.7 603.4 373.7 334.6 141.7 242.1 الفحم ومنتجات المشتقات البترولية

  15.7 480.3 625.2 449.1 366.8 479.9 306.3 208.8 184.6 225.5 المنتجات الصناعية األخرى
 554.5- 2,003.22,331.51,445.2 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1- األخرى
  13.0 5,285.86,555.55,761.77,137.48,486.07,128.4 3,603.73,471.44,699.8 المجموع

  النسبة المئوية
  10.4- 10.7 8.4 10.3 13.5 16.3 11.4 12.3 18.0 18.0 األسماك والغابات, الصيد, الزراعة

  3.8- 48.7 43.0 39.9 63.3 61.1 70.1 68.3 63.1 56.5 منتجات المقالع والمعادن
  1.0- 22.1 21.2 21.8 23.2 22.6 18.6 19.4 18.9 22.6 الصناعات

  3.0- 3.3 3.4 3.0 3.3 2.0 2.3 1.7 3.6 4.2 المنتجات الغذائية والمشروبات
  9.0- 3.5 2.8 3.0 4.7 4.0 3.4 6.1 5.9 5.5 المنسوجات

  1.7 8.6 7.6 9.4 8.8 9.2 7.1 7.1 4.1 6.7 الفحم ومنتجات المشتقات البترولية
  2.4 6.7 7.4 6.3 6.4 7.3 5.8 4.4 5.3 6.3 المنتجات الصناعية األخرى

 502.2- 18.5 27.5 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 األخرى
  0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

         متعددةسنوات , المجموعة اإلحصائية, المصدر المكتب المرآزي لإلحصاء



 

 %)مليون دوالر و (2005-1996/98متوسط,  الصادرات السورية بحسب المناطق4-2الجدول 
 )مليون دوالر(قيمة الصادرات 

-96متوسط  المنطقة
-03متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 98

05 

معدل النمو 
السنوي 

(%) 
 9.3 3,350.5 3,776.8 2,755.8 3,518.8 3,967.1 3,402.1 3,053.3 2,113.4 2,028.2  األوربي اإلتحاد
 5.8- 87.2 63.0 42.2 156.3 142.3 130.7 206.1 104.2 95.8 األخرى ةاألوربيالبلدان 

 6.6 1,369.0 1,371.0 1,532.9 1,203.0 1,450.8 812.4 760.4 727.7 876.9 البالد العربية
 5.0- 438.1 313.3 396.5 604.7 656.6 593.2 505.8 345.6 447.0 اآلسيويةالبالد 
 45.9 244.8 305.8 177.7 250.8 146.3 78.1 61.0 58.3 21.7  األمريكيةالبالد 

 52.3 1,631.6 2,656.4 2,210.4 28.1 192.4 269.4 113.2 122.2 140.0 بقية دول العالم
 13.0 7,121.2 8,486.3 7,115.4 5,761.7 6,555.5 5,285.9 4,699.7 3,471.4 3,609.7 مجموع العالم

 النسبة المئوية
 3.3- 48.1 44.5 38.7 61.1 60.5 64.4 65.0 60.9 56.2  األوربي اإلتحاد
 16.6- 1.3 0.7 0.6 2.7 2.2 2.5 4.4 3.0 2.7 األخرى ةاألوربيالبلدان 

 5.7- 19.5 16.2 21.5 20.9 22.1 15.4 16.2 21.0 24.3 البالد العربية
 15.9- 6.6 3.7 5.6 10.5 10.0 11.2 10.8 10.0 12.4 يويةاآلسالبالد 
 29.1 3.5 3.6 2.5 4.4 2.2 1.5 1.3 1.7 0.6  األمريكيةالبالد 

 34.8 21.0 31.3 31.1 0.5 2.9 5.1 2.4 3.5 3.9 بقية دول العالم
 0.0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموع العالم

      سنوات متعددة, اإلحصائيةالمجموعة , اءلإلحصالمصدر المكتب المرآزي 
  



 %)مليون دوالر و (2005, وجهة الصادرات السورية الرئيسية5-2الجدول 
 %النسبة المئوية  )مليون دوالر(قيمة الصادرات  البلد

 4.0 342.4 المملكة العربية السعودية 

 3.3 283.3 األمريكيةالواليات المتحدة 

 3.2 268.3 ترآيا

 3.1 260.9 عراق ال

 2.1 175.6 لبنان

 1.7 140.7 األردن

 1.6 134.6 مصر

 0.6 51.8  العربية المتحدةاإلمارات

 0.6 51.1 الكويت

 0.5 43.3 ليبيا

 0.5 39.2 الجزائر

 0.4 36.7 السودان

 0.3 25.9 قطر

 0.3 23.8 تونس

 0.3 23.5 اليابان

 0.3 21.4 اليمن

 0.2 21.0 أوآرانيا

 0.2 19.7 رازيلالب

 0.2 14.7 الصين

 76.7 6,508.4 األخرىالبالد 

 100.0 8,486.3 مجموع العالم

  2006بيانات المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر
  



     %)مليون دوالر و  (2005-1996/98متوسط,  المستوردات السورية بحسب القطاعات6-2الجدول 
 )مليون دوالر(قيمة الواردات 

متوسط   القطاع
-03متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 96-98

05 

معدل النمو 
السنوي 

(%) 
 14.9 545.7 718.6 474.6 444.0 364.3 345.1 360.7 336.4 271.3  والغاباتاألسماك, الصيد, الزراعة

 10.8 58.1 89.4 49.1 35.8 29.6 29.3 96.0 62.7 43.7 منتجات المقالع والمعادن
 12.0 6,543.6 8,834.5 6,193.2 4,603.2 4,662.3 4,355.6 3,555.4 3,326.0 3,992.3 اعاتالصن

 1.4 585.7 588.8 649.2 519.3 537.1 451.1 465.6 537.2 533.7 المنتجات الغذائية والمشروبات
 12.3 52.7 41.6 77.4 39.0 35.8 5.7 9.6 8.9 18.4 منتجات التبغ
 3.2- 220.4 221.4 218.5 221.2 183.1 322.8 288.6 237.4 277.5 المنسوجات

 17.4 1,162.0 1,373.4 1,199.2 913.4 899.2 791.8 763.6 622.7 446.9 منتجات الكيميائيةلالكيميائيات وا
 17.7 906.7 1,134.5 937.4 648.1 687.9 682.8 503.2 531.3 362.9 األساسيةالمعادن 
 13.7 444.7 724.1 41.2 568.6 22.6 605.8 595.6 465.1 294.6 اآلالت

 17.1 542.2 697.3 555.7 373.7 235.9 321.4 233.3 331.6 231.5 الشاحنات والتريالت
 12.1 2,629.3 4,053.4 2,514.6 1,320.0 2,060.7 1,174.1 695.8 591.9 1,826.6 األخرىالمنتجات الصناعية 

 19.4 564.2 404.8 1,279.1 8.8 13.7 17.1 20.9 98.1 117.0 األخرى
 12.4 7,711.7 10,047.4 7,996.0 5,091.8 5,070.0 4,747.2 4,033.0 3,823.1 4,424.3 المجموع

 النسبة المئوية
 2.2 7.3 7.2 5.9 8.7 7.2 7.3 8.9 8.8 6.1  والغاباتاألسماك, الصيد, الزراعة

 1.5- 0.7 0.9 0.6 0.7 0.6 0.6 2.4 1.6 1.0 منتجات المقالع والمعادن
 0.4- 85.3 87.9 77.5 90.4 92.0 91.8 88.2 87.0 90.2 الصناعات

 9.8- 8.1 5.9 8.1 10.2 10.6 9.5 11.5 14.1 12.1 المنتجات الغذائية والمشروبات
 0.1- 0.7 0.4 1.0 0.8 0.7 0.1 0.2 0.2 0.4 منتجات التبغ
 13.9- 3.1 2.2 2.7 4.3 3.6 6.8 7.2 6.2 6.3 المنسوجات

 4.4 15.5 13.7 15.0 17.9 17.7 16.7 18.9 16.3 10.1 منتجات الكيميائيةلئيات واالكيميا
 4.7 11.9 11.3 11.7 12.7 13.6 14.4 12.5 13.9 8.2 األساسيةالمعادن 
 1.1 6.3 7.2 0.5 11.2 0.4 12.8 14.8 12.2 6.7 اآلالت

 4.1 7.1 6.9 6.9 7.3 4.7 6.8 5.8 8.7 5.2 تريالتلالشاحنات وا
 0.3- 32.6 40.3 31.4 25.9 40.6 24.7 17.3 15.5 41.3 األخرىمنتجات الصناعية ال

 6.2 6.7 4.0 16.0 0.2 0.3 0.4 0.5 2.6 2.6 األخرى
 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

      سنوات متعددة, اإلحصائيةالمجموعة , لإلحصاءالمصدر المكتب المرآزي 



 

 %)مليون دوالر و (2005-1996/98متوسط ,  المستوردات السورية بحسب المناطق7-2الجدول 
 )مليون دوالر(قيمة الواردات 

-96متوسط  المنطقة
متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 98

03-05 

معدل 
النمو 

السنوي 
(%) 

 1.6- 1,124.0 1,230.8 1,095.3 1,046.0 1,259.9 1,569.4 1,198.3 1,165.2 1,378.2  األوربي اإلتحاد
 14.1 970.7 1,221.4 1,079.5 611.1 607.5 736.7 554.0 546.8 485.0 األخرى ةاألوربيالبلدان 

 19.9 1,016.7 1,255.4 1,111.1 683.7 607.1 446.3 434.1 317.5 353.2 البالد العربية
 6.4 1,391.3 1,421.0 1,162.1 1,590.7 824.4 714.9 685.7 611.2 922.6 اآلسيويةالبالد 
 2.1 532.8 531.2 585.0 482.3 512.0 415.4 369.7 319.6 457.9  األمريكيةالبالد 

 26.9 2,676.2 4,387.6 2,963.0 678.0 1,259.1 864.5 791.3 862.8 827.4 بقية دول العالم
 12.4 7,293.9 10,047.4 6,742.7 5,091.8 5,070.0 4,747.2 4,033.0 3,823.1 4,424.3 مجموع العالم

 النسبة المؤية
 12.5- 16.3 12.3 16.2 20.5 24.9 33.1 29.7 30.5 31.2  األوربي اإلتحاد
 1.5 13.4 12.2 16.0 12.0 12.0 15.5 13.7 14.3 11.0 األخرى ةاألوربيالبلدان 

 6.6 14.1 12.5 16.5 13.4 12.0 9.4 10.8 8.3 8.0 البالد العربية
 5.4- 20.9 14.1 17.2 31.2 16.3 15.1 17.0 16.0 20.9 اآلسيويةالبالد 
 9.2- 7.8 5.3 8.7 9.5 10.1 8.8 9.2 8.4 10.4  األمريكيةالبالد 

 12.9 33.6 43.7 43.9 13.3 24.8 18.2 19.6 22.5 18.7 بقية دول العالم
 0.0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموع العالم

        سنوات متعددة, اإلحصائيةالمجموعة , لإلحصاءصدر المكتب المرآزي الم



 %)مليون دوالر و (2005, الموردين الرئيسيين للبضائع السورية 8-2الجدول 
 %النسبة المئوية  )مليون دوالر(قيمة الواردات  البلد

 7.6 761.0 أوآرانيا

 5.9 588.3 الصين

 3.2 318.1 المملكة العربية السعودية

 3.1 311.3 ترآيا

 2.7 275.3 روسيا اإلتحادية 

 2.6 259.3 مصر 

 2.4 236.4 الواليات المتحدة األمريكية

 2.3 231.1 اليابان

 1.7 173.8 الهند 

 1.7 169.9 اإلمارات العربية المتحدة

 1.7 165.8 لبنان

 1.4 144.7 األرجنتين

 1.2 121.5 البرازيل

 1.0 102.0 األردن 

 0.8 84.1 رومانيا

 0.6 64.3 إيران

 0.5 51.9 سيريالنكا

 0.5 51.8 العراق

 0.5 51.6 سويتزرالند

 0.5 46.6 الكويت

 0.3 33.1 قطر

 0.3 29.2 المغرب

 0.3 28.3 آندا

 0.3 26.1 ليبيا

 43.1 4,325.5 مجموع 

 56.9 5,721.8 الواردات من الدول األخرى 
 100.0 10,047.4 إجمالي الواردات 

  2006بيانات المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر



 % )مليون دوالر و  ( 2005,  ترآيز السوق للتجارة السورية الكلية 9-2الجدول 

 5أعلى    المجموع 2005
 بلدان

 10أعلى 
 بلدان

ألعلى  %
  بلدان5

ألعلى  %
      بلدان10

     64.6 58.1 5485.5 4931.6 8486.0  الصادرات الكلية
     43.6 31.9 4385.4 3209.5 10047.4 الواردات الكلية

         المصدر بيانات المكتب المرآزي لإلحصاء والمديرية العامة للجمارك
          

 %)مليون ليرة سورية و  (2005-1996/98متوسط , باألسعار الجاريةجمالي التجارة والناتج المحلي اإل10-2الجدول 

-96طمتوس سورية
98 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

معدل 
النمو 

السنوي 
(%) 

 10.5 1,479,667 1,253,943 1,067,265 1,016,519 974,008 903,944 819,092 737,485  جماليالناتج المحلي اإل

 7.3 320,227 293,267 264,840 254,181 246,404 223,702 199,415 195,156 الناتج المحلي الزراعي

 2.8- 21.6 23.4 24.8 25.0 25.3 24.7 24.3 26.3  جماليالناتج المحلي اإل/الناتج المحلي الزراعي 

 39.5 926,669 755,572 501,807 537,307 463,923 403,725 81,890 90,201 )الواردات+ الصادرات( التجارة الكلية

 26.3 62.6 60.3 47.0 52.9 47.6 44.7 10.0 12.2 جماليالناتج المحلي اإل/ التجارة الكلية 

 30.3 127,938 116,544 102,818 100,763 75,519 74,990 19,834 20,064 )االستيراد+ التصدير (التجارة الزراعية

 8.9- 13.8 20.5 20.5 18.3 16.3 18.6 24.2 26.5 التجارة الكلية/ التجارة الزراعية 

 21.0 40.0 39.7 38.8 39.6 30.6 33.5 9.9 10.5 الناتج المحلي الزراعي /التجارة الزراعية 

            2006, المجموعة اإلحصائية, المصدر المكتب المرآزي لإلحصاء
  



 

   %)مليون دوالر و (2005-1996/98متوسط , وغير الغذائية,  التجارة الزراعية السورية مصنفة بحسب المواد الخام المصنعة11-2الجدول 

متوسط  )يون دوالرمل(قيم المستوردات 
-03متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 96-98

05 
معدل النمو السنوي 

(%) 
 7.7 1,019.1 1,170.3 1,017.8 869.1 818.5 706.7 719.7 775.3 697.9 المواد الغذائية والحيوانية

 12.7 268.7 273.2 315.9 217.0 215.8 171.0 115.0 105.8 118.5 المواد غير الغذائية
 8.5 1,067.4 1443.4822 1,333.7 1,086.1 1,034.4 877.6 834.7 881.1 816.4  التجارة الزراعيةإجمالي

 6.2 700.2 782.3 817.1 622.4 662.5 512.8 455.1 535.7 514.4 المواد المصنعة
 11.8 547.2 661.2 516.6 463.8 371.8 364.9 379.6 345.4 302.1 المواد الخام

 8.5 1,287.8 1,443.5 1,333.7 1,086.1 1,034.4 877.6 834.7 881.1 816.4 رة الزراعية الكليةالتجا
 النسبة المئوية

 0.8- 79.1 81.1 76.3 80.0 79.1 80.5 86.2 88.0 85.5 المواد الغذائية والحيوانية
 3.9 20.9 18.9 23.7 20.0 20.9 19.5 13.8 12.0 14.5 المواد غير الغذائية

 0.0 100 100 100 100 100 100 100 100 100  التجارة الزراعيةليإجما
 2.1- 57.6 54.2 61.3 57.3 64.1 58.4 54.5 60.8 63.0 المواد المصنعة
 3.1 42.4 45.8 38.7 42.7 35.9 41.6 45.5 39.2 37.0 المواد الخام

 0.0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 التجارة الزراعية الكلية
  

متوسط  )مليون دوالر(قيم الصادرات 
-03متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 95-97

05 
معدل النمو السنوي 

(%) 
 2.8 777.9 790.8 744.0 799.0 973.1 474.7 442.9 571.8 649.7 المواد الغذائية والحيوانية

 1.5 328.2 324.4 322.0 338.3 360.2 348.7 343.6 221.7 292.0 المواد غير الغذائية
 2.4 1,106.2 1,115.3 1,066.0 1,137.2 1,333.3 823.4 786.4 793.5 941.7  التجارة الزراعيةإجمالي

 22.3 273.0 373.9 235.0 210.1 167.8 129.0 85.1 81.6 91.3 المواد المصنعة
 1.9- 833.2 741.4 831.0 927.1 1,165.5 694.4 701.3 711.9 850.4 المواد الخام

 2.4 1,106.2 1,115.3 1,066.0 1,137.2 1,333.3 823.4 786.4 793.5 941.7 التجارة الزراعية الكلية
 النسبة المؤوية

 0.4 70.3 70.9 69.8 70.3 73.0 57.6 56.3 72.1 69.0 المواد الغذائية والحيوانية
 0.9- 29.7 29.1 30.2 29.7 27.0 42.4 43.7 27.9 31.0 المواد غير الغذائية

 0.0 100 100 100 100 100 100 100 100 100  التجارة الزراعيةإجمالي
 19.4 24.7 33.5 22.0 18.5 12.6 15.7 10.8 10.3 9.7 المواد المصنعة
 4.3- 75.3 66.5 78.0 81.5 87.4 84.3 89.2 89.7 90.3 المواد الخام

 0.0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 التجارة الزراعية الكلية
      بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



 

       %)مليون دوالر و  (2005-1996/98متوسط ,  التجارة الكلية والتجارة الزراعية12-2الجدول 

متوسط  سورية
-03متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 96-98

05 

معدل 
النمو 

السنوي 
(%) 

 )مليون دوالر(قيمة المستوردات
 12.4 7,711.7 10,047.4 7,996.0 5,091.8 5,070.0 4,747.2 4,033.0 3,823.1 4,424.3 التجارة الكلية

 8.5 1,287.7 1,443.5 1,333.6 1,086.1 1,034.4 877.6 834.7 881.1 816.5 التجارة الزراعية
 3.8- 18.2 14.4 19.0 21.3 20.4 18.5 20.7 23.0 18.8 التجارة الكلية/ التجارة الزراعية 

 )مليون دوالر(قيمة الصادرات
 13.0 7,121.1 8,486.0 7,115.4 5,761.7 6,555.5 5,286.5 4,699.8 3,471.4 3,609.6 التجارة الكلية

 2.4 1,106.2 1,115.3 1,066.0 1,137.2 1,333.3 823.4 786.4 793.5 941.7 التجارة الزراعية
 15.3- 17.6 13.1 20.0 19.7 19.4 15.6 16.7 22.9 41.9 التجارة الكلية/ الزراعية التجارة 

 )مليون دوالر(الميزان التجاري 
 9.7 590.7 1,561.4 880.6 669.9- 1,485.5- 539.3- 666.8- 351.7 814.7 التجارة الكلية

 214.8- 176.8- 328.2- 253.2- 51.1 298.9 54.3- 48.2- 87.6- 125.2 *التجارة الزراعية
 )مليون دوالر(حجم التجارة 

 12.7 14,832.8 18,533.4 15,111.4 10,853.5 11,625.5 10,033.7 8,732.8 7,294.5 8,033.9 التجارة الكلية
 5.5 2,398.7 2,558.8 2,414.0 2,223.4 2,367.6 1,701.0 1,621.1 1,674.6 1,758.1 التجارة الزراعية
 6.4- 17.9 13.8 19.4 20.5 19.8 17.0 18.6 23.0 21.9 التجارة الكلية/ التجارة الزراعية 

 الميزان القياسي
 2.6- 2.7 8.4 5.8 6.2- 12.8- 5.4- 7.6- 4.8 10.1 التجارة الكلية

 208.8- 7.0- 12.8- 10.5- 2.3 12.6 3.2- 3.0- 5.2- 7.1 التجارة الزراعية
   سنوات متعددة والمديرية العامة للجمارك, اإلحصائيةالمجموعة , المصدر المكتب المرآزي لإلحصاء

  



      %)مليون دوالر و (2005-1996/98,  قيم الصادرات الزراعية السورية بحسب الفصول13-2الجدول 
-96متوسط  الفصل  رقم الفصل

-03متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 98
05 

معدل النمو السنوي 
(%) 

 1.1 272.2 270.2 259.7 286.8 291.6 285.3 299.3 184.4 249.5 القطن  52
 17.9 229.4 207.0 257.5 223.7 351.5 36.6 101.6 55.7 65.5 الحيوانات الحية 1
 8.5- 132.8 85.3 146.7 166.3 125.6 8.5 0.0 24.3 158.6 الحبوب 10
 7.1- 116.1 126.1 98.3 123.9 132.0 144.7 137.9 221.9 211.3 )الخضار الطازجة(, الدرنات, الجذور, الخضار المأآولة 7
 71.3 42.9 58.7 53.5 16.6 7.2 0.4 0.4 1.0 1.4 المشروبات الروحية والخل 22
 30.2 64.9 95.5 40.5 58.7 19.4 22.2 13.6 16.2 15.1 )زيوت ودهون(الزيوت والدهون النباتية والحيوانية 15
 9.8- 52.9 56.2 37.4 65.1 111.4 118.4 99.5 159.8 116.0 )الفواآه(البطيخ األصفرالفواآه المأآولة والحمضيات و  8
 13.0 42.8 45.8 30.4 52.2 140.7 80.7 40.7 47.0 19.4 )القهوة والتوابل(القهوة والشاي والمتة والتوابل  9
 1.6 30.7 35.4 26.5 30.2 36.7 32.3 23.6 23.7 31.8 محضرات من الخضار والنباتات والفواآه القابلة لألآل 20
 10.4 11.9 6.6 18.6 10.6 5.9 10.9 4.2 2.3 3.3 بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية  23
 15.7 18.3 20.8 17.1 17.2 13.3 7.0 7.8 3.7 7.5 الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل 4
 6.5 17.2 17.9 17.0 16.6 22.5 20.2 18.8 7.9 11.6 الجلود باستثناء الفراء 41
 35.2 12.6 15.8 12.9 9.2 9.1 4.5 1.9 2.4 1.9 محضرات من الحبوب أو دقيق النشاء 19
 6.5 12.6 13.3 12.7 11.9 10.3 6.5 7.2 3.8 8.5 السكر والمنتجات السكرية 17
 1.9 10.7 12.9 11.6 7.7 14.8 9.4 6.1 8.4 11.3 البذور الزيتية والفواآه والنباتات الصناعية  12
 8.5 8.5 10.2 7.9 7.3 10.7 14.3 7.1 5.7 5.8 األخرىالخضار  14
 78.6 6.9 5.0 6.6 9.1 1.2 1.2 0.3 0.0 0.1 منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء 11
 81.0 7.1 10.1 6.6 4.6 3.8 2.4 0.6 1.1 0.2 محضرات مختلفة قابلة لألآل 21
 7.2 5.0 5.1 4.8 5.2 5.8 3.6 5.1 3.8 3.1 األخرىالمنتجات الحيوانية  5
 2.4- 4.4 4.3 4.7 4.1 4.2 3.1 2.5 1.7 5.1 الكاآاو ومحضرات الكاآاو 18
 15.7 4.5 5.9 3.9 3.8 2.2 1.9 2.0 2.2 2.1 الصوف والشعر 51
 3.2- 2.8 3.3 2.6 2.4 2.2 2.9 1.8 5.0 4.1 التبغ وبدائل التبغ المصنعة 24
 24.3- 1.8 1.2 1.1 3.1 9.9 5.7 3.9 11.3 8.4  واألبصال والورود ونباتات الزينةرىاألخالنباتات  6
 0.0 0.7 0.9 0.7 0.6 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 األخشاب والمواد الخشبية 44
 22.5 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 محضرات اللحوم واألسماك والقشريات والرخويات 16
 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  سمدةاأل 31
 100.0 0.4 0.7 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 اللحوم واألحشاء القابلة لألآل 2
 17.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 األسماك والقشريات والرخويات 3
 76.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 المنتجات الكيميائية 38
 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 ساسية ومستحضرات التجميلالزيوت األ 33
 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ورق الزجاج  والمنسوجات المصنعة من الخضار 53
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الفلين والمصنوعات الفلينية 45
 103.4 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 نباتات خام وعلكة والصبغة 13
 2.4 1,106.2 1,115.4 1,066.0 1,137.2 1,333.3 823.4 786.4 793.5 941.7 المجموع النهائي  

           بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك
 



  )مليون دوالر  (2005-96/98 الصادرات الزراعية السورية الرئيسية 14-2الجدول 

 السلع
متوسط 

96-
98 

متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
03-05 

معدل النمو السنوي 
(%) 

 16.7 203.1 179.8 228.3 201.1 326.7 34.9 99.6 54.5 61.1 االغنام
 4.8- 153.7 163.2 158.4 139.5 201.2 155.8198.3204.1 230.7 القطن غير الممشط وغير المكرود

 41.7 60.4 91.5 36.5 53.2 11.5 6.1 4.6 8.6 8.0 زيت الزيتون
 6.2- 61.3 73.4 22.2 88.4 117.8 8.5 0.0 24.3 114.8 القمح

 72.3 42.5 58.2 53.2 16.0 7.0 0.1 0.4 0.9 1.3 المياه المعدنية والغازية
 5.6- 40.2 41.1 27.7 51.8 62.4 69.2 78.1 95.0 61.5 البندورة
 11.9 32.8 32.3 23.6 42.7 131.0 74.6 34.7 21.2 14.7  الكمونبذور

 4.8- 26.6 29.1 19.1 31.5 49.7 40.5 38.4 69.3 41.1 **فواآه مختارة
 0.9- 5.6 12.2 1.9 2.7 3.2 5.1 3.8 5.1 13.0 البقوليات

 8.6 8.4 10.2 7.8 7.2 10.6 13.6 7.1 5.7 5.7 القطن المحلوج
 7.0- 29.1 31.4 27.0 28.8 22.4 18.5 10.4 24.6 52.0 العدس

 1.2 8.9 9.7 6.3 10.8 16.5 22.5 22.6 27.3 8.9 الحمضيات
 4.6 8.9 8.1 12.3 6.3 0.4 0.7 6.0 11.9 5.9 الحمص
 9.0- 6.8 7.4 5.2 7.6 11.6 10.4 7.6 9.2 14.4 قمر الدين
 12.3   7.2 3.5 5.5 4.5 3.0 3.9 4.9 3.2 اليانسون
 18.3 6.5 6.5 4.3 8.7 7.4 3.8 3.1 2.1 2.0 بيضالجبن األ

 5.5- 3.9 5.4 3.0 3.1 6.0 4.6 10.2 26.6 8.1 البطاطا والبطاطا المصنعة
آسبة فول الصويا و القطن 

 2.0 10.0 3.7 17.4 8.9 5.1 4.6 0.0 0.0 3.3 والزيتون وعباد الشمس 
 21.7- 3.5 3.2 2.2 5.0 20.7 25.1 14.6 32.8 17.9 العنب 

 39.8- 2.4 0.9 1.8 4.5 5.8 12.4 6.5 9.6 31.6 الفستق الحلبي 
 54.0- 24.7 0.2 26.0 47.9 7.6 0.0 0.0 0.0 43.7 الشعير

 8.3 361.7 340.4 378.7 366.0 304.1 194.5203.8236.6260.8 أخرىسلع 
 1,333.31,137.31,066.01115.31,106.22.5 937.5793.5786.5823.4  الصادرات الزراعيةإجمالي

المشمش, الكرز, التفاح  ** الخوخ و الدراق, األجاص ,          
       بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك

  



    (%)2005-1996/98, نسبة مساهمة الصادرات الزراعية السورية الرئيسية15-2الجدول 

متوسط  السلع
-03متوسط 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 96-98

05 
معدل النمو السنوي 

(%) 
 24.7- 18.4 16.1 21.4 17.7 24.5 4.2 12.7 6.9 6.5 األغنام

 1.5- 13.9 14.6 14.9 12.3 15.1 24.8 25.2 19.6 24.6 القطن غير الممشط وغير المكرود
 140.0 5.4 8.2 3.4 4.7 0.9 0.7 0.6 1.1 0.9 زيت الزيتون

 215.3 5.5 6.6 2.1 7.8 8.8 1.0 0.0 3.1 12.2 القمح
 4.6 3.9 5.2 5.0 1.4 0.5 0.0 0.0 0.1 0.1 المياه المعدنية والغازية

 42.0 3.6 3.7 2.6 4.6 4.7 8.4 9.9 12.0 6.6 البندورة
 30.9 3.0 2.9 2.2 3.8 9.8 9.1 4.4 2.7 1.6 بذور الكمون
 45.3 2.4 2.6 1.8 2.8 3.7 4.9 4.9 8.7 4.4 فواآه مختارة

 524.0 0.5 1.1 0.2 0.2 0.2 0.6 0.5 0.6 1.4 البقوليات
 25.3 0.8 0.9 0.7 0.6 0.8 1.7 0.9 0.7 0.6 القطن المحلوج

 11.1 2.6 2.8 2.5 2.5 1.7 2.3 1.3 3.1 5.6 العدس
 46.6 0.8 0.9 0.6 0.9 1.2 2.7 2.9 3.4 1.0 الحمضيات
 36.8- 0.8 0.7 1.2 0.6 0.0 0.1 0.8 1.5 0.6 الحمص
 36.5 0.6 0.7 0.5 0.7 0.9 1.3 1.0 1.2 1.5 قمر الدين
 94.5 0.5 0.6 0.3 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 0.3 اليانسون

 46.4 0.6 0.6 0.4 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 الجبن األبيض
 70.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4 0.6 1.3 3.3 0.9 البطاطا والبطاطا المصنعة

 الصويا و القطن والزيتون وعباد آسبة فول
 79.4- 0.9 0.3 1.6 0.8 0.4 0.6 0.0 0.0 0.3 الشمس 

 41.2 0.3 0.3 0.2 0.4 1.6 3.1 1.9 4.1 1.9 العنب 
 50.8- 0.2 0.1 0.2 0.4 0.4 1.5 0.8 1.2 3.4 الفستق الحلبي 

 99.3- 2.2 0.0 2.4 4.2 0.6 0.0 0.0 0.0 4.7 الشعير
 14.1- 32.7 30.5 35.5 32.2 22.8 31.7 30.1 25.7 20.7 أخرىسلع 

 0.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 100.0100.0 100.0  الصادرات الزراعيةإجمالي
      بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك

  



 %)مليون دوالر و  (2005-1996/98, قيم المستوردات السورية بحسب الفصول16-2الجدول 
رقم 
متوسط  الفصل  الفصل

متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 96-98
03-05 

معدل النمو السنوي 
(%) 

 17.2 312.4 400.7 279.5 256.9 187.4 196.1 231.3 184.8 131.9 الحبوب 10
 2.3 188.4 195.1 203.4 166.8 176.5 146.1 92.9 164.4 166.1 السكر والمنتجات السكرية 17
 4.8 85.3 88.0 103.1 64.6 73.5 56.6 71.7 54.9 63.4 بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية  23
 2.4 96.9 104.4 102.1 84.2 94.9 97.1 69.3 91.1 88.6 )القهوة والتوابل(القهوة والشاي والمتة والتوابل  9

 17.3 101.6 116.2 98.4 90.1 75.3 67.8 65.1 54.2 38.1 البذور الزيتية والفواآه والنباتات الصناعية  12
 0.8 88.9 100.3 86.3 80.0 64.7 72.5 95.7 98.2 95.0 )زيوت ودهون(الزيوت والدهون النباتية والحيوانية 15
 0.0 50.3 39.9 80.7 30.5 32.5 20.8 0.0 0.0 0.0  سمدةاأل 31
 11.0 66.6 87.6 60.8 51.4 54.0 36.0 51.1 55.0 42.2 الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل 4

 8.6 43.0 32.9 57.0 39.0 35.8 5.7 9.6 8.3 18.4 التبغ وبدائل التبغ المصنعة 24
 2.1 45.4 48.5 45.5 42.2 36.4 33.6 41.8 45.7 41.9 )الفواآه(الفواآه المأآولة والحمضيات و البطيخ األصفر 8

 23.8 37.9 39.0 42.5 32.1 44.4 32.4 6.8 11.1 8.7 المنتجات الكيميائية 38
 5.8- 23.0 23.0 24.6 21.6 19.8 18.2 33.1 49.8 34.9 محضرات اللحوم واألسماك والقشريات والرخويات 16
 22.2 20.8 22.5 23.4 16.4 14.8 15.7 7.4 1.9 5.5 )الخضار الطازجة(, الدرنات, الجذور, الخضار المأآولة 7

 13.5 23.1 28.5 22.0 18.7 46.3 20.3 19.3 15.3 11.7 مختلفة قابلة لألآلمحضرات  21
 17.4- 16.2 10.6 19.6 18.6 8.3 5.9 11.8 22.2 40.5 الحيوانات الحية 1

 19.0 12.2 14.3 11.7 10.6 13.3 9.7 6.4 4.4 4.2 محضرات من الحبوب أو دقيق النشاء 19
 0.0 9.1 6.4 11.5 9.3 8.5 9.4 0.0 0.0 0.0 الزيوت األساسية ومستحضرات التجميل 33
 17.3 12.1 17.0 10.8 8.6 4.3 7.2 3.4 3.1 5.6 القطن  52
 34.8 10.6 15.6 8.7 7.4 6.9 3.0 1.7 3.1 1.9 محضرات من الخضار والنباتات والفواآه القابلة لألآل 20
 9.8 7.6 8.6 8.4 5.9 4.6 3.7 5.6 3.4 4.5 الكاآاو ومحضرات الكاآاو 18
 98.9 9.3 11.5 8.2 8.3 7.6 6.3 0.0 0.1 0.1 ورق الزجاج  والمنسوجات المصنعة من الخضار 53
 4.6 5.0 5.8 5.8 3.3 3.7 1.5 1.9 1.8 4.2 الجلود باستثناء الفراء 41
 25.3 6.5 11.7 5.3 2.4 2.2 1.5 1.6 2.0 2.4 المشروبات الروحية والخل 22
 10.3 4.1 4.1 4.6 3.5 2.2 3.9 2.8 2.4 2.1 شعير المنقوع والنشاءمنتجات صناعة الطحن وال 11
 32.0 1.4 1.9 2.1 0.1 0.3 0.5 0.2 0.3 0.3 األسماك والقشريات والرخويات 3

 0.3 1.7 1.9 1.9 1.3 2.5 0.2 1.8 1.4 1.9 الصوف والشعر 51
 9.1 1.3 1.4 1.9 0.7 0.9 0.8 0.8 0.6 0.8 نباتات خام وعلكة والصبغة 13
 38.1 1.0 1.2 1.2 0.6 0.1 0.1 0.8 0.8 0.1 األخرىالمنتجات الحيوانية  5

 0.0 5.0 3.6 1.1 10.3 11.3 3.9 0.0 0.0 0.0 األخشاب والمواد الخشبية 44
 0.6 0.7 0.7 0.8 0.5 0.9 0.6 0.5 0.5 0.7 األخرىالخضار  14
 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الفلين والمصنوعات الفلينية 45
 2.1- 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5  واألبصال والورود ونباتات الزينةاألخرىالنباتات  6
 8.1- 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 اللحوم واألحشاء القابلة لألآل 2
 8.5 1,287.7 1,443.4 1,333.7 1,086.1 1,034.4 877.6 834.7 881.1 816.4 المجموع النهائي  

    بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



 
     )مليون دوالر (2005 -1998 /1996 المستوردات الزراعية السورية الرئيسية 17-2الجدول 

متوسط  السلع
متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 96-98

03-05 
  معدل النمو السنوي

(%)  
 15.1 124.6 180.6 89.0 104.3 100.8 98.5 107.9 74.8 67.3 الذرة
 3.1 163.5 172.1 168.9 149.4 142.0 136.4 83.1 151.9 138.9 السكر
   76.2 100.9 66.6 61.0 31.2 21.5 62.2 59.8 0.0 الشعير
 4.7 75.3 88.7 78.0 59.1 49.6 72.1 57.5 50.1 64.4 الرز

 8.0 73.3 81.6 89.9 48.3 55.4 42.4 59.5 40.7 47.7 القطن والزيتون وعباد الشمس آسبة فول الصويا و 
 12.1 55.5 57.2 56.2 53.0 32.9 24.8 24.0 26.2 25.8 زيوت من بذور مختلفة

 9.6 43.9 56.4 39.5 35.8 36.2 22.6 37.7 42.9 29.6 حليب البودرة
 6.3 55.3 55.4 56.8 53.6 55.7 48.3 36.7 45.2 36.0 الشاي

 27.8 42.7 54.6 37.2 36.2 18.7 15.1 14.6 13.3 9.8 فول الصويا
 14.4 27.4 29.0 29.2 24.1 24.5 28.1 21.8 15.7 11.3 بذور السمسم وبذور عباد الشمس

 2.3- 18.4 25.6 20.1 9.3 18.6 30.3 12.7 28.1 30.2 القهوة 
 2.6 23.8 24.6 24.6 22.0 20.5 19.8 22.0 24.1 20.5 الموز

 0.0 11.4 21.5 7.3 5.3 7.4 4.2 0 0 0 الزيوت والدهون المهدرجة
 7.9 18.2 20.4 19.5 14.6 16.3 12.7 13.3 11.8 12.0 الزبدة والسمنة
 0.0 21.0 19.7 22.7 20.5 19.4 18.2 33.1 49.8 0.0 السمك المعلب

 3.4- 13.4 11.8 14.7 13.5 13.9 13.1 15.4 14.3 15.1 المتة
 165.1 7.6 9.9 7.3 5.6 5.0 3.3 1.4 0.9 0.01 المعجنات

 99.3 9.5 5.6 12.5 10.4 12.0 9.9 0.0 5.4 0.0 النخالة والبقايا األخرى
 28.1- 9.5 4.6 12.1 11.8 14.2 32.5 61.4 40.5 46.6 السمن النباتي
 7.1 409.6 423.0 457.6 348.3 360.3 223.6 170.2 185.6 261.2 سلع أخرى

 8.5 1,279.8 1309.71443.5 1,086.1 1,034.4 877.6 834.7 881.1 816.4 مالي الواردات الزراعيةإج
     بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك

  



 

  2005-96/98متوسط الفترة ,  نسبة الواردات الزراعية السورية الرئيسية18-2جدول 

متوسط  السلع
متوسط  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 96-98

03-05 
معدل النمو 

 (%)السنوي 
 6.1 10.2 12.5 8.4 9.6 9.7 11.2 12.9 8.5 8.2 الذرة
 4.9- 12.8 11.9 12.7 13.8 13.7 15.5 10.0 17.2 17.0 السكر
 0.0 5.9 7.0 5.0 5.6 3.0 2.5 7.4 6.8 0.0 الشعير
 3.5- 5.9 6.1 6.0 5.4 4.8 8.2 6.9 5.7 7.9 الرز

 0.5- 5.6 5.7 6.7 4.4 5.4 4.8 7.1 4.6 5.8 آسبة فول الصويا و القطن والزيتون وعباد الشمس 
 3.3 4.4 4.0 4.2 4.9 3.2 2.8 2.9 3.0 3.2 *زيوت من بذور مختلفة

 1.1 3.4 3.9 3.0 3.3 3.5 2.6 4.5 4.9 3.6 حليب البودرة
 2.0- 4.3 3.8 4.3 4.9 5.4 5.5 4.4 5.1 4.4 الشاي

 17.8 3.3 3.8 2.8 3.3 1.8 1.7 1.8 1.5 1.2 فول الصويا
 5.4 2.1 2.0 2.2 2.2 2.4 3.2 2.6 1.8 1.4 بذور السمسم وبذور عباد الشمس

 10.0- 1.4 1.8 1.5 0.9 1.8 3.5 1.5 3.2 3.7 القهوة 
 5.4- 1.9 1.7 1.8 2.0 2.0 2.3 2.6 2.7 2.5 الموز

 0.0 0.8 1.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 جةالزيوت والدهون المهدر
 0.5- 1.4 1.4 1.5 1.3 1.6 1.4 1.6 1.3 1.5 الزبدة والسمنة
 0.0 1.7 1.4 1.7 1.9 1.9 2.1 4.0 5.7 0.0 السمك المعلب

 10.9- 1.1 0.8 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 1.6 1.8 المتة
 144.4 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.2 0.1 0.0 المعجنات

 83.7 0.8 0.4 0.9 1.0 1.2 1.1 0.0 0.6 0.0 األخرىالنخالة والبقايا 
 33.7- 0.8 0.3 0.9 1.1 1.4 3.7 7.4 4.6 5.7 السمن النباتي

 1.2- 31.9 29.3 34.3 32.1 34.8 25.5 20.4 21.1 32.0 أخرىسلع 
 0.0 100 100 100 100 100 100 100 100 100  الواردات الزراعيةإجمالي
         المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجماركبيانات 

  



 

 ) ماليين الدوالرات (2005 و 2004 و2003 و1994 الميزة النسبية الظاهرية للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل األعوام 1-3الجدول 
1994 2003 2004 2005 

 السلع القيمة القيمة القيمة القيمة
 العالم سورية

RCA 
 العالم سورية

RCA 
 العالم سورية

RCA 
 العالم سورية

RCA 

 13.9 7,209.8 163.3 0.5 9,673.2 8.0 10.2 8,058 133.0 20.7 4,887.5 193.9 لنت القطن
 167.2 1,182.9 321.8 160.8 905.4 237.0 35.4 752.2 43.2 40.9 798.0 62.7 األغنام
 5.1 4,982.0 41.1 4.0 4,441.2 28.7 0.5 4,241.9 3.5 10.9 2,475.1 51.8 البندورة

 0.5 1,586.7 1.4 0.5 1,632.5 1.3 0.5 1,553.4 1.4 19.7 706.3 26.8 الخضروات الطازجة
 2.3 7,602.1 28.1 1.6 7,547.5 19.2 1.3 6,979.7 15.1 2.2 4,784.9 20.1 فواآه مختارة

 26.9 224.1 9.8 0.9 3,957.6 5.5 0.9 4,167.4 6.1 1.4 143.3 0.4 الحمضيات 
 1.7 17,547.3 49.0 4.0 19,285.4 125.2 4.4 16,015.2 115.7 1.1 12,072.4 25.9 القمح
 0.6 3,320 3.2 0.4 3,293 2.2 0.5 3,134.7 2.6 4.1 1,831.8 14.3 العنب
 12.3 626.1 12.5 34.4 497.3 27.9 22.1 413.8 14.9 42.6 271.4 22.2 العدس

 0.3 1,876 0.9 0.9 2,191 3.1 0.2 1,851.5 0.7 5.6 1,708.0 18.4 لبطاطاا
 0.0 15,974 0.9 0.5 14,957 11.2 0.4 12,726.2 7.6 0.03 9,201.1 0.6 )من حليب البقر(الجبن 

 70.8 88.3 10.2 48.5 101.5 8.0 59.1 80.8 7.8 25.5 72.1 3.5 زغب بذور القطن
 0.4 1,305.4 0.9 1.1 941.6 1.6 3.2 963.5 5.1 79.1 158.5 24.1 الفستق الحلبي

 0.0 3,585.8 0.2 5.0 3,284.1 26.9 9.0 2931.4 42.8 8.7 1,988.2 33.2 الشعير
 8.1 411.8 5.5 23.4 333.3 12.7 6.3 353.0 3.6 47.9 179.8 16.5 الحمص

 19.3 5,528.2 173.2 4.8 4,851.9 37.7 9.2 3,026.1 45.1 0.1 1,846.8 0.4 زيت الزيتون
 986.4 983.3 850.9 849.7  الصادرات السوريةإجماليقيمة 
 669,063.0 604,329.4 523,884.5 442,289.0  الصادرات العالميةإجماليقيمة 

            حسابات من الفاوستات: المصدر 
 -الكرز- الدراق - المشمش-األجاص -تتضمن الفواآه المختارة آال من التفاح

     خالخو
  

   

  



 
            )مليون دوالر وطن (2005 و 2004 و 2003 و 1994 قيمة الوحدة النسبية للصادرات الزراعية السورية خالل عامي 2-3لجدول ا

       
1994 2003 2004 2005 

 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة
 القيمة النسبية للوحدة

 السلع

 2005 2004 2003 1994 العالم سورية العالم سورية العالم سورية العالم سورية العالم سورية العالم سورية العالم سورية العالم يةسور

 1.2 1.0 0.9 1.1 8,092,270 149,400 7,209.8 163.3 6,799,933 113,855 9,673.2 164.0 6,891,636 122,980 8,228 133.0 5,325,450 184,020 4,887.5 193.9 لنت القطن

 14.7 15.6 12.9 2.3 15,743,230 26,909,000 1,182.9 321.8 13,874,233 2,132,939 905.4 237.0 15,085,690 1,699,952 867.9 200.0 17,349,880 806,000 798.0 62.7 )رأس(أغنام 

 0.4 0.4 0.7 0.6 4,893,940 256,540 4,982.0 41.1 4,861,840 259,945 4,441.2 28.7 4,562,869 217,987 4,288.6 51.5 3,116,550 60,870 2,475.1 51.8 بندورة

خضار طازجة غير 
 0.0 0.0 0.0 1.1 2,257,350 1,417 1,586.7 1.4 2,196,639 7,583 1,632.5 1.3 2,183,905 3,786 1,565 1.4 1,350,350 26,909 706.3 26.8 مذآورة في مكان آخر

 0.2 0.2 0.1 0.1 7,963,670 25,310 7,602.1 28.1 10,424,915 46,189 7,547.5 19.2 10,111,536 28,386 6,979 15.1 5,898,630 4,440 4,784.9 20.1 فواآه مختارة

 2.4 0.1 0.1 0.1 238,150 52,656 224.1 9.8 7,146,217 23,084 3,957.6 5.5 6,943,386 10,640 3,447 5.6 188,340 320 143.3 0.4 الحمضيات 

 0.2 0.4 0.4 0.1 120,249,850 544,470 17,547.3 49.0 118,803,692 700,192 19,285.4 125.2 110,045,599 1,200,000 16,003.8 115.7 89,680,250 77,310 12,072.4 25.9 القمح

 0.1 0.0 0.0 0.2 3,505,850 6,470 3,320 3.2 3,064,169 8,980 3,293 2.2 3,118,003 4,433 3,135 2.6 2,049,580 8,590 1,831.8 14.3 العنب

 1.1 3.3 3.7 2.4 1,408,790 41,670 626.1 12.5 1,126,595 71,038 497.3 27.9 1,040,529 69,728 434.7 28.7 912,500 86,430 271.4 22.2 العدس

 0.0 0.1 0.0 0.3 8,793,730 4,000 1,876 0.9 8,959,726 16,620 2,191 3.1 9,093,217 3,320 1,852 0.7 7,697,530 29,250 1,708.0 18.4 البطاطا

 0.0 0.0 0.0 0.0 4,002,950 430 15,974 0.9 3,796,562 6,202 14,957 11.2 3,563,104 3,231 12,743 7.6 2,392,270 370 9,201.1 0.6 )من حليب البقر(الجبن 

 6.2 0.5 0.8 1.4 236,970 35,430 88.3 10.2 23,052,375 194,035 3,284.1 26.9 22,395,910 499,588 2,931.4 42.8 244,740 17,470 72.1 3.5 الشعير

 0.0 0.1 0.3 4.4 261,140 420 1,305.4 0.9 235,462 1,096 941.6 1.6 268,448 3,012 963.5 5.1 163,060 40 158.5 24.1 الفستق الحلبي

 0.0 4.7 5.4 0.5 25,832,930 2,140 3,585.8 0.2 235,429 26,201 101.5 8.0 221,296 30,678 80.8 7.8 17,641,400 333,400 1,988.2 33.2 زغب بذور القطن

 0.7 2.3 0.6 2.7 754,860 19,690 411.8 5.5 680,951 29,310 333.3 12.7 785,672 8,485 333.1 3.6 453,300 51,380 179.8 16.5 الحمص

 1.7 0.5 0.8 0.0 1,455,200 63,460 5,528.2 173.2 1,490,539 22,038 4,851.9 37.7 1,088,702 23,085 3,026.1 45.1 744,790 290 1,846.8 0.4 زيت الزيتون

                      المشمش-األجاص _ تتضمن الفواآه المختارة من التفاح  حسابات من الفاوستات : المصدر 

  



  (%)2005 خالل عام  تنوع السوق للصادرات الزراعية السورية الرئيسية3-3الجدول 
  

 عدد الشرآاء التجاريين  حصة أهم عشرة دول حصة أهم خمس دول
 أهم السلع المصدرة

2003200420052003 2004 2005 2003 2004 2005 

 10 10 15 100.0 100.0 93.2 99.8 99.4 92.3 األغنام الحية

 34 38 32 89.5 87.4 85.5 70.7 73.0 92.3 القطن غير المكرود وغير الممشط

 16 12 6 100.0 100.099.4 96.0 85.1 96.4 القمح القاسي والطري

 27 29 21 99.6 99.8 99.9 98.6 99.2 99.2 المياه الغازية والمعدنية

 - بذور القطن -آسبة فول الصويا 
 4 10 13 100 100 99.3 100 97.6 91.0  عباد الشمس- الذرة -الزيتون 

 39 43 45 96.0 95.4 94.9 87.4 85.7 85.5 زيت الزيتون

 28 25 32 97.4 97.2 98.1 88.0 86.1 91.7 بندورة

 57 63 57 73.1 75.0 74.6 53.1 55.8 52.9 بذور الكمون

 28 28 28 96.1 96.4 99.2 84.2 78.5 81.1 فواآه مختارة

 38 36 29 97.4 98.6 98.8 87.5 90.6 88.7 العدس

 8 7 10 100 100 100 95.7 98.9 95.5 زغب بذور القطن

 25 28 22 99.7 98.9 99.7 81.4 83.5 98.7 الحمص

 28 19 28 98.7 99.5 97.3 92.6 91.4 88.6 الحمضيات

 14 17 17 99.8 99.6 99.9 94.5 95.4 97.9 الجبن األبيض واللبن

  89.2 92.5 92.3 97.8 98.0 98.0 31 26 29 

 19 17 21 99.8 99.4 99.7 79.8 90.9 89.2 العنب الطازج

 20 17 18 97.5 99.2 99.9 85.1 92.5 96.2 الفستق الحلبي

 18 15 23 96.7 99.8 98.7 83.7 83.3 80.8 ) بذور-  مجمدة -طازجة (البطاطا 

 37 40 43 78.9 71.0 70.8 66.3 48.7 46.3 بذور اليانسون

 27 17 15 96.9 99.9 99.9 87.5 94.3 96.5 بقولبةخضار 

 - - - 95.8 95.7 95.4 86.2 86.1 87.6 المتوسط

      المصدر المديرية العامة للجمارك والمرآز الوطني للسياسات الزراعية
  



  

       (%)2005 تنوع السوق للمستوردات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام 4-3الجدول 

 آاء التجاريينعدد الشر  حصة أهم عشرة دول حصة أهم خمس دول
 أهم السلع المستوردة

20032004 200520032004 20052003 2004 2005 

 15 13 11 98.9 99.5 100.0 92.3 97.4 91.1 )مكرر وخام(السكر 

 7 6 7 100.0 100.0 100.0 98.5 99.9 99.9 الذرة الصفراء

 8 5 8 100.0 100.0 100.0 96.2 100.0 99.7 الشعير

 19 16 13 99.3 99.8 99.9 94.8 93.3 94.9 الرز

 10 13 17 100.0 99.80 99.87 99.6 97.9 99.2 الشاي

 21 17 21 95.7 98.5 97.0 81.8 89.0 88.6 *زيت البذور المختلفة

 5 6 2 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 أخرىآسبة الزيتون وفول الصويا و

 3 3 3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 فول الصويا

 24 21 21 91.5 92.7 93.2 78.8 81.0 80.3 المجففالحليب 

 18 14 11 98.5 99.9 99.5 87.0 95.4 94.8 الموز

 11 13 7 100.0 99.6 100.0 98.2 96.9 99.8 األسماك المعلبة

 1 2 3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0مطحونة أو غير مطحونة, مع سوقها, خام , المتة 

 7 7 8 100.0 100.0 100.0 99.30 99.96 99.6 المرغرين

 7 6 2 100.0 100.0 100.0 97.4 99.8 100.0 نخالة ونخالة جريش وغيرها

 22 14 14 92.3 98.4 97.7 75.4 84.0 80.1 الزبدة والسمن

 16 11 20 99.7 99.9 98.0 97.4 98.7 93.2 القهوة

 9 16 13 100.0 99.0 99.7 98.7 92.0 90.9 بذور السمسم وعباد الشمس

 13 11 11 100.0 100.0 100.0 98.8 99.3 98.7 بسكويت

 11 11 9 99.9 99.8 100.0 97.6 93.6 93.0 الزيوت والدهون المهدرجة

 - - - 98.7 99.3 99.2 94.3 95.6 94.9 المتوسط
          المديرية العامة للجمارك: المصدر 

  زيت عباد الشمس - زيت الذرة - زيت فول الصويا-تتضمن زيت النخيل *
  



)طن (2005 الميزان السلعي ألهم الصادرات والواردات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام 5-3الجدول   

االآتفاء الذاتي المتاح التصدير االستيراد اإلنتاج المنتجات

 113.7 4,104,422 752,717 188,393 4,668,746 القمح
 48.9 1,568,012 1,920 802,516 767,416 الشعير

 11.3 1,660,972 0 1,473,742 187,230 الذرة الصفراء
 100.0 3,990 0 0 3,990 الذرة البيضاء

 100.1 1,095,078 1,213 0 1,096,291 الشوندر السكري
 17.4 711,852 3,718 591,855 123,715 السكر

 100.8 583,524 8,636 3,855 588,305 البطيخ األحمر
 119.8 79,509 15,754 0 95,263 البطيخ األصفر

 16.5 26,560 371 22,561 4,370 التمر
 130.1 227,541 68,516 0 296,057 التفاح
 104.2 294,125 13,036 784 306,377 العنب

 104.6 743,937 53,480 19,600 777,817 مجمل الحمضيات
 189.4 10,434 9,333 0 19,767 اإلجاص
 102.5 4,698 116 0 4,814 السفرجل
 112.1 58,436 7,077 0 65,513 المشمش
 115.1 46,442 6,999 0 53,441 الكرز
 112.2 20,177 3,286 817 22,646 الخوخ
 100.0 12,289 0 0 12,289 الجارنك
 109.9 45,402 4,479 0 49,881 التين
 101.7 53,287 883 0 54,170 الرمان
 98.5 11,214 10,629 10,801 11,042 الليمون
 105.3 429,697 31,007 8,082 452,622 البرتقال
 109.4 47,169 4,438 0 51,607 الدراق
 100.8 607,205 5,018 0 612,223 الزيتون

 156.7 78,608 44,535 0 123,143 زيت الزيتون
 135.0 709,317 321,769 73,744 957,342 ☼البندورة 
 100.0 60,572 0 0 60,572 الفليفلة
 95.3 162,039 2,080 9,735 154,384 نالباذنجا

 116.2 19,902 3,233 0 23,135 البازالء الخضراء
 103.5 42,635 1,490 0 44,125 الفول األخضر

 104.3 46,836 2,020 0 48,856 الفاصولياء واللوبياء الخضراء
 114.6 74,236 10,871 0 85,107 الملفوف والقرنبيط

 96.8 628,815 23,855 44,190 608,480 ☼البطاطا 



 )طن (2005 الميزان السلعي ألهم الصادرات والواردات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام 5- 3الجدول ) تابع(

 92.7 26,490 0 1,938 24,552 الفول السوداني
 1.1 41,300 228 41,076 452 السمسم

 89.6 22,174 2,247 4,552 19,869 عباد الشمس
 1.8 214,882 3,089 214,157 3,814 فول الصويا
 104.3 32,560 10,706 9,313 33,953 الفول الحب

 249.5 1,040 1,555 0 2,595 الفاصولياء واللوبياء   الحب
 96.0 5,503 0 222 5,281 البازالء الحب

 194.1 79,169 74,821 325 153,665 العدس
 138.0 47,275 18,193 241 65,227 الحمص
 177.7 201,336 156,363 0 357,699 قطن شعر
 104.2 27,717 1,153 0 28,870 تبغ خام

 113.7 110,017 21,046 5,991 125,072 ☼بصل جاف 
 96.0 48,525 242 2,177 46,590 ثوم

 100.2 286,711 12,252 11,659 287,304 خيار قرع آوسا قثاء
 0.0 1,829 109 1,938 0 فستق حلبي مقشور
 100.3 44,512 130 0 44,642 مقشور فستق حلبي غير
 100.0 12,472 0 0 12,472 جوز غير مقشور

 0.0 2,257 0 2,257 0 جوز مقشور
 100.2 228,690 345 0 229,035 لوز غير مقشور

 0.0 1,373- 1,373 0 0 لوز مقشور
 334.6- 8,920- 38,769 0 29,849 آمون 
 65.8- 4,033- 6,687 0 2,654 يانسون
 100.0 2,131 0 0 2,131 عسل

 0.0 1,460 0 1,460 0 حليب مجفف
 100.0 765,061 274 0 765,335 حليب طازج

 129.5 16,739 5,791 852 21,678 صوف مغسول
 59.6 28,468 0 11,488 16,980 لحم سمك
 100.0 163,433 0 0 163,433 لحم دواجن

 100.7 154,182 1,018 0 155,200 بيض
 142.5 0 **54463.4 *799 179,912 نط/لحم األغنام 
 94.3 0 0 ***3365 55,411 طن/لحم األبقار 
ال تتوفر بيانات  7,057 طن/لحم الماعز 

قة دق
0 100.0 

آغ 200 رأس بقر بواقع 16825تعادل .*** آغ للرأس الواحدة18 رأس غنم بواقع 3025744تعادل .** آغ للرأس الواحدة18 رأس غنم بواقع 44360تعادل * 
 .للرأس الواحدة

 .حسب إحصائيات مراآز الحجر الصحي البيطري الحدودية) ♦(المديرية العامة للجمارك والمجموعة اإلحصائية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي: المصدر 



       األغنام الحية6-3الجدول 

   الصادرات
 السنوات

مليون  طن
 دوالر

قيمة الوحدة 
 (%)رئيسية الوجهات التصديرية ال طن/دوالر

  

-96وسطي 
98 16,450 61.1 3,711.8    

-03وسطي 
05 76,655 206.4 2,692.4    

   1.5الكويت -24.5قطر -73.9السعودية  2,793.1 34.9 12,489 2001
   1.7 لبنان -12.1الكويت -7قطر -77.6السعودية  2,985.6 109,410326.7 2002
   1.4 األردن -4.1الكويت -8قطر -18.1لبنان -67.4السعودية  2,957.7 201.1 67,998 2003
   7.6قطر -9.1الكويت -9.3لبنان -72.9السعودية  2,538.5 238.2 93,850 2004
   1.6 األردن-3.6 لبنان -7.4الكويت-10.2قطر-76.9 السعودية 2,639.7 179.8 68,118 2005

     المديرية العامة للجمارك: المصدر 
       

     القطن غير المكرود وغير الممشط- 7-3 الجدول 

   الصادرات
 السنوات

مليون  طن
 دوالر

قيمة الوحدة 
 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية  طن/دوالر

  

-96وسطي 
98 150067230.7 1,537.4    

-03وسطي 
05 133,601156.0 1,167.8    

   -3باآستان -5بلجيكا -5تايلند -8اندونيسيا-10ايطاليا-18ترآيا 1,091.3 187,069204.2 2001
   5بلجيكا -7.3اندونيسيا -11.1 ترآيا-12.2تايلند -13.6باآستان-15.6ايطاليا  789.5 254,784201.2 2002
   4باآستان -4.8تايلند -5.2بلجيكا - 6.6اندونيسيا -15ايطاليا -36.7ترآيا  1,093.3 127,623139.5 2003
   2.1تونس -3.1بنغالدش -3.7مصر -3.9آوريا الجنوبية -6.2اندونيسيا -11.7الصين -15.7 ايطاليا -19.4ترآيا -20.0باآستان  1,451.0 113,923165.3 2004
   2.2بنغالدش -3.2تونس -3.9مصر - 4.3باآستان -5.3تايلند -6.8 اندونيسيا -7.0اليابان -8.0 الصين - 10.8ايطاليا -38.1ترآيا  1,025.0 159,256163.2 2005

     يرية العامة للجماركالمد: المصدر 
  



 
     البندورة- 8-3الجدول 

 الصادرات
 السنوات

مليون  طن
 دوالر

قيمة 
الوحدة 
طن/دوالر

  

   569.0 98108,15661.5-96وسطي 
   151.2 05268,48340.6-03وسطي 
 4.5الكويت - 5 العربية المتحدة اإلمارات-3.5 اإلتحاديةروسيا -28.8السعودية  411.7 168,13769.2 2001
 5.3الكويت -5 العربية المتحدةاإلمارات- 2.6 اإلتحاديةروسيا - 8.7 األوربي اإلتحاد-71.5السعودية  285.7 218,37762.4 2002
 2.0قطر -6.0 العربية المتحدةاإلمارات-3.1 اإلتحاديةروسيا -6.8رومانيا -54.1السعودية  237.7 217,98751.8 2003
 1.9قطر -2.3العراق -2.5ترآيا-2.9 العربية المتحدة اإلمارات- 6.0الكويت-7.7لبنان-8.8 أوآرانيا- 9.6 األوربي اإلتحاد-54.1السعودية  110.9 260,31028.9 2004
 1.2قطر -1.2عمان -2.8 العربية المتحدة تاإلمارا-3.3 راو ندا -5.4الكويت -9.0 األوربي اإلتحاد-9.4العراق -25.0لبنان -39.4السعودية 125.7 327,15241.1 2005

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
     

     بذور الكمون- 9-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة 
الوحدة 
طن/دوالر

  

   1,459.1 14.7 9810,066-96وسطي 
   970.3 33 0534,198-03وسطي 

5.2المكسيك -5.2المغرب -5.4البرازيل -7.8 األوربي اإلتحاد- 8.8السعودية -11 األمريكيةالواليات المتحدة -22.4 العربية المتحدة اإلمارات 3,039.2 74.6 24,536 2001

-5.1مصر -7.4 المكسيك -8.3 ةاألمريكيالواليات المتحدة -9.7 األوربي اإلتحاد-9.8ماليزيا -10السعودية-10 العربية المتحدة اإلمارات 131.02,828.2 46,332 2002
 3.6المغرب -4.4البرازيل

المكسيك -7.1البرازيل -9.2 العربية المتحدة اإلمارات-11.0مصر - 11.3السعودية -11.8 األوربي اإلتحاد-14.3 األمريكيةالواليات المتحدة  1,349.5 42.7 31,623 2003
 3.7الجزائر -3.9البيرو - 4.3ماليزيا -4.9المغرب -5.0

المغرب -5.2مصر -10.1السعودية -11.1البرازيل -11.2 األمريكيةالواليات المتحدة -12.2 األوربي اإلتحاد-18.2 العربية المتحدة اإلمارات 789.8 24.6 31,130 2004
 3.0اإلآوادور - 3.8ماليزيا -4.3الجزائر -5.0

 -3.7الجزائر -7.8البرازيل -9.8 األمريكيةالواليات المتحدة -10.1العربية المتحدة  اإلمارات-10.5مصر -11.1المغرب -11.7السعودية  810.2 32.3 39,841 2005
 3.1 األردن

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
  



  بذور اليانسون 10-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية 

   1,461.8 3.2 2,173 98-96وسطي 
   1,160.0 5.4 4,650 05-03وسطي 

 الجزائر -4.5 فرنسا -5.8 األمريكية الواليات المتحدة -7.6 العربية المتحدة اإلمارات -12.3 السعودية -16.9 األردن-28.2لبنان  2,044.9 3.1 1,519 2001
 3.0 اإلآوادور -4.1

 اإلمارات -5.5 األردن -5.9 فرنسا -6.0 المكسيك -10.3السعودية - 11.8البرازيل -12.9لبنان -13.0 ألمريكيةاالواليات المتحدة  1,671.5 4.5 2,669 2002
 4.2هولندا - 5.0العربية المتحدة 

 اإلآوادور-5.3 األردن-6.2 هولندا - 6.8ترآيا -7.4السعودية -10.3 األمريكيةالواليات المتحدة -10.5البرازيل -11.3المكسيك  1,467.4 5.5 3,755 2003
 3.1فرنسا -3.3فنزويال -4.7لبنان -4.9

-4.1الجزائر -4.6فرنسا -5.3فنزويال -7.3 اإلآوادور- 7.4لبنان -8.7السعودية -9.4المكسيك -15.9 األمريكيةالواليات المتحدة  1,110.9 3.5 3,166 2004
 3.3مصر -4.1 األردن-4.1هولندا 

- 2.6 المكسيك -2.7السعودية -2.8فنزويال -3.9هولندا -4.0لبنان -8.4البرازيل -14.0 األمريكيةاليات المتحدة الو-35.9ترآيا  1,017.9 7.2 7,030 2005
 2.0 اإلآوادور-2.6الجزائر 

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
  البقوليات11-3الجدول 

 الصادرات
 السنوات

مليون  طن
 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية 

   1,118.0 13.0 11,646 98-96وسطي 
   228.7 5.6 24,530 05-03وسطي 
 4.2قطر -9.5 العربية المتحدة اإلمارات -13.8الكويت -16.3السعودية -52.5لبنان  698.1 5.1 7,340 2001
 2.3عمان -6.8قطر -9.8ة المتحدة  العربياإلمارات-19.3الكويت -23.0 السعودية -35.9لبنان  436.3 3.2 7,355 2002
 1.1عمان -1.7العراق -2.1 األردن-3.1قطر -4.9 العربية المتحدة اإلمارات-11.9الكويت -14.9 السعودية-61.9لبنان  407.4 2.7 6,668 2003
 1.1عمان -1.7العراق -2.1 ردناأل-3.5قطر -5.9 العربية المتحدة اإلمارات-10.7الكويت -12.4السعودية -61.7لبنان  286.6 1.9 6,542 2004

 العربية اإلمارات-2.2 اإلتحاديةروسيا -2.9الكويت -4.7السعودية -5.8 راو ندا-9.1لبنان -28.8العراق -39.2 ةاألوربيالسوق  202.7 12.2 60,381 2005
 1.2قطر -1.5 األردن-1.6المتحدة 

  المديرية العامة للجمارك: المصدر 
   



   القاسي والطري القمح- 12-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية 

   216.4 114.8 530,463 98-96وسطي 
   155.0 106 681,931 05-03وسطي 
 0.1  العربية المتحدةاإلمارات-0.1السعودية -39.4 أرمينيا-60.5الجزائر  237.9 8.5 35,615 2001
 0.1 األردن-4.1مصر -13.4آوريا الجنوبية -82.4الجزائر  188.2 117.8 626,218 2002
 3.6 أوآرانيا-4.4اليمن -7.9العراق -8.9ايطاليا -21.0مصر -54.5الجزائر  176.5 117.8 667,580 2003
 4.6آوريا الديمقراطية -8.4لبنان - 11.1 األردن-14.2الجزائر -19.6العراق -31.7مصر  179.8 125.9 700,193 2004
 0.2العراق -1.6الجزائر -2.2اليمن -12.5السودان -12.9ايطاليا -14.7تونس -15.2 األردن -40.7مصر  108.2 73.4 678,021 2005

  المصدر المديرية العامة للجمارك
-5.3 ايطاليا* 0.4 األوربي اإلتحادبقية دول -1.5 ألمانيا    

    
 ) الخوخ- الدراق - األجاص -  الكرز - المشمش -التفاح (ه مختارة  فواآ- 13-3الجدول 

 الصادرات
 السنوات

مليون  طن
 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية 

   1,176.9 41.1 34,963 98-96وسطي 
   393.6 27 68,236 05-03وسطي 
 3.0قطر -5.9 األردن-7.8الكويت -8.5مصر -9.3 العربية المتحدة ماراتاإل -58.6السعودية  805.9 40.5 50,260 2001
 3.0قطر -4.8لبنان -5.7مصر - 6.2 األردن-8.0الكويت -8.6 العربية المتحدة اإلمارات-56.5السعودية  764.0 49.7 65,093 2002
 6.2 اإلتحاديةروسيا -6.1 العربية المتحدة اإلمارات-6.3الكويت -7.2مصر -8.6لبنان -11.7 األردن-47.3السعودية  660.8 31.5 47,666 2003
 6.2 اإلتحاديةروسيا -6.3لبنان -7.8ليبيا -19.4مصر -22.2 األردن-22.8السعودية  419.2 20.0 47,641 2004

-2.8الكويت -2.9العراق -3.2 العربية المتحدة اإلمارات-7.8ليبيا - 10.9لبنان -13.0السعودية -24.2 األردن-28.4مصر  266.0 29.1 109,402 2005
 1.0قطر -1.4عمان -1.6الجزائر 

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
  



 
 ) المندرين-  الليمون -البرتقال  ( الحمضيات - 14-3الجدول 

 الصادرات
 السنوات

مليون  طن
 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية 

   777.2 8.9 11,479 98-96وسطي 
   235.8 9.0 38,276 05-03وسطي 
 5.1قطر -7.0 العربية المتحدة اإلمارات-11.8الكويت -15.4 األردن-54.5السعودية  501.6 22.5 44,916 2001
 5.5قطر -7.4 العربية المتحدة اإلمارات-11.4الكويت -25.6 األردن-44.5السعودية  424.6 16.5 38,792 2002
 1.9رومانيا -2.2لبنان -4.9 العربية المتحدة اإلمارات-5.7قطر -15.3الكويت -27.8السعودية -34.9 األردن 372.2 10.8 28,927 2003
 2.7 قطر -3.7 العربية المتحدة اإلمارات-6.3العراق -8.0الكويت -10.6لبنان -21.3السعودية -45.2 األردن 237.0 6.6 27,913 2004
 1.4عمان -1.7قطر -2.2 العربية المتحدة اإلمارات-5.4الكويت -10.2لبنان -13.4السعودية -30.6العراق -33.0 دناألر 167.2 9.7 57,989 2005

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
     

    * العدس- 15-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية 

   448.7 52.0 115,994 98-96وسطي 
   398.5 29.0 72,681 05-03وسطي 
 4.5لبنان -5.3مصر -11.7 األردن-18.0السعودية -57.2** أخرىبلدان  599.8 18.5 30,904 2001
 2.2ترآيا -3.1لبنان -5.2 * أخرىبلدان -8.6 األردن-12.8السعودية -65.7العراق  585.6 22.4 38,168 2002
 4.6العراق -9.0 األردن-9.9ترآيا -13.5بنغالديش -15.9السعودية -40.3مصر  413.1 28.8 69,728 2003
 2.6السودان -4.1لبنان -4.5ترآيا -8.2 األردن-21.1السعودية -52.8مصر  373.3 26.7 71,459 2004
 3.0لبنان -3.6المغرب -8.4السودان -9.6 األردن-19.0ترآيا -21.7السعودية -28.9مصر  408.7 31.4 76,856 2005

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
  



 
    زيت الزيتون- 16-3الجدول 

 الصادرات
 السنوات

مليون  طن
 دوالر

قيمة 
الوحدة 
طن/دوالر

 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية 

   2,857.2 8.0 982,795-96وسطي 
   1,601.3 60.9 0538,043-03وسطي 
 2.4آندا -3.3 األمريكيةالواليات المتحدة -5.5 العربية المتحدة اإلمارات-9.6ترآيا -12.7الكويت -51.8 السعودية  2,783.0 6.1 2,205 2001
 4.4 العربية المتحدة اإلمارات-5.5 *األوربي اإلتحاد- 9.5الكويت -9.7سويسرا -21.2ترآيا -33.4 السعودية  2,381.0 11.5 4,837 2002
 2.1ترآيا -2.4الكويت -6.9السعودية -17.5سويسرا -61.4 ** األوربي اإلتحاد  1,788.1 53.2 29,739 2003
 3.3 األمريكيةالواليات المتحدة -8.5السعودية - 9.5المناطق الحرة السورية -16.2سويسرا -51.9*** األوربي اإلتحاد  1,717.8 38.0 22,144 2004

-1.8ترآيا -1.9 األمريكيةالواليات المتحدة - 4.0السعودية -10.6المناطق الحرة السورية -13.0سويسرا -60.4 **** ربياألو اإلتحاد 1,470.6 91.5 62,245 2005
 1.5الكويت -1.7لبنان -1.7 العربية المتحدة اإلمارات

 1,2 األعضاء باقي - 3,4 ايطاليا -30,1اسبانيا *
 0,1 األعضاءباقي -2,4 فرنسا-9,5 اسبانيا-49,4ايطاليا ** 

 0,4 األعضاءباقي -8,1 اسبانيا -43,4ايطاليا *** 
 0,6 األعضاء باقي -19,5اسبانيا -40,3ايطاليا :  يتضمن 25 األوربي اإلتحاد**** 

     
   المياه المعدنية والغازية- 17-3الجدول 

 الصادرات
 السنوات

ن مليو طن
 دوالر

قيمة 
الوحدة 
طن/دوالر

 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية 

   583.9 1.3 982,209-96وسطي 
   204.7 05211,18543.2-03وسطي 
 2.0 العربية المتحدة اإلمارات-2.7لبنان -18.5 األردن-33.8ليبيا -40.7السعودية  394.2 0.1 362 2001
 1.7البحرين -14.0لبنان -81.8 األردن 288.1 7.0 24,164 2002
 4.1لبنان -46.5 األردن-47.4ق العرا 241.9 16.0 65,989 2003
 0.7لبنان -17.1 األردن-80.7العراق  209.1 265,51955.5 2004
 0.5مالي -0.7المناطق الحرة السورية -19.6 األردن-77.5العراق  192.7 302,04758.2 2005

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 



 
     الحمص- 18-3الجدول 

 الصادرات
 السنوات

مليون  طن
 دوالر

 قيمة
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية 

   767.6 5.9 7,740 98-96وسطي 
   478.6 9.1 19,002.0 05-03وسطي 
 5.9 العربية المتحدة اإلمارات-41.2 األردن-52.1السعودية  702.1 0.7 1,067 2001
 2.8السعودية -3.4الكويت -7.0 العربية المتحدة اإلمارات-11.4ا ايطالي-16.4لبنان -57.2 األردن 907.9 0.4 460 2002
 4.1 العربية المتحدة اإلمارات-4.3لبنان -6.1السعودية -6.8مصر -77.3 األردن 760.3 6.3 8,316 2003
 5.2العراق -5.8السعودية - 5.9تونس -7.6لبنان -13.5مصر -50.8 األردن 435.6 12.8 29,459 2004
 3.6الكويت -3.9ترآيا -5.2ليبيا -5.2 العربية المتحدة اإلمارات-7.2مصر -8.6السعودية -11.9تونس -17.5لبنان -36.3 األردن 422.7 8.1 19,231 2005

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
     

  )لنت القطن( زغب بذور القطن - 19-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)لتصديرية الرئيسية الوجهات ا

   290.7 5.7 19,602 98-96وسطي 
   271.0 8.5 31,258 05-03وسطي 
 2.5مصر -3.9 األمريكيةالواليات المتحدة - 4.3تونس -11.0بلجيكا -28.9اليابان - 43.5 ألمانيا 384.4 13.6 35,490 2001
 3.8السعودية - 4.5مصر -25.5ن اليابا- 62.9 ألمانيا 240.8 10.6 44,077 2002
 2.9 األمريكيةالواليات المتحدة -4.1الصين -4.3مصر -5.6السعودية -17.9اليابان - 63.7 ألمانيا 225.5 7.2 31,804 2003
 2.3مصر - 3.5السعودية -11.2الصين -16.7اليابان - 65.2 ألمانيا 308.1 8.1 26,252 2004
 3.6مصر -4.2السعودية -5.1اسبانيا -3.6الصين -13.8اليابان - 66.4 ألمانيا 284.4 10.2 35,719 2005

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
  



 
   بقايا عصر الزيتون والقطن وباقي البذور الزيتية- 20-3الجدول 

  الصادرات
 السنوات

مليون  طن
 دوالر

قيمة 
الوحدة 
طن/دوالر

 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية 
 

    87.7 3.3 9837,143-96وسطي 
    130.9 0578,365.310.3-03وسطي 
  2.7السعودية -4.9 األردن-9.8ترآيا -56.8لبنان  131.9 4.6 34,991 2001
  1.5مالطا -25.0السعودية -30.7ترآيا -42.0لبنان  84.5 5.1 60,760 2002
  3.3مصر -6.8 األردن-9.5سعودية ال-20.4ترآيا -22.2لبنان -32.1العراق  101.7 8.9 87,899 2003
  3.3ايطاليا -5.5مصر - 16.4لبنان - 31.9ترآيا -40.4العراق  141.9 18.1 127,576 2004
  1.6السعودية -2.6ليبيا -24.5العراق -71.3لبنان  190.5 3.7 19,621 2005

    المديرية العامة للجمارك: المصدر 
     قمر الدين وملبن- 21-3الجدول 

  الصادرات
 نواتالس

مليون  طن
 دوالر

قيمة 
الوحدة 
طن/دوالر

 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية 
 

    1,869.8 14.4 987,716-96وسطي 
    721.1 6.8 059,468.9-03وسطي 
  3.5عربية المتحدة  الاإلمارات-3.8الكويت -4.0مدغشقر -4.5 األردن-6.5لبنان -14.9السعودية -57.7مصر  1,125.0 10.4 9,236 2001
  3.6 العربية المتحدة اإلمارات-3.8العراق -5.5الكويت -8.6 األردن-28.1السعودية -41.6مصر  1,024.5 11.6 11,304 2002
  3.4غامبيا -3.6الكويت - 4.6 العربية المتحدة اإلمارات-8.9 األردن-16.4السعودية -55.8مصر  747.0 7.6 10,178 2003
  3.7 العربية المتحدة اإلمارات-5.2الكويت -5.9 األردن-14.5السعودية -63.2مصر  771.3 5.4 7,051 2004
 1.6 األمريكيةالواليات المتحدة -1.6ترآيا -3.4 العربية المتحدة اإلمارات-6.1الكويت -8.1 األردن-18.7السعودية -55.9مصر  665.9 7.4 11,177 2005

    المديرية العامة للجمارك: المصدر 
  



 
    العنب الطازج- 22-3الجدول 

 الصادرات
 السنوات

مليون  طن
 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية 

   1,016.7 17.9 17,578 98-96وسطي 
   282.0 3.5 12,460.0 05-03وسطي 
 6.5 األردن-13.2الكويت -25.4 العربية المتحدة اإلمارات-43.9السعودية  823.9 25.1 30,475 2001
 13الكويت -14.8 األردن-20.3 العربية المتحدة اإلمارات-36.2السعودية  740.6 20.7 28,003 2002
 3.9 اإلتحاديةروسيا -4.8قطر -13.5الكويت -19.4 العربية المتحدة اإلمارات-23.7 األردن-27.8السعودية  386.7 5.0 13,022 2003
 3.5البحرين -4.2قطر -6.4عمان -12.3 األردن-16.4الكويت -22.5 العربية المتحدة اإلمارات-33.3السعودية  251.1 2.3 9,076 2004
 3.6السودان -3.7قطر -8.7عمان -9.2الكويت -16.5السعودية -17.2 العربية المتحدة اإلمارات-17.7لبنان -19.2 األردن 211.2 3.2 15,282 2005

   ماركالمديرية العامة للج: المصدر 
     

    الجبن واللبن- 23-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية 

   2,868.8 2.0 702 98-96وسطي 
   1,419.2 6.5 4,610.3 05-03وسطي 
 2.2الكويت -4.8عربية المتحدة  الاإلمارات-12.6السعودية -77.0لبنان  2,933.0 3.8 1,307 2001
 1.2قطر -7.2السعودية -10.1 العربية المتحدة اإلمارات-12.0الكويت -67.8لبنان  2,708.6 7.4 2,749 2002
 1.1قطر -4.7الكويت -6.7السعودية -7.4 العربية المتحدة اإلمارات-77.9لبنان  2,180.8 8.7 3,975 2003
 5.1 األردن-9.1 العربية المتحدة اإلمارات-12.3الكويت -13.5السعودية -55.4لبنان  1,518.2 4.4 2,925 2004
 3.2قطر - 10.1السعودية -13.4الكويت -14.1 العربية المتحدة اإلمارات-15.9 األردن-40.9لبنان  940.5 6.5 6,931 2005

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
  



 
  المقشر الفستق الحلبي المقشر وغير- 24-3الجدول 

 الصادرات
 السنوات

مليون  طن
 دوالر

قيمة 
الوحدة 
طن/دوالر

 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية 

   3,372.0 31.6 989,369-96وسطي 
   1,618.8 2.4 051,490.3-03وسطي 
 2.0 العربية المتحدة اإلمارات-2.8الكويت -92.7لبنان  1,203.9 12.4 10,273 2001
 3.1قطر -3.1البحرين -3.2الكويت -3.3السعودية -6.9 العربية المتحدة اإلمارات-79.4لبنان  1,543.9 5.8 3,787 2002
 1.1السويد -1.1 العربية المتحدة اإلمارات-3.9اليونان -10.7 األردن-79.4لبنان  1,546.4 4.5 2,917 2003
 1.9 العربية المتحدة اإلمارات-4.2 األردن-6.4اليونان -7.4مصر -72.7لبنان  1,325.1 1.7 1,283 2004
 4.4ترآيا -4.6لبنان -5.4السعودية -11.2 األردن-13.1 العربية المتحدة اإلمارات-50.9مصر  3,320.7 0.9 271 2005

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
   البطاطا الطازجة والبردة- 25-3الجدول 

 الصادرات
 السنوات

مليون  طن
 دوالر

 (%)سية الوجهات التصديرية الرئي  

   493.9 8.1 9816,355-96وسطي 
   205.7 0519,026.93.9-03وسطي 
 5.0عمان -5.9قطر -7.1 ألمانيا-14.1السعودية -16.0الكويت -20.6اليونان -24.7 العربية المتحدة اإلمارات 395.2 4.6 11,629 2001
 8.0عمان -13.3اليونان -16.7الكويت - 16.8السعودية -22.4حدة  العربية المتاإلمارات 339.6 6.0 17,634 2002
 4.6لبنان -5.3عمان -6.8 األردن-11.3السعودية -15.8 العربية المتحدة اإلمارات-21.4العراق -25.5الكويت  183.2 3.1 17,094 2003
 4.7قطر -5.0عمان -8.0 العربية المتحدة اتاإلمار-10.4لبنان -11.1السعودية -16.0الكويت -37.7العراق  189.2 3.2 16,798 2004

  2.8السعودية -3.8 األردن-4.6 العربية المتحدة اإلمارات-4.9الكويت -12.2لبنان -28.6 األوربي اإلتحاد-34.6العراق  234.2 5.4 23,188 2005
 1.6رومانيا -1.9عمان -1.9قطر - 2.6ترآيا -

  
 المديرية العامة للجمارك: المصدر 



 
     المعجنات26-3الجدول 

 الواردات
 السنوات

مليون  طن
 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 

   5,357.8 0.0 2.0 98-96وسطي 
   716.8 7.6 10,638 05-03وسطي 
 1.0 األردن-6.8 العربية المتحدة اإلمارات-41.2لبنان -49.8السعودية  1,129.4 3.3 2,950 2001
 3.7 األردن-8.8 العربية المتحدة اإلمارات-32.2لبنان -53.4السعودية  760.0 5.0 6,602 2002
 2.9ترآيا -3.9 العربية المتحدة اإلمارات-4.0 األردن-36.9لبنان -51.0السعودية  757.2 5.6 7,427 2003
 1.4عمان -3.3 ردناأل-11.4 العربية المتحدة اإلمارات-38.2السعودية -45.0لبنان  653.4 7.3 11,246 2004
 4.6 األردن-5.8 العربية المتحدة اإلمارات-42.4لبنان -45.4السعودية  747.9 9.9 13,241 2005

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
     
     
     

  الزيوت والدهون المهدرجة27-3الجدول 
 الواردات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 

   0.0 0.0 0.0 98-96وسطي 
   126.5 11.4 89,760 05-03وسطي 
 1.4اندونيسيا -1.8هولندا -4.5 العربية المتحدة اإلمارات-20.2عمان - 26.6ماليزيا -44.7ترآيا  588.6 4.2 7,118 2001
 4.5هولندا -5.0 العربية المتحدة اإلمارات-9.1ا اندونيسي-22.9ماليزيا -28.3ترآيا -29.2عمان  548.6 7.4 13,410 2002
 1.1لبنان -5.0 األوربي اإلتحاد-6.6 هولندا -9.2ترآيا -12.5اندونيسيا - 30.1ماليزيا -34.6عمان  534.6 5.3 9,860 2003
 4.3 األوربي اإلتحاد-4.7 العربية المتحدة اإلمارات-8.5اندونيسيا -23.5ترآيا -24.3عمان -32.5ماليزيا  566.6 7.3 12,835 2004
 1.3 األوربي اإلتحاد-3.9اندونيسيا - 11.0ماليزيا -11.1عمان -18.5ترآيا -53.2 العربية المتحدة اإلمارات 87.3 21.5 246,585 2005

  المديرية العامة للجمارك: المصدر 
  



 
  

    السكر- 28-3الجدول 

  الواردات
 السنوات

 مليون دوالر طن
قيمة الوحدة 

 (%)الرئيسية دول المنشأ  طن/دوالر
 

    347.7 138.9 399,458 98-96وسطي 
    259.6 165.9 639,040 05-03وسطي 
  3.0ايطاليا -3.4اسبانيا -3.8هولندا -5.2البرازيل - 22.1فرنسا -23.9ترآيا -35.3بلجيكا  258.6 136.4 527,664 2001
  3.6تايلند -4.0بلجيكا -8.2فرنسا -8.3المكسيك - 22.5البرازيل -43.4ة األوربيالسوق  239.7 142.0 592,537 2002
  5.9بلجيكا -7.2البرازيل -7.3 أفريقيا-16.8تايلند -16.9فرنسا -42.8ة األوربيالسوق  242.7 149.4 615,638 2003
  1.4بلجيكا -7.7فرنسا - 32.3البرازيل -55.4ة األوربيالسوق  265.6 176.2 663,374 2004
2005 638,108 172.1 269.7    

    %74,7 ساهم بحوالي 25 األوربياالتحاد 
     المديرية العامة للجمارك: المصدر 

      
    الذرة- 29-3الجدول 

  الواردات
 السنوات

 مليون دوالر طن
قيمة الوحدة 

 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر
 

    146.2 67.3 460,295 98-96وسطي 
    122.5 132.5 1,081,565 05-03وسطي 
  0.9 البرازيل -24.7 األرجنتين -74.4 األمريكيةالواليات المتحدة  110.1 98.5 894,221 2001
  1.2 بلغاريا - 2.8ة األوربي السوق -11.7 األرجنتين -84.1 األمريكيةالواليات المتحدة  112.1 100.8 898,907 2002
  0.4 العراق -2.4 أوآرانيا -33.1 األرجنتين -63.9 األمريكيةاليات المتحدة الو 114.0 104.3 914,259 2003
  0.1 العراق -0.3 أوآرانيا -15.7 األرجنتين -83.9 األمريكيةالواليات المتحدة  131.6 112.6 855,757 2004
 -1.0المالديف - 3.6بلغاريا -4.1ترآيا -11.2 أوآرانيا-13.5 األرجنتين-66.2 األمريكيةالواليات المتحدة  122.5 180.6 1,474,680 2005

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
  



 
  

    الشعير- 30-3الجدول 

  الواردات
 السنوات

 مليون دوالر طن
قيمة الوحدة 

 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر
 

    0.0 0.0 0 98-96وسطي 
    114.1 77 676,173 05-03وسطي 
  1.4 ايطاليا -4.3 أوآرانيا -5.1 ترآيا -8.4 روسيا اإلتحادية -80.5*  بلدان أخرى 62.4 21.5 344,779 2001
  4.6 بلغاريا -7.2 ترآيا -7.8 أوآرانيا -34.9 روسيا اإلتحادية - 44.9* بلدان أخرى 84.8 31.2 368,018 2002
  1.9 روسيا االتحادية -2.6 ترآيا -5.5 ألمانيا -28.7* دول أخرى-60.9العراق  101.5 61.0 601,277 2003
  0.7*  بلدان أخرى-1.1 اإلآوادور -8.4 بلغاريا -41.3 العراق -48.5 أوآرانيا 111.2 69.5 624,727 2004

رومانيا - 2.1بلغاريا -2.2المالديف -3.5فرنسا -20.1ترآيا -22.7روسيا االتحادية -47.6 أوآرانيا 125.8 100.9 802,516 2005
1.1  

     المديرية العامة للجمارك: المصدر 
      
      

   لب و آسبة وبقايا استخراج زيت الزيتون وفول الصويا والقطن وعباد الشمس- 31-3الجدول 
  الواردات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

 
    308.8 47.7 154,391 98-96وسطي 

    225.2 75 331,038 05-03سطي و
  18.0 األمريكية الواليات المتحدة -81.4 األرجنتين 177.0 42.4 239,466 2001
  0.8هولندا , 1.5 لبنان -7.5 األمريكية الواليات المتحدة -90.2 األرجنتين 173.3 55.4 319,688 2002
  0.7 لبنان -99.3 األرجنتين 188.3 48.3 256,559 2003
  0.2 بلغاريا - 0.7 البرازيل -4.1 األمريكية الواليات المتحدة -94.8 األرجنتين 268.5 93.8 349,309 2004
  0.9روسيا االتحادية - 1.1بلغاريا -3.2 األمريكيةالواليات المتحدة -94.6 األرجنتين 210.7 81.6 387,247 2005

     المديرية العامة للجمارك: المصدر 
  



  
  

   الرز بكافة أشكاله- 32-3الجدول 
  الواردات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 
 

    401.3 64.4 160,536 98-96وسطي 
    309.1 77 249,979 05-03وسطي 
  3.8 الصين -10.6 يةاألمريك الواليات المتحدة -11.3 استراليا -35.3 تايالند -36.2مصر  255.8 72.1 281,832 2001
  1.3 األمريكية الواليات المتحدة -1.3 ايطاليا - 2.1اسبانيا , 6.9 استراليا -35.9 مصر -50.7تايالند  274.4 49.6 180,676 2002
  1.5 ايطاليا -1.8 الهند -5.7اسبانيا  , -5.8 فيتنام -6.1 استراليا -19.1 تايالند -58.2مصر  306.2 59.1 193,182 2003
  2.3 الهند -2.3ة األوربي السوق -2.7 العراق -2.8 اسبانيا -3.4 تايالند -82.1مصر  352.8 83.9 237,897 2004

الباآستان -1.1ايطاليا - 1.6اسبانيا -3.4الهند -3.6استراليا -4.3 األمريكيةالواليات المتحدة -7.0تايلند -76.5مصر  278.3 88.7 318,857 2005
1.1  

    رية العامة للجماركالمدي: المصدر 
      

   * الشاي- 33-3الجدول 
  الواردات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 
 

    1,856.5 36.0 19,414 98-96وسطي 
    1,746.0 56 32,111 05-03وسطي 
  0.8الصين  -3.8 مصر -94.2 سيريالنكا 1,860.5 48.3 25,975 2001
  4.0مصر - 94.4 سيريالنكا 1,818.5 55.7 30,642 2002
  3.9 مصر -94.0 سيريالنكا 1,844.3 53.6 29,036 2003
  1.0 المملكة العربية السعودية -1.1 فيتنام -3.8 مصر -91.2 سيريالنكا 1,929.4 59.2 30,683 2004
   2.2السعودية -3.0يتنام ف-4.9مصر -88.9 سيريالنكا 1,514.4 55.4 36,615 2005

    المديرية العامة للجمارك: المصدر 
   تتضمن الشاي األخضر* 



 
    الحليب المجفف- 34-3الجدول 

 الواردات
 السنوات

مليون  طن
 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 

   3,267.9 29.6 9,061 98-96وسطي 
   2,207.1 43.9 19,883 05-03وسطي 
  2.8 األمريكية الواليات المتحدة -3.3 أوآرانيا -4.5 بلجيكا -6.9 إيران -11.7 استراليا - 22.5 بولونيا -43.5هولندا  2,555.7 22.6 8,857 2001
 3.1 األمريكيةواليات المتحدة  ال-3.2 أوآرانيا -3.9 فرنسا -11.6 بلجيكا - 15.6 بولونيا -21.4استراليا , 32.0هولندا  2,434.9 36.2 14,847 2002
 3.0 جمهورية التشيك -4.4 أوآرانيا -5.9 بولونيا - 8.0 بلجيكا -19.0 فرنسا -21.4 هولندا -26.0استراليا  2,883.1 35.8 12,421 2003
 4.0مالديف  جزر ال-11.8 نيوزيلندا  -13.4 بولونيا -15.5 استراليا -20.1 فرنسا -20.3هولندا  2,695.0 39.5 14,645 2004
 2.1الهند -2.4استراليا -2.6 سنغافورا-3.7بلجيكا - 5.5جزر المالديف -8.1بولندا -16.1هولندا -20.4 نيوزيلندا-28.7فرنسا 1,730.1 56.4 32,582 2005

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
     

 )شمس عباد ال- الذرة - الصويا -النخيل ( الزيوت النباتية - 35-3الجدول 
 الواردات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 

   763.9 25.8 33,733 98-96وسطي 
   472.1 117,39255 05-03وسطي 
 2.4لمملكة العربية السعودية  ا-3.7 العربية المتحدة اإلمارات -4.6 قبرص -6.3 اندونيسيا -25.0 ماليزيا -46.6ترآيا  546.2 24.8 45,428 2001
3.7 لبنان -6.2 أوآرانيا -6.4 األمريكية الواليات المتحدة -7.7 العربية المتحدة اإلمارات -15.4 اندونيسيا -17.7 ترآيا -31.6ماليزيا  499.0 32.9 65,923 2002
 1.7 األرجنتين -2.5 اليونان -2.7 العربية المتحدة اإلمارات -3.2 اندونيسيا -6.6 ترآيا -7.7 أوآرانيا, -68.4ماليزيا  484.6 109,33753.0 2003
 2.9 اليونان - 4.1 روسيا اإلتحادية -7.8 لبنان -11.3 ترآيا -11.4 أوآرانيا -19.3 اندونيسيا -39.2ماليزيا  502.1 111,69056.1 2004

-2.8 العربية المتحدة اإلمارات-3.2لبنان -3.7اليونان - 5.5روسيا االتحادية - 6.7سيا اندوني-14.1 أوآرانيا- 15.5ترآيا -40.0ماليزيا  436.2 131,15057.2 2005
 2.1 األردن-2.1 األرجنتين

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
  



 
  

    بذور السمسم وعباد الشمس- 36-3الجدول 

 الواردات
 السنوات

 ون دوالرملي طن
قيمة الوحدة 

 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

   656.7 11.3 17,247 98-96وسطي 
   630.2 28 44,176 05-03وسطي 
  2.5 الهند -5.6 بلغاريا -6.7روسيا اإلتحادية , -17.7 الباآستان -27.9 السودان - 33.9نيجيريا  586.3 28.1 47,976 2001
 4.4 اليونان -4.8 أوآرانيا -5.1 روسيا اإلتحادية -6.2نسا  فر-8.0 الباآستان -20.0 نيجيريا -47.2السودان  451.4 24.5 54,205 2002
 2.7 العراق -2.7 روسيا االتحادية -5.1 الهند -7.6*  دول أخرى-24.2 السودان -25.9 نيجيريا -28.2 أوآرانيا 563.4 24.1 42,741 2003
 2.3 أوآرانيا -2.6 الهند -3.8 الباآستان -7.9 العراق -32.6 نيجيريا -44.9السودان  638.6 30.5 47,723 2004
 0.6مصر -1.7 أوزبكستان-7.9الباآستان -34.1السودان -54.4نيجيريا  688.5 29.0 42,065 2005

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
     
     

     فول الصويا- 37-3الجدول 
 الواردات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

   263.7 9.8 37,183 98-96وسطي 
   250.7 43 170,007 05-03وسطي 
 6.0 األمريكية الواليات المتحدة -94.0 األرجنتين 278.2 15.1 54,273 2001
 36.2 األمريكية الواليات المتحدة -63.8 األرجنتين 184.7 18.7 101,080 2002
 20.7 البارغواي -24.1 األمريكية الواليات المتحدة -55.2 ناألرجنتي 231.3 36.2 156,494 2003
 7.6 البرازيل -38.4 األرجنتين -54.1 األمريكيةالواليات المتحدة  266.1 37.1 139,370 2004
 46.9 األرجنتين-53.0 األمريكيةالواليات المتحدة  254.9 54.6 214,157 2005

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
  



 
  

     الموز- 38-3الجدول 

 الواردات
 السنوات

 مليون دوالر طن
قيمة الوحدة 

 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

   364.4 20.5 9856,343-96وسطي 
   97.7 24 246,700 05-03وسطي 
 2.8 باناما -2.7 األرجنتين -3.1 لبنان -8 آولومبيا -77.7اإلآوادور  312.5 19.8 63,378 2001
 1.5 اليمن -6.7 لبنان -13.9 آولومبيا -72.6اإلآوادور  273.0 20.7 75,835 2002
 1.4 باناما -5.2 هندوراس -5.2 آوستاريكا -6.7 لبنان -7.5 آولومبيا -71.8اإلآوادور  273.2 22.0 80,643 2003
 1.6 المكسيك -1.9هندوراس  - 2.5 آولومبيا -6.1 اليمن -7.8 لبنان -77.2اإلآوادور  271.8 25.6 94,332 2004
 4.1آولومبيا -8.5اليمن -8.9لبنان -9.1المكسيك -10.5مصر -50.1 اإلآوادور 43.6 24.6 565,125 2005

    المديرية العامة للجمارك: المصدر 
     

     الزبدة والسمن- 39-3الجدول 
 الواردات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

   2,125.2 12.0 5,648 98-96وسطي 
   1,997.4 18 9,236 05-03وسطي 

 ماليزيا -2.1 جمهورية التشيك -7.8 الدانمارك - 9.7 بولونيا -9.9 نيوزيلندا -12.6 بلجيكا -50.8هولندا  1,878.4 12.7 6,752 2001
1.9 

 2.2 استراليا -3.6 فرنسا -5.1 األورغواي -6.4 الدانمارك - 11.0 نيوزيلندا -13.5 بلجيكا -54.0هولندا  1,518.8 16.3 10,711 2002

 -4.4 استراليا - 6.2 الدانمارك -6.5 استونيا -9.1 فرنسا -13.0 بلجيكا -14.0 نيوزيلندا -37.5هولندا  1,622.3 14.6 9,009 2003
 3.5 األمريكيةالواليات المتحدة 

 -5.9  فرنسا -9.0 العربية المتحدة اإلمارات -9.9 نيوزيلندا -9.9 الدانمارك -14.1 بلجيكا -41.0ا هولند 2,207.4 20.3 9,195 2004
 2.9بولونيا 

جزر -4.1 ألمانيا-4.4 العربية المتحدة اإلمارات-6.1 نيوزيلندا-6.8الدانمارك -8.3فرنسا -17.1بلجيكا -37.2هولندا  2,149.7 20.4 9,504 2005
 2.5 بولندا-3.5المالديف 

    المديرية العامة للجمارك: المصدر 
  



 
  
      مطحونة أو غير مطحونة- مع سوقها - خام - المتة -  40-3الجدول             

 الواردات
 السنوات

 مليون دوالر طن
قيمة الوحدة 

 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

   7,945.5 15.1 981,897-96وسطي 
   741.0 13.6 18,320 05-03وسطي 
 2.1 البارغواي -97.9 األرجنتين 859.9 13.1 200115,262
 100 األرجنتين 832.2 13.9 200216,657
 1.1 األورغواي -3.2 البارغواي -95.7 األرجنتين 745.3 13.5 200318,148
 0.6ة األوربي السوق -99.4 األرجنتين 769.0 15.4 200419,971
 100.0 األرجنتين 703.1 11.8 200516,839

     المديرية العامة للجمارك: المصدر 
     
     

    القهوة الخضراء والمجففة- 41-3الجدول 
 الواردات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

   2,282.2 30.2 13,230 98-96وسطي 
   1,061.2 19 17,569 05-03وسطي 
 1.0  نيكاراغوا -1.3 آولومبيا -1.9 الهند -91.6البرازيل  809.3 30.3 200137,453
 1.2 لبنان -1.9 فيتنام -3.1 الهند -5.3 آولومبيا -83.7البرازيل  741.9 18.6 200225,100
 2.3 نيكاراغوا -4.1 لبنان -6.7 آولومبيا -9.4 الهند -70.7البرازيل  875.5 9.3 200310,654
 1.3 لبنان -3.0 فيتنام -3.1 آولومبيا -6.7 الهند -84.6البرازيل  1,118.8 21.0 200418,777
 1.0نيكاراغوا -1.2لبنان -2.7الهند -4.4آولومبيا -5.4فيتنام -83.8البرازيل  1,099.7 25.6 200523,275

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
  



 
    

     لنخالة والجريش ا- 42-3الجدول                  
 الواردات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

   369.6 0.045 122 98-96وسطي 
   66.9 144,9879.7 05-03وسطي 
  0.6 بلغاريا -0.9 ألمانيا - 2.4 روسيا اإلتحادية -96.2بلدان أخرى  61.1 9.9 2001162,818
 0.2 آوريا الجنوبية -17.9 المجر -81.8بلدان أخرى  64.9 12.0 2002184,561
 35.5 العراق -64.5دول أخرى  57.4 10.4 2003181,346
 3.3 أوآرانيا -18.0 األرجنتين -77.1العراق  68.5 13.1 2004190,756
 1.7العراق -2.3 جنتيناألر-3.4بلغاريا -5.0رومانيا -31.0 أوآرانيا-55.6ترآيا  89.7 5.6 200562,859

     المديرية العامة للجمارك: المصدر 
     
     

     المرغرين- 43-3الجدول 
 الواردات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

   794.7 46.6 58,618 98-96وسطي 
   73.9 9.4 126,768 05-03وسطي 

 اندونيسيا -5.6 عمان -22.0 ترآيا -25.1 ماليزيا -41.5 العربية المتحدة اإلمارات 663.2 32.5 200149,068
3.0 

 1.2 أوآرانيا -1.5 ماليزيا -17.4 ترآيا -78.2 العربية المتحدة اإلمارات 803.1 14.2 200217,710
 1.0 مصر -3.2زيا  مالي-18.6 ترآيا -75.7 العربية المتحدة اإلمارات 743.2 11.8 200315,874
 0.3 ايطاليا -0.3 ماليزيا -23.5 ترآيا -75.7 العربية المتحدة اإلمارات 836.9 12.6 200415,080
 1.0بلجيكا -1.7عمان -8.1 العربية المتحدة اإلمارات- 16.1 ماليزيا-72.4ترآيا  565.1 4.6 20058,202

   المديرية العامة للجمارك: المصدر 
  



 
  
  

 * األسماك المعلبة- 44-3الجدول 
   

 الواردات
 السنوات

 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

   0.0 0.0 0 98-96وسطي 

   1,514.2 21.3 14,056 05-03وسطي 

 0.4 اليمن -0.7 استراليا -35.5 تايالند -63.1المغرب  1,595.8 18.2 200111,394

 0.5 اليمن -40.2 تايالند -58.4المغرب  1,586.9 19.4 200212,216

 0.7 عمان -0.7 اليمن -36.3 تايالند -61.8المغرب  1,598.1 20.5 200312,799

 1.6 اليمن -2.1 ايطاليا -3.1 الصين -22.9 تايالند -67.0المغرب  1,739.8 23.7 200413,612

 1.2الصين -1.7فيتنام -1.8عمان - 2.0اليمن -42.5المغرب -50.1تايلند  1,251.0 19.7 200515,756

    المديرية العامة للجمارك: المصدر 
   السردين- الكافيار - التونا -تتضمن آل من السلمون * 

  



 
           %)ماليين الدوالرات و (2005 ، 1998 -1996 الواردات والصادرات الزراعية السورية حسب مجموعات الدول خالل الفترة 45-3الجدول 

 (%)النسبة المئوية  )ماليين الدوالرات(القيم المطلقة للصادرات 
 المجموعة

وسطي 
96-98

وسطي  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
03-05

معدل 
النمو 
السنو
ي

وسطي 
96-98

-03وسطي  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
05

 19.6 18.8 21.6 18.2 11.9 11.8 13.2 10.4 9.9 19.0 252.4 271.8 287.6 197.7 122.9 103.6 110.2 91.7 80.6 الدول العربية

 10.9 11.6 11.7 9.0 7.9 8.0 9.2 7.4 7.7 15.0 140.4 167.7 155.5 97.9 82.1 70.5 76.8 65.6 63.2 أفريقيا 

أفريقيا بدون الدول 
العربية

9.0 4.4 5.7 10.5 9.4 18.3 12.3 17.6 16.0 10.1 1.1 0.5 0.7 1.2 0.9 1.7 0.9 1.2 1.2 

 26.2 25.2 24.2 30.0 21.7 28.0 25.7 28.9 27.7 7.0 337.3 364.3 321.5 326.1 224.1 246.0 214.1 254.4 226.2 آسيا 

 16.3 16.8 13.3 19.1 16.8 23.1 21.0 25.4 24.5 2.8 209.3 242.6 177.3 207.9 174.0 202.4 175.1 223.9 199.8 آسيا بدون الدول العربية

أوربا بما فيها دول 
)15(األوربياإلتحاد

274.7 321.4 256.4 252.6 325.1 308.5 422.9 483.2 404.9 8.4 33.6 36.5 30.7 28.8 31.4 28.4 31.8 33.5 31.5 

 األوربيدول اإلتحاد 
)15( 

218.5 254.0 207.0 198.0 255.3 235.5 276.1 295.7 269.1 4.4 26.8 28.8 24.8 22.6 24.7 21.7 20.8 20.5 20.9 

 األوربيدول اإلتحاد 
 2004بدا قي عام ) 25(

- - - - - - 284.3 307.4 112.9 - - - - - - - 21.4 21.3 8.8 

أمريكا الشمالية 
والوسطى

102.9 81.6 148.7 110.7 157.5 120.0 153.1 174.1 149.1 7.8 12.6 9.3 17.8 12.6 15.2 11.0 11.5 12.1 11.6 

 1.5 1.4 1.3 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.0 14.2 18.7 20.6 16.7 18.7 16.4 14.4 12.8 13.2 8.1 أوقيانوسيا

 17.2 16.2 19.4 15.9 17.9 16.3 14.2 15.2 16.0 8.7 221.5 233.6 258.1 172.8 184.8 143.1 118.9 134.1 130.4 أمريكا الجنوبية

- 14.6 0.0 1.6 42.2 44.3 40.3 7.0 10.7 10.9 دول أخرى
100.0

1.3 1.2 0.8 4.6 4.3 3.9 0.1 0.0 1.1 

.1443 1329.6 1086.1 1034.4 877.6 834.7 881.1 816.4 العالم
5

1286.4 8.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 (%)نسبة المئوية ال )ماليين الدوالرات(القيم المطلقة للواردت
وسطي  المجموعة

96-98
وسطي  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

03-05

معدل 
النمو 
السنو
ي

وسطي 
96-98

-03وسطي  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
05

 65.0 64.2 68.2 62.8 67.2 56.4 54.8 59.8 60.1 3.5 716.3 716.4 726.6 706.0 886.9 459.4 426.2 472.7 563.4 الدول العربية

 14.6 16.5 12.8 14.3 12.9 12.7 8.7 6.6 14.3 4.7 160.6 184.5 136.1 161.3 170.0 103.3 67.9 52.5 134.0 يقيا أفر

أفريقيا بدون الدول 
العربية

0.8 0.3 0.4 0.8 0.9 1.8 1.4 3.3 2.2 22.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 

 63.8 61.6 69.2 61.0 67.2 59.0 62.9 70.1 63.0 2.2 703.6 687.5 737.2 686.2 886.4 480.8 489.1 554.1 591.0 آسيا 

 13.2 13.7 13.6 12.4 12.8 15.2 16.8 16.9 17.1 0.8- 145.8 152.3 145.3 139.7 168.6 124.0 130.4 133.6 160.8 آسيا بدون الدول العربية

أوربا بما فيها دول 
)15(األوربياإلتحاد

194.1 144.2 198.7 178.0 217.8 252.8 177.3 222.9 217.7 2.0 20.7 18.3 25.5 21.9 16.5 22.5 16.6 20.0 19.7 

 األوربيدول اإلتحاد 
)15( 

158.7 118.6 172.2 160.0 194.4 219.2 155.3 196.9 190.5 3.1 16.9 15.0 22.1 19.6 14.7 19.5 14.6 17.7 17.3 

 األوربيدول اإلتحاد 
عام)25( قي 2004بدا

- - - - - - 158.8 201.0 116.4 - - - - - - - 14.9 18.0 10.6 



أمريكا الشمالية 
والوسطى

5.9 19.7 11.7 16.9 26.7 14.1 8.7 11.6 11.5 10.2 0.6 2.5 1.5 2.1 2.0 1.3 0.8 1.0 1.0 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 7.9 0.8 0.8 1.0 0.7 0.5 0.4 0.2 0.2 0.5 أوقيانوسيا

 0.7 0.7 0.5 0.9 1.2 1.6 1.2 1.0 0.7 2.8 7.9 7.9 5.7 10.0 15.8 13.0 9.2 7.7 6.5 يكا الجنوبيةأمر

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.7 0.1 1.5 0.6 59.7- 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 22.1 1.0 11.5 5.6 دول أخرى

.1115 1066.0 1125.0 1318.9 814.5 778.0 790.0 937.5 العالم
3

1102.1 2.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 الميزان التجاري القياسي ميزان التجارة الزراعية
 المجموعة

وسطي 
96-98

وسطي  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
03-05

معدل 
النمو 
السنو
ي

وسطي 
96-98

-03وسطي  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
05

 0.48 0.45 0.43 0.56 0.76 0.63 0.59 0.68 0.75 1.2- 463.9 444.6 439.0 508.2 763.9 355.7 316.0 381.0 482.7 ةالدول العربي

 0.07 0.05 0.07- 0.24 0.35 0.19 0.06- 0.11- 0.36 18.6- 20.3 16.8 19.4- 63.4 87.9 32.8 8.9- 13.1- 70.8 أفريقيا 

أفريقيا بدون الدول 
العربية

-8.2 -4.1 -5.3 -9.8 -8.5 -16.5 -10.9 -14.2 -13.9 8.3 -0.83 -0.87 -0.86 -0.87 -0.83 -0.82 -0.79 -0.68 -0.76 

 0.35 0.31 0.39 0.36 0.60 0.32 0.39 0.37 0.45 1.7- 366.3 323.2 415.6 360.1 662.2 234.8 275.0 299.7 364.8 آسيا 

 0.18- 0.23- 0.10- 0.20- 0.02- 0.24- 0.15- 0.25- 0.11- 12.7 63.5- 90.3- 32.0- 68.2- 5.4- 78.4- 44.7- 90.2- 39.0- آسيا بدون الدول العربية

أوربا بما فيها دول 
)15(األوربياإلتحاد

-80.6 -177.2 -57.7 -74.6 -107.2 -55.7 -245.6 -260.3 -187.2 18.2 -0.17 -0.38 -0.13 -0.17 -0.20 -0.10 -0.41 -0.37 -0.30 

 األوربيحاد دول اإلت
)15( 

-59.8 -135.4 -34.7 -38.0 -60.9 -16.3 -120.8 -98.8 -78.6 7.4 -0.16 -0.36 -0.09 -0.11 -0.14 -0.04 -0.28 -0.20 -0.17 

 األوربيدول اإلتحاد 
2004بدا قي عام ) 25(

- - - - - - -125.5 -106.4 3.6 - - - - - - - -0.28 -0.21 0.02 

أمريكا الشمالية 
طىوالوس

-97.1 -62.0 -136.9 -93.8 -130.8 -105.9 -144.5 -162.5 -137.6 7.6 -0.89 -0.61 -0.85 -0.74 -0.71 -0.79 -0.89 -0.88 -0.86 

 0.91- 0.92- 0.88- 0.93- 0.94- 0.94- 0.96- 0.97- 0.89- 14.5 17.8- 19.7- 15.7- 18.1- 15.8- 14.0- 12.5- 13.0- 7.6- أوقيانوسيا

 0.93- 0.93- 0.96- 0.89- 0.84- 0.83- 0.86- 0.89- 0.90- 8.9 213.6- 225.7- 252.5- 162.7- 169.0- 130.1- 109.7- 126.4- 123.9- نوبيةأمريكا الج

- 14.6- 0.0 1.6- 42.2- 42.6- 18.2- 5.9- 0.8 5.3- دول أخرى
140.7

-0.32 0.04 -0.74 -0.29 -0.93 -1.00 -1.00 1.00 -1.00 

- 184.3- 328.2- 263.6- 38.9 284.6 63.1- 56.7- 91.1- 121.1 العالم
215.3

0.07 -0.05 -0.04 -0.04 0.12 0.02 -0.11 -0.13 -0.08 

                  المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



 %)ماليين الدوالرات و  (2005جارة الزراعية خالل عام  أهم الشرآاء التجاريين لسوريا حسب حجم الت46-3الجدول 

الميزان  الواردات الصادرات الدول
 حجم التجارة التجاري

الميزان 
التجاري 
 القياسي

النسبة من 
حجم 
 التجارة

 19.9 0.22- 508.4 110.5- 307.4 201.0 )25 (األوربياالتحاد 
 19.3 0.20- 492.6 98.8- 295.7 196.9 )15 (األوربياالتحاد 

 9.5 0.83 243.8 223.220.6202.6 المملكة العربية السعودية
 8.9 0.05 227.1 119.6107.412.2 مصر

 6.7 0.90- 170.4 152.9-8.8161.7 األمريكيةالواليات المتحدة 
 5.6 0.22 143.3 87.256.131.1 ترآيا

 5.6 1.00- 142.2 142.0-0.1142.1 األرجنتين
 4.0 0.96- 102.3 97.9-2.2100.1 أوآرانيا
 3.9 0.22 100.2 61.338.922.4 لبنان
 3.8 0.68 96.4 80.915.565.4 العراق
 3.3 0.68 85.6 71.913.758.1 األردن
 3.0 0.90- 77.9 69.8-4.173.9 البرازيل
 2.0 1.00- 51.6 51.6-0.051.6 سيريالنكا

 1.9 0.90- 49.4 44.7-2.447.1 روسيا اإلتحادية
 1.9 0.06 47.6 25.422.33.1  العربية المتحدةاإلمارات
 1.5 0.97- 37.6 36.3-0.737.0 ماليزيا
 1.2 0.11- 31.3 3.4-13.917.4 الصين
 1.2 1.00 30.7 30.60.130.6 الكويت
 1.1 0.36- 27.6 10.0-8.818.8 تايلند

 1.0 0.07 25.8 13.812.01.8 السودان
 1.0 0.55- 24.4 13.5-5.518.9 الجماهيرية الليبية

 0.9 0.11 23.6 13.110.62.5 سويسرا
 0.9 0.98 22.7 22.40.322.2 قطر

 0.8 1.00 21.2 21.20.021.2 تونس
 0.7 0.23- 18.8 4.3-7.311.6 المغرب

 0.7 0.23 18.0 11.16.94.2 اندونيسيا
 0.6 0.98- 16.1 15.7-0.215.9 نيجيريا
 0.6 0.99- 15.0 14.9-0.015.0 نيوزيلندا
 0.6 0.55- 14.6 8.0-3.311.3 بلغاريا
 0.6 0.77 14.6 12.91.711.2 اليابان

 0.5 0.59 13.9 11.12.88.3 المناطق الحرة السورية
 0.5 0.85- 13.8 11.7-1.012.7 اإلآوادور

 0.5 0.82- 13.5 11.1-1.212.3 الهند
 0.5 1.00 13.4 13.40.013.4 الجزائر

 0.5 0.41- 13.2 5.4-3.99.3 بنغالديش
 4.0 0.38- 102.7 38.7- 70.7 32.0 دول أخرى

 100.0 0.13- 2,558.8 328.2-1115.31443.5 جمالياإل
   المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



%)ماليين الدوالرات و  (2005 - 2000 الوجهات التصديرية الرئيسية للصادرات الزراعية السورية خالل الفترة 47-3الجدول 
  

 الدولة 2005 2004 2003 2002 2001 2000
 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 100 1115.3 100 1080.4 100 1137.3 100 1333.3 100 823.4 100 786.4 العالم 
 20.0 223.2 22.8 246.7 22.0 250.3 31.2 416.2 21.6 178.0 26.8 211.0 السعودية

 17.7 196.9 14.4 155.3 19.2 218.7 14.2 189.1 19.4 160.0 21.9 172.2 )15 (األوربياالتحاد 
 18.0 201.0 14.7 158.7 - - - - - - - - )25 (األوربياالتحاد 
 10.7 119.6 9.2 99.7 6.7 76.5 3.1 41.9 8.3 68.5 5.7 44.8 مصر
 7.8 87.2 5.0 53.9 7.1 81.3 2.9 38.4 5.7 46.6 9.9 77.5 ترآيا
 7.3 80.9 8.5 92.4 3.2 36.2 1.7 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 العراق
 6.4 71.9 8.6 93.1 8.3 94.1 3.6 47.4 2.6 21.8 2.2 17.6 األردن
 5.5 61.3 6.9 74.5 7.1 80.8 4.3 57.5 6.6 54.3 3.8 29.6 لبنان

 2.7 30.6 3.4 37.0 2.6 29.8 5.2 69.6 3.5 29.2 4.5 35.5 الكويت
 2.3 25.4 1.6 17.8 2.2 24.7 4.8 63.9 5.9 48.5 4.5 35.1  العربية المتحدةاإلمارات

 2.0 22.4 1.9 20.8 2.0 22.3 2.4 31.9 2.1 17.3 2.7 21.3 قطر
 1.9 21.2 0.6 6.6 0.3 3.9 0.4 5.7 1.2 9.8 0.5 3.6 تونس
 1.2 13.9 1.9 20.0 0.5 5.8 0.1 1.5 0.0 0.1 0.0 0.0 الصين

 1.2 13.8 0.2 2.4 0.2 2.0 0.2 2.4 0.2 1.2 0.2 1.3 السودان
 1.2 13.4 1.8 19.6 6.0 68.7 8.2 109.2 1.3 10.9 1.5 11.7 الجزائر
 1.2 13.1 0.6 6.7 0.9 10.8 0.5 6.3 0.3 2.4 0.4 3.5 سويسرا
 1.2 12.9 0.3 3.5 0.6 7.2 0.5 7.2 0.9 7.0 1.5 11.7 اليابان

 1.0 11.1 0.9 9.9 0.8 9.2 1.1 14.9 2.0 16.4 1.6 12.2 اندونيسيا
 1.0 11.1 0.4 4.8 0.1 1.5 0.1 1.5 0.2 1.8 0.1 0.5 المناطق الحرة السورية

 0.8 8.8 0.1 1.3 0.6 7.0 1.9 24.7 1.3 10.7 1.4 11.3 تايلند
 0.8 8.8 0.6 6.7 0.9 9.8 1.0 13.1 1.3 11.0 1.2 9.2 األمريكيةالواليات المتحدة 

 0.7 7.8 2.9 31.8 0.8 8.8 2.1 27.5 0.9 7.0 0.2 1.5 الباآستان
 0.7 7.3 0.4 4.4 0.6 7.3 0.7 9.8 1.4 11.9 0.8 6.3 المغرب

 0.5 5.5 0.3 3.7 0.2 2.6 0.1 1.6 0.2 1.3 0.1 0.5 الجماهيرية الليبية
 0.4 4.2 0.8 8.2 0.6 6.6 0.2 2.5 0.2 1.6 0.1 0.6 اليمن

 0.4 4.1 0.3 3.1 0.4 4.7 0.5 6.5 0.5 4.2 0.6 4.4 البرازيل
 0.4 3.9 0.5 5.6 0.5 5.3 0.4 5.8 0.6 4.9 0.5 3.6 بنغالديش
 0.3 3.3 0.3 2.8 0.2 2.6 0.3 3.4 0.3 2.1 0.4 3.0 بلغاريا
 0.2 2.5 0.2 1.8 0.2 2.8 0.5 6.8 0.4 3.3 0.8 6.6 عمان

 0.2 2.4 0.2 2.2 0.5 5.4 0.2 3.0 0.5 3.7 1.2 9.5 روسيا االتحادية
 0.2 2.2 0.3 3.3 0.4 4.6 0.0 0.4 0.1 1.2 0.1 0.8 أوآرانيا
 0.2 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 راوندا

 0.2 2.1 0.2 1.8 0.2 2.6 0.3 3.8 0.3 2.5 0.4 3.3 جمهورية التشيك 
 0.2 2.0 0.0 0.5 0.1 1.6 0.1 1.8 0.2 1.6 0.8 6.3 اليونان 
 0.1 1.6 0.3 2.8 0.3 3.5 0.4 5.7 0.6 4.8 0.6 4.9 البحرين
 0.1 1.3 0.1 0.7 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سولفانيا
 0.1 1.2 0.3 2.9 0.3 3.9 1.0 13.3 0.8 6.2 0.4 3.1 الهند

 0.1 1.2 0.1 1.0 0.5 5.3 0.3 4.0 0.6 4.6 0.7 5.5 رومانيا
 0.1 1.1 0.1 1.0 0.1 1.3 0.0 0.6 0.4 3.2 0.0 0.1 فيتنام
 0.1 1.1 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.5 0.1 0.5 آندا

 0.1 1.0 0.1 1.0 0.1 1.0 0.2 2.3 0.2 1.5 0.1 1.0 اإلآوادور
 0.1 1.0 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.9 0.2 1.8 0.1 0.7 فينزويال
 0.1 0.9 0.1 1.6 0.1 0.7 0.1 1.1 0.1 0.7 0.0 0.1 إيران

 0.1 0.8 0.1 0.9 0.2 2.8 0.7 10.0 0.5 3.8 0.1 1.1 المكسيك
 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 0.6 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.2 استراليا
 0.1 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 جورجيا
 0.1 0.7 0.1 1.4 0.2 2.3 1.0 13.3 0.4 3.2 0.5 4.2 ماليزيا

 0.1 0.6 0.0 0.4 0.1 1.1 0.2 3.2 0.2 1.9 0.3 2.2 آولومبيا
 0.0 0.5 0.7 7.3 0.1 0.8 1.3 17.2 1.7 13.7 0.1 0.8 آريا الديمقراطية

 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.3 0.2 2.7 0.2 1.4 0.6 4.8 الصين
       يرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية المد: المصدر 



 %)ماليين الدوالرات و  (2005 - 2000 المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية خالل الفترة 48-3الجدول 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 الدولة
 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 100 1443.5 100 1347.6 100 1086.1 100 1034.4 100 877.6 100 834.7 العالم
 20.5 295.7 9.6 129.1 13.7 148.9 16.7 172.8 22.6 198.0 24.8 207.0 )15 (األوربياالتحاد 
 21.3 307.4 10.2 137.3 - - - - - - - - )25 (األوربياالتحاد 

 11.2 161.7 10.8 145.3 10.2 110.4 12.9 133.9 11.9 104.1 16.4 136.8 ةاألمريكيالواليات المتحدة 
 9.8 142.1 10.2 137.3 10.8 117.0 8.6 88.6 9.9 86.7 8.6 71.6 األرجنتين

 7.4 107.4 6.2 83.1 4.2 46.0 3.1 32.2 4.0 35.5 4.5 37.9 مصر
 6.9 100.1 5.2 70.6 3.1 33.5 1.4 14.0 1.9 16.6 1.7 14.5 أوآرانيا
 5.1 73.9 7.1 95.9 2.1 23.2 6.3 65.5 4.1 36.2 1.5 12.9 البرازيل
 3.9 56.1 1.4 18.2 1.2 13.4 1.8 18.6 7.1 62.4 6.1 51.0 ترآيا

 3.6 51.6 3.9 53.1 4.9 53.1 5.2 53.9 5.3 46.3 4.4 37.1 سيريالنكا
 3.3 47.1 2.0 26.3 0.9 9.5 2.6 27.4 1.4 12.7 0.6 4.6 روسيا اإلتحادية

 2.7 38.9 2.1 28.7 1.9 20.9 1.6 16.2 1.0 9.0 0.4 3.6 لبنان
 2.6 37.0 2.7 36.6 4.3 46.7 1.8 18.9 2.9 25.4 4.2 34.7 ماليزيا
 1.5 22.3 1.3 17.5 1.2 13.3 1.7 18.0 1.9 17.0 2.7 22.3  العربية المتحدةاإلمارات

 1.4 20.6 0.8 10.6 0.6 6.1 0.6 5.7 0.5 4.4 0.6 5.2 المملكة العربية السعودية
 1.3 18.9 2.3 30.4 0.5 5.4 0.8 8.7 0.0 0.0 0.1 0.5 الجماهيرية الليبية

 1.3 18.8 0.7 9.2 4.2 45.4 3.8 39.4 3.7 32.3 3.1 25.6 تايالند
 1.2 17.4 1.2 15.6 1.2 12.6 1.0 10.1 1.0 8.6 0.8 6.6 الصين
 1.1 15.9 0.7 9.7 0.6 6.2 0.5 4.9 1.1 9.5 0.6 4.8 نيجيريا
 1.1 15.5 5.3 71.4 6.2 67.7 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 العراق
 1.0 15.0 0.6 8.7 0.4 4.9 0.4 4.6 0.3 2.6 0.4 3.3  نيوزلندا
 1.0 13.7 0.9 11.9 0.5 5.9 0.5 5.6 0.4 3.7 0.3 2.9 األردن

 0.9 12.7 1.5 20.1 1.5 16.0 1.5 15.1 1.8 15.8 2.1 17.6 اإلآوادور
 0.9 12.3 0.6 8.4 0.8 9.2 0.5 5.4 0.6 5.0 0.3 2.8 الهند

 0.8 12.0 1.1 15.5 1.0 10.4 1.4 14.2 1.2 10.3 1.8 15.2 السودان
 0.8 11.6 1.2 16.2 1.6 17.5 1.7 17.1 1.6 14.1 2.1 17.4 المغرب
 0.8 11.3 0.6 7.7 0.0 0.1 0.3 2.9 0.3 2.9 0.6 5.1 بلغاريا
 0.8 11.2 0.2 2.7 0.2 2.0 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 1.0 لمالديفجزر ا

 0.7 10.6 1.3 17.6 0.8 8.5 1.0 10.2 1.0 8.4 0.3 2.2 سويسرا
 0.6 9.3 0.5 6.3 0.6 6.6 0.6 6.2 0.4 3.5 0.0 0.0 بنغالديش
 0.6 8.5 0.6 7.6 0.5 5.9 0.4 4.3 0.4 3.2 0.4 3.2 غواتيماال
 0.5 7.2 1.4 18.6 1.4 15.4 0.6 5.8 0.6 5.6 1.7 13.8 رومانيا

 0.5 6.9 0.9 12.2 0.3 3.4 0.7 6.9 0.4 3.9 0.2 2.0 اندونيسيا
 0.4 5.7 0.2 2.4 0.4 3.9 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1 0.8 فيتنام

 0.4 5.6 0.6 8.3 1.3 13.8 1.1 11.8 1.3 11.8 1.1 9.5 استراليا
 0.3 4.1 0.2 3.2 0.2 2.2 0.2 2.3 0.3 2.8 0.5 4.0 عمان
 0.2 3.5 0.1 1.0 0.0 0.5 0.2 2.1 0.0 0.1 0.0 0.0 هنغاريا
 0.2 3.4 0.2 2.4 0.2 1.7 0.3 2.7 0.7 6.2 0.3 2.8 باآستان
 0.2 3.3 0.2 2.7 0.1 1.3 0.1 1.4 0.1 0.5 0.1 0.7 اليمن
 0.2 3.3 0.4 5.0 0.4 4.2 0.4 4.4 0.3 2.4 0.7 6.1 إيران

 0.2 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 6.1 0.0 0.0 يةالمناطق الحرة السور
 0.2 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سنغافورة
 0.2 2.8 0.1 1.4 0.1 0.6 1.2 12.2 0.1 0.5 0.7 6.1 المكسيك
 0.2 2.2 0.5 7.4 0.7 7.2 1.3 12.9 0.2 2.1 0.5 4.0 آولومبيا
 0.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.8 0.0 0.0 0.2 1.8 االورغوي

 0.1 1.7 0.2 2.3 0.2 1.9 0.2 2.4 0.2 1.6 0.0 0.3 اليابان
 0.1 1.6 0.1 1.6 0.1 0.9 0.1 0.6 0.0 0.2 0.2 1.7 آوريا الديمقراطية

       المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 
  %)ماليين الدوالرات و  (2005حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام ) 15(الزراعية السورية مع دول االتحاد األوربي  التجارة 49-3الجدول 

قيمة الصادرات  اسم الفصل الجمرآي رقم الفصل
 )ماليين الدوالرات(

قيمة الواردات 
 )ماليين الدوالرات(

الميزان 
 التجاري

 3.4- 3 0.0 حيوانات حية 1

 3.0 9 11.7 حبوب 10

 1.8- 2 0.0 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

12 
بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش و 

 9.5- 11 1.6 علف

 0.3- 0 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات 13

14 
ر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآورة و ال داخلة في مكان مواد ضف

 7.3 0 7.3 آخر

15 
شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ 

 50.6 5 55.6 شموع من أصل حيواني أو نباتي

 0.0 0 0.0 فقاريات المائيةمحضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الال 16

 42.4- 43 0.3 سكر ومصنوعات سكرية 17

 1.7- 2 0.0 آاآاو ومحضراته 18

 0.2 0 0.6 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19

 0.1- 0 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألآل 2

 1.3 0 1.6  من أجزاء أخر من نباتاتمحضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات 20

 7.4- 8 0.3 محضرات غذائية متنوعة 21

 1.1- 1 0.3 مشروبات، و سوائل آحولية و خل 22

 0.2- 0 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23

 21.2- 23 1.8 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24

 0.1 0 0.1 يات المائيةأسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقار 3

 0.0 0 0.0 أسمدة 31

33 
محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية

 3.0- 3 0.0 )تواليت(أو تجميل  )  آوزماتيك(

 28.5- 29 0.0 منتجات آيماوية متنوعة 38

4 
 ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألآل

 46.2- 46 0.1 من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر

 16.5 0 16.5 ، وجلود مدبوغة أو مهيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41

 3.0- 3 0.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44

 0.0 0 0.0 فلين ومصنوعاته 45

 3.9 0 3.9  في مكان آخرمنتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة 5

 1.4 0 1.4 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51

 72.3 0 72.7 قطن 52

 0.0 0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

6 
أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار 

 0.1 0 0.4 ينةمقطوفة و أغصان مورقة للز

 4.8 0 5.1 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل 7

 1.1 0 1.2 فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8

 4.0 0 4.1  و بهارات و توابلمتةبن و شاي و  9

 62.8- 147 84.1 مواد غذائية وحيوانية  

 59.7 43 102.5 مواد غير غذائية  

 38.6- 163 124.1 مواد مصنعة   

 35.5 27 62.5 مواد خام   

    المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 



ماليين  (2005حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام ) 25( التجارة الزراعية السورية مع دول االتحاد األوربي 50-3الجدول 
 %)الدوالرات و 
ماليين (قيمة الصادرات  اسم الفصل الجمرآي رقم الفصل

 )الدوالرات
ماليين (قيمة الواردات 
 الميزان التجاري )الدوالرات

 3.5- 3 0.0 حيوانات حية 1

 3.0 9 11.7 حبوب 10

 1.8- 2 0.0 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

12 
بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ 

 9.5- 11 1.6 قش و علف

 0.3- 0 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات 13

14 
مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآورة و ال داخلة في مكان 

 7.3 0 7.3 آخر

15 
 و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية شحوم و دهون

 50.0 6 55.6 محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

16 
محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات 

 0.0 0 0.0 المائية

 47.4- 48 0.3 سكر ومصنوعات سكرية 17

 1.7- 2 0.0 آاآاو ومحضراته 18

 0.2 0 0.7 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19

 0.1- 0 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألآل 2

 1.3 0 1.7 محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20

 7.4- 8 0.3 محضرات غذائية متنوعة 21

 1.1- 1 0.3 لية و خلمشروبات، و سوائل آحو 22

 0.2- 0 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23

 21.2- 23 1.8 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24

 0.1 0 0.1 أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية 3

 0.0 0 0 أسمدة 31

33 
 تطرية محضرات عطور أو" رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية

 3.0- 3 0.0 )تواليت(أو تجميل  )  آوزماتيك(

 28.5- 29 0 منتجات آيماوية متنوعة 38

4 
ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة 

 51.7- 52 0.1 لألآل من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر

 16.5 0 16.5 ، وجلود مدبوغة أو مهيأة)اءعدا الجلود بفر(صالل و جلود خام  41

 3.0- 3 0.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44

 0.0 0 0.0 فلين ومصنوعاته 45

 3.9 0 3.9 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر 5

 1.4 0  1.4 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51

 75.8 0 76.1 قطن 52

 0.0 0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

6 
أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار 

 0.1 0 0.4 مقطوفة و أغصان مورقة للزينة

 5.0 0 5.3 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل 7

 1.1 0 1.2 آل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمامفواآه و ثمار قشرية صالحة لأل 8

 4.0 0 4.2  و بهارات و توابلمتةبن و شاي و  9

 73.8- 158 84.7 مواد غذائية وحيوانية  

 63.0 43 105.9 مواد غير غذائية  

 49.5- 174 124.6 مواد مصنعة   

 38.8 27 66.0 مواد خام   
    190.6 201 -10.7 
يرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية المد: المصدر 



         %)ماليين الدوالرات و  (2005-1996/1998خالل الفترة ) 25( الصادرات الزراعية السورية لدول اإلتحاد األوربي 51-3الجدول 
 (%)ة المئوية النسب )ماليين الدوالرات(القيمة المطلقة للصادرات 

وسطي  الدولة
وسطي  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 96-98

03-05 

معدل 
النمو 
 السنوي

وسطي 
 05-03وسطي  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 96-98

 األوربي االتحاد إجمالي
25 149.4 110.1 162.8 146.5 173.3 210.5 154.5 190.6 172.5 3.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 9.7 9.4 10.1 8.2 13.2 12.2 9.0 10.6 12.5 0.6- 16.7 17.9 15.5 17.3 22.8 17.9 14.7 11.7 18.7 ألمانيا

 1.8 1.5 2.3 3.1 3.2 1.6 1.5 2.3 0.5 19.9 3.2 2.9 3.5 6.4 5.5 2.4 2.4 2.5 0.8 هولندا

 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 0.8 1.1 0.1 1.3 35.6- 0.1 0.1 0.0 0.5 1.3 1.2 1.8 0.1 1.9 النمسا

 6.6 5.1 8.5 12.2 13.2 16.8 7.7 4.8 1.4 24.5 11.4 9.7 13.1 25.6 22.8 24.6 12.5 5.3 2.1 بلجيكا
 0.2 0.2 0.2 2.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 17.8 0.3 0.4 0.3 4.1 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 قبرص

 1.1 1.1 1.1 1.2 2.2 1.7 2.0 2.3 0.4 18.9 1.9 2.1 1.7 2.6 3.8 2.5 3.3 2.5 0.6 جمهورية التشيك

 0.4 0.4 0.3 0.3 0.7 0.3 0.5 0.2 0.1 28.9 0.7 0.8 0.5 0.5 1.3 0.5 0.8 0.2 0.1 الدانمارك

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 استونيا

- 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 فنلندا
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 

 2.5 2.1 2.9 2.2 2.2 3.1 7.0 8.8 11.1 18.4- 4.3 4.0 4.5 4.6 3.8 4.5 11.3 9.7 16.6 فرنسا
 0.7 1.1 0.3 0.7 1.0 1.1 3.8 13.7 0.9 5.8 1.3 2.0 0.5 1.6 1.8 1.6 6.2 15.1 1.4 اليونان

 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 2.2- 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 هنغاريا

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 76.1- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 ايرلندا

 58.9 59.3 58.3 57.2 57.0 51.6 48.6 35.1 57.0 4.1 101.6 113.0 90.1 120.4 98.7 75.6 79.1 38.6 85.1 ايطاليا

 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التفيا

- 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 ليتوانيا
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 لوآسمبورغ

 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 25.4- 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 مالطا

 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2 0.3 20.9- 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.3 0.6 0.3 0.4 بولندا
 5.1 3.7 6.7 8.7 8.9 11.1 15.7 17.5 7.1 5.4- 8.8 7.1 10.4 18.3 15.4 16.3 25.6 19.2 10.5 البرتغال

 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سلوفاآيا

 0.6 0.7 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.3 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سلوفينيا
 9.7 12.5 6.1 9.8 6.1 7.4 5.5 10.3 15.9 0.1 16.7 23.9 9.5 20.6 10.5 10.8 8.9 11.4 23.8 اسبانيا
 0.6 0.7 0.5 0.4 0.3 0.4 0.9 0.1 0.1 36.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.6 0.6 1.5 0.2 0.1 السويد

 1.8 2.0 1.6 1.5 3.1 3.3 5.0 4.1 3.2 3.3- 3.2 3.8 2.5 3.2 5.3 4.8 8.2 4.5 4.8 المملكة المتحدة

              اسات الزراعية المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسي: المصدر 
 



       %)ماليين الدوالرات و  (2005-1996/1998خالل الفترة ) 15( الصادرات الزراعية السورية لدول اإلتحاد األوربي 52-3الجدول 
  

 (%)النسبة المئوية  )ماليين الدوالرات(القيمة المطلقة للصادرات 

وسطي  الدولة
96-
98 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
وسطي 

03-
05 

معدل 
النمو 
السنوي

وسطي 
96-
98 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
وسطي 

03-
05 

 األوربي االتحاد إجمالي
15 158.7118.6 173.2 160.8 190.1 219.9 151.1 186.5 180.3 2.3 100.0100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 9.2 9.6 10.3 7.9 12.0 11.1 8.5 9.8 12.3 1.3- 16.5 17.9 15.5 17.3 22.8 17.9 14.7 11.7 19.6 ألمانيا

 2.3 1.5 2.3 2.9 2.9 1.5 1.4 2.1 0.5 19.1 4.1 2.9 3.5 6.4 5.5 2.4 2.4 2.5 0.8 هولندا

 0.1 0.0 0.0 0.2 0.7 0.8 1.0 0.1 1.3 36.3- 0.2 0.1 0.0 0.5 1.3 1.2 1.8 0.1 2.0 النمسا

 8.6 5.2 8.7 11.6 12.0 15.3 7.2 4.4 2.6 12.7 15.5 9.7 13.1 25.6 22.8 24.6 12.5 5.3 4.2 جيكابل

 0.3 0.4 0.3 0.2 0.7 0.3 0.5 0.2 0.1 28.3 0.6 0.8 0.5 0.5 1.3 0.5 0.8 0.2 0.1 الدانمارك

- 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 فنلندا
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 

 2.4 2.1 3.0 2.1 2.0 2.8 6.5 8.2 8.3 15.6- 4.2 4.0 4.5 4.6 3.8 4.5 11.3 9.7 13.1 فرنسا

 0.7 1.1 0.3 0.7 1.0 1.0 3.6 12.7 2.7 9.9- 1.3 2.0 0.5 1.6 1.8 1.6 6.2 15.1 4.2 اليونان

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 75.5- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 ايرلندا

 58.1 60.6 59.6 54.8 51.9 47.0 45.7 32.6 49.3 5.4 104.8 113.0 90.1 120.4 98.7 75.6 79.1 38.6 78.2 ايطاليا

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 لوآسمبورغ

 6.4 3.8 6.9 8.3 8.1 10.1 14.8 16.2 7.7 7.3- 11.5 7.1 10.4 18.3 15.4 16.3 25.6 19.2 12.2 البرتغال

 9.7 12.8 6.3 9.4 5.5 6.7 5.2 9.6 12.1 3.1 17.5 23.9 9.5 20.6 10.5 10.8 8.9 11.4 19.3 اسبانيا

 0.5 0.7 0.5 0.3 0.3 0.4 0.9 0.1 0.2 25.8 0.9 1.3 0.7 0.8 0.6 0.6 1.5 0.2 0.3 السويد

 1.7 2.0 1.6 1.5 2.8 3.0 4.7 3.8 2.6 1.1- 3.1 3.8 2.5 3.2 5.3 4.8 8.2 4.5 4.1 المملكة المتحدة

               المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



 
  

      %)ماليين الدوالرات و ( 2005-1996/1999خالل الفترة ) 25( الواردات الزراعية السورية من دول اإلتحاد األوربي 53-3الجدول 
 (%)النسبة المئوية  )ماليين الدوالرات(القيمة المطلقة للواردات 

وسطي  الدولة
وسطي 2005 96-98199920002001200220032004

03-05

معدل 
النمو 
السنوي

وسطي 
وسطي  2,0042005 2,003 96-981,9992,0002,0012,002

03-05
 100.0100.0100.0 100.0 100.0100.0100.0100.0100.0 1.6-201.3172.4 225.1267.866.2217.2207.4182.4133.6 25 وربياأل االتحاد إجمالي
 9.5 10.1 10.8 8.0 7.0 10.4 10.910.9 12.1 4.1- 20.416.4 22.714.414.514.4 29.27.2 27.3 ألمانيا
 20.4 17.8 24.8 20.2 18.8 19.7 16.416.4 17.3 1.2- 35.835.2 44.010.942.839.136.833.2 39.0 هولندا
 1.5 3.2 0.3 0.6 0.5 3.2 2.7 2.7 0.2 48.2 2.6 6.4 0.4 1.0 0.9 7.1 1.8 7.2 0.4 النمسا
 10.0 11.1 7.9 10.3 26.0 15.6 8.5 8.5 27.7 13.7- 22.317.2 33.854.018.810.5 22.95.7 62.4 بلجيكا

 0.3 0.4 0.3 0.2 0.6 0.9 0.9 0.9 1.9 22.4- 0.5 0.7 0.3 0.3 1.3 2.0 0.6 2.5 4.2 رصقب
 0.4 0.2 0.5 0.6 0.8 0.3 0.5 0.5 0.2 0.7- 0.7 0.5 0.6 1.1 1.6 0.7 0.4 1.5 0.5 جمهورية التشيك

 2.8 2.6 4.0 2.2 2.9 2.0 3.6 3.6 3.0 3.9- 4.8 5.1 5.3 3.9 5.9 4.3 2.4 9.7 6.8 الدانمارك
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 استونيا
 1.4 0.1 0.1 3.7 0.9 1.0 0.0 0.0 0.2 10.6- 2.4 0.3 0.2 6.8 1.8 2.1 0.0 0.0 0.6 فنلندا
 27.1 35.3 27.5 17.6 21.4 26.6 37.237.2 21.5 5.7 71.146.7 99.524.657.844.532.136.7 48.3 فرنسا
 1.2 1.3 1.3 0.9 0.2 0.2 0.1 0.1 0.7 8.6 2.0 2.6 1.7 1.6 0.5 0.5 0.1 0.3 1.5 اليونان
 1.3 1.7 0.7 1.2 0.1 0.0 1.5 1.5 0.4 21.0 2.2 3.5 0.9 2.1 0.1 0.0 1.0 3.9 0.9 هنغاريا
 0.7 1.1 0.5 0.2 0.7 1.9 1.5 1.5 0.9 1.6 1.1 2.3 0.7 0.4 1.5 4.1 1.0 4.1 2.1 ايرلندا
 4.9 3.9 5.1 6.0 5.7 4.9 4.2 4.2 2.8 3.1 8.5 7.8 10.611.810.96.8 11.32.8 6.3 ايطاليا
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 التفيا

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ليتوانيا
 0.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 لوآسمبورغ

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مالطا
 3.5 3.2 4.4 3.1 3.1 3.3 4.0 4.0 2.6 1.6 6.0 6.4 5.9 5.7 6.4 7.3 10.62.6 5.7 بولندا

 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 0.3 0.4 0.4 0.2 24.8- 0.1 0.1 0.2 0.0 1.8 0.7 0.3 1.2 0.4 البرتغال
 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.7 0.0 سلوفاآيا
 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 سلوفينيا
 9.4 3.3 5.2 19.2 6.2 6.7 3.3 3.3 5.3 8.0- 16.2 6.7 14.612.835.06.9 2.2 9.0 12.0 اسبانيا
 0.8 1.8 0.3 0.2 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 50.2 1.5 3.6 0.5 0.3 1.1 0.2 0.1 0.3 0.2 السويد

 4.4 2.6 6.0 5.2 3.7 2.6 3.6 3.6 2.9 2.9- 7.6 5.2 8.1 9.5 7.7 5.7 2.4 9.7 6.4 المملكة المتحدة
           المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 



  
 

       %)ماليين الدوالرات و  (2005-1996/1999خالل الفترة ) 15( الواردات الزراعية السورية من دول اإلتحاد األوربي 54-3الجدول 
    

 (%)النسبة المئوية  )ماليين الدوالرات(القيمة المطلقة للواردات 

وسطي  الدولة
96-
98 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
وسطي 

03-
05 

معدل 
النمو 
السنوي

وسطي 
96-
98 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
وسطي 

03-
05 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 36.6 170.5 189.7 148.9 172.8 198 207 61.45 25.4 1521.4 األوربي االتحاد إجمالي

 9.556 10.73 9.406 8.398 7.286 10.96 11.76 16.6911.76 28.2 16.3 20.4 14 14.51 14.43 22.69 7.229 3.0 3.6 ألمانيا

 18.97 18.86 16.44 21.27 19.73 20.68 17.72 16.5917.72 39.1 32.3 35.8 24.48 36.77 39.07 42.8 10.89 4.5 3.6 هولندا

 1.522 3.386 0.239 0.581 0.476 3.409 2.881 0.1972.881 105.0 2.6 6.4 0.355 1.004 0.943 7.054 1.77 0.7 0.0 النمسا

 11.61 11.75 12.3 10.85 27.28 16.34 9.198 32.339.198 18.2 19.8 22.3 18.3 18.75 54.01 33.81 5.653 2.3 6.9 بلجيكا

 2.657 2.713 3.024 2.28 2.993 2.098 3.913 2.1813.913 40.9 4.5 5.1 4.502 3.94 5.927 4.342 2.405 1.0 0.5 الدانمارك

 2.044 0.134 2.285 3.932 0.904 1.013 0.005 0.3840.005 17.5 3.5 0.3 3.401 6.796 1.79 2.096 0.003 0.0 0.1 فنلندا

 29.53 37.49 32.1 18.59 22.46 27.92 40.05 16.8540.05 53.1 50.3 71.1 47.78 32.13 44.46 57.78 24.61 10.2 3.6 فرنسا

 1.129 1.379 1.03 0.94 0.259 0.249 0.116 0.9540.116 43.9 1.9 2.6 1.534 1.624 0.512 0.516 0.071 0.0 0.2 اليونان

 0.63 1.211 0.334 0.247 0.782 1.998 1.67 0.5571.67 52.6 1.1 2.3 0.496 0.427 1.549 4.136 1.026 0.4 0.1 ايرلندا

 5.261 4.123 5.507 6.297 5.974 5.125 4.56 3.0234.56 42.8 9.0 7.8 8.197 10.88 11.83 10.61 2.802 1.2 0.6 ايطاليا

 0.219 0 0 0.648 0.006 0.027 0 0.0030 0.0 0.4 0.0 0 1.119 0.011 0.056 0 0.0 0.0 لوآسمبورغ

 0.018 0.028 0.017 0.008 0.918 0.318 0.472 0.0370.472 31.2 0.0 0.1 0.025 0.014 1.817 0.657 0.29 0.1 0.0 البرتغال

 10.69 3.536 8.694 20.25 6.464 7.035 3.609 7.0363.609 23.8 18.2 6.7 12.94 35 12.8 14.56 2.218 0.9 1.5 اسبانيا

 2.238 1.902 5.047 0.187 0.564 0.098 0.117 0.0840.117 113.3 3.8 3.6 7.513 0.323 1.116 0.202 0.072 0.0 0.0 السويد

 3.93 2.757 3.582 5.515 3.907 2.73 3.923 3.0713.923 34.5 6.7 5.2 5.332 9.532 7.735 5.65 2.411 1.0 0.7 المملكة المتحدة

            الوطني للسياسات الزراعية المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز: المصدر 
  



ماليين  (2005 التجارة الزراعية السورية مع المملكة العربية السعودية حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 55-3الجدول 
  %)الدوالرات و 

 اسم الفصل الجمرآي رقم الفصل
قيمة الصادرات 

ماليين (
 )الدوالرات

قيمة الواردات 
ماليين (
 )الراتالدو

الميزان 
 التجاري

 159.8 159.8 0.0 حيوانات حية 1
 0.0 0.0 0.0 حبوب 10
 0.6 0.7 0.1 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

12 
بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ 

 1.7 1.7 0.0 قش و علف
 0.0 0.0 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات 13

14 
مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآورة و ال داخلة في 

 0.4 0.4 0.0 مكان آخر

15 
شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية 

 3.0 3.7 0.8 محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

16 
محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات 

 0.0 0.0 0.0 المائية
 0.3 1.4 1.1 سكر ومصنوعات سكرية 17
 1.4 1.4 0.0 آاآاو ومحضراته 18
 0.3- 4.3 4.6 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19
 0.0 0.0 0.0 و أطراف صالحة لألآللحوم و أحشاء  2
 4.7 6.8 2.1 فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 20
 3.1- 0.4 3.5 محضرات غذائية متنوعة 21
 2.4- 0.2 2.6 مشروبات، و سوائل آحولية و خل 22
 0.1 0.1 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 0.0 0.0 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24
 0.0 0.0 0.0 أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية 3

33 
محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية

 0.0 0.0 0.1 )تواليت(أو تجميل  )  آوزماتيك(
 0.0 0.0 0.0 منتجات آيماوية متنوعة 38

4 
 و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة ألبان

 0.1 1.4 1.3 لألآل من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر
 0.0 0.0 0.1 ، وجلود مدبوغة أو مهيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41
 0.1- 0.1 0.2 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44
 0.0 0.0 0.0 اتهفلين ومصنوع 45
 0.2- 0.0 0.2 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر 5
 0.0 0.0 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51
 0.4 0.4 0.0 قطن 52
 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

6 
خرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار أشجار و نباتات أ

 0.1 0.2 0.1 مقطوفة و أغصان مورقة للزينة
 26.0 27.0 1.1 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل 7
 6.0 7.7 1.7 فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8
 4.0 5.2 1.2 وابلبن و شاي و متة و بهارات و ت 9
 201.8 221.4 19.6 مواد غذائية وحيوانية 
 0.7 1.8 1.0 مواد غير غذائية 
 3.7 21.0 17.3 مواد مصنعة  
 198.9 202.2 3.3 مواد خام  
 202.6 223.2 20.6 إجمالي التجارة الزراعية 
  عيةرا الالمديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات : المصدر 

  



 
  

 %)ماليين الدوالرات و  (2005 التجارة الزراعية السورية مع مصر حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 56-3الجدول 
ماليين (قيمة الصادرات  اسم الفصل الجمرآي رقم الفصل

 )الدوالرات
ماليين (قيمة الواردات 
الميزان التجاري )الدوالرات

 0.4- 0.0 0.4 حيوانات حية 1
 38.0- 29.9 67.9 حبوب 10
 0.1 0.1 0.1)غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

12 
بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو 

 1.6- 1.9 3.5 للطب؛ قش و علف

14 
آورة و ال داخلة مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذ

 0.3 0.4 0.1 في مكان آخر

15 
شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية

 0.4- 0.1 0.5 محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

16 
محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من 

 0.0 0.0 0.0 الالفقاريات المائية

 4.3- 0.7 5.1 مصنوعات سكريةسكر و 17
 0.4- 0.0 0.4 آاآاو ومحضراته 18
 0.0 0.1 0.1 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19

20 
فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو 

 3.6 4.2 0.7 شمام

 2.5- 0.0 2.6 محضرات غذائية متنوعة 21
 1.2- 0.0 1.3 شروبات، و سوائل آحولية و خلم 22
 0.1- 0.0 0.1 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 0.1- 0.4 0.5 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24
 0.0 0.0 0.0 أسمدة 31

33 
محضرات عطور أو تطرية" رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية

 0.4- 0.0 0.4 )تواليت(أو تجميل  )  آوزماتيك(

 3.0- 0.0 3.0 منتجات آيماوية متنوعة 38

4 
ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات 

 5.7- 0.0 5.7 صالحة لألآل من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر

 0.6 0.6 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مهيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41
 0.0 0.0 0.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44
 0.7 0.7 0.0 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر 5
 54.1 56.8 2.7 قطن 52
 0.2- 0.0 0.2 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

6 
ما شابهها؛ أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و 

 0.0 0.0 0.0 أزهار مقطوفة و أغصان مورقة للزينة

 4.7 10.1 5.4 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل 7

8 
فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو 

 5.8 9.8 4.0 شمام

 0.8 3.8 3.0  و بهارات و توابلمتةبن و شاي و  9
 40.5- 60.0 100.6 يوانيةمواد غذائية وح  
 52.7 59.6 6.9 مواد غير غذائية  
 6.6 32.5 25.9 مواد مصنعة   
 5.6 87.2 81.6 مواد خام   
 12.2 119.6 107.4  التجارة الزراعيةإجمالي  
  المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

   



 
ماليين الدوالرات (2005 حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام األمريكية الزراعية السورية مع الواليات المتحدة  التجارة57-3الجدول 

 %)و 

ماليين (قيمة الصادرات  اسم الفصل الجمرآي رقم الفصل
 )الدوالرات

ماليين (قيمة الواردات 
 الميزان التجاري )الدوالرات

 123.5- 0.0 123.5 حبوب 10

11 
( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( ات مطاحن؛ شعير ناشظ منتج

 0.0 0.0 0.0 )غلوتين 

12 
بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات 

 32.5- 0.0 32.6 للصناعة أو للطب؛ قش و علف

 0.1- 0.0 0.1 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات 13

14 
نتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآورة و ال مواد ضفر نباتية، م
 0.0 0.0 0.0 داخلة في مكان آخر

15 
شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون 

 1.7 1.7 0.0 غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

 0.2- 0.0 0.2 سكر ومصنوعات سكرية 17
 0.0 0.0 0.0 آاآاو ومحضراته 18
 0.1 0.2 0.1 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19
 0.0 0.0 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألآل 2

20 
فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ 

 0.4 0.4 0.0 أو شمام

 1.9- 0.1 1.9 محضرات غذائية متنوعة 21
 0.0 0.0 0.0 ئل آحولية و خلمشروبات، و سوا 22
 2.6- 0.0 2.6 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 0.0 0.0 0.0 أسمدة 31

33 
محضرات عطور أو " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية

 0.1- 0.0 0.1 )تواليت(أو تجميل  )  آوزماتيك(تطرية 

 0.1- 0.0 0.1 منتجات آيماوية متنوعة 38

4 

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات
صالحة لألآل من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان 

 آخر
0.1 1.6 1.6 

 0.1- 0.0 0.1 قطن 52
 0.1- 0.0 0.1 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

6 
ت و جذور و ما أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيال
 0.0 0.0 0.0 شابهها؛ أزهار مقطوفة و أغصان مورقة للزينة

 0.2 0.5 0.3 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل 7

8 
فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ 

 0.0 0.0 0.0 أو شمام

 4.2 4.2 0.0  و بهارات و توابلمتةبن و شاي و  9
 149.7- 8.7 158.5  غذائية وحيوانيةمواد  
 3.2- 0.0 3.2 مواد غير غذائية  
 0.9- 4.4 5.2 مواد مصنعة   
 152.1- 4.4 156.5 مواد خام   
 152.9- 8.8 161.7  التجارة الزراعيةإجمالي  
   المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 %)ماليين الدوالرات و  (2005 التجارة الزراعية السورية مع ترآيا حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 58-3الجدول 

ماليين (قيمة الصادرات  اسم الفصل الجمرآي رقم الفصل
 )الدوالرات

ماليين (قيمة الواردات 
الميزان التجاري )الدوالرات

 0.2 0.2 0.0 حيوانات حية 1
 28.0- 0.0 28.0 حبوب 10

11 
( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ 

 0.7- 0.0 0.7 )غلوتين 

12 
بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات 

 1.8 2.0 0.2 للصناعة أو للطب؛ قش و علف

15 
شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ 

 15.9- 2.2 18.1  محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتيدهون غذائية

 0.5 0.5 0.0 سكر ومصنوعات سكرية 17
 0.3- 0.0 0.3 آاآاو ومحضراته 18
 0.8- 0.0 0.8محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19
 0.1 0.1 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألآل 2

20 
ر قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور فواآه و ثما

 0.1 0.1 0.0 بطيخ أو شمام

 2.0- 0.0 2.0 محضرات غذائية متنوعة 21
 0.2 0.2 0.0 مشروبات، و سوائل آحولية و خل 22
 1.7- 1.5 3.2 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 0.6 0.6 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24

3 
لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها منمحضرات 

 0.1 0.1 0.0 الالفقاريات المائية

33 
محضرات عطور " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية

 0.5- 0.0 0.5 )تواليت(أو تجميل  )  آوزماتيك(أو تطرية 

 0.1- 0.0 0.1 منتجات آيماوية متنوعة 38

4 

يض طيور؛ عسل طبيعي؛ ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ ب
منتجات صالحة لألآل من أصل حيواني، غير مذآورة و ال 

 داخلة في مكان آخر
0.8 0.2 -0.7 

 0.2 0.3 0.1، وجلود مدبوغة أو مهيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41
 0.6 0.6 0.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44

5 
و ال داخلة في منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة 

 0.0 0.0 0.0 مكان آخر

 3.0 3.0 0.1 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51
 63.5 64.2 0.7 قطن 52
 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

6 
أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما 

 0.0 0.0 0.0  و أغصان مورقة للزينةشابهها؛ أزهار مقطوفة

 8.0 8.2 0.2 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل 7

8 
فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور 

 0.1- 0.1 0.3 بطيخ أو شمام

 3.0 3.0 0.0  و بهارات و توابلمتةبن و شاي و  9
 33.7- 16.6 50.3 مواد غذائية وحيوانية  
 64.8 70.6 5.8 مواد غير غذائية  
 18.4- 8.9 27.4 مواد مصنعة   
 49.6 78.3 28.7 مواد خام   
 31.1 87.2 56.1  التجارة الزراعيةإجمالي  
   المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

   
  



 %)ماليين الدوالرات و  (2005ألرجنتين حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام  التجارة الزراعية السورية مع ا59-3الجدول 

ماليين (قيمة الصادرات  اسم الفصل الجمرآي رقم الفصل
 )الدوالرات

ماليين(قيمة الواردات 
 الميزان التجاري )الدوالرات

 24.3- 0.0 24.3 حبوب 1

12 

 نباتات بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛
 25.9- 0.0 25.9 للصناعة أو للطب؛ قش و علف

15 

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ 
 1.2- 0.0 1.2 دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

 0.7- 0.0 0.7 محضرات غذائية متنوعة 21

 77.4- 0.0 77.4 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23

4 

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ 
منتجات صالحة لألآل من أصل حيواني، غير مذآورة و ال 

 داخلة في مكان آخر
0.7 0.0 -0.7 

44 
 0.0 0.0 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل

 11.7- 0.1 11.8  و بهارات و توابلمتةبن و شاي و  9

 63.5- 0.1 63.6 مواد غذائية وحيوانية  

 78.4- 0.0 78.4 مواد غير غذائية  

 91.9- 0.0 91.9 مواد مصنعة   

 50.1- 0.1 50.2 مواد خام   

 142.0- 0.1 142.1  التجارة الزراعيةإجمالي  
  المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 
 %)ماليين الدوالرات و  (2005 التجارة الزراعية السورية مع العراق حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 60-3الجدول 

قيمة الصادرات  اسم الفصل الجمرآي رقم الفصل
)ماليين الدوالرات(

قيمة الواردات 
الميزان التجاري)ماليين الدوالرات(

 0.4- 0.4 0.0 حيوانات حية 1
 1.0 0.1 1.1 وبحب 10

11 
؛ نشاء؛ إينولين؛ )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ 

 3.1- 3.1 0.0 )غلوتين ( دابوق 

12 
بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ 

 0.1 0.8 1.0 نباتات للصناعة أو للطب؛ قش و علف

13   0.0 0.2 -0.2 

15 

 منتجات شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و
تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني 

 أو نباتي
0.0 0.4 -0.4 

 2.1- 2.1 0.1 سكر ومصنوعات سكرية 17
 0.2- 0.2 0.0 آاآاو ومحضراته 18

19 
محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو 

 1.6- 2.1 0.4 الحليب، فطائر

2   0.0 0.4 -0.4 
20   0.0 5.3 -5.3 
 2.9- 2.9 0.0 محضرات غذائية متنوعة 21
 45.1- 45.1 0.0 مشروبات، و سوائل آحولية و خل 22
 0.9- 0.9 0.1 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 4.6 0.0 4.6 أسمدة 31

33 
محضرات " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية

 0.1- 0.1 0.0 )يتتوال(أو تجميل  )  آوزماتيك(عطور أو تطرية 

4 

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل 
طبيعي؛ منتجات صالحة لألآل من أصل حيواني، غير 

 مذآورة و ال داخلة في مكان آخر
0.0 1.3 -1.3 

41 
، وجلود مدبوغة )عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام 

 2.2 0.1 2.3 أو مهيأة

 8.1- 11.1 3.1  صالحة لألآلخضر و نباتات و جذور ودرنات، 7

8 
فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و 

 1.3- 3.9 2.6 قشور بطيخ أو شمام

 0.1 0.1 0.2  و بهارات و توابلمتةبن و شاي و  9
 70.7- 79.2 8.5 مواد غذائية وحيوانية  
 5.3 1.7 7.0 مواد غير غذائية  
 59.3- 64.6 5.2 مواد مصنعة   
 6.0- 16.3 10.3 مواد خام   
 65.4- 80.9 15.5  التجارة الزراعيةإجمالي  
   المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 
 %)و ماليين الدوالرات  (2005 التجارة الزراعية السورية مع األردن حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 61-3الجدول 

 اسم الفصل الجمرآيرقم الفصل
قيمة الصادرات 

ماليين (
 )الدوالرات

قيمة الواردات 
ماليين (

 )الدوالرات

الميزان 
 التجاري

 6.4- 6.5 0.0 حيوانات حية 1
 11.2- 11.2 0.0 حبوب 10
 0.7- 0.7 0.0 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

12 
ور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛بذ

 1.3- 1.4 0.0 قش و علف

15 
شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية 

 0.7 0.5 1.2 محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

16 
 غيرها من الالفقاريات محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو

 0.5 0.0 0.5 المائية

 2.0- 2.8 0.8 سكر ومصنوعات سكرية 17
 1.0- 1.0 0.1 آاآاو ومحضراته 18
 3.6- 4.2 0.6 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19
 0.1- 0.1 0.0 لألآلء القابلة احشاللحوم واأل 2

 3.6- 3.9 0.4مار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتاتمحضرات خضر، فواآه وأث 20
 2.2- 2.7 0.5 محضرات غذائية متنوعة 21
 10.8- 11.5 0.7 مشروبات، و سوائل آحولية و خل 22
 0.0 0.0 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 0.0 0.0 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24
 0.0 0.0 0.0 ، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائيةأسماك و قشريات 3

 0.1- 0.1 0.0 أسمدة 31
 0.1 0.0 0.1 منتجات آيماوية متنوعة 38

4 
ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة 

 1.6- 1.8 0.2 لألآل من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر

 0.4 0.0 0.4 ، وجلود مدبوغة أو مهيأة)عدا الجلود بفراء( و جلود خام صالل 41
 0.6- 0.8 0.2 قطن 52

6 
أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار 

 0.2- 0.2 0.0 مقطوفة و أغصان مورقة للزينة

 0.3- 7.9 7.6 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل 7
 11.5- 11.9 0.4 فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8
 2.5- 2.5 0.0  و بهارات و توابلمتةبن و شاي و  9
 56.8- 69.7 12.9 مواد غذائية وحيوانية  
 1.3- 2.2 0.9 مواد غير غذائية  
 25.4- 30.5 5.1 مواد مصنعة   
 32.7- 41.4 8.7 مواد خام   
 58.1- 71.9 13.7  التجارة الزراعيةإجمالي  

  المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



 
 %)ماليين الدوالرات و  (2005  التجارة الزراعية السورية مع لبنان حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 62-3الجدول 

قيمة الصادرات  الجمرآياسم الفصل  رقم الفصل
 )ماليين الدوالرات(

ماليين(قيمة الواردات 
الميزان التجاري )الدوالرات

 6.7- 6.7 0.0 حيوانات حية 1

11 

؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق)مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ 
 0.1- 0.1 0.0 )غلوتين ( 

12 

تات بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نبا
 0.0 0.1 0.1 للصناعة أو للطب؛ قش و علف

15 

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ 
 0.4- 2.2 1.9 دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

16 

محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها 
 2.3 0.0 2.3 من الالفقاريات المائية

 3.1 0.4 3.6  ومصنوعات سكريةسكر 17
 0.1- 0.2 0.1 آاآاو ومحضراته 18

19 

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، 
 4.1 1.3 5.4 فطائر

 0.1- 0.1 0.0 األحشاء 2

20 

محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات من 
 7.1 3.0 10.1 أجزاء أخر من نباتات

 1.0- 1.1 0.1  متنوعةمحضرات غذائية 21
 5.0 0.1 5.1 مشروبات، و سوائل آحولية و خل 22
 3.5- 3.8 0.3 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 1.7 0.0 1.7 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24

4 

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ 
مذآورة و ال منتجات صالحة لألآل من أصل حيواني، غير 

 داخلة في مكان آخر
0.0 10.1 -10.0 

41 

، وجلود مدبوغة أو )عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام 
 0.1 0.0 0.1 مهيأة

5 

منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في
 0.0 0.2 0.2 مكان آخر

 2.2- 2.2 0.0 قطن 52

6 

ت و جذور و أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيال
 0.2- 0.2 0.0 ما شابهها؛ أزهار مقطوفة و أغصان مورقة للزينة

 19.2- 22.3 3.1 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل 7

8 

فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور 
 2.0- 6.4 4.4 بطيخ أو شمام

 0.2- 0.5 0.3  و بهارات و توابلمتةبن و شاي و  9
 16.3- 54.4 38.0 مواد غذائية وحيوانية  
 6.1- 6.9 0.9 مواد غير غذائية  
 5.1 26.1 31.2 مواد مصنعة   
 27.5- 35.2 7.7 مواد خام   
 22.4- 61.3 38.9  التجارة الزراعيةإجمالي  
   المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 
 %)ماليين الدوالرات و  (2005 حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام أوآرانيا  التجارة الزراعية السورية مع 63جدول ال

قيمة الصادرات  اسم الفصل الجمرآيرقم الفصل
)ماليين الدوالرات(

قيمة الواردات 
)ماليين الدوالرات(

الميزان 
  التجاري

  0.0 0.0 0.0 حيوانات حية 1
  76.5- 0.0 76.5 بحبو 10

12 
بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات

  0.5- 0.0 0.5 للصناعة أو للطب؛ قش و علف

14 
مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير 

  0.0 0.0 0.0 مذآورة و ال داخلة في مكان آخر

15 
جات تفككها؛شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منت

  8.0- 0.0 8.0 دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي
  0.4 0.4 0.0 سكر ومصنوعات سكرية 17

20 
محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات من 

  0.0 0.0 0.0 أجزاء أخر من نباتات
  0.0 0.0 0.0 محضرات غذائية متنوعة 21
  0.1 0.1 0.0 و خلمشروبات، و سوائل آحولية  22
  1.7- 0.0 1.7 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
  10.7- 0.0 10.7 أسمدة 31

4 
ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛
منتجات صالحة لألآل من أصل حيواني، غير مذآورة و ال 

 داخلة في مكان آخر
1.1 0.0 -1.1 

 
  0.0 0.0 0.0 ته؛ فحم خشبيخشب ومصنوعا 44

6 
أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و

  0.0 0.0 0.0 ما شابهها؛ أزهار مقطوفة و أغصان مورقة للزينة
  0.0 0.0 0.0 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل 7

8 
فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و 

  1.4- 0.1 1.5 امقشور بطيخ أو شم
  1.6 1.6 0.0  و بهارات و توابلمتةبن و شاي و  9
  79.2- 2.2 81.4 مواد غذائية وحيوانية  
  18.7- 0.0 18.7 مواد غير غذائية  
  19.6- 2.0 21.6 مواد مصنعة   
  78.3- 0.2 78.5 مواد خام   
  97.9- 2.2 100.1  التجارة الزراعيةإجمالي  

    مديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية ال: المصدر
   



 
   )ماليين الدوالرات و طن (2005 أهم الصادرات الزراعية السورية إلى المملكة العربية السعودية خالل عام 64-3الجدول 

آمية الصادرات  اسم السلعة الكود الجمرآي
 )طن(

قيمة 
الصادرات 

ماليين (
)تالدوالرا

النسبة المئوية 
لقيمة الصادرات

 52.5 117.1 44574.6 غيرها من ذآور الضأن (0104.10.20)
 9.5 21.2 8123.3 ذآر الضأن لإلنسال (0104.10.10)
 8.5 18.9 7273.3 )غيرها(حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز  (0104.20.90)
 7.3 16.2 189865.5 .، طازجة أو مبردة)طماطم(بندورة  (0702.00.00)
 3.0 6.8 15537.9 )غيرها(عدس  (0713.40.90)
 1.7 3.8 4310.8 بذور آمون (0909.30.00)
 1.3 2.9 3602.8 )غيرها(ومنتجات محمصة مماثلة ") Toasted"توست (بقسماط أو خبز محمص  (1905.40.90)
 1.1 2.4 1294.1 . بحالته الراهنةصالح لالستهالك البشري) العصرة األولى(زيت زيتون بكر  (1509.10.10)
 0.9 1.9 888.2 الماعز لإلنسال (0104.20.10)
 0.6 1.4 2105.4 .قمر الدين وملبن (2007.99.10)
 0.5 1.2 392.8  غيرها-) المبانت(زيت زيتون المصباح  (1509.10.29)

(1704.90.90) 
تحتوي على آاآاو ال ) بما في ذلك الشوآوالته البيضاء" (سكاآر"مصنوعات سكرية 

 0.5 1.1 1527.5 )غيرها(
 0.4 1.0 3556.4 ).أجاص(آمثرى  (0808.20.10)
 0.4 0.9 295.9 .محلب (1211.90.10)

أوهريس أوعجن فواآه أو أثمار قشرية ، ) مرمالد(مربى و هالم فواآه ، وخبيص  (2007.99.90)
 0.4 0.9 1200.4 ).غيرها( أخر  إليها السكر او مواد تحليةأضيفمتحصل عليها بالطبخ ، وإن 

 0.4 0.9 1259.1 بسكويت حلو (1905.31.00)

خضر و فواآه و أثمار قشرية و أجزاء أخر من نباتات صالحة لألآل، محضرة أو محفوظة (2001.90.90)
 0.4 0.8 3116.3  غيرها-بالخل أو بحمض الخليك 

 0.4 0.8 4259.8 .آرز (0809.20.00)
 0.4 0.8 695.9 )غيرها(الته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على آاآاو شوآو (1806.32.90)
 0.3 0.8 4225.4 برتقال (0805.10.00)
 0.3 0.7 2121.9 .خيار و قثاء وخيار صغير محبب (2001.10.00)
 garbanzoz.(" 1998.2 0.7 0.3"جاربانزوز  (حمص  (0713.20.00)
 0.3 0.7 8169.3 ).شمام وقاوون(بطيخ أصفر  (0807.19.10)
 0.3 0.6 1059.3 بذور آزبرة (0909.20.00)
 0.3 0.6 2645.9  قمح-سميد من حنطة  (1103.11.10)
 0.3 0.6 579.0 جبن أبيض (0406.10.10)

خضر أخر وخليط خضر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة،  (2005.90.99)
 0.3 0.6 675.2 )غيرها(

 0.3 0.6 16846.5 .تفاح (0808.10.00)

(0713.90.90) 
 -أو مكسرة ) مفصصة(بقول قرنية يابسة مقشورة، وإن آانت منزوعة الغاللة أو مفلقة 

 0.3 0.6 1322.5 غيرها
 0.2 0.5 2848.8 .عنب طازج (0806.10.00)
 sloes." 2143.3 0.5 0.2"وخوخ السياج ) برقوق(خوخ  (0809.40.00)
 0.2 0.5 782.9  رب البندورة-" عجن طماطم"ندورة عجن ب (2002.90.20)
 0.2 0.4 1414.2 "نكتارين" ما فيه الدّراق األملس -" برونوس بريسيكا) "خوخ(دراق  (0809.30.00)
 0.2 0.4 1994.3 .مشمش (0809.10.00)
 0.2 0.4 620.9  وزنها عن الكيلو غرام الواحدال يزيدتين في أغلفة  (0804.20.10)
 0.2 0.4 808.3 محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة قبار (2005.90.10)
 0.2 0.4 1427.1 زغب بذور القطن (1404.20.00)
 0.2 0.4 2455.8 بقول قرنية أخر ـ غيرها (0708.90.90)

 خبز و فطائر وآعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن آانت تحتوي على (1905.90.90)
 0.2 0.4 460.9 )غيرها(الكاآاو 

 0.2 0.4 4689.9 )غيره(خس  (0705.19.00)
 0.2 0.4 416.3  غيرها-بهارات وتوابل أخر  (0910.99.00)

 5 11 28,987 سلع أخرى 
 100.0 223.2 382572.6 جمالياإل 

    المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 
 



 
   )ماليين الدوالرات و طن (2005خالل عام ) 15( أهم الصادرات الزراعية السورية إلى دول االتحاد األوربي 65-3الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمرآي
آمية 

الصادرات 
 )طن(

قيمة 
الصادرات

ماليين (
)الدوالرات

النسبة 
المئوية 
لقيمة 
 الصادرات

 28.5 54.3 24555.3 .صالح لالستهالك البشري بحالته الراهنة) صرة األولىالع(زيت زيتون بكر  (1509.10.10)

 ديسيتكس وال 714.29خيوط قطن خام مفردة من ألياف غير ممشطة مقاسها أقل من  (5205.22.00)
 16.9 32.1 17135.3 )إنكليزية  وحدة قياس 24 وأقل من 8.2أآثر من ( ديسيتكس 245.7يقل عن 

 14.0 26.7 26968.7 )غيره(وغير ممشط " غير مكرود"ن غير مسرح قط (5201.00.00)
 7.5 14.3 6259.7  غيرها- جلود مدبوغة من فصيلة الضأن، بحالتها الرطبة (4105.10.90)
 4.5 8.6 52500.0 )غيرها(قاسية ) قمح(حنطة (1001.10.90)
 3.8 7.3 24093.1 زغب بذور القطن (1404.20.00)

 714.29مقاسها بالخيط المفرد , خيوط مزوية أو متعددة الزوي من ألياف ممشطة  (5205.41.00)
 3.6 6.9 2599.0 خام, )  رقم متري14ال يزيد عن (ديسيتكس أو أآثر 

 1.9 3.6 564.8  مصارين (0504.00.10)
 1.7 3.2 4206.6 بذور آمون (0909.30.00)

وزنًا أو أآثر من القطن، يزن المتر % 85وي على أقمشة منسوجة أخر من قطن، تحت (5209.42.00)
 Denim" 800.6 2.8 1.5" غرامًا من خيوط مختلفة األلوان ، دنيم 200المربع منها أآثر من 

 14ال يزيد عن (  ديسيتكس أو أآثر 714.29خيوط مفردة من ألياف ممشطة مقاسها  (5205.21.00)
 1.3 2.5 1472.0 خام) رقم متري

قاسية الكمِّيات المستوردة من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع ) قمح( حنطة  (1001.10.20)
 1.2 2.2 13472.3 الحبوب للتموين الداخلي

فيشيا فابا من نوع إيكوينا (وفول صغير ) فيشيا فابا من نوع ماجور(فول عريض  (0713.50.90)
 1.0 2.0 5224.9 )غيرها) (وفيشيا فابا من نوع مينور

 0.8 1.4 976.0 )ورق تبغ(تبغ منزوع السويقات والعروق، آليًا أو جزئيًا  (2401.20.10)

جلود جرى عليها تحضير بعد الدباغة أو بعد الدباغة والتجفيف  من الخراف وصغارها  (4105.30.90)
 0.7 1.4 116.8 ) غيرها(مصبوغة أو محببة او منقوشة بالضغط أو مطبوعة ,

 0.7 1.2 1257.1 ل مجففبص (0712.20.00)
 0.5 1.0 1190.0  غيره- صوف منزوع دهنه وغير مكربن  (5101.29.00)
 0.5 1.0 4034.0  غيرها-) بما فيها فضالت الخيوط والنساالت(فضالت قطن  (5202.99.00)
 0.5 1.0 1796.3  غيرها-) المبانت( زيت زيتون المصباح  (1509.10.29)

في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد أخرى بقصد الحفظ المؤقت ) قبار(بر  آ (0711.30.10)
 0.5 1.0 1013.4 فقط

 0.5 1.0 254.2  لوز، مقشر (0802.12.00)
 0.5 1.0 2094.0 )غيرها) (بما فيها فضالت الخيوط والنساالت(فضالت قطن  (5202.10.00)
 0.5 0.9 5231.0 عة بذار الحنطة القاسية للزرا (1001.10.10)

(5205.32.00) 
خيوط قطن مزوية أو متعددة الزوي من ألياف غير ممشطة ، مقاسها بالخيط المفرد 

 رقم متري وال 14يزيد عن ( ديسيتكس 232.56 ديسيتكس ولكن ال يقل عن 714.29
 ) رقم متري بالخيط المفرد43يتجاوز 

350.8 0.9 0.5 

 ديسيتكس وال يقل 714.29من ألياف غير ممشطة مقاسها أقل من  خيوط قطن مفردة  (5205.12.00)
 0.5 0.9 433.1 خام, ) رقم متري43 رقم متري وال يتجاوز 14يزيد عن ( ديسيتكس 232.56عن 

 5.5 11.4 15135.2 سلع أخرى 
 100.0 190.6 213734.1 جمالياإل 

    للسياسات الزراعية المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني : المصدر 
  



 
  )ماليين الدوالرات و طن (2005 أهم الصادرات الزراعية السورية إلى مصر خالل عام 66-3الجدول 

  
آمية الصادرات  اسم السلعة الكود الجمرآي

 )طن(
ماليين (قيمة الصادرات 
 )الدوالرات

النسبة المئوية لقيمة 
 الصادرات

يات المستوردة من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب  الكمِّ-حنطة عادية  (1001.90.12)
 23.6 28.3 386025.6 للتموين الداخلي

 ديسيتكس وال 714.29خيوط قطن خام مفردة من ألياف غير ممشطة مقاسها أقل من  (5205.22.00)
 19.8 23.6 28305.0 )إنكليزية  وحدة قياس 24 وأقل من 8.2أآثر من ( ديسيتكس 245.7يقل عن 

 ديسيتكس وال يقل 714.29 خيوط قطن مفردة من ألياف غير ممشطة مقاسها أقل من  (5205.12.00)
 14.3 17.2 10241.7 خام, ) رقم متري43 رقم متري وال يتجاوز 14يزيد عن ( ديسيتكس 232.56عن 

 7.6 9.1 22403.7 )غيره(وغير ممشط " غير مكرود"قطن غير مسرح  (0713.40.90)

خيوط قطن مزوية أو متعددة الزوي من ألياف غير ممشطة خام مقاسها بالخيط المفرد  (0808.10.00)
 6.6 7.9 21433.2 ) رقم متري بالخيط المفرد14ال يزيد عن ( ديسيتكس أو أآثر 714.29

 5.3 6.4 7055.7 وغير ممشط" غير مكرود" قطن غير مسرح  (5201.00.00)

 3.5 4.2 6355.8 ن قمر الدين وملب (2007.99.10)

 3.2 3.8 5758.0  فضالت خيوط القطن (5202.10.00)

 ديسيتكس وال 192.31خيوط قطن خام مفردة من ألياف غير ممشطة ، مقاسها أقل من  (0909.30.00)
 2.8 3.4 4230.7 )إنكليزية وحدة قياس 40 وحتى الرقم 30أآثر من الرقم ( ديسيتكس 147يقل عن 

 رقم14ال يزيد عن ( ديسيتكس أو أآثر 714.29مفردة من ألياف ممشطة مقاسها خيوط  (5205.21.00)
 1.9 2.3 1070.8 خام) متري

(1001.10.90) 
 14ال يزيد عن (  ديسيتكس أو أآثر 714.29خيوط مفردة من ألياف ممشطة مقاسها 

 1.4 1.6 10500.0 خام) رقم متري

 1.4 1.6 648.1 )غيرها) (ط والنساالتبما فيها فضالت الخيو(فضالت قطن  (5205.31.00)

 0.9 1.0 1522.3  وزنها عن الكيلو غرام الواحدال يزيد تين في أغلفة  (0804.20.10)

(5205.42.00) 
 714.29مقاسها بالخيط المفرد ,  خيوط مزوية أو متعددة الزوي من ألياف ممشطة

43ري وال يتجاوز  رقم مت14يزيد عن ( ديسيتكس 232.56ديسيتكس ولكن ال يقل عن 
 )رقم متري

301.1 0.8 0.6 

 0.6 0.7 1175.7  غيرها-) بما فيها بذور والثمار( نباتات وأجزاؤها،  (1211.90.99)

(0504.00.10) Guts آسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن آانت مجروشـة أو مطحونة، أو بشـكل
 0.6 0.7 97.1 .هون النباتية من بذور القطن الزيوت والداستخالصآريات مكتلة نـاتـجـة عـن 

 0.5 0.6 1131.9 .مصارين (5202.99.00)

فيشيا فابا من نوع إيكوينا (وفول صغير ) فيشيا فابا من نوع ماجور(فول عريض  (1211.10.00)
 0.5 0.6 675.2 )غيرها) (وفيشيا فابا من نوع مينور

أوهريس أوعجن فواآه أو أثمار قشرية ، ) الدمرم(مربى و هالم فواآه ، وخبيص  (0713.20.00)
 0.5 0.6 1420.0 ).غيرها( إليها السكر او مواد تحلية أخر أضيفمتحصل عليها بالطبخ ، وإن 

(0802.50.20) 
وزنًا من القطن ، خام% 85خيوط قطن مفردة من ألياف ممشطة ، تحتوي على أقل من 

 وال 30فوق الرقم ( ديسيتكس  147 ديسيتكس و ال يقل عن 192.31، مقاسها أقل من 
 )إنكليزية وحدة قياس 40يزيد عن  الرقم 

51.6 0.5 0.4 

 0.3 0.4 2511.0 )غيرها) (بما فيها بذور والثمار(نباتات وأجزاؤها،  (1702.30.90)

 ديسيتكس وال يقل245.7خيوط قطن خام مفردة من ألياف غير ممشطة مقاسها أقل من  (2402.20.00)
 0.3 0.4 70.4 )إنكليزية  وحدة قياس 25.45 وحتى الرقم 24من رقم ( ديسيتكس 232.56عن 

 0.3 0.4 467.7  غيرها- جذور جنسنج  (1211.20.90)

 0.3 0.4 1199.2 .وإن آان مكسوًا بالسكر") chewing gum"العلك (لبان المضغ  (1404.20.00)

 0.2 0.3 152.5 زغب بذور القطن (4105.10.90)

 3 3 6,219 رىسلع أخ 

 100.0 119.6 521023.4 جمالياإل 

    المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر
  



 
 )ماليين الدوالرات و طن (2005 أهم الصادرات الزراعية السورية إلى األردن خالل عام 67-3الجدول 

قيمة الصادرات )طن(ات آمية الصادر اسم السلعة الكود الجمرآي
 )ماليين الدوالرات(

النسبة المئوية 
 لقيمة الصادرات

 الكمِّيات المستوردة من قبل المؤسسة العامة لتجارة -حنطة عادية   (1001.90.12)
 15.0 10.8 70113.2 وتصنيع الحبوب للتموين الداخلي

ة، المحتوية على سكر مضاف مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازي  (2202.10.00)
 9.6 6.9 34147.4 .أو مواد تحلية أخر أو منكهة

 7.6 5.5 16110.7 .تفاح  (0808.10.00)

مياه، المحتوية على سكر مضاف أو مـواد تحلية أخـر أو منكهة،   (2202.90.00)
 5.6 4.0 20140.4 )غيرها(ومشروبات أخـرى غــيـر آحولية 

 4.2 3.0 15152.8 برتقال  (0805.10.00)

 4.1 3.0 1116.9 )غيرها(حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز   (0104.20.90)

 garbanzoz.(" 6739.8 2.9 4.1"جاربانزوز  (حمص   (0713.20.00)

 4.1 2.9 7435.2 )غيرها(عدس   (0713.40.90)

 3.8 2.7 709.9 غيرها من ذآور الضأن  (0104.10.20)
 3.6 2.6 4170.8  غيرها-ومنتجات محمصة مماثلة ) توست( بقسماط أو خبز محمص   (1905.40.90)

ال ) بما في ذلك الشوآوالته البيضاء" (سكاآر"مصنوعات سكرية   (1704.90.90)
 3.2 2.3 3991.3 )غيرها(تحتوي على آاآاو 

 1.7 1.2 3422.1 ).أجاص(آمثرى   (0808.20.10)

 1.6 1.1 1447.2 )غيرها(ة غير مذآورة وال داخلة في مكان آخر محضرات غذائي (2106.90.90)

 1.4 1.0 897.4  بذور آمون  (0909.30.00)

(2105.00.90) 
ومثلجات أخر صالحة لألآل، وإن ) إلخ…آيس آريم، بوظة ( مثلجات 

 1.2 0.9 881.2  غيرها-احتوت على الكاآاو 

 1.1 0.8 1264.1  جبن أبيض  (0406.10.10)

 1.0 0.7 738.8 )غيرها(شوآوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على آاآاو   (1806.32.90)

 1.0 0.7 474.5  سعتر أو صعتر- زعتر   (0910.40.10)

 1.0 0.7 1886.4 .خليط عصائر  (2009.90.00)

 0.9 0.6 2688.2  عنب طازج  (0806.10.00)

 0.8 0.6 773.0  قمر الدين وملبن  (2007.99.10)

(2007.99.90)  
أوهريس أوعجن فواآه أو ) مرمالد(مربى و هالم فواآه ، وخبيص 

 مواد أو إليها السكر أضيفأثمار قشرية ، متحصل عليها بالطبخ ، وإن 
 ).غيرها(تحلية أخر 

876.1 0.6 0.8 

 0.8 0.5 942.5  أصفر أو أحمر اللب أخضر القشرة- بذور بطيخ   (1212.99.20)

مياه معدنية ومياه غازية غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر وغير  (2201.10.00)
 0.7 0.5 2810.3 منكهة

 0.7 0.5 959.2 بسكويت حلو  (1905.31.00)

(2103.20.00)  
)طماطم(مسماة بالكتش آب وصلصات بندورة ) طماطم( صلصة بندورة 

 0.6 0.5 650.8 أخر

 19.9 14 42,863 سلع أخرى  

 100.0 71.9 243403.0 جمالياإل  

  المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



 
 )ماليين الدوالرات و طن (2005 أهم الصادرات الزراعية السورية إلى العراق خالل عام 68-3الجدول 

آمية الصادرات  اسم السلعة الكود الجمرآي
 )طن(

 قيمة الصادرات
 )ماليين الدوالرات(

النسبة المئوية لقيمة 
 الصادرات

مياه، المحتوية على سكر مضاف أو مـواد تحلية أخـر أو منكهة،  (2202.90.00)
 38.7 31.3 160112.5 )غيرها(ومشروبات أخـرى غــيـر آحولية 

مياه معدنية ومياه غازية غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر  (2201.10.00)
 13.5 10.9 59152.8 ر منكهةوغي

 4.8 3.8 29681.2 ، طازجة أو مبردة)طماطم( بندورة  (0702.00.00)
 4.4 3.5 24778.0  بقول قرنية أخر ـ غيرها (0708.90.90)

 مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر  (2202.10.00)
 3.5 2.9 18126.0 مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة

 2.2 1.8 1070.4 .، شرائح مقلية) بطاطس(بطاطا  (2005.20.20)
 1.7 1.4 3827.0  خليط عصائر (2009.90.00)
 1.6 1.3 7587.8 مجمدة) بطاطس( بطاطا (0710.10.00)
 1.5 1.2 333.2  بسكويت حلو (1905.31.00)
 1.4 1.2 6765.6 برتقال (0805.10.00)
 1.4 1.2 1766.6  رب البندورة-" عجن طماطم" بندورة  عجن (2002.90.20)

ال ) بما في ذلك الشوآوالته البيضاء" (سكاآر" مصنوعات سكرية  (1704.90.90)
 1.3 1.1 1603.6  غيرها-تحتوي على آاآاو 

؛ آلمنتينا ) بما فيها التانجرين والساتسوماس" (ماندرين" يوسفي  (0805.20.00)
 1.3 1.0 9101.0 مضيات المهجنةويلكينج وغيرها من الح

ومثلجات أخر صالحة لألآل، وإن) إلخ…آيس آريم، بوظة ( مثلجات  (2105.00.90)
 1.2 1.0 1631.9  غيرها-احتوت على الكاآاو 

 1.2 0.9 1143.4 )غيرها(محضرات غذائية غير مذآورة وال داخلة في مكان آخر  (2106.90.90)

قايا صلبة، وإن آانت مجروشة أو مطحونة، أو  آسب وغيره من ب (2304.00.00)
 1.1 0.9 4877.6 بشكل آريات مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا

 1.1 0.9 4053.0  قمح-سميد من حنطة  (1103.11.10)

 ألبان وقشدة غير مرآزة وال محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية (0401.30.90)
 1.1 0.9 1065.5  غيرها- وزنا 6% عن أخر تحتوي على دسم بنسبة تزيد

 1.0 0.8 4010.3  غيرها-أو دقيق خليط حنطة مع شيلم ) قمح( دقيق حنطة  (1101.00.90)
 0.9 0.7 4920.2  غيرها-) مكرر( سكروز نقي آيماويًا، بحالته الصلبة مصفى  (1701.99.19)
 0.8 0.6 6073.0  غريب فروت بما فيه البوميلو- ليمون هندي  (0805.40.00)
 0.7 0.6 3294.8 )غيرها(بطاطا طازجة أو مبردة  (0701.90.00)
 0.7 0.5 4673.0  جزر ولفت بقلي (0706.10.00)
 0.6 0.5 3117.0  فول الصويا وإن آان مكسرًا (1201.00.00)

 12.2 10 37,765 سلع أخرى 
 100.0 80.9 400530.6 جمالياإل  

    للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية المديرية العامة : المصدر 
   



 
 )ماليين الدوالرات و طن (2005 أهم الصادرات الزراعية السورية إلى لبنان خالل عام 69-3الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمرآي
آمية 

الصادرات 
 )طن(

قيمة الصادرات 
)ماليين الدوالرات(

النسبة المئوية 
لقيمة الصادرات

 16.8 10.3 40958.1 .، طازجة أو مبردة)طماطم(بندورة (0702.00.00)
 8.2 5.0 1935.4 غيرها من ذآور الضأن(0104.10.20)
 7.9 4.8 4899.0 )غيرها(أجبان أخرى (0406.90.90)

آسب وغيره من بقايا صلبة، وإن آانت  مجروشة أو مطحونة، أو بشكل (2304.00.00)
 4.3 2.7 14198.6 .عن استخراج زيت فول الصوياآريات مكتلة ناتجة 

 4.3 2.7 2477.4 .جبن أبيض(0406.10.10)
 2.8 1.7 6118.2 تفاح(0808.10.00)

ألبان وقشدة، مرآزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر (0402.99.90)
 2.8 1.7 545.0 )غيرها(

 2.5 1.5 1048.6صالح لالستهالك البشري بحالته الراهنة) لىالعصرة األو( زيت زيتون بكر (1509.10.10)
 2.4 1.5 566.2  ذآر الضأن لإلنسال(0104.10.10)
 garbanzoz.(" 3127.9 1.4 2.3"جاربانزوز  (حمص (0713.20.00)
 2.2 1.4 2095.4 ).رب البندورة " ( عجن طماطم"عجن بندورة (2002.90.20)
 2.1 1.3 243.1 قشرهلوز، ب(0802.12.00)
 1.7 1.0 3168.0 يماثلها طازجة أو مبردة  آوسا وقرع وما(0709.90.20)

(2306.10.00)
آسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن آانت مجروشـة أو مطحونة، أو 

 الزيوت والدهون النباتية من استخالصبشـكل آريات مكتلة نـاتـجـة عـن 
 .بذور القطن

7157.4 1.0 1.6 

 1.3 0.8 1707.4 )غيرها(عدس (0713.40.90)

وآرافس ) سالسيفي(للسلطة، ولحية التيس ) بنجر( جزر ولفت بقلي وشوندر (0706.90.00)
 1.2 0.8 2035.1  غيرها-لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة لألآل، طازجة أو مبردة 

(5205.22.00)
 ديسيتكس 714.29سها أقل من  خيوط قطن ، مفردة من ألياف ممشطة ، مقا

43 رقم متري وال يتجاوز 14يزيد عن ( ديسيتكس 232.56ولكن ال يقل عن 
 رقم متري

342.9 0.7 1.2 

 1.2 0.7 2667.8  ملفوف بروآسل ، طازجة أو مبردة(0704.20.00)

(2105.00.90)
ومثلجات أخر صالحة لألآل، وإن احتوت) إلخ…آيس آريم، بوظة (مثلجات 

 1.1 0.7 716.3 )غيرها(على الكاآاو 

 1.1 0.7 2743.2 جزر ولفت بقلي(0706.10.00)
 1.1 0.7 1406.0  زيتون محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك(2005.70.00)

 1.1 0.7 2592.1  برتقال(0805.10.00)
 1.0 0.6 2796.2 .ة أو مبردة، طازج")Pisum Sativum"بيسوم ساتيفوم (بازيال (0708.10.00)
 1.0 0.6 2109.5 مشمش(0809.10.00)

 27 16 40,668 سلع أخرى
 100.0 61.3 148323.0 جمالياإل  

 المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
   



 
 )ماليين الدوالرات و طن (2005ام  أهم الصادرات الزراعية السورية من ترآيا خالل ع70-3الجدول 

قيمة الصادرات )طن(آمية الصادرات  اسم السلعة الكود الجمرآي
 )مليون دوالر(

النسبة المئوية لقيمة
 الصادرات

 71.3 62.2 58341.0 وغير ممشط" غير مكرود"قطن غير مسرح  (5201.00.00)
 4.3 3.8 9923.7  غيرها- عدس  (0713.40.90)

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

 2.9 2.6 2689.6 جاذبة

 2.5 2.2 6097.2  تقاوى-عدس للبذار  (0713.40.10)
 2.2 1.9 3165.8 صوف جز منزوع دهنه وغير مكربن (5101.21.00)

(1509.10.10) 
صالح لالستهالك ) العصرة األولى( زيت زيتون بكر 

 1.8 1.6 177.2 البشري بحالته الراهنة

(2306.90.10) 
 ثفل وغيره من المواد الصلبة الناتجة عن استخراج 

 1.6 1.4 37559.1 زيت الزيتون

(0711.30.10) 
في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه ) قبار(آبر 

 1.1 1.0 891.5 مواد أخرى بقصد الحفظ المؤقت فقط

 0.9 0.8 5559.6 بذور قطن (1207.20.00)

(5212.23.00) 
 أقمشة منسوجة من خيوط قطن ، يزن المتر المربع 

 0.9 0.8 198.4  غرامُا ، مصبوغة200منها أآثر من 

 0.8 0.7 1455.7  صوف جز (5101.11.00)
 0.7 0.6 112.0 محتوية على تبغ" سجائر"لفائف عادية  (2402.20.00)

(5202.99.00) 
 -) بما فيها فضالت الخيوط والنساالت(فضالت قطن 

 0.6 0.5 689.8 رهاغي

(4401.10.00) 
خشب وقود قطعًا مستديرة أو حطبًا أو أغصانًا أو حزمًا

 0.5 0.5 12339.0 أو بأشكال مماثلة

 0.4 0.4 750.0  غيره-زيت من بذور القطن وأجزاؤه  (1512.29.00)
 0.4 0.4 642.8  غيرها-ثمار وبذور زيتية أخر، وإن آانت مكسرة  (1207.99.90)

وال ممشط بدهنه بما) غير مكرود(صوف غير مسرح  (5101.19.10)
 0.4 0.4 989.3 فيه الصوف مغسول على الظهر

 0.4 0.4 820.8  غيرها-) ، فاسيولوس"فيغنا(لوبيا أو فاصوليا  (0713.39.90)

(5209.42.00) 

وزنًا% 85أقمشة منسوجة أخر من قطن، تحتوي على 
بع منها أآثر من أو أآثر من القطن، يزن المتر المر

 غرامًا من خيوط مختلفة األلوان ، دنيم 200
"Denim" 

62.2 0.4 0.4 

 0.4 0.3 420.0 مجمدة) فيغنا وفاسيولوس(لوبيا أو فاصوليا  (0710.22.00)
 0.4 0.3 404.5 بذور آمون (0909.30.00)
 0.4 0.3 629.0 حمص (0713.20.00)

(1702.40.10) 

، يحتوي )سيروب(ثيف غلوآوز وشراب الغلوآوز الك
 ولكن تقل 20%على الفرآتوز بنسبة ال تقل وزنًا عن 

 محسوبة على الحالة الجافة، باستثناء السكر 50%عن 
 معد لصناعة األدوية) أو المنعكس داخليا(المنعكس 

1517.7 0.3 0.3 

 4.2 4 6,813 سلع أخرى 

 100.0 87.2 152249.1 جمالياإل 
   مة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية المديرية العا: المصدر 

  



 
  )ماليين الدوالرات و طن (2005 أهم الواردات الزراعية السورية من ترآيا خالل عام 71-3الجدول

ماليين(قيمة الواردات )طن(آمية الواردات  اسم السلعة الكود الجمرآي
 )الدوالرات

النسبة 
المئوية 
لقيمة 
تالصادرا

 36.2 20.3 160509.4 شعير (1003.00.00)
 15.2 8.5 15272.4 من بذور عباد الشمس) غيرها( زيوت خامية  (1512.19.10)
 13.2 7.4 60796.3  ذرة صفراء معدة لألعالف بشروط وزارة الزراعة (1005.90.12)
 7.1 4.0 7327.3  محضرات من شحوم أو دهون أو زيوت ، مهدرجة (1517.90.19)

(1517.10.20) M 6.0 3.4 5808.1 مرغرين باستثناء المرغرين السائل من أصل نباتي 

 نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة  (2302.30.00)
 5.5 3.1 37539.3  قمح-الحبوب أو البقول، وإن آانت بشكل آريات مكتلة من حنطة 

(2104.10.90) f 2.9 1.6 3928.3  غيرها- إعدادها  حساء ومرق ومحضرات 

مهدرجة آليًا أو جزئيًا وإن آانت ,  دهون و زيوت نباتية وأجزاؤها (1516.20.19)
 1.8 1.0 2000.2  غيرها-مكررة 

 مصل اللبن و مصل اللبن المعدل ، وإن آان مرآزًا أو محتويًا على  (0404.10.00)
 1.5 0.8 1643.3 سكر مضاف أو على مواد تحلية آخر

(1901.90.90) 
) طحين(مالت؛ محضرات غذائية من دقيق " خالصات الشعير الناشظ 

 1.4 0.8 5494.3 أو جريش أو سميد أو النشاء أو خالصات المالت ـ غيرها

 1.2 0.7 6893.9  دقيق الحنطة القاسية والطرية (1101.00.10)
 0.9 0.5 180.5  زيت الغار (1515.90.20)

(3302.10.90) 
قاعدتها مواد عطرية لصنع) خالصات مرآبة(ات غير آحولية محضر

 0.8 0.5 162.2  غيرها-المشروبات 

 0.5 0.3 1002.0  أرز أسمر- أرز مقشور  (1006.20.00)
 0.5 0.3 523.6  غيرها- زيت الذرة وأجزاؤه  (1515.29.00)
 0.4 0.2 206.6  جافة- خمائر ميتة غير فعالة  (2102.20.10)
 0.4 0.2 232.8  مسحوق آاآاو ال يحتوي على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر (1805.00.00)
 0.3 0.1 98.8 ، مقشر) من نوع آوريلوس( بندق  (0802.22.00)
 0.2 0.1 247.4 الزيوت المتخلفة عن عملية القلي (1518.00.33)

(5212.24.00) 
 200أآثر من أقمشة منسوجة من خيوط قطن ، يزن المتر المربع منها 

 0.2 0.1 79.3 غرامُا ، من خيوط مختلفة األلوان

مهدرجة آليًا أو جزئيًا وإن ,  دهون وشحوم وزيوت حيوانية وأجزاؤها (1516.10.20)
 0.2 0.1 236.2 آانت مكررة عدا تلك التي لها صفة الشمع

(0713.33.90) 
اصولياء بما فيها الف) فاسيولوس فولجاريس(لوبيا أو فاصوليا، عادية 

 0.2 0.1 176.4  غيرها-البيضاء 

 0.2 0.1 122.3  غيرها-محضرات غذائية غير مذآورة وال داخلة في مكان آخر  (2106.90.90)

(4115.10.11) 
جلود مصنوعة من نفايات جلدية المستخدمة آمادة أولية في الصناعة 

 0.2 0.1 265.1 مستوردة من قبل أصحاب المنشآت الصناعية

 0.1 0.1 5.6 يمكن استعمالها إال للبذار  بذور الخضار التي ال (1209.91.10)

(5210.49.90) 
 أقمشة منسوجة أخر من قطن ، من خيوط مختلفة األلوان ، أقمشة 

 0.1 0.1 16.2  غيرها-منسوجة أخر 

(5210.41.10) 

توال" أقمشة منسوجة من قطن، من خيوط مختلفة األلوان ، بنسج سادة 
وزنًا من القطن ولكن ال يقل محتواها منه% 85لى أقل من ، تحتوي ع"

  غرام130وزنًا وال يزيد وزن المتر المربع منها عن % 80عن 
14.3 0.1 0.1 

 0.1 0.1 8.2  مبيدات حشرات لالستعمال الزراعي (3808.10.10)

(1212.30.90) 
بما فيه الدراق أملس (ولب بزور المشمش أو الدراق ) بزور( نوى 

 0.1 0.1 144.0  غيرها-أو الخوخ ") نكتارين"شرة الق

 2.1 1 1,756 سلع أخرى 

 100.0 56.1 312690.1 جمالياإل  
  المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

  



 
  )ماليين الدوالرات و طن (2005ل عام خال) 25 (األوربي أهم الواردات الزراعية السورية من دول االتحاد 72-3الجدول 

قيمة الواردات  )طن(آمية الواردات  اسم السلعة الكود الجمرآي
 )ماليين الدوالرات(

النسبة 
المئوية 
لقيمة 
 الصادرات

 22.6 45.6 157995.7  غيرها-) مكرر(سكروز نقي آيماويًا، بحالته الصلبة مصفى  (1701.99.19)

(0402.21.10) 

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

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

14947.2 23.6 11.7 

 11.4 23.0 2011.0 .محتوية على تبغ" سجائر"لفائف عادية  (2402.20.00)

 أو مانعات تبرعم، منظمات نمو النباتات إنباتمبيدات لألعشاب، موقفات  (3808.30.10)
 8.5 17.2 3029.1 لالستعمال الزراعي

 GHEE.(" 4882.4 11.2 5.6"المشتق من الحليب (سمن  (0405.90.10)
 3.8 7.7 85.8 .يمكن استعمالها إال للبذار بذور الخضار التي ال (1209.91.10)
 3.3 6.6 867.9 مبيدات للفطريات لالستعمال الزراعي (3808.20.10)
 2.8 5.5 2579.1 زبد (0405.10.00)

(0402.10.90) 
ألبان وقشدة، مرآزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر بشكل 

 بنسبة ال تزيد عن على دسممسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي 
 )غيرها(وزنا % 1.5

2985.1 5.0 2.5 

 2.1 4.2 451.7 مبيدات حشرات لالستعمال الزراعي (3808.10.10)
 1.8 3.5 27500.0 شعير (1003.00.00)
 1.5 3.0 6818.6 أعمدة الكهرباء, خشب خام، غيرها (4403.99.92)
 1.4 2.9 542.2 المحضرات الغذائية غير الكحولية المعدة لصناعة المياه الغازية (2106.90.91)

, "Gallus Domesticus"ديوك و دجاجات من فصيلة غالوس دومستيكاس (0105.11.10)
 1.4 2.8 63.2 )غيرها( غ 185يزيد عن  بوزن ال

(0402.21.90) 

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

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

1238.6 2.4 1.2 

 1.1 2.3 54995.8 ).أرز أسمر(أرز مقشور  (1006.20.00)
 1.0 2.0 166.9  إّال للبذاراستعمالهاالسكر التي ال يمكن ) بنجر(بذور شوندر  (1209.10.90)
 1.0 2.0 4775.2 .زيت فول الصويا  وأجزاؤه خام، وإن أزيل صمغه معد لصناعة الصابون (1507.10.10)
 0.9 1.9 19500.0  غيرها-حبوب أخر  (1008.90.90)
 0.9 1.8 654.9 مخاليط مواد عطرية المعدة لصناعة محضرات التطرية والتجميل واألدوية (3302.90.90)
 0.9 1.7 313.2 .لبنخالصات وأرواح ومرآزات ا (2101.11.00)

عدا المحسنات المستخدمة (المحسنات المستخدمة في صناعة المواد الغذائية  (2106.90.93)
 0.7 1.4 805.1 المستوردة من قبل أصحاب المنشآت الصناعية) في صناعة الخبز

غلوآوز وشراب الغليكوز، ال يحتوي على فرآتوز أو يحتوي على أقل من  (1702.30.90)
 0.7 1.4 4820.2 )غيرها(، محسوبًا على الحالة الجافة "fructose" من الفرآتوز  وزنًا%20

 آغ معد للصناعة 20مسحوق الحليب ضمن عبوات وزنها الصافي أآثر من  (0402.10.20)
 0.6 1.2 533.5  وزنًا1.5%تحتوي على دسم بنسبة ال تزيد عن 

 10.6 21 36,639 سلع أخرى  
 100.0 201.3 349201.2 جمالياإل  

    المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



 
 )ماليين الدوالرات و طن (2005 خالل عام األمريكية أهم الواردات الزراعية السورية من الواليات المتحدة 73-3الجدول 

آمية الواردات  اسم السلعة الكود الجمرآي
 )طن(

اردات قيمة الو
ماليين (

 )الدوالرات

النسبة 
المئوية 
لقيمة 
 الصادرات

 73.8 119.3 981903.1 ذرة صفراء معدة لألعالف بشروط وزارة الزراعة (1005.90.12)

 17.9 28.9 107807.7 .فول الصويا وإن آان مكسرًا (1201.00.00)

 2.1 3.4 71.4 .يمكن استعمالها إال للبذار بذور الخضار التي ال (1209.91.10)

 1.9 3.1 7134.2 ).أرز أسمر(أرز مقشور  (1006.20.00)

(2304.00.00) 
آسب وغيره من بقايا صلبة، وإن آانت  مجروشة أو 
مطحونة، أو بشكل آريات مكتلة ناتجة عن استخراج 

 .زيت فول الصويا
13133.5 2.6 1.6 

 المياه  المحضرات الغذائية غير الكحولية المعدة لصناعة (2106.90.91)
 1.1 1.8 439.4 الغازية

 0.4 0.7 1639.7 أرز مضروب آليًا أو جزئيًا، وإن آان ممسوحًا أو ملمعًا (1006.30.00)

يابسة ") Pisum sativum"بيسوم ساتيفوم (بازيال  (0713.10.10)
 0.2 0.3 112.2 .مقشورة للبذار

(1702.11.00) 
 محتوي " lactose Syrup"الآتوز وشراب الآتوز 

 وزنًا أو أآثر من الالآتوز، معبرًا عنه 99%على 
 بالالآتوز الالمائي ومحسوبًا على أساس المادة الجافة

371.7 0.2 0.1 

) تقاوى(بذور وثمار ونوى من األنواع المعدة للبذار  (1209.99.10)
 0.1 0.2 13.3 التي ال يمكن استعمالها إال للبذار) غيرها(

ير البذار مستوردة من قبل أصحاب المنشآت ذرة صفراء لغ (1005.90.11)
 0.1 0.2 298.8 الصناعية

 0.1 0.1 15.6 ذرة صفراء معدة للبذار (1005.10.00)

 0.4 1 252 سلع أخرى 

 100.0 161.7 1113192.7 جمالياإل 

   المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 
  



 
 )ماليين الدوالرات و طن (2005 خالل عام األرجنتين أهم الواردات الزراعية السورية من 74-3 الجدول

آمية الواردات  اسم السلعة الكود الجمرآي
 )طن(

قيمة الواردات 
ماليين (

 )الدوالرات

النسبة المئوية 
لقيمة الصادرات

(2304.00.00) 
آسب وغيره من بقايا صلبة، وإن آانت  مجروشة 

حونة، أو بشكل آريات مكتلة ناتجة عن أو مط
 .استخراج زيت فول الصويا

354837.1 77.2 54.3 

 18.0 25.6 106309.0 .فول الصويا وإن آان مكسرًا (1201.00.00)

 16.4 23.3 185961.0 ذرة صفراء معدة لألعالف بشروط وزارة الزراعة (1005.90.12)

آان منها  ان حتى ما، خاما بشكل عيد) ماتية(متة  (0903.00.20)
 7.3 10.4 15207.9 مطحونًا

 1.0 1.5 1631.1 لالستهالكمحضرة وجاهزة ) ماتية(متة  0903.00.10)

-زيت فول الصويا وأجزاؤه خام، وإن أزيل صمغه  (1507.10.90)
 0.9 1.2 2000.0 غيرها

 0.5 0.7 1884.1  غيرها- ذرة صفراء لغير البذار  (1005.90.19)

(0402.21.90) 

 ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة 
 وزنًا1.5%أخر، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 

ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر,
  غيرها-

155.7 0.4 0.3 

(0402.10.90) 

 ألبان وقشدة، مرآزة أو محتوية على سكر مضاف 
أو مواد تحلية أخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو 

بأشكال صلبة أخر، تحتوي علىدسم بنسبة ال تزيد 
  غيرها-وزنا % 15عن 

143.6 0.3 0.2 

(2106.90.93) 
 المحسنات المستخدمة في صناعة المواد الغذائية 

) عدا المحسنات المستخدمة في صناعة الخبز(
 المستوردة من قبل أصحاب المنشآت الصناعية

406.6 0.3 0.2 

 0.2 0.2 819.4 .لشمس، وإن آانت مكسرةبذور عباد ا (1206.00.90)

 0.7 1 3,100 سلع أخرى 

 100.0 142.1 672455.2 جمالياإل 

   المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 
  



 
 )رات و طنماليين الدوال (2005 أهم الواردات الزراعية السورية من البرازيل خالل عام 75-3الجدول 

قيمة الواردات )طن(آمية الواردات  اسم السلعة الكود الجمرآي
)ماليين الدوالرات(

النسبة المئوية 
 لقيمة الصادرات

سكروز نقي آيماويًا، بحالته الصلبة مصفى  (1701.99.19)
 51.0 37.7 187436.5  غيرها-) مكرر(

 29.0 21.4 19403.0 بن غير محمص غير منزوع منه الكافيين (0901.11.00)

سكر قصب خام ال يحتوي على منكهات أو مواد  (1701.11.10)
 10.1 7.5 51250.0  التكرير-تلوين مضافة بقصد التصفية 

 8.5 6.3 25000.0 )التكرير(بقصد التصفية ) بنجر(سكر شوندر  (1701.12.10)

(0402.21.90) 

 ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة 
 وزنًا1.5%حتوي على دسم بنسبة تزيد عن أخر، ت

ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر,
  غيرها-

126.3 0.2 0.3 

 0.2 0.2 139.3  الزيوت المعالجة آيماويًا بالطريقة اإليبوآسيدية (1518.00.20)

(0402.10.90) 

ألبان وقشدة، مرآزة أو محتوية على سكر مضاف 
كل مسحوق أو حبيبات أو أو مواد تحلية أخر بش

 بنسبة ال تزيد على دسمبأشكال صلبة أخر، تحتوي 
  غيرها-وزنا % 15عن 

101.2 0.2 0.2 

 0.1 0.1 99.4 مكثف المنغا المعد للصناعة (2009.80.12)

 0.1 0.1 38.5 جوز الكاشو ، مقشر (0801.32.00)

مخاليط مواد عطرية المعدة لصناعة محضرات  (3302.90.10)
 0.1 0.1 1.2 رية والتجميل واألدويةالتط

 0.2 0 204 سلع أخرى 

 100.0 73.9 283799.2 جمالياإل 

  المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



 
 )ماليين الدوالرات و طن (2005 أهم الواردات الزراعية السورية من مصر خالل عام 76-3الجدول 

آمية الواردات  اسم السلعة الكود الجمرآي
 )طن(

ماليين(قيمة الواردات 
 )الدوالرات

النسبة المئوية
لقيمة الصادرات

 46.9 50.4 160627.0 .أرز مضروب آليًا أو جزئيًا، وإن آان ممسوحًا أو ملمعًا(1006.30.00)
 16.1 17.4 55132.0 ).أرز أسمر(أرز مقشور (1006.20.00)
 4.6 4.9 15025.4  غيرها-) مكرر(سكروز نقي آيماويًا، بحالته الصلبة مصفى (1701.99.19)
 3.8 4.1 1717.5 أجبان أخرى ـ غيرها(0406.90.90)

(0713.33.90)
بما فيها الفاصولياء ) فاسيولوس فولجاريس(لوبيا أو فاصوليا، عادية 

 2.9 3.1 6187.4 )غيرها(البيضاء 
 2.5 2.7 6146.0 .ني، مقشورًا، وإن آان مكسرًافول سودا(1202.20.00)

 ال يزيدوشاي مخمر جزئيًا، معبأ مباشرة في عبوات ) مخمر(شاي أسود (0902.30.00)
 2.4 2.6 461.2  آغ3وزن محتواها عن 

 2.4 2.6 12083.1 .طازج أو مجفف") Plantains"البالنتان (موز بما فيه (0803.00.00)
 2.0 2.1 282.3 حشرات لالستعمال الزراعيمبيدات (3808.10.10)
 1.4 1.5 614.8 أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة وال بشكل مسحوق(0406.30.00)
 1.2 1.3 413.8 .خالصات وأرواح ومرآزات البن(2101.11.00)

(0702.00.00) T 1.1 1.2 16291.3 .، طازجة أو مبردة)طماطم(بندورة 

وزنًا أو أآثر من القطن، % 85سوجة أخر من قطن، تحتوي على أقمشة من(5209.42.00)
 0.9 1.0 240.4 غرامًا من خيوط مختلفة األلوان ، دنيم200يزن المتر المربع منها أآثر من 

(5205.22.00)
 ديسيتكس 714.29خيوط قطن ، مفردة من ألياف ممشطة ، مقاسها أقل من 

 رقم متري وال يتجاوز 14يزيد عن ( ديسيتكس 232.56ولكن ال يقل عن 
 ) رقم متري43

275.5 0.9 0.9 

في أوعية تقل سعتها عن ) مالت(مصنوعة من الشعير الناشط ) بيرة(جعة (2203.00.10)
 0.8 0.9 1692.1 ليتر واحد

للمنشآت) غيرها(صلصات محضرة ومحضرات صلصات؛ توابل مخلوطة (2103.90.10)
 0.7 0.7 297.2 الصناعية

 0.7 0.7 161.0 مبيدات للفطريات لالستعمال الزراعي(3808.20.10)
 0.5 0.5 380.4 وخوخ السياج) برقوق(خوخ (0809.40.00)
 0.5 0.5 4468.5 برتقال(0805.10.00)
 0.4 0.5 166.6  على أبدال تبغ بأية نسبة آانتاحتوىتبغ التدخين، وإن (2403.10.00)
 0.4 0.4 6895.8 غيرها -بصل، طازجة أو مبردة (0703.10.19)

عدا المحسنات المستخدمة (المحسنات المستخدمة في صناعة المواد الغذائية (2106.90.93)
 0.4 0.4 155.8 المستوردة من قبل أصحاب المنشآت الصناعية) في صناعة الخبز

 غ185 ديوك و دجاجات من فصيلة غالوس دومستيكاس بوزن ال يزيد عن (0105.11.10)
 0.3 0.3 7.7 لفروج وصيصان الدجاج البياضأمهات ا

قاعدتها مواد عطرية لصنع ) خالصات مرآبة(محضرات غير آحولية (3302.10.90)
 0.3 0.3 154.0  غيرها-المشروبات 

 0.2 0.3 415.8 بذور شمر؛ حبات عرعر(0909.50.00)

(5205.27.00)
 ديسيتكس 106.38خيوط قطن ، مفردة من ألياف ممشطة ، مقاسها أقل من 

 رقم متري وال يتجاوز 94يزيد عن ( ديسيتكس 83.33ولكن ال يقل عن 
 ) رقم متري120

90.1 0.3 0.2 

 0.2 0.2 713.3 من بذور عباد الشمس) غيرها( زيوت خامية (1512.19.10)
 5.2 6 12,914 سلع أخرى 
 100.0 107.4 304009.8 جمالياإل 

 ك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية المديرية العامة للجمار: المصدر 
  



 
 )ماليين الدوالرات و طن (2005 خالل عام أوآرانيا أهم الواردات الزراعية السورية من 77-3الجدول 

ماليين(قيمة الواردات )طن(آمية الواردات  اسم السلعة الكود الجمرآي
 )الدوالرات

النسبة المئوية 
 لقيمة الصادرات

 48.0 48.0 376166.3 .شعير (1003.00.00)

ذرة صفراء معدة لألعالف بشروط  (1005.90.12) (1005.90.12)
 20.3 20.3 172684.9وزارة الزراعة

 10.7 10.7 42942.2 وإن آانت في محاليل مائية ) يوريا(البولة  (3102.10.00)

 7.5 7.5 19453.4 زيوت خامية معدة للصناعة من بذور عباد الشمس (1512.11.11)

(1001.90.14) 
 الكمِّيات المستوردة من قبل المؤسسة العامة-حنطة عادية 

 6.0 6.0 39773.1 لتجارة وتصنيع الحبوب للتموين الداخلي

(2302.30.00) 
نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو 
معالجة الحبوب أو البقول، وإن آانت بشكل آريات مكتلة 

 من ذرة
17004.8 1.7 1.7 

 1.5 1.5 1280.1 جوز عادي ، مقشر (0802.32.00)

(1001.90.90) 
 -وخليط حنطة مع شيلم ) قمح(حنطة  (1001.90.90)

 1.3 1.3 8800.4غيرها

(0402.10.90) 

ألبان وقشدة، مرآزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد
تحلية أخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة 

وزنا % 1.5دسم بنسبة ال تزيد عن  حتوي علىأخر، ت
 )غيرها(

466.5 0.7 0.7 

 0.6 0.6 1200.0 غيرها-زيت النخيل وأجزاؤه،  (1511.90.00) (1511.90.00)

 0.4 0.4 413.4 وقرع) لب أبيض(بذور آوسا  (1212.99.30)

(0402.21.90) 
ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، 

ال تحتوي , وزنًا 1.5%دسم  بنسبة تزيد عن تحتوي على 
 )غيرها(على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر 

188.0 0.3 0.3 

 0.3 0.3 1998.4بذار الحنطة العادية للزراعة (1001.90.11) (1001.90.11)

(1001.90.12) 
 الكمِّيات المستوردة من -حنطة عادية  (1001.90.12)

تصنيع الحبوبقبل المؤسسة العامة لتجارة و للتموين  
الداخلي

1804.6 0.3 0.3 

(1006.10.90) 

 الكمِّيات المستوردة من -حنطة عادية  (1001.90.12)
للتموين  قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب

الداخلي
604.2 0.2 0.2 

 0.1 0.1 81.1 زبدة (0405.10.00)

 0.1 0 133 سلع أخرى 

 100.0 100.1 684994.0 جمالياإل  
 المديرية العامة للجمارك وبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  
 






